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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The aim of the present study was to 
investigate the worlds of text in the story "Aghabala and Company Limited 
Child” written by Sadegh Hedayat based on Werth’s (1999) Text Worlds 
Theory in cognitive poetics approach. This is a new approach that connects 
the wider world of literature to linguistics.
METHODOLOGY: The data were collected by the library method from the 
above story, and analyzed using descriptive-analytic method. The authors 
seek to show how this approach can identify the underlying semantic layers of 
this story; and to what extent the writer has used this model to advance his 
story.
FINDINGS: This work of Hedayat is one of his humorous works. In particular, 
Hedayat’s humor is a bitter one, and it is certainly not possible to claim 
exactly who the audience of his humor is. Also, he expresses his intentions 
and goals not explicitly, but in humor and by masterfully using the principles 
of humor.
CONCLUSION:  The results showed that the theory of text worlds is used to 
identify the hidden semantic layers of the story and the writer's mind. The 
findings also showed that among the world-building elements, Hedayat has 
mostly used “simple past tense" among different tenses, the element of the 
"house" among different places, and the element of "narrative" among 
function-advancing propositions, as well as the "epistemic sub-world" among 
those three sub-worlds in this theory to influence his words in the minds and 
souls of the audience.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
براساس رویکرد  اثر صادق هدایت« قضیۀ آقاباال و اوالده كمپانی لیمیتد»متن داستان  جهانهای

 شعرشناسی شناختی

 
 0اكرم كرانی ،2ابراهیم بدخشان، *2مسعود دهقان، 0بهناز وهابیان

 واحد كرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، كرمانشاه، ایران. انگلیسی و زبانشناسی،گروه زبان  -4
 .شناسی، دانشگاه كردستان، سنندج، ایرانگروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان -6
 

 

 چکیده:
قضیۀ آقاباال »پژوه  حاضر با هدف بررسی جهانهای متن در داستان  زمینه و هدف:

( 4444انگارۀ جهانهای متن ورث ) ، اثر صادق هدایت براساس«و اوالده كمرانی لمیتد

انجام گرفته است. این رویکرد پل جدیدی است كه  در رویکرد شعرشناسی شناختی

  دنیای وسیع ادبیات را به علم زبانشناسی متصل میکند.

ای از متن داستان مذكور گردآوری شده و با ها به روش كتابخانه: دادهروش مطالعه

نگارندگان در اند. تحلیلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته-استفاده از روش توصیفی

های رویکرد چگونه میتوان درجهت شناخت الیه از این كه نشان دهندپی آن هستند 

و اینکه هدایت در این داستان از انگارۀ جهانهای متن زیرین كالم نویسنده بهره برد 

 برای پیشبرد داستان چگونه و به چه میزان بهره برده است. 

خاص، طنز هدایت طنزی است  این اثر هدایت در زمرۀ آثار طنز اوست. بطور ها:یافته

تلخ و نمیتوان بطور یقین ادعا كرد كه مخاطب طنزش دقیقاً چه شخص یا اشخاصی 

گیری استادانه از هستند، و مقاصد و اهداف خود را نه صراحتاً، بلکه در طنز و با بهره

 اصول طنزنویسی بیان میکند. 

ی پنهان داستان و ذهن هااز انگارۀ جهانهای متن برای شناخت الیه گیری:نتیجه

در « گذشتۀ ساده»ساز از زمان برد. هدایت در بین عناصر جهان نویسنده میتوان بهره

گستر از عنصر نق  هایگزارهدر بین مکانها، و از بین « خانه»بین زمانها، عنصر 

بیشترین بهره را « شناختیجهان معرفت»شمول از و از بین جهانهای زیر« روایی»

 بب نفوذ كالم  در ذهن و روح مخاطب شود.  برده تا س

  

 4344آذر  54 :دریافت تاریخ   

 4344دی  45:  داوری تاریخ   

 4344دی  65: اصالح تاریخ   

 4344اسفند  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،انگارۀ جهانهای متن

 شعرشناسی شناختی، جهان گفتمان، 

 صادق هدایت. جهان زیرشمول،
 

 :مسئول نویسنده * 

  uok.ac.irehghan@m.d

 33441455 (97 49)+  
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 مقدمه
شناسی شناختی كه این روزها طرفداران بسیاری دارد، شده در معنیهای معرفیاز جمله مطرحترین اندیشه

-( برای اولین 4493) 6اشاره كرد كه در تحلیل متون ادبی استفاده میشود. تسر 4میتوان به شعرشناسی شناختی

شناسی خود در شعر استفاده كرد. شعرشناسی شناختی مبتنی اصطالح در تعریف رویکرد نظری و روشبار از این 

بر یک انگارۀ معنایی است كه بواسطۀ پژوهشهای اخیر در زبانشناسی شناختی گسترش داده شده است و پاسخ 

آوردن برای قابلیت یک لیل بحثهای بسیاری را كه انگارۀ ادبی در گذشته با آن روبرو بوده است میدهد، مانند د

دادن معانی بسیار و یا تبیین آنچه منتقدان ادبی انجام میدهند، هنگامی كه یک متن ادبی  متن ادبی برای شکل

فرهنگی رفته دارای ابعاد بافتی/ همرا تفسیر میکنند. شعرشناسی شناختی شامل فرآیند شناختی است كه روی

یکی  4های متننجها انگارۀ (.5،6555نامیده است )فریمن« 1درک بدنمند» ( آن را4447) 3چیزی است كه زالتو

 و جهان زیرشمول. 9، جهان متن7برخوردار است: جهان گفتمانسه الیه از كه  استهای این رویکرد از شاخه

 انگارۀ جهانهای متن بطور منسجم در سنت زبانشناسی شناختی واقع شده است. این انگاره براساس اصول اساس

و  4495گذار این انگاره، در اواخر دهۀ پایه 4یی بوده و بر فرآیندهای ارتباطی انسانها متمركز است. ورثگراتجربه

چارچوب جهان متن را تشکیل داد. او معتقد بود به ابداع روشی نائل آمده است كه تمامی  4445اوائل دهۀ 

دربر میگیرد. تا آن زمان، ورث تنها شالودۀ اساسی  فرآیندهای تولید و تفسیر همۀ صورتهای ارتباطی افراد را

نویس كتابی را با عنوان انگارۀ جهانهای متن را بصورت منتشرشده بنا نهاد، اگرچه او پی  از مرگ  پی 

بشکل آمادۀ كری درنظر گرفته بود. این متن كه توسط جهانهای متن: بازنمایی فضای مفهومی در گفتمان 

شده موجود نیست، دارای اهمیت آكادمیک الزم برای تخمین پذیرش اولیۀ درخواستكنندگان ورث در منتشر

در دانشگاه  45نیاز برای انتشار مجلد مکتوب است. این كار توسط شورتتر موردكار ویرای  بیشتر و گسترده

این رغم مرگ خالق نویس ورث است. علیصورت گرفته و شامل تغییراتی در پی  4445 – 9النکاستر بین 

كتاب، انگارۀ جهان متن به عرصۀ ظهور رسید و توجه بسیاری از جوامع آكادمیک را به خود جلب كرد. این انگاره 

-شناسی، شعرشناسی شناختی، روایتهای زبانشناسی، سبکدر دروس كارشناسی و كارشناسی ارشد در رشته

ای در برنامۀ درسی بوده و تعداد فزاینده شناسی و انگارۀ ادبی اكنون شامل رویکرد جهانهای متن بعنوان بخشی

 های اختصاصی دربارۀ انگارۀ جهانهای متن بصورت متوالی ایجاد شده است. از دوره

 

 روش مطالعه

قضیۀ آقاباال و »های پژوه  مشتمل بر متن تحلیلی بوده و دادهشناختی پژوه  حاضر، توصیفی ه ماهیت روش

