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 چکیده:
تنیده هستند. روایت در قالب مکان رخ میدهد و روایت و مکان دو مفهوم درهم زمینه و هدف:

سازی معنایی حضور عوامل دفتمانی، تفسیر بهتر و روشن از فضای از آنجا كه مکان باعث شفاف

روایی، درک واضحتر و عمیقتر از رفتار و كنش عناصر روایی و در نهایت استعالی معنا در روایت 

 ای برخوردار است. شود، دارای كاركردی دفتمانی است و از اهمیت ویژهمی

معناشناسی مکتب پاریس و با استفاده از -: مقالج حاضر میکوشد با رویکرد نشانهروش مطالعه

روش استقرایی، به مسئلج اصلی این پژوهش كه بررسی نوع، میزان و بسامد حضور مکان در 

آذربایجان است، بپردازد. روایتهای منتخب این مقاله شامل  دفتمان روایی روایتهای عامیانج

 یک هلو هزار هلو و پسرک لبوفروش، روایت كوراوغلو، سیاهممكچل، سیاه كوچولوماهی روایتهای

 میباشد. 

بوددی پیوستاری، عینی : اكثر مکانها در روایتهای عامیانج آذربایجانی دارای ویژدی مکانهایافته

كمترین بسامد را دارد و بطور تقریباً « مبدأ»دانه، هستند. از میان مکانهای سهو مستقیم بودن 

 كه تفاوت معناداری بین آنها نیست. استفاده شده است؛ بطوری« مقصد»و « مکان ثابت»برابر از 

استفادۀ حداكثری از مکان عینی نسبت به مکان  : رویکرد غالب در این روایتهاگیرینتیجه

همچنین مکانهای پیوستاری باالترین درصد حضور را در این مجموعه دارند؛ این  انتزاعی است.

در حالی است كه مکانهای استعاری تنها هفت درصد كل را در بر میگیرند كه نشانگر كاربرد 

 45متن روایی و دور بودن آن از ادبیات در روایتهای مورد بررسی است.  صریح و غیراستعاری در

كاررفته در این روایتها از نوع استعالیی است كه نشان میدهد مکان در اندیشه درصد مکانهای به

ای آمار كاررفته مثل مکانهای مارپیچی یا شبکهو تفکر كنشگر جاری بوده است. سایر مکانهای به

 ای با چنینبشدت محدودی دارند. باید خاطرنشان كرد كه تا كنون چنین بررسی جامع و دسترده

تنها در روایتهای عامیانج آذربایجانی انجام نشده بود، بلکه در و مفصلی از مکان نه پیکرۀ مبسوط

 سایر ادبیات موجود هم انجام نشده است و این یکی از نقاط متمایز كار حاضر با سایر پژوهشهاست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Narration mostly occurs in the form of place, 
so narrative and place are two integrated concepts. Place has an important 
discourse function because it causes semantic clarity of discourse factors, 
better and clearer interpretation of the narrative space, deeper understanding 
of the behavior and action of narrative elements, and finally the transcendence 
of meaning in the narrative. 
METHODOLOGY:  The present article tries to use an inductive method to study 
the type, extent and frequency of different places in the narrative discourse of 
Azerbaijani folk narratives, based on the semiotic approach of the Paris school. 
The selected narrations are Mahi Siyahe Koochooloo, Kachal Mam Siyah, 
Koroghloo, Pesarake Labuforush, and Yek holoo Hezar holoo. 
FINDINGS: Findings indicate that most places in Azerbaijani folklore have 
features of continuous placeless, objectivity and directness. Among the triple 
places, the “source” has the lowest frequency and the “destination” and “fixed 
place” are almost equal and there is no significant difference between them. 
CONCLUSION:  The predominant approach in these narratives is maximal use 
of concrete place compared to abstract place. Continuous places also have the 
highest percentage of presence. However, metaphorical places have only 7% of 
the total, which indicates the explicit and non-metaphorical use of the narrative 
text and its distance from the literature. 15% of the places used in these 
narrations are of the transcendental type, which shows the place in the thought 
of the actors. Other used places, such as “spiral” or “network” locations, are 
very limited. It should be noted that so far such a comprehensive study of place 
has not been done not only in Azerbaijani folklore, but also in other existing 
literature, and this is one of the distinguishing points of the present work from 
other studies. 
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 مقدمه 
ای از وقایع و رویدادها نامید كه از طریق یک مضمون ثابت، بصورت یک كل زبانشناسی و میتوان روایت را زنجیره

به منزلج هنر كالمی راوی و بازنمود توانش زبانی فرد تشکل مییابند و ضمن روالی شناختی از تغییرات به حدوث 

