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  24/11/91 :پذيرش                                                20/8/91: دريافت
  

  دهيچك
 نيا. ديگو يم پاسخ اتيادب و زبان هنر،ي شناخت دربارة ابزاري اساس سؤاالت بهي شناختي شعرشناس

 كه استي ادب ة نقدينظر ،ويژه به و كردهايرو گريد به نسبت كرديرو نيا نقطة قوت همان امر
 از متعددي رهايتفس و مختلفي معان ديتول شيدايپي چگونگ دريي توانا عدم همچونيي ها تيمحدود
 افتيدري برا خواننده جهان به» متن جهان« اتصالي چگونگي بررس به مقاله، نيا در. داردي ادب متون
 قينة تحقيزم عنوان بهي ادب متون درك در خوانندهي ذهني فضاها بسط نيهمچن و متن ريتفس و

 گونه هر از دور  هبي خوانش برايي نظريي الگو كاربرد پژوهش نيا انجام از هدف. شود يم پرداخته
ي بخش ليتحل در. شود يم محققي شناخت يشناس ة شعرينظر بر ياتكا با كه استي شخصي رهايتفس
 ريتأثي داستان متني ريگ شكل در كهي عناصري بررس به )1384 ،يريگلش( احتجاب شازده داستان از

 متنة سازند عناصر از كي كدام .الف: از ندا عبارت پژوهشي ها پرسش. شود يم پرداخته دارند،يي بسزا
 عناصر نيايي شناسا .ب شوند؟ يميي شناسا متن ة جهانينظر كمك به احتجاب شازده داستانيي روا
  كند؟ يم داستان مختلف يمتن يها جهان ريتفس بهي كمك چه

 در كه را» رشموليز جهان« و» گفتمان جهان« ،»متن جهان«ة يال سه ها، پرسش نيا به پاسخ در
 ونديپ سپس. ميكن يميي شناسا متن ة جهانينظر توسط دارند، نقش داستان نيا تيروا اختس

 ديپد شازده ذهن در كه شود يم داده نشان شامل متنِ جهانيك  قالب در تيروا خُرد متن يها جهان
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 كهي ذهني فضاها و داستاني ها تيشخص انيم تضاد. دهد يم شكل راي اصل متن جهان و است آمده
ي اصل متن جهان درون در ركتكوچ متني ها جهان شيدايپ در ند،يآ يم وجوده ب ها آن سطة افكاروا به

  .شود يم متن مند نظام ريسبب تفس و بوده مؤثر شازده
  

 رشمول،يز جهان متن، جهان گفتمان، جهان متن، ة جهانينظر ،يشناختي شعرشناس :يديكل واژگان
  .احتجاب شازده

 

  مقدمه. 1
 متون ليتحل برايي زباني اهينظر افتنيي پ در 1يشناختي شناسزبان دريي هاشرفتيپ راًياخ
 زبان دهديم نشاني شناختة ينظر ،)1987( 2جانسون اعتقاد به. است گرفته صورتي ادب

ي ندهاايفر از بلكه شود،ينم ديتول ذهن در مجزاي ساختار نظام از كه استي محصول
 كنديم تجربه ازي تصورات ساختن به قادر را انسان نذه كه است آمده وجودبهي ايشناخت
). 282: 1390 من،يفر( نامنديم 3افتهيتجسم درك را هاآني شناخت شناسانزبان كه
ة ينظر در مندنظام و قيدقي شناسروش كمبود رفع برايي ابزار» 4يشناخت يشناس شعر«

ي بررس به ،يشناخت امكان نيا ازي ريگبهره با نگارندگان مقاله نيا در. ديآيم شمار بهي ليتحل
ي شناخت اتية نظريپا بر و پرداخته) 1384(ي ريگلش هوشنگ اثر احتجاب شازده داستان
 يمتني هاجهان شناخت براي را 6گسترنقشي هاگزاره و 5سازجهان عناصر متن، جهان
كنندة  نييتب عناصر استخراج قيطر از امر نيا. دكنن يميي شناسا داستان در موجود مختلف

 حققت مند چارچوبي ريارائة تفس براي ،داستان در موجود جمالتي برخ نيهمچن و ها آن
  : كه ايناز اند عبارته مقالاين ي هاپرسش. يابد يم

 جهان«ة ينظر كمك به احتجاب شازده داستانيي روا متنة سازند عناصر از كي كدام .1
   شود؟يميي شناسا »متن
 داستان در موجود مختلف يمتن يهاجهان ريتفس بهي كمك چه رعناص نيايي شناسا .2
   كند؟ يم

ة ينظر كه گفت نيچن توانيم هاپرسش نيا به پاسخ در نظر، مورد داستان ليتحل از پس
» 9رشموليز جهان« و» 8متن جهان« ،»7گفتمان جهان«ة يال سه دربرداشتن با» متن جهان«
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ي سو از آني رساختيزي هاهيال درك موجب كه دهديم شكل را داستان متفاوتي ها بخش
نيز  را متناين گر يدي هاجهان شازده، شاملِ متنِ جهان كه آنجا از و دشو مي خواننده

 قرار راستا كي در داستان مختلفي هاتيشخص سازجهان و گسترنقش عناصر رد،يگ يبرم در
  .رنديگ يم

  

   نة مطالعاتيشيپ. 2
   بغر در نة مطالعاتيشيپ .2 - 1

گرفته از ذهن و   تأتمام اعمال و رفتارهاي روزمره را نش ،ذهن ادبي، در كتاب )1996( 10ترنر
» داستان«وي معتقد است . پنداردداند و دانش ادبي را اساس عملكرد ذهن ما ميتفكر ادبي مي

ها، دانش و انديشة ما به صورت داستان تجربه بيشتردهد و اساس و پاية ذهن را تشكيل مي
ابد؛ يعني، يچارچوب ذهني و رواني داستان با فرافكني گسترش مي. شوندمي هيازماندس

گوينز ). 7 - 6: 1389افراشي و نعيمي حشكوايي، (كند داستاني به ايجاد داستان ديگر كمك مي
اي دانند؛ حوزهنيز جديدترين بازنمود ادبيات را شعرشناسي شناختي مي) 2003( 11و استين

كند، بلكه آن را بازنمودي از ها معرفي ميتنها موضوعي براي خرسندي انسان هكه ادبيات را ن
 :Brandt, 2004)گيرد سازي از جهان پيرامون در نظر مياي از مفهومتجربة روزمره و گونه

دهند  طور عملي فنون شعرشناسي شناختي را در تحليل متن ارائه مي گوينز و استين به. (389
(Ibid: 7) . به سوي : شعر و حوزة استعاره«اي با عنوان در مقاله 12ديگر، فريمناز سوي

كه ) شعرشناسي شناختي(پردازد اي در باب ادبيات مي، به نظريه»نظرية شناختي در ادبيات
هاي اصلي اين وي ويژگي. شناسي شناختي و در كل، علوم شناختي داردريشه در زبان
ها را محصول فريمن متون ادبي و تفسير آن .(Freeman, 2000) دهددست مي نظريه را به
معناشناسي روايت  در زمينة )1997( سمينو). 39: 1390بارسلونا، (داند ساز ميذهن شناخت
، نزديك )1991( »هاي ممكن، ذهن مصنوعي و نظرية روايتجهان« :13الر رايان-به اثر ماري