                                                      
1.cognitive poetics 

2.R. Tsur 

3.J. Zlatev 

4.embodied cognition 

5.M. H. Freeman 

6.Text World Theory  

7.Discourse world 

8.Text world 

9.P. Werth 

10.M. Short 
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دایت است. نوآوری این پژوه  در این است كه تاكنون داستانهای صادق اثر صادق ه« اوالده كمرانی لیمیتد

 .اندهدایت براساس انگارۀ جهانهای متن در رویکرد شناختی مورد واكاوی قرار نگرفته

 

 سابقۀ پژوهش
شایان ذكر است كه تحلیل انگارۀ جهانهای متن با رویکرد شعرشناسی شناختی پیشهینۀ كمهی دارد. بهه همهین     

گزارش از یک سو به مطالعات شناختی مرتبط و از سوی دیگر به مطالعات زبانشناسی ادبیات داستانی  دلیل، این

آینهد.  مهی  پدید گفتمان جهان از كه ذهنیند متن بازنمودهایی ( جهانهای4345منحصر میگردد. به باور افراشی )

 وداع داسهتان ین نتیجه رسهید كهه در   گیری از انگارۀ جهانهای متن و تحلیل جهانهای متن فرعی به اوی با بهره
شناسی از فراوانی بیشتری برخوردار ای و نگرشی بسیار محدودند و در مقابل، جهان معرفتجهانهای فرعی اشاره

اند كه شعرشناسی شناختی تفوّق و برتری باالیی بر نظریۀ نقهد ادبهی   ( بیان كرده4344است. گلفام و همکاران )

انهد. صهادقی   گیری خواننده از جهان متن برای درک و تفسهیر مهتن پرداختهه   چگونگی بهرهدارد. آنها به بررسی 

های ادبی در تفسیر داسهتان اشهاره كهرده و نشهان داده اسهت كهه ههر        بودن انگاره( بر ناكارآمد 4345اصفهانی )

( با استفاده از انگارۀ 6553) 4داونینگداستانی را میتوان با استفاده از انگارۀ جهانهای متن مورد بررسی قرار داد. 

جهانهای متن به بررسی گفتمان تبلیغات پرداخته و تنها یک مدل جهان متن را بهرای توصهیف، كهافی دانسهته     

بیان میدارد كه در نظریۀ جهانهای ممکن در سهالهای اخیهر    (6551) 6است كه همان روش گفتمانی است. الهی

متون ادبی و درک آنها بوجود آمده است كهه نظریهۀ جهانههای     درخصوص متون ادبی، ابزار جدیدی برای تحلیل

را از منظر رؤیاها و كابوسهای شناختی مورد بررسی قرار داده و « كیتس»اشعار  (6543) 3متن نام دارد. گیووانلی

شناسی، نظریۀ ادبهی، روانشناسهی شهناختی، و نظریهۀ     در تحلیل متن به چهار نکتۀ مهم توجه كرده است: سبک

شناسی شناختی، اشعار را به روشی جدید تفسیر كرده اسهت، بطوریکهه   كردن سبک . این پژوه  با مطرحارؤیاه

به بررسی تأثیر سبکهای ادبی بر روی زبان پرداخته ( 6547) 1كانینگهمچنین  نگرشی جدید به خواننده میدهد.

نتهایج ایهن بررسهی همچنین،بهه      و درصدد است نشان دهد خوانندگان چرا و چگونه تصویر ذهنی ایجاد میکنند.

 شدگی اجتماعی و شخصی سبکهای ادبی منجر شد. اثبات غنی

 

 بحث و بررسی

 انگارۀ جهانهای متن 

شده در انگارۀ جهانهای متن یک مدل از پردازش زبان انسانی است كه براساس مفاهیم بازنمایی ذهنی مشاهده

زبانشناسی شناختی را به اشتراک میگذارد؛ زیرا آنچه انگارۀ گرای روانشناسی شناختی بوده و اصول تجربه

جهانهای متن را منحصربفرد  میکند، كاربرد جامع اصول شناختی آن در امر تحلیل است. انگارۀ جهانهای متن 

تنها به متنی خاص، بلکه به بافت پیرامون آن نیز چارچوبی گفتمانی است. این بدان معناست كه توجه آن نه

 بر تولید و پذیرش آن تأثیر میگذارند.  هست كه

                                                      
1.L. H. Downing 

2.E. Lahey  

3.M. Giovanelli  

4.P. Canning 
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بخشی به پیچیدگیهای موجود در بافت گفتمان، آن را به سطوح مشخص مفهومی انگارۀ جهانهای متن برای نظم

تقسیم میکند. اولین سطح جهان گفتمان است كه با موقعیت آنی سروكار دارد و انسانها را به هنگام ارتباط با 

ر هوشیارانۀ حداقل یک گوینده یا نویسنده و یک یا بی  از یک شنونده یا خواننده یکدیگر احاطه میکند. حضو

تنها مشاركان گفتمان و دیگر اشیاء در این سطح ضروری است. این به آن دلیل است كه جهان گفتمان شامل نه

ین سطح انگارۀ پیرامون آن است، بلکه دربرگیرندۀ همۀ دان  شخصی و فرهنگی آنان نیز میباشد. بنابراین اول

 جهانهای متن ابزاری را جهت تشخیص تأثیر بالقوۀ عوامل متنی برای درک و ساختار یک گفتمان ارائه میدهد.

هنگامی كه بشر در جهان گفتمان به ارتباط با یکدیگر میرردازد، بازنماییهای ذهنی را در ذهن خود شکل 

همانطوركه قبالً ذكر شد، این بازنماییهای ذهنی جهانهای متن شده قابل درک باشد. میدهد، بطوریکه زبان تولید

نامیده میشوند. دومین سطح از انگارۀ جهانهای متن بر حوزۀ مفهومی متمركز بوده و چارچوبی را ارائه میدهد كه 

رد از خلل آن ساختار دقیق و تأثیرات شناختی بازنماییهای ذهنی فردی قابل آزمای  باشد. نکتۀ كلیدی در رویک

جهانهای متن، اشارۀ دقیق به جزئیات در جهانهای متنی جهت درک گفتمان است كه غالباً به اندازۀ جهان 

 گفتمانی كه از آن سرچشمه میگیرند غنی از جزئیات هستند.

ای نوظهور، یکی از آخرین پیشرفتها عرصۀ مطالعات شناختی و ادبیات بحساب شعرشناسی شناختی بعنوان رشته

ن رویکرد به رابطۀ ذهن انسان با متون ادبی میرردازد و بمثابۀ پلی میان مطالعهات ادبهی و زبانشناسهی    آید. ایمی

ههای  تو انتقهال فکهر نیسهتند، بلکهه كیفی     ابراساس این رویکرد، متون ادبی صرفاً بهرای ایجهاد معنه   عمل میکند. 