(. در واقع روایت بازدویی كالمی، تصویری، نوشتاری و... از یک یا چند رخداد 4347)صاحبی، معنا مینجامند 

مرتبط است كه در زنجیرۀ زمانی و مکانی خای اتفاق میفتند. یکی از انواع مهم روایت روایتهای عامیانه 

اقعی مردمی عادی از بطن )فولکلوریک( است كه در بین تودۀ مردم محبوبیت و رواج دارند و بازتابی از زنددی و

وایی محتهای كهن، زیبا و پرهای آذربایجانی جزو افسانهجامعه هستند. در میان انواع مختلف ادبیات عامیانه افسانه

و رسوم و معیشت مردم آذربایجان ایران  بینی، طرز تفکر، خصوصیات ملی، آداباست كه تصاویر روشنی از جهان

های زیرین این روایتها، (. با واكاوی نظامهای روایی موجود در الیه4347میدهد )نقابی،  در اعصار مختلف تاریخ ارائه

های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی عاید میگردد كه منجر به استعالی انسان و عدم تکرار خطاهایی چنان آموزه

ارزشها تا ارزشهای انسانی و ضداند سینه منتقل شدهبه اند. در اصل روایتها سینه میشود كه دذشتگان مرتکب شده

های زیرین داستان، برای انسانهای آتی تعریف و تفهیم شوند و از طریق فرایندهای معناسازی موجود در الیه

رو  تجزیه و تحلیل نظام دفتمانی این روایتها ضروری به نظر روز شفاف دردد. از این  سنتهای حاكم بر جامعج آن

معناشناسی مکتب پاریس، بدنبال پاسخ به آن است، چگونگی -براساس الگوی نشانه میرسد. سؤالی كه این پژوهش

حضور مکان، نوع، بسامد و میزان موفقیت این بُعد روایی در شفافسازی، استعال و استحالج معنا در پنج روایت 

رداختن جاد كند، لذا پعامیانج آذربایجانی است؛ چراكه نوع و چگونگی حضور مکان میتواند تغییر در نظام معنایی ای

 . در تولید معنا مهم است به آن برای فهمیدن كاركردهای دفتمانی و نقش آن

-در واقع هدف از انجام این تحقیق بررسی ویژدیهای حضور مکان در روایتهای عامیانج آذربایجانی از دیدداه نشانه

هشهایی در مورد موضوعاتی است كه هرچند پژومعناشناسی دفتمانی است. بُعد مکان در محتوای نظام روایی از 

آن انجام شده، تا كنون پژوهشی چنین جامع، دسترده و مختص پیرامون این شاخص در روایتهای عامیانج 

لذا از این منظر میتوان انجام این امر را بعنوان جنبج نوآوری  آذربایجانی و نیز سایر ادبیات موجود انجام نشده است؛

برای انجام این پژوهش از روش استقرایی بهره درفته شده ژوهش از پژوهشهای دیگر در نظر درفت. و متمایز این پ

 است.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش 
های مطرح شد و از آن زمان به جنبه 4444معناشناسی در سال بعنوان حوزۀ جدید مطالعات نشانه 4شناسیروایت

است كه در آن عالوه بر توجه به ساختار روایت  شناسی معاصر رسیدهاست تا به روایت متفاوتی از روایت توجه شده

در درون متن، به ساختار نظام روایی در درون بافتی فراتر یعنی دفتمان هم توجه ویژه میشود. با بررسی پژوهشهای 

د كمی در موری عامیانج آذربایجانی، مشخص شد كه در زبان فارسی پژوهشهای بسیار یافته در مورد روایتهاانجام

وایت رتحلیل نظام روایی دفتمانی این روایتها صورت درفته است. از میان روایتهای مورد مطالعه در این پژوهش 
( 4374با وجود اینکه به زبان تركی است، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. احمدی ملکی ) كوراوغلو

ای در داستان كوراوغلو ای، حماسی و افسانهمتفاوت اسطوره ای از روایت، به تحلیل مقوالتضمن ارائج خالصه

 میپردازد. 