ذهني را كه توسط فوكونيه هاي خيالي و فضاهاي شود و امكانات مطالعه روي جهانمي
در ) 2002(ول  استاك). Brandt, 2004: 392(كند مطرح شده است، بررسي مي) 1994(

، معتقد است شعرشناسي شناختي دربارة خواندن ادبيات اي بر شعرشناسي شناختي مقدمه
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كه توانيم بخوانيم اما زمانيمي ،خواهيمكه مي گويد ما ادبيات را در هر زمانيوي مي .است
دهد بدانيم، ديگر عمل ما خواندن محسوب خواندن روي مي هنگامآنچه  بارةخواهيم در مي
   .)Stockwell, 2002: 2(درگير علم خواندن هستيم  ،شود، بلكه درواقعنمي
  
  رانيا در نة مطالعاتيشيپ. 2 - 2
و نعيمي  افراشي مثال، عنوان به ؛است گرفته صورت نهيزم نيا دريي هاپژوهش زين رانيا در

تحليل متون داستاني كودك با رويكرد «در مقالة خود با عنوان ) 1389(حشكوايي 
دو مقالة صادقي اصفهاني . پردازند، به تحليل متون ادبيات كودك مي»شعرشناسي شناختي

جهان متن براساس رويكرد بوطيقاي شناختي در كتاب  عناصري بررس«ي هاعنوان تحت
بوطيقاي شناختي به مثابة يك نظرية ادبي، با «و ) 1389(» انددهيوزپلنگاني كه با من دوي

با  شده ياد، به تحليل داستان و شعر )1390(» خوانش تحليلي شعر حكايت اثر احمد شاملو
  . پردازدآورد، ميتوجه به ابزاري كه شعرشناسي شناختي فراهم مي

  

  يشناختي شعرشناس. 3
 باي ادب مطالعات دارد، قراري شناسزبان مطالعات ةرمجموعيز امروزه كهيي هارشته ازي كي
 كرديرو نيا. شوديم گفته» يشناختي شعرشناس« آن به اصطالحاً كه استي شناخت كرديرو
) 1983( 14تسر ونير. است آمده وجود به رشتة مختلف نيچند خالل از ر،ياخ سال ستيب در
كار  به شعر به نسبت خودي ناختشروش وي نظر كرديرو فيتعر در را اصطالح نيا بار نياول

 تأنشي ادب نقد وي عصبي آناتوم ،يشناختروان مطالعات ازي شناختي شعرشناس. گرفت
ة يپا بر اتيادب زبان درك و ستين زبان نظام از جدا اتيادب نظام كرد،يرو نيا در. است گرفته
 دركي گچگون ات،يادب بهي شناخت كرديرو. رديگيم صورت اطرافي ايدن از ما دانش
ي بررس شود،يم دهينام» 15يادب ذهن« اصطالحاً كرديرو نيا در لة آنچهيوس به را دادهايرو
 ليتحلي برا دگاهيد نيدتريجد ،يادب آثار ليتحل به نسبت موجودي كردهايرو انيم در. كنديم
ي مينع وي افراش( استي شناختي شعرشناس كرديرو نيهم ،يشناسزبان منظر از اتيادب

 زيرا كند،يم عملي شناسزبان وي ادب مطالعات انيمي پلة مثاب به كه) 1: 1389 ،ييحشكوا
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 ساختار و 16يادبي هاپاسخ كه پردازديمي شناختي ندهايامطالعة فر بهي شناخت يشعرشناس
. استي ادب متون درك برايي شناختي ة نظريپا برآوردن درصدد و كرده محدود راي شعر
ي واقعي زندگ ازيي مثابة شما به را اتيادب كه 17يريتصوي هاشنقي بررس با راستا، نيهم در
  ). Freeman, 2007: 403(كند مي نقشي فايا افتهيتجسم ذهن درك در كند،يمي تلق

 حيتشري شناختي شعرشناس ابزار قيطر از توانيم را متن كي يفردي شناخت راتيتأث
يي شناساي چگونگ به توانيم كرديرو نيا كمك به. (Köppe & Winko, 2007: 334) كرد
 طور به هاتيشخص چگونه مثال، عنوان به. بردي پ خوانندهي سو از 18يفرضي متني هاجهان
 را متن از ديجدي هاخوانش جاديا امكان و) Jannidis, 2004: 2009( شونديميي بازنماي ذهن

  ).Winko & Köppe, 2007: 308( آورنديم فراهم
  

  متن ة جهانينظر. 4
 ميمفاه افت،ي گسترش) 1999( 20ورث و) 1997( 19نويسمي سو از كه متن ة جهانينظر

 با رابطه در ،يشناختي شناسزبان رياخ اتينظر با را متني سنتي شناسزبان از برگرفته
 ايپوي داديروة مثاب به متن نديافر دگاهيد هاهينظر نيا .نمود ادغام ،يذهني فضاها و استعاره

. داشتند عهده بر راي فعالي هانقش خواننده هم و سندهينو هم هاآن در رايز دادند، يم بسط را
 رايز د،يآيم شمار به ارتباطي برقراري براي ضرور يعنصر مذاكره دگاه،يد نيااساس  بر
 در گفتمان ورث، اعتقاد به ن،يبنابرا. كنديم مشخص راي شرويپ حال در جة گفتمانينت و ذات
 ساختبراي  كنندهافتيدر و سازندهي سو ازي مشترك و هانهآگا تالش« خود عامي معنا
 ،تينها در و شوند منسجم و كنند دايپ بسط هاگزاره آن در كه است انيم نيا در» يجهان«

 در كه داستان ليتحل بارةدر دگاهيد نيا). Werth, 1995: 95( »شونديي معنا ساخت به منجر
 و متن جهان عناصر از استفاده با وانندگانخ توسطي اليخي هاجهان ساختني چگونگ به آن
 به مناسب اريبس شود،يم توجه خوانندگاني اليخ وي واقعي هاجهان به هاجهان نيا ربط
  ). Hidalgo Downing, 2000: 67( ديآيم نظر

 امر در آني شناخت اصول جامع كاربرد كند،يم فردمنحصربه را متن ة جهانينظر آنچه
ي متن به تنها نه آن توجه كه معنا بدان است؛يگفتماني چارچوب متن، هانة جينظر. است ليتحل
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 نيا هدف. ستا زين گذارد،يم ريتأث آن رشيپذ و ديتول بر كه آن رامونيپ بافت به بلكه خاص،
 وي خيتار ،ياجتماع ،يتيموقع عوامل كه مطالعة گفتمان براي استي رچوبچاة يته ه،ينظر
   .(Gavins, 2007: 7- 9) دارند زبان شناخت دري مهم نقش و ندهست ليدخ آن دري روان
  

  احتجاب شازدهدربارة . 5
 وي لمقالة حسن به توانيم است، شدهي ريگلش نة آثاريزم در كهيي هايبررس انيم از

 هوشنگ احتجاب شازده رمان دريي رواي هاكيتكني بررس« عنوان با) 1388(ي قالوند
 گوييتك و روشن مستقيم دروني گوييتك هايتكنيكي بررس به كه كرد اشاره» يريگلش

 منسجم رماني روايت، نظر از را اثر اين نيهمچن هاآن. پردازنديم داستان مستقيم غير دروني
ي نشان آن، نگارش در ذهن اليس انيوة جريش كاربرد وجود با كه شمارنديبرم مند ساخت و
 تحتي امقاله در) 1378( ايپور و نيالعابدنيز. نداردوجود  ها رمان گونه اين اغتشاش از