رویکهردی شهناختی در شعرشناسهی    انگارۀ جهانههای مهتن    د.هندخواننده را نشان می ۀاسطواحساسی دریافتی ب

بخشی به پیچیدگیهای موجود در بافت گفتمان، آن را به سهطوح مشهخص مفههومی    شناختی است كه برای نظم

تقسیم میکند. این سطوح عبارتند از: جهان گفتمان، جهان متن و جهان زیرشمول. اولین سطح، جهان گفتمهان  

یتی بالفصل گوینده یا نویسنده و نیز مخاطبان را شکل میدهد. است كه با موقعیت آنی سروكار دارد و بافت موقع

تنها مشاركین در ارتباط و تمام عناصر بافت بالفصل آنها را فرامیگیرد، بلکه تمام دان  شخصی جهان گفتمان نه

سات و آورند نیز شامل میشود و الیۀ جهان گفتمان براساس احساو فرهنگی را كه آنها با خود به رویداد زبانی می

( هنگامی كه انسهانها در جههان   6557(. به باور گاوینز )4444باورهای شخصیتهای داستان شکل میگیرد )ورث، 

گفتمان با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند، بازنماییهای ذهنی را در ذهن خود شکل میدهند، بطوریکهه قابهل درک   

در الیۀ دوم، جهان مهتن قهرار دارد و در آن فقهط     نامیده میشوند.« جهانهای متن»باشد، این بازنماییهای ذهنی 

اطالعاتی كه بافت داستانی را شکل میدهند، حضور دارند. در این الیه، رویکرد شعرشناسی شناختی با تکیهه بهر   

محهوری را میتهوان   كار الزم را برای درک متن فراهم میکند. چنهین تحلیهل خواننهده   ومحور، سازتحلیل خواننده

آمده در گذشته، قادر به از موقعیتهای پی  4وارهو ساخت طرح بندی ذهنربیات او دانست كه با قاببرآمده از تج

نهام   6سهاز ای كه جهانهای متن را شکل میدهند، عناصر جهانهای زبانی میشود. همچنین عناصر اصلیدرک تکه

تقسیم كرده اسهت كهه    به چهار دستهساز را در انگارۀ جهانهای متن ( این عناصر جهان6556) 3ولدارند. استاک

 واقع بخشی از عناصر داستانی را تشکیل میدهند كه در جدول زیر نمای  داده شده است.این چهار عنصر در

 

                                                      
1.schemata 

2.world-building 

3.P. Stockwel 
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 (Stockwel, 2002:137ساز ). عناصر جهان0جدول 

 2اشیاء 0هاشخصیت مکان زمان

 گروه اسمی گروه اسمی های مکانیقید زمان صرفی فعل

 ضمیرها ضمیرها های مکانیبند وجه فعلهانظام 

   گروه اسمی مکانی خاص 3های زمانیقید

    1بندهای قیدی

 

گستر هستند كه باعث حركت روایت یا پویایی درون جهان های نق گیری جهانهای متن، گزارهركن دیگر شکل

ای برابر اشیاء پیرامونشان در صحنه متن میشوند و شامل فعلهایی هستند كه شخصیتها را در مقابل یکدیگر و در

، 5شدن كنشهاتوصیف میکنند، كنشی را بتصویر میکشند و یا بحثی را مطرح میکنند و درنتیجه باعث ساخته

مرتبط با اشیاء و شخصیتها در جهان متن میشوند  7، حالتها و فرآیندها و هر استدالل و اسناد4رویدادها

(Gavins, 2007:132به باور استا .)4، توصیفی9گسترها به انواعی همچون روایی( نق 2002ول )ک ،

خاصی هستند. انواع متن،  43و كارگفت 46تقسیم میشوند و هر كدام دارای اسناد، كاركرد 44و دستوری 45گفتمانی

 ، كاركرد هریک از انواع متن و نیز كارگفتهایشان در جدول زیر آمده است.انواع اسناد

 

 (Stockwel,2002:138) 00گسترهای نقش. گزاره2جدول 

 كارگفت نوع كاركرد نوع اسناد نوع متن

 47، برشمردن44گزارش 45گسترپیرنگ كن ، رویداد روایی

                                                      
1.characters 

2.objects 

3.temporal adverbs 

4.adverbial clauses 

5.actions 

6.events 

7.predicate 

8.narrative 

9.descriptive 

10.discursive 

11.instructive 

12.function 

13.speech act 

14.function-advancing propositions 

15.plot-advancing 

16.report 

17.recount 
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 توصیفی:

 صحنه

 4شخص

 6روال عادی

 3حالت

 1حالت، وصفی

 5عادتی

 4گسترصحنه

 7گسترشخص

 9گسترعادت

 4توصیف صحنه

 45توصیف شخصیت

 44توصیف عادت

 45، نتیجه41فرض 43گسترموضوع 46ربطی گفتمانی

 44، فرمان49درخواست 47گسترهدف 44امری دستوری

 

نظر بدون ایجاد گسست در جهان متن جهاری  در الیۀ سوم، جهانهای زیرشمول، تنوعی را در متنیت جهان مورد

-ای را شکل میدهد و بمحهم تمهام   شدهگرد در روایت، جهان زیرشمول درونیآورند. برای نمونه، عقبپدید می

(. همچنهین براسهاس   6556:415ول،)اسهتاک  شدن آن دوباره نظر خواننده به جهان متن اصلی معطوف میگردد

سومین سطح انگارۀ جهانهای متن، هر زمان مرزهای زمانی یک جهان متن تغییهر كنهد و سهاخت جههان مهتن      

ک حوزۀ زمانی جدیهد  جدیدی توسط مشاركان گفتمان برای درک حوزۀ زمانی مشخص شود، انتقال جهانی به ی

رخ داده است. گاهی مکان داستان نیز تغییر كرده كه به تشکیل جهان متن دیگری منجر میشود. در برخی موارد 

گردهای شخصیتهای داستان كه تغییرات زمانی و گاه مکانی را بدنبال خود دارند، به پدید آمدن جههان  نیز عقب

لهای مستقیم از موارد دیگری است كه جهان متن جدیهدی را  قومتن جدیدی ختم میشوند. همچنین آوردن نقل

(. تصهور مها از فضهایی كهه     6557آورد )گهاوینز،  به همراه تغییر در زمان، مکان و شخصیتهای داستان بوجود می

ها، خهارج از  ای مانند، مقوالت مکانی )در شفیلد، پایین پلهگفتمان در آن شکل میگیرد، برگرفته از مقوالت اشاره

                                                      
1.person 

2.routine 

3.state 

4.attribute 

5.habitual  

6.scene-advancing 

7.person-advancing 

8.routine-advancing 

9.describe scene 

10.describe character 

11.describe routine 

12. relational 

13.argument-advancing 

14. postulate 

15. conclude 

16. imperative  

17. goal-advancing 

18. request 

19. command  

 ( نشان داده شده است به معنای عدم حضور گزارۀ خاصي در آن خانه ميباشد.-مواردی که در درون جداول با خط فاصله )*
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 رفتن( است )همان(.  ور(، قیدهای مکانی )اینجا، آنجا(، ضمایر اشاره )اینها، آنها( و افعال حركتی )آمدن،كش
 

 بررسی عناصر جهانهای متن در داستان

در این بخ ، ابتدا سطح جهان گفتمان از داستان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به بررسی عناصر 

گستر در سطح جهان متن از منظر انگارۀ جهانهای متن میرردازیم. در ادامه جهانهای نق های ساز و گزارهجهان

 زیرشمول در این قضیۀ داستانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 سطح جهان گفتمان 
 ساله اتفاق افتاده كه طوالنیترین آن هجده سال طول كشیدهداستان در چند مرحله با پرشهای چند این نوشتن

البته آن چیزی كه در مورد )راوی در این داستان بیشتر به نقد عقاید و روش زندگی یهودیان سنتی . است

های نقره را نیز در نزد آنها موجه و و گاه بیمحابا حتی كاری مثل دزدیدن از سکه ،میرردازد( یهودیان نقل میشود

های نظام خانوادگی و كسب و كار خانواده سازی داستان توصیف و تشریحكلی فضا اخالقی قلمداد میکند. بطور

قول یهودی و نقد تند عقاید و باورهای آنهاست كه این كار را نه بصورت نقد و روایت از زبان راوی، بلکه با نقل

مالحق نظر،  ی این داستان ازشخصیتهاهمچنین . میدهداز جانب شخصیتهای یهودی داستان انجام  مستقیم