                                                      
4. Narratology 
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مورد  و جایگاه آن را در سه قوم و ملت مختلف آذربایجان، تركمن و تركیه« حماسج كوراوغلو( »4345فخری )

 ان كردهبررسی قرار داده است و با روش اسنادی شباهتها و تفاوتهای روایی این حماسه را در این سه فرهنگ بی

 «ای آب در داستان كوراوغلو با شاهنامج فردوسیبررسی تطبیقی نقش اسطوره»( به 4345است. رسمی و رسمی )

  .اندی شفاهی آن پرداختهو روایتها

 الحسابیعلیشمار هستند. در این راستا میتوان به پژوهش درفته در بحث مکان در روایتها انگشتپژوهشهای صورت

( اشاره كرد. آنها بدنبال پاسخگویی به بحران دسست معنا در چهارچوب مفهومی معنای مکان 4344و همکاران )

اند تا بتوانند راهنمایی در اولویتهای معنای مکان و جریان پیوستج آن بیابند. آنها به و شاخصهای تداوم آن بوده

های مکان از اهمیت بیشتری نسبت بط بین اجزا و مؤلفهاند كه در تداوم معنای مکان، ثبات روااین نتیجه رسیده

به ثبات اجزای مکان برخوردارند. همچنین بر اساس تجربیات زیسته در روابط بین اجزای مکان نیز رابطه دو جزء 

 های معنایی و ماندداری ذهنی است.انسان و فضا واجد بیشترین اشاره

 بزرگ»معناشناسی استعالی مکان در داستان كوتاه -( به تحلیل نشانه4344در همین سال رضایی و همکاران )

پرداختند. به اعتقاد آنها مکان بطور مستقیم یا غیرمستقیم در شکلگیری دفتمان و معنا نقش « بانوی روح من

اند هرچه جنبج عینی و و ذكر كرده داختهدارد. آنها به بسط مفهوم مکان عینی و انتزاعی و كاركرد هر كدام پر

فیزیکی مکان تقویت شود، بعد شناختی آن اوج میگیرد و برعکس هرچه از جنبج عینی مکان كاسته شود، وجه 

 استعاری آن تقویت میشود. 

 واند پرداخته معناشناسی مکان در داستان زادن زال-نشانه( در اثر دیگری از به بررسی 4155خزل و همکاران )

 است. براساس نتایجشناسی نشانه موضوعكه است معانی  واطالعات حاوی  مکانی،كاركردهای معتقدند مطالعج 

بیشتر گر دیمیگیرد و مکانهای صورت است اساطیری مکانی كه البرز كوه در این  داستان  رویدادهایبیشتر مقاله، 

انگی نشو میگردد نیرومندتر آنها جنبج تخیلی و میشوند دور خود بوددی مکان ازو دارند تمایل شددی فضابه 

ملت یک جمعی خاطرات و فرهنگ تاریخ، ها، اسطورههمچون ذهنی، تجربیات در ریشه  كهمیپذیرند را  جدیدی

 . دارد

 

 روش مطالعه

ای جامعج هدف كه روایتهای عامیانج آذربایجانی است به روش مطالعج كتابخانهدر این پژوهش بعد از انتخاب موضوع، 

آوری كتابها و روایتهای موجود آذربایجانی مشخص و دردآوری شدند و از روش استقرایی برای تحلیل و با جمع

تحلیلی -آماری روایتها استفاده شد. سپس از بین روایتهای مورد بررسی، پنج روایت بصورت هدفمند بعنوان نمونج

انتخاب شد. معیار انتخاب، داشتن بیشترین قدمت، رواج، محبوبیت و اصالت در ادبیات فولکلوریک آذربایجانی و 

های دفتمانی با توجه به رویکرد پژوهش و اهداف تحقیق بود. از نظر قلمرو زمانی، نیز برخورداری از بیشترین مؤلفه

اند شند و از آنجا كه در ابتدا روایتهای عامیانه بصورت شفاهی رواج پیدا كردهروایتها مربوط به زمانهای متفاوت میبا

اند، زمان دقیق بسیاری از آنها مشخص نیست. قلمرو مکانی این روایتها در ابتدا منحصر و سالها بعد مکتوب شده

مله زبان فارسی، دیگر است، اما پس از مکتوب شدن و ترجمه به زبانهای مختلف از ج زبانان بودهبه جامعج ترک

نمیتوان قلمرو مکانی خاصی برای آنها در نظر درفت. موضوع این پژوهش بررسی بُعد مکان در داستانهای منتخب 

سیاه، روایت كوراوغلو، روایت یک هلو هزار هلو، و روایت پسرک مماین مقاله شامل ماهی سیاه كوچولو، روایت كچل

 لبوفروش است.
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 بحث و بررسی
ها شد. در این دیدداه برخالف به بعد وارد مرحلج نوینی از تجزیه و تحلیل نشانه 4475ناشناسی از سال حوزۀ مع

كنندۀ آن در نظر درفته میشد، نوع حضور و موضع رویکردهای ساختگرایانه، كه تولیدات زبانی مستقل از تولید

ها، باید آنها با توجه به حضور زندۀ نشانه بر اساس این رویکرد (.67: 4394دفتمانی اهمیت پیدا میکند )شعیری، 