 هوشنگ با ميمستقيي گو و گفت در ،»كرد لمشيف نشود كهي زيچ دغدغة نوشتنِ« عنوان
 بهي ريگلش و نديگويم سخن داستان نيرية زيال از ،احتجاب شازده سندة رمانينو ،يريگلش
. كشديم ريتصو به دتاً،عم را شازده افكار كه كنديم اشاره داستان در فيظريي هانشانه

 ازي گرينمونة د زين» احتجاب شازده رمان بريي الگوكهن نقد« عنوان با) 1387( مقالة سقازاده
 را فخرالنساء و شازدهي تيشخص وجوه كه است داستان نيا بارةدر شدهانجام قاتيتحق

  . دارد اشاره متن دروني الگوهاكهن ازي تعداد به و كنديم مشخص
 زديپرهيم انهيگراواقعي هافيتوص از ست،ين يينماقتيحق بند و ديق در اثر نيسندة اينو

 حوادث نيتربيغري ريگلش. كنديم آشكار را داستان قهرمان هايشهياند نيتريدرون و

 ياجتماع و مادي يزندگ حوادث و فردي اييرؤ اي نيع و ذهن تداخل از يحاك كه را يهست
 شهود و كشف براي زييدستاو را داستان و دهديم شرح ،)836: 1384 ،ينيدحسيس( است

 نيا در. دهديم قرار انسان تيشخصي دوگانگ و روح قيعم هايجراحت انيب پنهان، اليام
 و كند كمرنگ داستان در را نويسنده نقش تواندمي كه آنجا تا كرده سعي وي همواره رمان،
 هاآن ذهنيات و هاشخصيت دروني هايگوييتك طريق از تا بگذارد عهدة خواننده به را تحليل
 نگارش در كه هستند» 21ذهن اليس انيجر«وة يش رنگنشا اتيخصوص نيا. بنشيند داوري به
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 وه،يش نيا در). 24-23: 1388 ،يقالوند وي لحسن( است رفتهكار  به احتجاب شازده داستان
 صورت، نيا در. وندشمي بيان منسجم غير و گنگ صورت به هاشخصيت احساسات و افكار
 :همان( است دشوار خواننده براي هاجمله ميان رابطة منطقي كشف و هاجمله درك و فهم
10 .(  

  

  خالصة داستان .5 - 1
ي زندگ انيپا در كه پردازديمي راجاقي اشازده اهاييرؤ شرح به احتجاب شازده داستان
 به همواره كه استي تلخ تخاطرا نيسنگ بار ريز از شدن رهاي برا هيرا دنبال به خود،
 شازده ذهن در زندگان و خاطرة مردگان عمر، لحظات نيواپس نيا در. است دهيكش دوش
. برسد آرامش به و كند دايپ را شيگمشدة خو نقش بتواند گذر، نيا خالل از ديشا تا گذرد يم
  . شوديم دهيكش ريتصو به خيتار ازي ادوره زواليي گو شازده،ي زندگ افتني انيپا با
  

  هاداده ليتحل. 6
  گفتمان جهان .6- 1
 سطح سه به را آن گفتمان، بافت در موجودي هايدگيچيپ بهي بخشنظمي برا متن ة جهانينظر

 جهان و متن جهان گفتمان، جهان: از ندا عبارت سطوح نيا. دكنيم ميتقسي مفهوم مشخص
 هنگام به را هاانسان و دارد روكارسي آن تيموقع با كه است گفتمان جهان سطح، نياول. رشموليز

 كي از شيب اي كي و سندهينو اي ندهيگو كي كم دست حضور. كنديم احاطه گريكدي با ارتباط
 شامل گفتمان جهان كه است علت نيبد امر نيا. استي ضرور سطح نيا در خواننده اي شنونده

 وي فرهنگ دانش ةرنديدربرگ كهبل است، آن رامونيپ ياياش گريد و گفتمان ت كنندگانشرك تنها نه
 ريتأث صيتشخ براي راي ابزار متن، ة جهانينظر سطح نياول ن،يبنابرا. هست زين آناني شخص

 اعتقاد به. (Gavins, 2007: 9- 10) دهديم ارائه گفتمان كي ساختار و درك بري متن بالقوة عوامل
 دانش، باورها، وي آن تيموقع زايي هاادراك«: از ندا عبارت گفتمان جهان عوامل ،22ولاستاك
  ). Stockwell, 2002: 136(» گفتمان انكنندگ تشرك ليتخ و قصد اها،يؤر دها،يام خاطرات،
 هر چنانكه شوند،يمي بررس كل طور بهي قيحق وي اليخي هاگفتمان متن، ة جهانينظر در
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 شامل تيكل نيا. (Gavins & Steen, 2003: 130) شوديم فرض خوانش وي بررس قابل اثر
مانند ي عوامل به توجه رامتنيپي بررس در .است اثر رامتنيپ و گفتمان رشمول،يز متون متن،
 منتقدان هيگا. استي ضرور رهيغ و كتاب عنوان قلم، نوع سربرگ، فهرست، جلد،ي رو طرح
شمار  به متني بررس در كنند كهيم فرضي ماد وي نيعي عناصر عنوان به را عوامل نيا
 استفاده است، متني رونيب وي درون عناصر همة شامل كه متن تيكل از اگر اما ؛نديآ ينم

 را كتاب نام توانيم اثر نيا در اصل، نيا  بر  بنا. ديآيم نظر به مند داللت ريغامري  ،نشود
  . گرفت نظر در توجه درخوري عنصر عنوان به

 ليذ دهخدا،. نك( است آمده» شدنحجاب در«ي معنا به »احتجاب« ،دهخدا نامة غتل در
ي كودك از كه داد نسبت معنا نيا به را شدة شازدهسركوب احساسات بتوان ديشا). احتجاب
 ليم شدنسركوب ازي نشان توانيم زين راي و بودنميعق كه ييجا تا است، بوده او همراه
ي هاكينتكي بررس« عنوان باي اصفهاني مقالة صادق در. آورد شمار به رشدنيتكث به شازده
 در» مانع«ي معنا به و حجب از برگرفته احتجابكلمة  ،»احتجاب شازده رمان دري ساختار
انيپا و شازده بودنالنسلمقطوع انگريب كه) 4: 1380،ياصفهاني صادق( است شده گرفته نظر
  .استي راجاخانوادة ق نيا داستان افتني

 البته كه است جلدي رو طرح ،كند ككم تيروا نيا ليتحل به توانديم كه يگريد يماد عنصر
 ريتصو به داستاني اصل تيشخص سه آن در و است شده حذف كتاب نيا چهاردهم چاپ در
 در. خورديم چشم به گريد ريتصو دو از رگتبزر و جلو در شازده ريتصو. اندشده دهيكش
 خانه لفتك ،يفخر و شازده همسر فخرالنساء،ي عني داستان؛ تريفرع تيشخص دو او سر پشت
. گذرديم شازده ذهن از گاهگاه كه است پنهاني خاطرات انبوه در هاآن تيموجود كه دارند قرار
. كرد فيتعر 23»نظام نگاشت« براساس ة اثريمادرون شباهت قيطر توان ازيم را ريتصو نيا

ي كلشهم بر مبدأ عناصري شكلرابطة هم براساس شباهت آن در كه استي ارابطه نظام نگاشت
 گريد ساختار بر ساختار كي نگاشت به منجر كه استي رابطة علّ براساس و مقصد عناصر