 شکل گرفته است. كسبه و اهالی محل سارا، ربقا، آقا باال،

 

 سطح جهان متن 
 گستر در داستان مذكور خواهیم پرداخت.های نق ساز و گزارهدر سطح جهان متن به بررسی عناصر جهان

باال خاتمه مییابد. شخصیت اصلی داستان های تهران شروع شده و در مغازۀ بزرگ آقاكوچهپس داستان از كوچه

نظر است كه در نیمۀ داستان فوت میکند و از این به انتها یکی نیست و حالتی شناور دارد. ابتدا مالحقاز ابتدا تا 

ابتدای بخ  دوم داستان، نق  سارا بعنوان در  باال به موازات هم پی  میروند.بعد دو شخصیت سارا و آقا

است كه جای سارا را میگیرد. عناصر تر است، اما در اواخر داستان این آقاباال شخصیت اصلی داستان برجسته

  گستر در خدمت جهان متن شخصیتهای داستان هستند.ساز  و نق جهان

 :های تهران فریاد میزدكوچهپسریزان عصازنان، دور كوچهنظر تمام روز توبره به دوش، عرقمالحق

 «پاره میخریمنمد كهنه، لحاف كهنه، گلیم«    »آی زری، یراق، كاله، قبا، آر خلق میخریم»

 

 ساز در بند اول داستان عناصر جهان. 2جدول

 اشیاء شخصیتها مکان زمان
 گذشتۀ استمراری )وجه اخباری(:

 فریاد میزد

 

دور كوچه 

 های تهرانكوچهپس

 

 نظرمالحق

 

- 

 حال اخباری )وجه اخباری(:

 میخریم

 میخریم

 

دور كوچه 

 های تهرانكوچهپس

دور كوچه 

 تهرانهای كوچهپس

 

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 

 زری، یراق، كاله، قبا

نمد كهنه، لحاف كهنه، 

 گلیم پاره
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نظر است و مکان از جای همیشگی او آغاز میشود. اشیای بند آغازین حاكی از شغل شخصیت داستان مالحق

آوردن آنها در تالش همیشگی است. كاربرد گذشتۀ استمراری و بدنبال نظر دارد و آنچه وی برای بدست مالحق

 آن حال اخباری، بر فالكت مدام او از گذشته تا حال اشاره میکند. 

 

 گستر در بند اول داستان های نقشگزاره.  4جدول

نوع  نوع متن جمله

 اسناد

 كارگفت نوع كاركرد

... نظر تمام روز توبره به دوش مالحق

های تهران فریاد كوچهپسكوچه

 :میزد

 گزارش پیرنگ گستر كنشی روایی

آی زری، یراق، كاله، قبا، آر خلق »

 «ریمخمی

 توصیفی:

 روال عادی

توصیف عادت  گسترعادت عادتی

 )شغل(

پاره نمد كهنه، لحاف كهنه، گلیم»

 «.میخریم

 توصیفی:

 روال عادی

 توصیف عادت گسترعادت عادتی

 )شغل(

 

گزارۀ كارگفت در توصیف شغل شخصیت اصلی است و گزارۀ كاركرد در خدمت بیان جریان همیشگی كار او 

 میباشد.  

اش را خالی میکرد و چیزهایی كه خریده بود یکی یکی با احتیاط سر شب كه به خانه برمیگشت، توبره

ت دم چراغ میدید، تا مبادا كاله برمیداشت، وزن میکرد، بو میکرد، وارسی مینمود و پشت و روی آن را با دق

بعد سر قیمت آنها با زن  سارا مشورت مینمود؛ چه او هم مثل شوهرش دالل بود و در این . سرش رفته باشد

بزی خاكستری  را تکان میداد، و اغلب بعد از تبادل افکار از روی رضایت ری . قبیل كارها سررشته داشت

 .سور از خوشحالی میدرخشیدچشمهای ریز پر مکرش از الی پلکهای نا

 

 ساز در بند دوم داستان. عناصر جهان 7جدول

 اشیاء شخصیتها مکان زمان

 - نظرمالحق خانه (قید زمان)سر شب 

 گذشتۀ ساده )وجه اخباری(:

 دالل بود

 داشت

 

- 

- 

 

 سارا

 سارا

 

- 

- 

گذشتۀ استمراری )وجه 

 اخباری(:

 برمیگشت

 

 خانه

 خانه

 

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 

- 

 چیزهایی كه خریده بود 
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 برمیداشت

 وزن میکرد

 بو میکرد

 وارسی مینمود

 میدید

 مشورت مینمود

 تکان میداد

 میدرخشید

 خانه

 خانه

 خانه

 خانه

 خانه

 خانه

 خانه

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 چیزهایی كه خریده بود

 چیزهایی كه خریده بود

 چیزهایی كه خریده بود

 چیزهایی كه خریده بود

- 

 ری 

- 

گذشتۀ التزامی )وجه 

 التزامی(:

 رفته باشد

 

- 

 

 نظرمالحق

 

 كاله

 

گیری از زمان گذشتۀ استمراری در محیط خانه و وجود اشیایی كه در هر جمله ذكر گردیده به تکرار بهره

 دارد.نظر اشاره روح و یکنواخت زندگی مالحقروزهای بی

 

 گستر در بند دوم داستان های نقشگزاره.  6جدول

 جمله
 نوع متن

نوع 

 اسناد
 كارگفت نوع كاركرد

... سر شب كه به خانه برمیگشت، 

 مشورت مینمود؛

 توصیفی: 

 روال عادی

 

 عادتی

 

 گسترعادت

 

 توصیف عادت

او هم مثل شوهرش دالل بود و از این 

 قبیل كارها سررشته داشت.

 شخصتوصیفی: 

 

 وصفی

 

 گسترشخص

 

 توصیف شخصیت

 

 توصیفی:  .میدرخشید ...اغلب 

 روال عادی

 

 عادتی

 

 گسترعادت

 

 توصیف عادت

 . نظر هستندهایی برای عادی جلوه دادن روال زندگی مالحقدر هر جمله، توصیف شخصیت و بیان عادت، گزاره

حیاط كوچک او جمع شده بودند، صدای آه و نالۀ ای از خویشان  در یک روز غروب كه وارد خانه شد، دید دسته

  !«مشتلق مرا بده، زنت پسر زاییده: »اش او را كه دید جلو دوید و گفتسارا گوش فلک را كر میکرد، ربقا خاله

 

 ساز در بند سوم داستان عناصر جهان.  7جدول

 اشیاء شخصیتها مکان زمان

 - نظرمالحق خانه یک روز غروب )قید زمان(

 گذشتۀ ساده )وجه اخباری(: 

 واردشد 

 دید

 

 خانه

- 

 

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 

- 

- 
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 دید

 دوید

 گفت

- 

- 

- 

 ربقا خاله

 ربقا خاله

 ربقا خاله

- 

- 

- 

 گذشتۀ كامل )وجه اخباری(:

 جمع شده بودند 

 

 حیاط خانه

 

 خویشاوندان

 

- 

گذشتۀ استمراری )وجه 

 اخباری(:

 كر میکرد 

 

- 

 

 سارا

 

- 

 وجه امر:

 بده 

 

- 

 

 سارا

 

- 

 حال كامل )وجه اخباری(: 

 زاییده )است(

 

- 

 

 نظر )سارا(زن مالحق

 

- 

 

تعداد زیاد فعلهای گذشتۀ ساده برای بیان اتفاق آنی است كه افتاده و حضور شخصیتهای متنوع در این بند 

دیده نمیشود؛ چراكه نظر از دیدن افراد در منزل است. هید شیئی دهندۀ سردرگمی و مبهوتی مالحقنشان

 نظر در قیدوبند وضعیت روزهای گذشته نیست.اكنون مالحق

 