پذیر قائل بود كه شرایط بروز معنا را در كنترل را با دیدداه پدیدارشناسی مطالعه كرد و به حضور عاملی تجسم

معناشناسی روایی، معنا را در كلیت متن و در -الگوی نشانه(. 1-4: صص 4399خود دارد )شعیری و وفایی، 

(. 4 -5: صص 4394معناشناسی روایی نام دارد )درمس، -بررسی میکند كه نشانه 4شینیچهارچوب فرایند همن

این الگو به روایت بعنوان یک فرایند پویا و فعال نگاه میکند و نظام همنشینی را نظامی میداند كه در آن عوامل 

ابراین معنا یا به جلو میبرند؛ بندفتمانی در روایت كنار یکدیگر قرار میگیرند و روند داستان را بصورت فرایندی و پو

 .(444: 4349بشکل شفاف تولید و دریافت میشود )شعیری، 

معناشناسی بسیار دسترده است، در این مقاله تنها به بررسی بُعد مکان كه دارای كاركردی از آنجا كه نظریج نشانه

مانی سازی حضور عوامل دفتگی شفافدفتمانی در نظام روایی است، پرداخته میشود تا نقش مکان در میزان و چگون

ادر زبان برای توصیف، توضیح، فهماندن، و شکلگیری و تحقق معنا مشخص شود. در این راستا میتوان دفت 

ها و اصطالحات مکانی استفاده كردن و غیره از واهه سازی، القا، قانع نمودن، توجیهاستدالل، ارجاع دادن، استعاره

(. وقتی مکان دارای كاركردی دفتمانی 634: 4344دفتمانی خواهد بود )شعیری،  كند، مکان دارای كاربردی

ای یا القایی، مکان استعاری، مکان مارپیچی، مکان عینی یا میشود، انواع متفاوتی مثل مکان روایی، مکان شبکه

.. را میتواند ستاری و.مکان پیو تخیلی،-انتزاعی، مکان مستقیم یا تلویحی، مکان مبدأ یا مقصد، مکانهای استعالیی

 شامل شود:

 باشند.نشی كمکانی غیره، میتوانند و شبستان كاخ،  حركتهاست. خانه،تالقی محل كه است كنشی: مکانی مکانهای 

كه میخواهند سوهه را متقاعد كنند و در او باوری را به وجود بیاورند  : مکانهایی6ای یا القاییمکانهای شبکه

 1كنشی(. در این مورد مکانها ارزشهایی از خود ارائه میدهد كه با استفاده از رابطج تعاملی یا هم3،6545)الندوفسکی

قابلیت متقاعدسازی دارند. معموالً این مکانها در فاصلج معینی از هم قرار دارند و برای اینکه به هم متصل شوند 

. در آهن سراسری(جدد به مکان جدید متصل شود )مانند شبکج راهابتدا باید ارتباط با مکان قبلی قطع دردد و م

 (.663-666: صص4344واقع در نظامی ناپیوستار قرار میگیرند )شعیری،

مکانهای پیوستاری، در این نوع مکانها هیچ انفصالی وجود ندارد و همواره در اتصال با یکدیگر هستند. در نظام 

میتوانند تبدیل به ناپیوستار شوند. این مکانها الزامی و ضروری هستند؛ زیرا  مدار مکانهای پیوستاریروایی برنامه

 (.664-661سوهه برای نیل به اهداف خود مجبور به عبور از آنهاست )همان، صص

مکانهای مارپیچی: زمانی است كه برشی در مکان شکل میگیرد و یک مکان پیوستاری به مکانی خای تغییر مییابد 

دنبال زده ب(. این مکانها خود تبدیل به یک كنشگر میشوند كه كنشگر اصلی را بصورت بهت6545)الندوفسکی،

                                                      
4. Companionship Process 

6. Manipulative Places 
3. E. Landowski 
1. Interactive Relation 
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ه كنشگر ك مسیر خود میکشند. این نوع مکان ایستا نیست و تکثر مکان در اطراف كنشگر وجود دارد؛ مانند زمانی

 بازیِ بودن و نبودن، حاضر و غایبوخم و با فراز و نشیب بسیار وارد در تعامل با مکانی است كه در مسیری پر پیچ

 (.664 -667: صص4344یا دور و نزدیک میشود )شعیری، 

تخیلی: ادر مکانهای مارپیچی باعث جدا شدن از مکان عینی و استمرار احساس مکان در تخیل -مکانهای استعالیی

یزیکی در جایی وجود (؛ یعنی بطور ف355: 6554، 4و اندیشج كنشگر شوند، مکانی استعالیافته است )تاراستی

: 4344داشته باشد اما اندیشه و تفکر در جایی دیگر سیر كند؛ مانند تصور بهشت به شکل یک باغ )شعیری، 

 (.636-634صص

: مکانی كه به دلیل شرایط دفتمانی جدیدی كه به آن افزوده میشود، ویژدی معنایی جدیدی پیدا 6مکان روایی

 (.611مکانی روایی )همان، میکند؛ مانند تبدیل شدن خرمشهر به 

مکان استعاری: مکانی كه در معنای واقعی مکانی خود به كار نمیرود؛ مانند دریا در عبارت دل به دریا زدن كه 

 استعاره از نترسیدن است.