 و ريتصو تيمحور در شازده حضور ن،يبنابرا). Holyoak & Thagard, 1995: 31( شود يم
ي مفهوم نظام بري داستاني مفهوم نظام نگاشتي بخشتينيع از حاكي او سر پشت در هيبق

 قابل موارد رهيغ و قلم زيسا قلم، انتخاب همچون تيروا خودمختاري ااجز گريد. استي ريتصو
 درك و تيروا كل خوانش در شده ذكر عناصر حضور. دهندينم قرار ما ارياخت در راي بررس
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  .كننديم ليتبد متن نفكيال جزء به را رامتنيپ و نديآيم خواننده كمك به متن بهتر
ي هاتيشخصي باورها و احساسات براساس انگفتم ة جهانيال شد، گفته كه طورهمان
 قيطر از تا است تالش دري زندگ لحظات نيواپس در احتجاب شازده. رديگيم شكل داستان

 با را فشيتكل و شناخته را خود گذشته خاطرات ،تينها در و فخرالنساء ،يفخر اجداد، ا،ياش
نبايد  شازده باور به). 91 :1378 ا،يپور و نيالعابدنيز( كند مشخص گذشتگان و گذشتة خود

ي فراموش غبار ريز در ديبا عوض در و شوندي ريگردگ قة شازدهيعت ليوسا از كي چيه
  :كند راحت را خود و كند پاك خود ذهن از را هاآن بتواند شازده تا شوند مدفون
  . كنم پاك را هاعكس قاب نيا نيبفرما اجازه اقالً پس -«
  ).10: 1384 ،يريگلش(» يبرس هااتاق آن به ديبا فقط تو ؟يديفهم نداره،ي لزوم نه، –

 خاندان كهيي هاننگ مرور به تنها خودي زندگ تمام در است، شازده بند در كه فخرالنساء
 شازده گرفتن از انتقامي براي احربه عنوان به آن از و پردازديم اندآورده بار به شازده
 نفرت تيرواي اصل منتقد گاهيجا در همسرش يرروشنفك و نگرش از شازده. كنديم استفاده
 حس وي نيبكيبار از استعاره كه فخرالنساء نكيع به زين داستاني جايجا در. دارد

   :است شده اشاره ،اوستي انتقادگر
  ).14: همان(» كرديم نگاهم نييپا از بود، چشمشي رو نكيع. بود شده خم فخرالنساء«

 خود نقش كنار در را فخرالنساءي هانقش ستيبايم يريمستخدمة اس عنوان به همي فخر
 نياي فايا به هم او خود كه بود شده باعث شازدهي سو از هانيتلق نيا بسا چه و كرد مي فايا

 شود،يمي تلق نثر نيا بارز اتيخصوص وجز كه نينماد زبان كاربرد. دهد نشان عالقه نقش
  . است شده ريپذنامكا داستاني هاتيشخصي ذهني گفتارها ليدل به

. شونديم فراخواندهي بازنگر اي رييتغ به انگاشتهشيپي هاتيموقع هيگا گفتمان جهان در
ي اخاطره تنها بايد هاعكس كهيي جا در. دنكنيم دايپ رييتغ مخاطبي هاانگاشتشيپ زين هيگا
 دنبال به زدهشا كه راي اتفاقات تمام و دهيكش ريتصو به راي زندگ انيجر باشند، گذشته از
 در اما ،نديگوينم سخن مردگان ،مخاطب انگاشتشيپ در. دهنديم شينما است، شانيادآوري
 سخن به لب و آمده رونيب عكس قاب درون از كي هر شازده خاندان افراد رمان نيا
 گذشته خاطرات مرور به كي هر همراه و برگشته زمان همان به زين شازده و نديگشا يم
 در انگاشتشيپ رييتغ نيا نمونة بارز ،زنده و مردهي هاانسانيي جا هب جا نيهم. پردازد يم
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 شود، ليتبدي ادگاري عكس و خاطره به انساني زندگ كه آني جا بهي عني است؛ مخاطب
  :ابدييم ادامه تيروا آخر تا و قرار گرفته خواننده چشماني جلو در گذشتهي زندگ
» خورد تكان عكسش قابي تو و كرد سرفه تش،پرپش ليسب به ديكش دست پدربزرگ و«
  ).17: همان(

  
  متن جهان .6 - 2
 آن دري داستان بافت ليتشك براي الزم اطالعات تنها كه دارد قرار متن جهان ة دوم،يال در

 محور،خواننده ليتحل بر هيتك باي شناختي شعرشناس كرديرو ه،يال نيا در. است موجود
 توانيم راي محورخواننده ليتحل نيچن. دكن يم فراهم متن درك براي را الزم سازوكار
 از وارهطرح ساخت و ذهني بندقاب با كه دانستي زندگ خالل در او اتيتجرب از برآمده
 وي ريگشكلي چگونگ. شوديمي زباني هاتكه درك به قادر گذشته، در آمدهشيپي هاتيموقع
 متن سازندة جهاني هابخش. نامنديم» متن جهان« را هايسازمفهوم نياي ريكارگبه

  .گسترنقشي هاگزاره و سازجهان عناصر: از ندا عبارت
 طور به بدن و ذهن كه است نيا بر اعتقاد گفتمان، بهي شناختي كردهايروي تمام در
 براي كهي زبان در اتصال نياي برا ريچشمگ شواهدي برخ. اندمتصل گريكدي بهي ريناپذييجدا
 م،يكن يم ديتول رامونيپ موجودات و اياش با كهي روابط نيهمچن و جهان در ودخ تيموقع انيب

 اصطالح نياي وناني معادل .نديگويم 24يااشاره مقوالت زبان، از بخش نيا به. دارد وجود
deîxis شة ير از كه استdeik روزمره مكالمات در .است شده گرفته كردناشارهي معنا به 

ي شناخت نظام كه ميكنيم استفادهي ااشاره اصطالحات ازي عيوس فيط از منظم، طور به
. رسانديمي اري گرانيد به رامونيپ جهان اتيتجرب انتقال در و دهديم شرح را افتة مايتجسم

 بنا آن بر گفتماني هاييما بازنما ذهن در كه دندهيم شكل راي اصلي هاهيپا اصطالحات، نيا
در ابتدا، عناصر . نديگويم» سازجهان عناصر« هاآن به متن، ة جهانينظر در و شونديم

. عهده دارند وظيفة تعيين مرزهاي زماني و مكاني را در جهان متن بر ،ساز يك گفتمانجهان
مانند  ؛گيردت ميأاي نشتصور ما از فضاي گفتمان، از كاربرد همين مقوالت اشاره

 ، ضماير اشاره)اينجا، آنجا، دور( 26اي مكاني، قيده)ها، خارج از كشورين پلهيپا( 25نماها مكان
تمامي اين اصطالحات را با  ،افراد). كردن  آمدن، رفتن، فرار(و افعال حركتي ) ها، آن اين(
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ارجاع به نقطة صفر يعني من، اينجا و همين حاال و بر مبناي چارچوب دانش خود از روابط 
  .(Gavins, 2007: 36)كنند سازي ميمكاني در جهان واقعي مفهوم