 گستر در بند سوم داستان های نقشگزاره . 8جدول 

نوع  نوع متن جمله

 اسناد

 كارگفت كاركرد

 گزارش گسترپیرنگ كن  روایی وارد خانه شد … نظرمالحق

ای از خویشان  در حیاط دسته

 بودندكوچک او جمع شده 

 روایی

 توصیفی: صحنه

 كن 

 حالت

 گسترپیرنگ

 گسترصحنه

 گزارش

 توصیف صحنه

نالۀ سارا گوش فلک را كر  صدای آه و

 ردکمی

صدای زن در حال : گیریدرونه)

 (زایمان

 توصیفی: صحنه

 گفتمانی

 حالت

 ربطی

 گسترصحنه

 گسترموضوع

 توصیف صحنه

 نتیجه

 اش او را كه دید جلو دویدربقا خاله
 روایی

 توصیفی: صحنه

 كن 

 حالت

 گسترپیرنگ

 گسترصحنه

 گزارش

 توصیف صحنه

 درخواست گسترهدف امری دستوری مشتلق مرا بده

 گزارش گسترپیرنگ كن  روایی زنت پسر زاییده

 

گرفته تا بزرگترین  ها بهرهگستر این بند اغلب توصیفی هستند. در واقع نویسنده از این گزارههای نق گزاره
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نظر به عصای  تکیه كرد، پشت مالحق»اتفاق زندگی شخصیت داستان  به بهنرین نحو ممکن را توصیف كند. 

بعد آه عمیقی كشید و از . «رنگ باریک  نق  بستایخمیدۀ خود را راست كرد و لبخند روی لبهای قهوه

  .خوشحالی اشک در چشمان  پر شد

 ساز در بند چهارم داستان عناصر جهان.  9جدول

 اشیاء شخصیتها مکان زمان

 گذشتۀ ساده )وجه اخباری(:

 تکیه كرد

 راست كرد

 نق  بست

 آه كشید

 پرشد

 

 حیاط خانه

- 

 هاروی لب

- 

 چشمان 

 

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 

 عصا

- 

- 

- 

 اشک

امیدی است كه وی به فرزند تازه « اشک»نظر است و مالحقبیانگر روزگار بسررسیدۀ « عصا»در بخ  اشیاء، 

 نظر انتقال مییابد. اش بسته است. در بخ  مکان، فضای شاد حیاط، به ناگهان بصورت مالحقدنیاآمدهبه

 

 

 گستر در بند چهارم داستان های نقشگزاره. 10جدول

نوع  نوع متن جمله

 اسناد

 كارگفت كاركرد

 گزارش گسترپیرنگ كن  روایی به عصای  تکیه زد ... نظر مالحق

پشت خمیدۀ خود را … نظرمالحق

 راست كرد

نظر خیال  گیری: مالحق)درونه

 آسوده شد(

 روایی

 توصیفی: شخص

 كن 

 حالت

 گسترپیرنگ

 گسترشخص

 گزارش

توصیف 

 شخصیت

بند، گزارش و توصیفی است از محیط و شخص؛ كنشها در گزارۀ اسناد بیانگر حركت دوربین ذهن خواننده از  

جسم مالحق نظر به تفکرات وی است. در واقع نویسنده، جای خواننده را در دو موقعیت فکر و وضعیت جسمی 

داد در مسجدشان به آواز  شب و سه روز جشن گرفت، شیالن كشید،سه»شخصیت داستان مدام تغییر میدهد.

اسم مولود جدید را آقا باال گذاشت و از فردا اهل . بلند تورات خواندند، و برای شام هم دو تا كله ماهی خرید

مالحق نظر از این پی  آمد دو سه سال جوان . محله در راه و نیمه راه جلو او را میگرفتند و تبریک میگفتند

قبا، آر خلق، زیرجامه  زری، یراق،  بان را دور دهان  میگرداند و میگفت:شد، با گامهای محکم راه میرفت، ز

 «.پاره، دشک كهنه، لحاف پاره میخریمریم، نمد كهنه، گلیمخمی
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 ساز در بند پنجم داستان عناصر جهان. 11 جدول

 اشیاء شخصیتها مکان زمان

سه شب و سه روز )قید 

 زمان(

 - آنها -

گذشتۀ ساده )وجه 

 اخباری(:

 آه كشید

 جشن گرفت

 شیالن كشید

 داد

 خواندند

 خرید

 گذاشت

 جوان شد

 

- 

- 

- 

- 

 مسجد

- 

- 

- 

 

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

- 

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 

- 

- 

- 

- 

- 

 كله ماهی

- 

- 

راه و نیمه راه،  فردا )قید زمان(

 جلو

 - اهل محله

گذشتۀ استمراری )وجه 

 اخباری(:

 میگرفتند

 تبریک میگفتند

 راه میرفت

 زبان میگرداند

 میگفت

 

 محله

- 

- 

 دوردهان

- 

 

 مردم

 مردم

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 

- 

- 

- 

 زبان

- 

 حال اخباری )وجه اخباری(:

 میخریم

 میخریم

 

- 

- 

 

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 

 زری، یراق، كاله، قبا

نمد كهنه، لحاف 

 كهنه،گلیم پاره

نظر ابتدای داستان بلکه كسی كه اكنون نویسنده از زمان گذشتۀ نظر است، اما نه مالحقشخصیت اصلی مالحق

 آور وی را.استمراری بهره میگیرد تا خوشبختی وی را توصیف كند و نه زندگی یکنواخت و كسالت
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 گستر در بند پنجم های نقشگزاره.  12جدول

نوع  نوع متن جمله

 اسناد

 كارگفت كاركرد

بعد آه عمیقی كشید و از خوشحالی 

... اسم  -اشک در چشمان  پر شد

باال گذاشت و از فردا مولود جدید را آقا

راه جلو او را اهل محله در راه و نیمه

 میگرفتند و تبریک میگفتند

 كنشی روایی
 گسترپیرنگ

 

 

 

 گزارش

 

 

 

نظر از این پی  آمد دو سه سال مالحق

گامهای محکم راه میرفت، جوان شد، با 

 زبان را دور دهان  میگرداند و میگفت:

توصیفی: 

 شخص

 حالت،

 وصفی

توصیف  شخص گستر

 شخصیت

آی زری، یراق، كاله، قبا، آر خلق »

 «میخریم

 توصیفی:

 روال عادی

 

 عادتی

 

 گسترعادت

 

توصیف عادت 

 )شغل(

پاره نمد كهنه، لحاف كهنه، گلیم»

 «.میخریم

 توصیفی:

 عادیروال 

 

 عادتی

 

 گسترعادت

 

توصیف عادت 

 )شغل(

 

گستر در خدمت بیان عادت هستند، اما این عادت متفاوت از عادت ابتدای داستان است. در های نق همۀ گزاره

 نظری متفاوت از ابتدای داستان برردازد.ها بهره گرفته است تا به توصیف مالحقاینجا از این گزاره

ساله بچه پیدا میکرد آن هم  11سالگی از زن  44بجای مالحق نظر بود و سر  حق هم داشت، چه هر كسی»

اش بازمیماند و بعد از خودش پولی را كه نظر اجاق  روشن شده بود، در خانهپسر، خدا را بنده نبود، حاال مالحق

او و زن  فکر و از آن روز به بعد . فزوداانداخت و بر آن میبه خون جگر جمع كرده بود پسرش به جریان می

كه او را متوح  كرده  چیزی. شبها را با سارا در این خصوص مشورت میکرد. ذهنی نداشتند، مگر آیندۀ آقاباال

ها تبدیل داللی دور خانه: بود، این بود كه روزگار تغییر كرده بود، راههای پرمنفعتتری رندان پیدا كرده بودند