) يزمان لحاظ از(ي انتزاع يمتن جهان ساخت به گفتمان كنندگانشركت ازي كي كه يهنگام
 ندارد،ي هماهنگ گفتمان جهاني مكان وي زماني پارامترها با كه شوديم مشغول
نقطة  از آن در كه دارندي ااشاره ديجد ساختاري سازمفهوم به ازيگر نيد كنندگان شركت
 ند،يافر نيا بهي شناختي شناسروان در. اندشده دور) ناال نيهم و نجايا( نمكا و زمان صفر
 متن جهان در خود ورشدنغوطه حس از اغلب شنوندگان و خوانندگان. نديگويم 27يفرافكن
 نيا به امر نيا. شوديم افتي وفور بهي ادبي هاگفتمان در كهي ادهيپد ؛دهنديم گزارشي خاص
 كل، در. شوند تجربه زيني گريد فرد گاهنظر ازبايد  متني هاجهان از دسته نيا كه است دليل
  ):Ibid: 130( كننديم ميتقس دسته چهار به را عناصر نيا

  
  سازجهان عناصر 1 جدول

  

  اياش  )بدل( هاتيشخص  مكان  زمان

  ياسم گروه  ياسم گروه  يمكاني دهايق  فعلي صرف زمان
  رهايضم  رهايضم  يمكاني بندها  هافعل هوج نظام
      خاصي مكاني اسم گروه  يزماني دهايق

        يديقي بندها
 

 گرفته انجام رشگكن جة خواستينت در كه راي مادي ندهاياة فرهم متن ة جهانينظر در
 در گسترنقشي هاگزاره. آورنديم شمار به» گسترنقشي هاگزاره« ازيي هاگونه باشد،
 انيرابطة مي نحو به هموارهي مادي ندهايافر .دارند نقش جلوي سو به گفتمان دادن سوق
 است شده ارائه ولاستاك توسط ريزي بندميتقس. كننديم فيتوص را متن جهان عناصر

(Vide. Stockwell, 2002: 138) .  
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 گسترنقشي هاگزاره 2 جدول

  

  كارگفت  كاركرد  اسناد نوع  متن نوع

  31برشمردن ،30گزارش  29گستر رنگيپ  يكنش  28ييروا
        :32يفيتوص

  36صحنه فيتوص  35گسترصحنه  34حالت  33صحنه
  40تيشخص فيتوص  39گسترشخص  38يوصف حالت،  37شخص

  44عادت فيتوص  43گسترعادت  42يعادت  41يعاد روال
  49جهينت ،48فرض  47گسترموضوع  46يربط  45ياستدالل
  54فرمان ،53درخواست  52گسترهدف  51يامر  50يدستور

 

 طور به اي شازده اتاقي فضا از داستان. ميپردازيم داستان ازي بخش ليتحل به حال
سردابة ي هاپله نييپا در و شده شروع گذشته زمان در و شازدهي صندلي رو از ،خاص
 خود عمر لحظات نيآخر در شازده،ي عني ،داستاني اصل تيشخص. رسديم انيپا به ريزمهر
 و سازجهان رعناص زيري بندها در. پردازديم خاطراتش مرور بهي خودشناس نديافر در

  . شونديم مشخص گسترنقشي هاگزاره
گونة  ،يفخر دست داد را كالهش و عصا. نبود باكش چيه احتجاب شازده همه نيا با

ي صندلي رو ،يكيتاري تو جا،همان و بست را در. باال رفت و ديبوس را كردة فخرالنساء بزك
 گذارد،ينم راحتش دلشوره ديدي وقت اما آشپزخانه،ي تو رفت همي فخر. نشست اشيراحت
 نشست و خودش اتاقي تو آمد و كرد فرار ،شد بلند كه شازده دنيپاكوبي صدا. باال رفت
 شود تازه خلقش شازده باز ديشا تا ،ييباال اتاقي صدا نيكمتر زنگبه گوش نه،ييآي رو هب رو
  ).8: 1384 ،يريگلش! (يفخر: بزند صدا و نييپا ديايب هاپله از شمردهي هاقدم با و
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 احتجاب شازده داستان ازي بخش در شازده متن جهان سازجهان عناصر 3 جدول

  

  اياش  بدل  مكان  زمان

 ،داد نبود،: گذشتة ساده
 .نشست بست، رفت، د،يبوس
 فرار شد، بلند گذارد،ينم د،يد

  آمد كرد،

  كاله و عصا  شازده  باال
  در  در ذهن شازده←يفخر  جا همان

ي صندلي رو
  اش يراحت

  يراحتي صندل  در ذهن شازده←فخرالنساء

  نهييآ    آشپزخانهي تو
 شود، تازه: يالتزام مضارع

  بزند صدا د،يايب
  پله    خودش اتاق
      نهييآي رو هب رو

      ييباال اتاق  
      پله از  
      نييپا  

  
 احتجاب شازده داستان ازي بخش در شازده متن جهان گسترنقشي هاگزاره 4 جدول

  

  كارگفت  كاركرد  اسناد نوع  متن نوع  ملهج

 :يفيتوص  .نبود باكش←شازده
  تيشخص فيتوص  گسترشخص  يوصف  شخص

 دست داد را كالهش و عصا←شازده
  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا  .يفخر

 كردة فخرالنساءگونة بزك←شازده
  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا  .ديبوس را

  گزارش  گسترنگريپ  يكنش  ييروا  .باال رفت←شازده
  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا  .بست را در←شازده
ي صندلي روي كيتاري تو←شازده
  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا  .نشست اشيراحت

  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا  .آشپزخانهي تو رفت←يفخر

 :يفيتوص  .گذاردينم راحتش دلشوره←يفخر
  تيشخص فيتوص  گسترشخص  حالت  شخص
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 4 جدول مةادا

  

  كارگفت  كاركرد  اسناد نوع  متن نوع  جمله

  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا  .باال رفت←يفخر

  .ديكوب پا←شازده
  .بود حوصلهيب شازده :يريگدرونه

  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا
 :يفيتوص

  تيشخص فيتوص  گسترشخص  حالت  شخص

  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا  .كرد فرار ←يفخر
  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا  .خودش اتاقي تو آمد←يخرف

  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا  .نهييآي رو هب رو نشست←يفخر
ي صدا نيكمتر زنگبه گوش←يفخر
  گزارش  گستررنگيپ  يكنش  ييروا  ييباال اتاق

 روال :يفيتوص  .شود تازه خلقش باز ديشا←شازده
  عادت فيتوص  گسترعادت  يعادت  يعاد

 از شمردهي هاقدم با ←زدهشا*
  يفخر: بزند صدا و نييپا ديايب ها پله

 روال :يفيتوص
  /يعاد
  ييروا

  /يعادت
  
  يكنش

  /گسترعادت
  

  گستررنگيپ

  فيتوص
  
  گزارش /عادت

  
 ليتحل ازمندين زين فخرالنساء وي فخر ركتكوچ متن جهان دو شازده، متن جهان با سهيمقا در
  :كرد برآورد را گسترنقشي هاگزاره و سازجهان عناصري ريكارگبه زانيم هاآن در بتوان تا هستند
 دارنيچ اشنهيسي رو كه ديسف تور راهنيپ همان با كالسكة چهاراسبه، كنار بود ستادهيا فخرالنساء«
 ).10 :همان(» كردينم اي كرديم نگاه نكيع درشتي هاشهيش پشت از كهيي هاچشم همان با و بود

  
  احتجاب شازده داستان ازي بخش در فخرالنساء متن جهان سازجهان عناصر 5 جدول

  