های بزرگ فروش گذاشته بود؛ معاملهاسم  را عتیقه« آر خلقی –زری  -كهنه قبا»های بزرگ؛ شده بود به مغازه

میدانست كه . نظر این ترقی را حس كرده بودمالحق. دوال فروخته میشدالپیدا میشد؛ چیزهای صد دیناری یک

كرده ولی از طرف دیگر، عشق زندگی آباء و اجدادیم را پایبند محله . و كسب آنها قدیمی استقدیمیند او و زن  

هر كه از » :بود، و هر وقت این خیاالت برای  پیدا میشد مثل این بود كه از غیب صدایی سرزبانی به او میگفت

 «!این محله رفت هرهری مذهب شد
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 ساز در بند ششم داستان عناصر جهان. 02جدول  

 اشیاء شخصیتها مکان زمان

 گذشتۀ ساده )وجه اخباری(:

 حق داشت

 بنده نبود

 نداشتند

 رفت

 هرهری مذهب شد

 

- 

- 

- 

 محله

- 

 

 نظرمالحق

- 

 نظر و سارامالحق

 هركسی

 هركسی

 

- 

- 

- 

- 

- 

گذشتۀ استمراری )وجه 

 اخباری(:

 پیدا میکرد

 باز میماند

 انداختمی

 افزودمی

 مشورت میکرد

 معامله میشد

 فروخته میشد

 پیدا میشد

 میگفت

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 نظرمالحق

 بچه

 نظرپسر مالحق

 نظرپسر مالحق

 نظرمالحق

- 

- 

 نظرمالحق 

 صدای غیبی

 

 در خانه

 پول

 پول

- 

- 

 چیزهای صددیناری

- 

- 

- 

 گذشتۀ كامل )وجه اخباری(:

 روشن شده بود

 جمع كرده بود

 متوح  كرده بود

 تغییر كرده بود

 پیدا كرده بودند

 تبدیل شده بود

 گذاشته بود

 حس كرده بود

 پایبند كرده بود

 

- 

- 

- 

- 

- 

 های بزرگمغازه

- 

- 

 محله

 

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 روزگار

- 

 داللی...

- 

 نظرمالحق

 نظرمالحق

 

- 

 پول

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 حال ساده )وجه اخباری(:

 قدیمیند

 )قدیمی( است

 

- 

- 

 

 نظر وزن مالحق

 كسب و كارشان

 

- 

- 

 

اش نظر و خانوادهبرای وضعیت موجود مالحقبسامد زمان گذشتۀ بعید فزونی یافته است و این نشانۀ خوبی 

نمیتواند باشد؛ چراكه این زمان بیانگر فاصلۀ زمانی زیاد بین افکار نویسنده و زمان حال موجود است. وجود 
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نظر از تولد بچه به مادیات و های بزرگ نشان از تغییر مجدد افکار مالحقاشیایی نظیر پول و مکانهایی مثل مغازه

 فاصله بین گذشته شخصیت كنونی او دارد. همچنین ایجاد

 

 گستر در بند ششم داستانهای نقشگزاره. 00 جدول 

 جمله
 نوع متن

نوع 

 اسناد
 كارگفت نوع كاركرد

حق هم داشت، چه هر كسی بجای 

ش  ونظر بود و سر شصتمالحق

چهار ساله بچه وسالگی از زن چهل

پیدا میکرد آن هم پسر، خدا را بنده 

 نبود،

 گفتمانی

 

 

 ربطی

 

 

 گسترموضوع

 

 

 نتیجه

 

 

نظر اجاق  روشن شده حاال مالحق

 بود،
 گزارش گسترپیرنگ رویداد روایی

اش بازمیماند و بعد از خودش در خانه

پولی را كه به خون جگر جمع كرده 

انداخت و بر بود پسرش به جریان می

 .افزودآن می

 گفتمانی

 

 

 ربطی

 

 

 گسترموضوع

 

 

 نتیجه

 

 

از آن روز به بعد او و زن  فکر و 

 ذهنی نداشتند مگر آیندۀ آقاباال

توصیفی: 

 شخص

 

 حالت

 

 گسترشخص

 

توصیف 

 شخصیت

 

شبها را با سارا در این خصوص 

 ردکمشورت می

 توصیفی:

 روال عادی

 

 عادتی

 

 گسترعادت

 

 توصیف عادت

چیزی كه او را متوح  كرده بود این 

 بود كه روزگار تغییر كرده بود

 روایی

 

 رویداد

 

 گسترپیرنگ

 

 گزارش

 

های پرمنفعتتری رندان پیدا كرده راه

ها تبدیل شده داللی دور خانه: بودند

 های بزرگبود به مغازه

 روایی

 

 رویداد

 

 گسترپیرنگ

 

 گزارش

 

هر كه از این محله رفت هرهری 

 مذهب شد.
 گزارش گسترپیرنگ رویداد روایی

های این بخ  حاكم میشود همان عادت سابق است. بیان میشود اما آنچه باز هم بر گزارهكارگفت نتیجه در ابتدا 

-نظر و سارا جریان دارد، اما نه نگرانی سابق بلکه بزرگتر و رویاپردازانهنگرانی مادی اكنون مجدد در ذهن مالحق

. دنیا و هم به درد آخرت  بخوردنظر میل داشت كه آقاباال تورات خوان بشود كه هم به درد ازاینرو مالحق»تر. 

. ولی سارا كه چشم گوش  باز شده بود و در خانۀ اعیان شهر رفت و آمد داشت، متجددتر از شوهرش بود

 «.اش این بود كه به آقاباال سرمایه بدهند و در خیابانهای خوب شهر مغازۀ خرازی باز بکندعقیده
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 ساز در بند هفتم داستان عناصر جهان . 15 جدول

 اشیاء شخصیتها مکان زمان

 گذشتۀ ساده )وجه اخباری(:

 میل داشت

 آمد  و رفت داشت

 متجددتر بود

 

- 

 خانه اعیان

- 

 

 نظرمالحق

 سارا

 سارا

 

- 

- 

- 

 گذشتۀ بعید )وجه اخباری(:

 باز شده بود

 

- 

 

 سارا

 

- 

 حال التزامی )وجه التزامی(:

 بشود

 بدرد بخورد

 )سرمایه( بدهند

 باز بکند

 

- 

- 

- 

خیابان های خوب 

 مغازه

 

 پسر 

- 

 نظر وزن مالحق

 پسر

 

- 

- 

- 

- 

 

گیری نظر در كنار سارا برای بیان تقابل و اختالف نظر است. همچنانکه بهرهدر این بند حضور شخصیت مالحق

 زیاد از زمان حال التزامی نیز بیانگر آرزوهای دو شخصیت داستان است.

 گستر در بند هفتم داستان های نقشگزاره. 06 جدول 

نوع  نوع متن جمله

 اسناد

 كارگفت كاركرد

نظر میل داشت كه ازاینرو مالحق

 خوان بشود.آقاباال تورات

 توصیفی: شخص

 

 حالت

 

 گسترشخص

 

توصیف 

 شخصیت

 

كه هم به درد دنیا و هم به درد 

 آخرت  بخورد.

 ربطی گفتمانی
 نتیجه گسترموضوع

باز شده ولی سارا كه چشم گوش  

بود و در خانۀ اعیان شهر رفت و آمد 

 .داشت، متجددتر از شوهرش بود

 توصیفی: شخص

 

 حالت

 

 گسترشخص

 

توصیف 

 شخصیت

توصیف  گسترشخص حالت توصیفی: شخص اش این بود.عقیده

 شخصیت

كه به آقاباال سرمایه بدهند و در 

خیابانهای خوب شهر مغازۀ خرازی باز 

 .بکند

 فرض گسترموضوع ربطی گفتمانی
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در این بند توصیفها در خدمت شخصیت غایب مکالمه هستند. در واقع این توصیفها فرضی ضمنی را بیان 

و این مایۀ امیدواری پدر و مادرش شد، فهمیدند كه تخم حالل !« پول. »اول كه بچه زبان باز كرد گفت»میکنند. 

ساله شد، كه آقاباال ش وقتی . نظر و زن  بطول انجامیدمالحقولی مباحثۀ پیشۀ آیندۀ آقاباال سالها بین . است

آوردن آن، جلب مشتری، طرز چانه زدن، بازارگرمی،  به ثروت، پول، ترتیب بدستاغلب نصایح پدرش را راجع

اول دنیا داخل جنگ زرگری و غیره با گوش و هوش میشنید و در همان سن الیق بود كه با اقتصادیون درجه

 .«بشودمباحثه 
 

 ساز در بند هشتم داستان عناصر جهان.  17جدول

 اشیاء شخصیتها مکان زمان

 گذشتۀ ساده )وجه اخباری(:

 باز كرد

 گفت

 شد

 فهمیدند

 است

 بطول انجامید

 شد

 میشنید

 بود

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 پسر 

 پسر 

 پسر 

 نظر و سارامالحق

 پسر

 نظر و ساراآقاباال، مالحق

 آقاباال

 آقاباال

 

 

- 

 پول

- 

- 

 تخم

- 

- 

 گوش -پول

- 

 حال التزامی )وجه التزامی(: 

 داخل مباحثه بشود

 

- 

 

 اقتصادیون

 

- 

 حال ساده )وجه اخباری(:

 است

 

- 

 

 بچه

 

- 

 

جلو داستان رشد میکند؛ به نوعی كه  اكنون كه داستان بری  میرود، شخصیت نیز گویی همرای روند رو به

فرزند خانواده )آقاباال( شخصیت اصلی این بند میگردد. همزمان با رشد وی اشیای مادی و ارزشمند نیز افزون 

 میشوند تا تفکر پولدوستی حاكم بر داستان نیز آشکارتر شود.
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 گستر در بند هشتم داستان های نقشگزاره . 18جدول

نوع  نوع متن جمله

 اسناد

 كارگفت كاركرد

اول كه بچه زبان باز كرد 

 « !پول». گفت

-پیرنگ رویداد روایی

 گستر
 گزارش

این مایه امیدواری پدر و 

مادرش شد فهمیدند كه 

 تخم حالل است

-پیرنگ رویداد روایی

 گستر

 گزارش

مباحثه پیشه آینده آقاباال 

نظر و زن  سالها بین مالحق

 بطول انجامید

-پیرنگ رویداد روایی

 گستر

 گزارش

ساله كه آقاباال ش وقتی

شد، اغلب نصایح پدرش را 

به ثروت، پول، ترتیب راجع

بدست آوردن آن، جلب 

مشتری، طرز چانه زدن، 

بازارگرمی، جنگ زرگری و 

غیره با گوش و هوش 

 میشنید

 توصیفی:

 روال عادی

 

 

 عادتی

 

-عادت

 گستر

 

 توصیف عادت

كه در همان سن الیق بود 

اول دنیا با اقتصادیون درجه

 .داخل مباحثه بشود

-شخص حالت توصیفی: شخص

 گستر

 توصیف شخصیت

 

نظر و سارا های این بند در خدمت توصیف آقاباال هستند و در جملۀ پایانی، نویسنده زبان آروزی مالحقگزاره

 میشود.

 شمولجهانهای زیر
رخ میدهد. این تغییرات با تغییر در عواملی همچون زمان و مکان در هر گفتمانی، تغییر از فضایی به فضای دیگر 

شمول به سه دستۀ كلی تقسیم میشوند كه در ذیل به ( معتقد است كه جهانهای زیر4444صورت میگیرد. ورث )

 تفصیل آنها خواهیم پرداخت.

ان و یا شخصیتهای : این جهان زمانی شکل میگیرد كه یا مشاركین در گفتم4ایالف. جهان زیرشمول اشاره

نگر های گذشتهداستان از زمان، مکان و اشیاء جهان متن به زمان، مکان و اشیاء دیگری اشاره كنند. چنین اشاره

و جز آن شکل  آن زمانها، در آیندهیا گروههای قیدی مانند  آوردنبیاد نگری از طریق كاربرد فعلی مانند یا آینده

                                                      
1.deictic sub-world 
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ای میرردازد. در دهی به جهان زیرشمول اشارهقول مستقیم در شکلنقل ( به نق 4444:664میگیرد. ورث )

كننده در گفتمان یا قولهای مستقیم، هم زمان دستوری دستخوش تغییر میشود و هم زاویۀ دید شركتنقل

 شخصیتی در داستان تغییر پیدا میکند.

 اورها و اهداف مشاركان شکل میگیرد. های متنی به آرزوها، ب: این جهان، با اشاره4ب. جهان زیرشمول نگرشی

: انگارۀ جهانهای متن با اتکاء به این ابزار میتواند به ابعاد امکان و احتمال در 6شناختی.ج. جهان زیرشمول معرفت

، ایجاد است باید، شاید و ممکن( جمالت شرطی، قیدهای خاص 6557متن روایی دست پیدا كند. گاوینز )

شناسی را نیز دارای توان ایجاد جهان زیرشمول معرفت كردنفرضتی فعلی همچون ساخت استعاری، تکرار و ح

ای، بجز آنچه ظاهراً از متن دریافت میشود، بازمیگردند و از های متنی به فرض یا اندیشهدرنظر میگیرد. این نشانه

 آیند.زیربنایی متن بشمار می هایی برای اندیشهاین جهت مهم هستند كه نشانه

ترتیب به تحلیل بندهای داستان كهه در سهطح دوم از ایهن    اكنون برای شناسایی جهانهای زیرشمول، در ذیل به 

 انگاره مورد بررسی قرار گرفتند، خواهیم پرداخت.

ای نویسنده را در وخیم بودن عاقبت در این بند، فضاسازی ابتدای داستان جهان زیرشمول اشاره بند اول:

گرد زمانی است. جهان قول مستقیم و عقبای نشان از نقلمیکند. جهان زیرشمول اشاره بینینظر پی مالحق

 زیرشمول نگرشی و معرفتی دیده نشد.   

ای ایجاد رفته در این بند، گذشته است. بدین ترتیب نوعی جهان زیرشمول اشارهزمان فعلهای بکاربند دوم: 

گرشی حاكم بر این بند بیانگر باور و رضایت افراد حاضر در گرد زمانی همراه است. جهان نمیشود كه با عقب

زمان »و استعاره های « مبادا، اغلب»شناسی با قیدهای داستان از وضعیت موجود است. جهان زیرشمول معرفت

 ساخته میشود.« ء نورانی استچشم شی -فکر كاال است -ء استحیله و نیرنگ شی -شیء است

و تغییر  )منظور از بیرون به خانه آمده( ای نشان از تغییر مکانشمول اشارههان زیردر این بند، جبند سوم: 

در جهان زیرشمول « یک روز غروب»كاربرد قید زمان  .متکلم از دانای كل به ربقا دارد، و نقل قول مستقیم است

. و شور این خانواده استآورد كه تولد این پسر در واقع غروب زندگی بی حس ای این نکته را به ذهن میاشاره

 .شناسی در این بند وجود نداردشمول نگرشی و معرفتهمچنین جهان زیر

نظر در گذشته رفت زمانی و بیادآوری خاطراتی كه مالحقعقباین بند به  ایشمول اشارهجهان زیر بند چهارم:

دار شدن اشک خوشحالی  پسربعد از شصت و ش  سال، از »نیز به  جهان زیرشمول نگرشی. داشته اشاره دارد

« هوا/ تنفس دریا است»جهان زیرشمول معرفتی با استعاره  اشاره میکند. «دشوق در چشمان مالحق نظر حلقه ز

، گویی لبخند طرحی  زیباست كه بر صفحۀ صورت «نق  بستن لبخند»مشخص میشود. همچنین، در استعاره 

 نق  میبندد و شکل میگیرد. 