  اءياش  بدل  مكان  زمان

  چهاراسبه ةكالسك  فخرالنساء  كالسكه كنار بود ستادهيا: ديبعة گذشت
  ...ديسف تور راهنيپ    اشنهيسي رو  بود: ساده ةگذشت
  نهيس    نكيعي هاشهيش پشت  كردينم كرد،يم: ياستمرار ةگذشت

  هاچشم      
  نكيعي هاشهيش      
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  احتجاب شازده داستان ازي بخش در فخرالنساء متن جهان گسترنقشي هاگزاره  6 جدول
 

  كارگفت  كاركرد  اسناد نوع  متن نوع  جمله
 بود ستادهيا ← فخرالنساء*

 همان با چهاراسبه، ةكالسك كنار
ي رو كه ديسف تور راهنيپ
  .بود دارنيچ اش نهيس

  /ييروا
  شخص: يفيتوص

  /يكنش
  حالت

  /گستررنگيپ
  گسترشخص

  /گزارش
  تيشخص فيتوص

 همان با ← فخرالنساء*
ي ها شهيش پشت از كهيي ها چشم
ينم اي كرديم نگاه نكيع درشت
  .كرد

 زن فخرالنساء: يريگدرونه
 بهي ول بود، هيآگا و نيبكيبار

  .نداشت هيتوج شازده

  /ييروا
  /شخص: يفيتوص
 روال :يفيتوص

  يعاد

  /يكنش
  /لتحا
  
  يعادت

 /گستررنگيپ
  گسترشخص
  
  گسترعادت

  /گزارش
 فيتوص
  /تيشخص
  عادت فيتوص

 روال :يفيتوص
  عادت فيتوص  گسترعادت  يعادت  يعاد

  
ي هاچشم همان و گلداري روسر همان با. بود دستش جارو. بود بسته بندشيپي فخر«
  ).همان(» ودب ديسف بود، درشت شيهادندان فيرد. باز دهان آن و زنده و اهيس

  
  احتجاب شازده داستان ازي بخش دري فخر متن جهان سازجهان عناصر 7 جدول

 

  اياش  بدل  مكان  زمان

  بندشيپ  يفخر  دستش) در( بود بسته: ديبعة گذشت
  جارو      بود: ساده ةگذشت

  دستش      
  گلداري روسر      
ي هاچشم      

  اهيس
  باز دهان      
  دندان فيرد      
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  احتجاب شازده داستان ازي بخش دري فخر متن جهان گسترنقشي هاگزاره 8 جدول
 

  كارگفت  كاركرد  اسناد نوع  متن نوع  جمله

جارو  ؛بند بسته بودپيش ← يفخر*
  .دستش بود

  .فخري كلفت خانه بود: گيريدرونه

  /ييروا
  صحنه:يفيتوص

  /يكنش
  حالت

  /گستررنگيپ
  گسترصحنه

  /گزارش
  صحنه فيتوص

  تيشخص فيتوص  گسترشخص  لتحا  شخص :يفيتوص

 و گلداري روسر همان با ← يفخر*
 آن و زنده و اهيسي هاچشم همان
 درشت شيهادندان فيرد. باز دهان
  .بود ديسف بود،

  /ييروا
  /شخص :يفيتوص
  صحنه:يفيتوص

  /يكنش
  /حالت
  
  حالت

 /گستررنگيپ
  گسترشخص
  
  گسترصحنه

  /گزارش
  /تيشخص فيتوص

  
  صحنه فيتوص

  
 گسترنقشي هاگزاره و سازجهان عناصر شد، داده نشان باالي هاجدول در كه طورهمان

 شازده متن جهان خلق در باشند، فخرالنساء وي فخر متن جهان دو خدمت در كه آن از شيب
ي هامتن جهان شامل شازده متن جهان كه است دهندة آننشان امر نيا. اندشده گرفتهكار  به

ي هاگزاره ييايپو نيهمچن و متن سازندة جهان ياياش تعامل آن در كه استي گريد خُرد
 كه است مفهوم بدان امر نيا. است شازده ذهن درون خاطراتي وشريپ سبب به گسترنقش

 باعث گذرد،يم شازده ذهن در كهي تيروا و دارد وجود ساختار و هيمادرون انيمي هماهنگ
  .است شده هاتيشخص تمام متن جهاني ستكدي و هاجهان زيتما رفتننيب از

 ليدل. اندشده دارستاره جمله نيچند متن، نوع ستون در 8 و 6 ،4شمارة ي هاجدول در
 نيا كه بازشناخت را متن نوع چند توانيم جمالت نيا ليتحل در كه است آن امر نيا

 ازدهش باز ديشا تا«: بند در مثال، طور به. شوديم دهيد زيني بعدي هاستون دري چندگانگ
 دو توانيم ،»!يفخر: بزند صدا و نييپا ديايب هاپله از شمردهي هاقدم با و شود تازه خلقش
 عادت انيب به رايز ؛استي فيتوص سو كي از :داد صيتشخ رايي روا وي فيتوص متن نوع
يي روا گريد طرف از و دارد خود در راي ريتكرارپذي ژگيو و داشته اشاره شازدهي شگيهم
ي ذهني فضاهاي بازساز به گريكدي در متن دو نيا قيتلف. پردازديمي كنش شرح به زيرا ؛است

  . دهديم ارائه داستان در راي شتريب اتيجزئ كل، در و رسانديمي اري خواننده
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  رشموليزي هاجهان. 6 - 3
 و كرده رييتغ متن جهان كي يزماني مرزها زمان هر در است ممكن متن، ة جهانينظر طبق

 يِحوزة زمان دركي برا گفتمان كنندگان شركتي سو ازي ديجد متن جهان ختساباعث 
 كه است داده رخ ديجدي حوزة زمان كي به 55يجهان انتقال صورت، نيا در. شود مشخص

 كرده رييتغ زين داستان مكان هيگا. شوديم داده نشان 2 متن جهان اصطالح با مثال، طور به
  : شوديم منجري گريد متن جهان ليتشك به و

 كه ديد احتجاب شازده و كرد هيگر هم خسرو ؟ياكرده نيز را اسب مرادخان، -: گفت پدر -
ي ها راقي با قزل اسب چهار. دنديدو پدر اسب دنبال هابرگ و شاخي ضرب طاق ريز تا هاعمه
 بود اهيس هم كالسكهي رو مخمل. بود اهيس هااسب دم و الي. دنديكشيم را كالسكه اهيس
  ).39: نهما(
 عييخاطرة تش و كالسكه درون به پدر خاطرة رفتن و شازدهي خانة كودك از داستان مكان

  .شوديم مختلف متن جهان دو شيدايپ سبب كه كنديم رييتغ جنازة پدربزرگ
ي ديجد متن جهان كه استي گريد موارد از داستان انيم در ميمستقي هاقول نقل آوردن

ي هاجهان. آورديم وجود به داستاني هاتيشخص و مكان زمان، در رييتغ همراه به را
 ،يجار متن جهان در گسست جاديا بدون ،نظر مورد جهان 56بافتار در راي تنوع رشمول،يز
 شكل راي ادهش دروني رشموليز جهان ت،يروا در 57گردعقب مثال، طور به. آورنديم ديپد
. دشويم معطوفي اصل متن جهان به خواننده نظر دوباره آن شدنتمام محض به و دهد يم

 جهان ساخت به زين متن جهان كنندگان به وسيلة شركت شدهانيبي هادگاهيد و اعتقادات
 را رشموليزي هاجهان ،)Stockwell, 2002: 140( ولاستاك اعتقاد به. انجامديم رشموليز
  : كرد ميتقس دسته سه به توانيم

 جلورفت اي گرد عقب هرگونه شامل جهان نيا: 58يااشاره عبارت رشموليز جهان .الف
 ريغ قول نقلي جا به ميمستق قول نقل كاربرد. استي فعل تيموقع ازي مكان اي وي زمان
 .شوديم منجري ااشاره عبارت رشموليز جهان جاديا به زين ميمستق
 ها تيشخص هدف اي باور آرزو،ي نيگزيجا شامل جهان نيا: 59ينگرش رشموليز جهان .ب
 بري نگرشي هاجهان. است هدفي هاجهان و باوري هاجهان آرزو،ي هاجهان صورت به
 ميمفاه و دنيد ايرو دن،يد خواب كردن، آرزو خواستن، ماننديي هاواسطة گزاره به ة آرزويپا
 

55
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 فكر و دانستن كردن، باور ماننديي هاواسطة گزاره به باوري هاجهان. شوديم جاديا مشابه
 است، مربوط هاتيشخص و كنندگان شركت قصد به هدفي هاجهان. شوديمي معرف كردن
 و كردن عرضه كردن، ديتهد دادن،  قول مانند دهند؛يم انجام كهي كنش درنظرگرفتن بدون

 ظاهر به كهي عناصر انيم ارتباط جاديا با توانيم زين هيگا). همان( كردن درخواست
  .بازشناخت راي نگرش رشموليز جهان كي حضور ند،يآيم نامربوط
 به توانديم ابزار نيا به ياتكا با متن ة جهانينظر: 60يشناختمعرفت رشموليز جهان .ج
 محتمل ممكن، د،يبا د،يشا همچونيي هاگزاره. كند دايپ دستيي روا متن در احتمال و امكان ابعاد
 ،يفرض وجود،مي وهايسنار با جهان نيا. نديآيمكار  به نيريز سطح نيا ساخت در رهيغ و

 به(ي شناختمعرفتي هاجهان مفهوم. (Werth, 1999: 216) شوديم ساخته ممكن وي احتمال
 باشد اياش و تيشخص مكان، زمان، در رييتغي حاو توانديم) ينگرش وي ااشاره عبارت همراه

 هكي عنصر به وسيلة خواننده كردن ريلگغاف با توانيم هيگا). 137: 1389 ،ياصفهاني صادق(
ي كي عنوان بهي نف فعل كاربرد. آمد لينا جهان نيا خلق به ندارد،ي هماهنگ داستاني جار منطق با
  .ديآيم شمار به جهان نيا شيدايپ در كارآمدي ابزارها از گريد

 داستان نيا از بند نيچند ليتحل به رشمول،يزي هاجهانيي شناسا اكنون براي
  :ميپرداز يم

 آرام اشيراحتي صندل مثل. نداشت را شبش هر هوش و الح احتجاب شازده شب آن اما
 هادست كف بر را داغشي شانيپ لرزاند،يم را شيهاشانه سرفه كه هيگا فقط و بود نشسته

 پدربزرگ بارشماتتي هانگاه آن اي و كند، حس را اشيشانيپي هارگ بتواند بهتر تا فشرديم
 باز كه ديفهم يم شازده. ببرد ادي از را فخرالنساءي حت و هاعمه و مادر و پدر و مادربزرگ و

 آن مثل را خودش كه دادينم راه دلش اما ؛است آمده وقتش سر به كه استي اجداد تب همان
 بسپارد تب و سرفه دست به بود، شده هيت قهيعت يايهمة اش از جا به جا كهي دشت درن اتاق
  ).9: 1384 ،يريگلش(
 رشموليز جهان ،ابتدا در. كرديي شناسا را رشموليز هانج نيچند توانيم بند نيا در
 رفتعقبي نوع به شازده خاطرات به اشاره با كه داد صيتشخ توانيم راي ااشاره عبارت
 ليدل نيا به ديشا. است سرزده شازده از كه ستا ييخطا رنگنشايي گو و دربردارد راي زمان
 تنها را هاآن از مانده جا هب اموال و كند رآوردهب را خانوادة خود انتظارات نتوانسته شازده كه
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جملة  در. است نبوده راثيم نياي براي خوب وارث كل در و كرده خود نوش  و  شيع صرف
 جهان آن، پس در. استي شناختمعرفت رشموليز جهان حضور مؤكد» دنيفهم« فعل ،يبعد
ي موروث سلي ماريب خاطرة ادآوري كه شوديم شروعي گريدي ااشاره عبارت رشموليز

 جهان دو دوباره زين جملة آخر در و است درآوردهي پا از را او خاندان تمام كه است
 بد خاطرات ادآوري كه شونديم داريپد گريكدي كنار دري نگرش وي ااشاره عبارت رشموليز

 دستشان از خواهديم هاآن فروش با شازده كهي ميقد ياياش همچون و ندهست گذشته
 عمر لحظات نيواپس نيا در شازده. گذارنديم شازده دلي رو راي نيسنگ بار ود،ش خالص
 در رشموليز جهان نيچند نيز گريديي درجا. است خاطرات نيا كردن پاك درصدد تنها خود
  :ديكن توجه مورد نيا به ؛نديآيم گريكدي پس
يي بفرما اي يكن مرتبشاني خواستيم ؟يچ كه همي روي اختهير را هانيا شازده،: گفت«
ي اقهوهي ها خال با بود ديسف اسب. اسب الي يرو ديكش را دشيسف و دراز انگشت... نوكرها
  ).10: همان( »كردي ط دم تا را الي تمام ،خط. روشن

ي دانا از دية ديزاو رييتغ و ميمستق قول نقل انيب با راي ااشاره عبارت رشموليز جهان
 به عناصري نينشهم از زيني نگرش رشموليز جهان. ختبازشنا توانيم فخرالنساء به كل

 فخرالنساء به نسبت شازده احساس به اشاره اسب حضور. ديآيم وجوده ب ربطيب ظاهر
 دهندة زننشان خود،ي استعاري معنا در هم و استيي باوفا و بينج وانيح هم اسب: دارد
. است انينما داستان از قسمت نيا در فخرالنساء به شازدهي شهوان نگاه ن،يبنابرا. است
 رشموليز جهان خود امر نيا كه كرد اشاره زنان به نسبت مردان نگاه به توانيم ن،يهمچن
  . آورديم ديپد راي گريدي ااشاره عبارت
  

  يريگجهينت. 7
 ،يادب نقد دري ديجد ريمس ،يشناختي شعرشناس كرديرو براساسيي روا متن قيدق ليتحل

 زمان و شدهارائه زمان انيم روابط خوانش، كي در زمان درك ذهن، عملكردي چگونگ كشف
يي بازنما ساخت به آنچه هر كالم، كي در و دادهايرو ساختاري بندطبقه فعل، حالت ت،يروا
ي هاجهان تواننديم تيروا خوانندگان .ديگشايم انساني رو به كند،يم كمك خوانندهي ذهن
 به را هاجهان نيا و بسازند شوديم عرضه متن انجه در ة آنچهيپا بر را خودي اليخ
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  .كنند مرتبط خودي اليخ وي واقعي ها جهان
وة يش با شدهنگارشي هاداستان گونه نيا در انسجام عدم از ،يادبي نقدهاي برخ در
 نيا در متن جهان عناصريي شناسا از پس اما د،يآيم انيم به سخن ذهن اليس انيجر