تفاوت گفتار  قول مستقیم همراه است.و نقلگرد زمانی عقبای با جهان زیرشمول اشاره ،در اینجابند پنجم: 

نظر در این بند با بند ابتدایی داستان در نوع چرخ  زبان در دهان او است. وی در جهان نگرشی خود به مالحق

 ،دهان میچرخاند. در این بنددر « زبان»هدفی رسیده كه سالها بدنبال آن بوده و اكنون با غرور و افتخار خاصی 
 شناختی یافت نشد.جهان زیرشمول معرفت

                                                      
1. attitudinal sub-world 

2.epistemic sub-world 



 465/ براساس رویکرد شعرشناسی شناختی اثر صادق هدایت« كمرانی لیمیتدقضیۀ آقاباال و اوالده »متن داستان  جهانهای

 

قول مستقیم است. جهان ای بیانگر اشاره به زمان آینده و نقلدر این بند، جهان زیرشمول اشارهبند ششم: 

« مثل این بود»، عبارت «فکر و ذهنی نداشتند»مشخص شد و كاربرد فعل منفی  «میدانست»نگرشی باور با فعل 

« ء استعشق شی -پول مادۀ متحرک است -نوازی مکان استمهمان -خوشحالی روشن است»های و استعاره

شناختی  مدام بین گذشته و جهان فرضی معرفتی را نشان میدهد. همچنین پیرمرد در جهان زیرشمول معرفت

تشوی  و استرس میبیند. شک و  آینده در حركت است. او وابسته و دلبستۀ گذشتۀ خود است، اما آینده را پر از

 گمان از وقوع اتفاقات ناخوشایند در آینده وجود او را فرا گرفته است.

میل داشت و »ای جلورفت زمانی را در این بند نشان میدهد. فعلهای جهان زیرشمول عبارت اشاره بند هفتم:

نظر از نظر اهداف در این بند الحقبیانگر جهان نگرشی هستند. اختالف در جهان نگرشی سارا و م« عقیده داشت

نظر در جهان نگرش  مادی، معنوی و معمولی است اما هدف سارا صرفاً مادی و بیان میشود. هدف مالحق

هایی نشانه« آگاهی پنجره است»و كاربرد استعاره « شهر»، تکرار واژۀ «دنیا و آخرت»آرمانی است. تقابل دو واژۀ 

 است.   شناختیاز جهان زیرشمول معرفت

كه با »و سرس جملۀ آخر این بند  قول مستقیم در اول این بندبا توجه به فعلهای گذشته و نقلبند هشتم: 

جهان  ای زمان آینده میشود.وارد جهان زیرشمول عبارات اشاره« اول دنیا داخل مباحثه بشوداقتصادیون درجه

شناختی، كاربرد استعارۀ موجود در جملۀ معرفتدر جهان مشخص میشود. « فهمیدند»نگرشی باور با فعل 

گفتن بمثابۀ دری است كه باز میشود و ابتدایی بند روح مادی حاكم بر كل داستان را یادآوری میکند. سخن

 ناظرین از فضای وجودی ورای در آگاه میشوند.

 

 گیرینتیجه
و « زمان»ساز، ر بین عناصر جهاندر این پژوه  براساس انگارۀ جهانهای متن به این نتیجه رسیدیم كه د

از بسامد باالیی برخودار هستند و علت این است كه در داستان شخصیتها اوالً محدود هستند و همان « مکان»

شخصیتهای محدود، محصور در زمان و مکان هستند و گویی سرنوشت آنها قرار است در همان زمان و مکان رقم 

ساز، از نظر زمان و مکان، تغییر سرنوشت آنها را كه تغییر وضعیت عناصر جهاناستثنای انتهای داستان به . بخورد

 .در نمودار زیر به بررسی عناصر زمان و سرس مکان میرردازیم. نیز به همراه دارد
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 «قضیۀ آقاباال و اوالده لیمیتد» سازدرصد فراوانی عنصر زمان در عناصر جهان. 1نمودار 

 

متوجه میشویم كه گذشتۀ ساده بیشترین بسامد را دارد و علت آن این است كه هدایت با دقت در نمودار فوق 

میخواهد ذهن خواننده را درگیر گذشتۀ این خانواده كند و سرس با استفاده از گذشتۀ استمراری خواننده را در 

 گذشته به حركت وادارد.

كشیدن خانۀ  تالش هدایت برای تصویرای، شمول اشارهبعنوان یکی از عناصر جهان زیر« مکان»در عنصر 

گردی پیشۀ او است، اكنون سرمست از تولد پسر است و خانه را شخصیتهای داستان است. پدر خانواده كه دوره

  محل آرزوهای خود یافته است.

 
 «قضیۀ آقاباال و اوالده كمپانی لیمیتد». درصد فراوانی عنصر مکان در داستان 2نمودار 
 در این داستان به قرار میباشد: گسترعناصر نق 

گذشته استمراری
25%

حال اخباری
4%

گذشته ساده
49%

گذشته التزامی
2%

گذشته بعید
11%

حال ساده
4%

حال التزامی
5%

خانه
75%

محله
15%

حیاط خانه
10%
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 «قضیۀ آقاباال و اوالده كمپانی لیمیتد»گستر در داستان های نقش. درصد فراوانی گزاره2نمودار 

 

در این بخ  نیز بلحاظ ماهیت داستانی بودن عنصر روایی در درجۀ اول است و سرس توصیفی شخص در درجۀ 

 ن بیشتر اسنادی است و بر حول محور فرض و نتیجه میچرخد.دوم قرار دارد. گفتمان بین دو شخصیت داستا

 :نمای كلی جهانهای زیرشمول در این داستان به این صورت است

 

 
 «قضیۀ آقاباال و اوالد كمپانی لیمیتد»های زیرشمول در داستان ندرصد فراوانی جها 4.نمودار 

بنا « كاشای»شناختی این است كه بنیان این داستان بر امید و آرزو و شمول معرفتعلت فزونی یافتن جهان زیر

 . جمالت شرطی فزونی مییابد؛ اگرچه ممکن است ساختار شرطی نداشته باشد. شده است

روایی
47%

توصیفی شخص
19%

توصیفی صحنه
11%

توصیفی روال 
عادی 

0%

گفتمانی
18%

دستوری
5%

جهان زیر شمول 
نگرشی

23%

جهان زیر شمول 
معرفت شناختی

45%

جهان زیر شمول 
اشاره ای

32%
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 نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب زبانشناسی دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی آقای دكتر مسعود دهقان. است شده استخراج كرمانشاهواحد 

 تنظیم و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به بهناز وهابیانسركار خانم . اندبوده مطالعه این اصلی

 و تجزیه به كمک با نیز ابراهیم بدخشان و سركار خانم دكتر اكرم كرانیآقای دكتر . اندداشته نق  نهایی متن

 مقاله محتوای تحلیل نهایت در .كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل

و میزان مشاركت نویسندگان سركار خانم بهناز وهابیان   .است بوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل

درصد و سركار خانم دكتر  45درصد و آقای دكتر ابراهیم بدخشان  15درصد و آقای دكتر مسعود دهقان 35

 درصد میباشد. 45اكرم كرانی 

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 و انجام در را نویسندگان كه نامهپایان داوران هیئت وآزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این كیفی ارتقاء

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هید در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هید و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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