 و كرده دايپ را داستاني منطق ريس خط توانيم ند،يآيم شمار به تيسازندة روا كه داستان
 و گردهاعقب ازي اريبس شمار با و پراكندهي صورت با ظاهر به ديشا كه را آني اصل موضوع
 است، شده انيب رشموليزي هاسازندة جهان عناصر گريد اي وي مكان وي زماني هاجلورفت

جة ينت در خواننده ذهن در وجودآمده بهي ذهني اهافض. افتيباز داستان،ي كل ريتصو در
ي هاپرسش به پاسخ در. است احتجاب شازده تيروا در موجود عناصر عمل انسجام نيهم

 جهان« و» متن جهان« ،»گفتمان جهان«ة يال سه كه كرد استدالل توانيم نيچن شدهمطرح
 متن ة جهانينظر چارچوب در دارند نقش داستان نيا تيروا ساخت در كه» رشموليز

 در. است كارآمد داستان در مختلف متني هاجهان درك در هاآن ريتفس و شونديميي شناسا
 احساسات و باورها ة تعامل،يپا بر داستان چگونه كه مينيبيم گفتمان، ة جهانيال صيتشخ
 عنوان. رديگيم شكل فخرالنساء وي فخر احتجاب، شازدهي عني داستاني اصل تيشخص سه
. رنديگيم قراري بررس موردي رامتنيپي اجزا عنوان به جلدي رو ريتصو نيهمچن و ستاندا
 افراد همة به وسيلةي زندگ طول در شازدهي شدگسركوب احساس مؤكد تجابحا نام
 گريد به نسبت را شازده تيشخصي برجستگ توانيم زين ريتصو در. است رامونشيپ

 فخرالنساء وي فخر ريتصاو و جلو دري و ريتصو كهي اگونه به د،يد داستاني هاتيشخص
 نظام نگاشت انطباق توانيم ،»نظام نگاشت« براساس ن،يبنابرا. اندگرفته قرار او سر پشت در

  .كرد ثابت را داستاني ريتصوي مفهوم نگاشت بر داستاني مفهوم
 كـه  شـده  انجـام  يهاكنش و سازندة متن عناصر است، متن ة جهانينظر با همنام كهي ة بعديال در
 مـتن ي هـا دربردارنـدة جهـان   شـازده،  متن جهان. شدنديي شناسا بودند، ليدخيي روا متنيي ايپو در
 سـاز جهان عناصر از هيتوج قابل تعداد خود در كه است داستاني فرعي هاتيشخص گريد رت ككوچ
جهـان  خـالل  در عناصـر  نيـ ة اهم شدن همسو در امر نيا. است دادهي جا را گسترنقشي هاگزاره و
 و هيـ مادروني همـاهنگ  شـاهد  تـوان يم جهينت در. دارد ريتأث داستان مختلفي هاتيشخصي متني ها

 سـطح  در. شـود يمـ  منجـر  مختلفي متني هاجهان انيم زيتما بردن نيب از به كه بود داستان ساختار
. وندنـد يپيمـ  گريكـد ي به رشموليزي هاجهان قالب در شازده نامنسجم خاطرات رشمول،يزي هاجهان
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 دسـتيابي  بـه  هسـتند،  همسـو  تيـ روا مـتن  جهان با كه رشموليزي هاجهان ازي اريبس تعداد حضور
هيـ نظر بـرخالف  مـتن،  ة جهانينظر از استفاده با جهينت در. كنديم كمك خواننده در متن از جامع درك
  .دكري بررس راي داستان مختلفي هاجهان حضور توانيم ،يادب نقد گريدي ها

  
  ها نوشت پي. 8

40. describe person 

41. routine 

42. habitual 

43. routine-advancing 

44. describe routine 

45. discursive 

46. relational 

47. argument-advancing 

48. postulate 

49. conclude 

50. instructive 

51. imperative 

52. goal-advancing 

53. request 

54. command 

55. world-switch 

56. texture 

57. flashback 

58. deictic sub-world 

59. attitudinal sub-world 

60. epistemic sub-world 

20. P. Werth 

21. stream of consiousness 

22. P. Stockwell 

23. system mapping 

24. deixis  

25. locatives 

26. spatial adverbs 

27. projection 

28. narrative 

29. plot-advancing 

30. report 

31. recount 

32. descriptive 

33. scene 

34. state 

35. scene-advancing 

36. describe scene 

37. person 

38. attribute 

39. person-advancing 

1. cognitive linguistics 

2. M. Johnson 

3. embodied cognition 

4. cognitive poetics 

5. world-building elements 

6. function-advancing propositions 

7. discourse world 

8. text world 

9. sub world 

10. M. Turner 

11. J. Gavins & G. Steen 

12. M. H. Freeman 

13. M. L. Ryan 

14. R. Tsur 

15. literary mind 

16. literary responses 

17. iconic functions 

18. fictional text worlds 

19. E. Semino 

 

  منابع. 9
 با كودكي داستان متون ليتحل  «). 1389(ي يحشكواي مينع فاطمه و تايآز ،يافراش •

 مطالعات وي انسان علوم اهشگپژوه(. شناختزبان. »يشناخت يشعرشناس كرديرو
 . 25 -1 صص. )زمستان و زييپا(. 2ش. 1 س. )يفرهنگ

 فرزان ترجمة .يشناختي كرديرو با مجاز، و استعاره). 1390( ويآنتون بارسلونا، •
   .جهان نقش: تهران. يصادق اليل و يامرالله نايت ،يسجود

 احتجاب شازده دريي رواي هاكيتكني بررس« ).1388(ي قالوند بايز وكاووس ،يلحسن •
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  .25 - 7 صص. )تابستان و بهار( .8 و 7ش  .يپژوهنامة ادب فصل. »يريگلش هوشنگ
  .www. loghatnaameh.com :دري دسترس قابل( .نامة دهخدالغت). 1319( اكبريعل دهخدا، •
 .»كرد لمشيف نشود كهي زيچ دغدغة نوشتنِ« ).1378( ايپور ريام و ميمر ن،يالعابدنيز •

 .334 - 317 صص. )بهار(. 140ش . 10 س. يانسان علوم ةنام پژوهش

ش . 9 س. مجلة نافه. »احتجاب شازده رمان بريي الگوكهن نقد« ).1387( بهاره سقازاده، •
  .55 -49 صص. )88 بهشتيارد /87 آذر(. 40

 .نگاه: تهران .12 چ .يادب هايمكتب). 1384( رضا ،ينيدحسيس •

ي قايبوط كرديرو اساس بر متن جهان عناصري بررس« ).1389( اليل ،ياصفهاني صادق •
ي پژوهش -ينامة علم فصل .»ينجد ژنيب اثر انددهيدو من با كهي وزپلنگاني دري شناخت

 .113 -91 صص. )بهار(. 9ش . 3 س. يادب نقد
. »گلشيري هوشنگ احتجاب شازده ساختاري بررسي«). 1380( ---------------  •

  .4 ص). دادخر 31( .حيات نو ةروزنام
. اتيادب دري ة شناختينظري سو به: حوزة استعاره و شعر). 1390( گارتمار ،منيفر •

 ،يسجود فرزان ترجمة. )بارسلونا ويآنتوناز  يشناختي كرديرو با مجاز و استعاره در(
  .330- 281 صص. جهان نقش: تهران. يامرالله نايت وي صادق اليل

  .لوفرين: تهران. 14 چ. احتجاب شازده). 1384( هوشنگ ،يريگلش •
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