مکان مستقیم: نام مکان آشکارا در متن استفاده شده است و در مقابل مکان تلویحی قرار دارد كه باید از متن 

 ط كرد.استنبا

 مکان عینی: مکانی كه در عالم واقعیت وجود دارد كه در مقابل مکان انتزاعی قرار میگیرد.

کیک آمده از تحلیل روایتها به تفدستهای بهدر بخش بعدی یافته هر مکان میتواند تركیبی از عوامل باال نیز باشد.

 ذكر میشوند. 

است كه دچار  بحران و نقصان تان ماهی سیاه كوچولویی كنشگر اصلی در این داسكوچولو: سیاه روایت ماهی

روانی و عاطفی شده است؛ چراكه ماهی سیاه كوچولو در آن ساختار نمادینی كه برایش تعریف شده، زنددی در 

نشاطی میشود و برای محیط بسته، كوچک و محدود جویبار، نمیگنجد و دچار كسالت، رخوت، افسرددی و بی

شده و ایجابی به شرایط پویا، وارد فرایند كنشی چالشی میشود و جویبار را به قصد دریا ثبیتتغییر این شرایط ت

روایت ماهی سیاه كوچولو با توصیف مکان و فضا آغاز میگردد. در واقع در این روایت مکان ترک میکند. در ابتدا 

 ان محدود و بستج جویبار است؛نقش محوری دارد. مکانی كه كنشگر در آن زنددی میکند و مبدأ حركتش است مک

حركت كنشگر جویبار است و مقصدی كه كنشگر برای رسیدن به آن تصمیم درفته و وارد فرایند كنشی یعنی مبدأ 

شده، دریاست كه یک فضای باز است. در این روایت كنشگر شخصیتی بسیار محکم و مصّر دارد؛ بنابراین برای 

دریاست مقاومت و ممارست میکند و به هیچ عنوان از ادامج مسیر و تحقق هدفش كه ترک جویبار و رسیدن به 

رسیدن به شیء ارزشی كه همانا رهایی از شرایط ایجابی، آداهی، شناخت دنیا و آزادی است منصرف نمیشود. او 

 یدر طول مسیر خود از مکانهای متفاوتی عبور میکند و در هر مرحله از سفر، مکان بار معنایی جدیدی به محتوا

ت به دلیل محدود بودن فضای مقاله، در قسم روایی دفتمان اضافه میکند و باعث تفسیر شفافتر دفتمان میشود.

 ذیل به ذكر تعدادی از مکانها در این روایت اشاره میشود.

 مورد نوع مکان مکان

 ته دریا ماهی پیر قصه میگفت مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر ماهی پیر ته دریا

                                                      
4. E. Tarasti 
6. Space narrative 
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 جویبار
 مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر ماهی

 كوچولو سیاه
 میکرد جویباری زنددی در مادرش با كه

 هایدیواره

 سنگی

مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 جویبار
 میزد بیرون كوه سنگی هایدیواره از

 ته دره
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 جویبار
 میشد روان درهته  در

 خانه
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، حاضر در 

 محل ماهی كوچولو

 سنگ پشت مادرش و كوچولو ماهی خانج

 بود سیاهی

 سنگ پشت

 سیاه

مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، حاضر در 

 محل خانه

 سنگ پشت مادرش و كوچولو ماهی خانج

 بود سیاهی

 هاخزه زیر
پیوستاری، عینی، مستقیم، حاضر در مکان ثابت، 

 محل ماهی و مادرش
 میخوابیدند هاخزه زیر دوتایی

 خانه
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 ماهی كوچولو

 شان ببیندتوی خانه را مهتاب

 

 جا تکه یک
مبدأ، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر ماهی 

 كوچولو و مادرش

 و میرفتند جا، تکه یک توی تندتند

 برمیگشتند

 

 طرف این

مبدأ، پیوستاری، انتزاعی، مستقیم، كنشگر ماهی 

 كوچولو
 میگشتبر و میرفت طرف آن به طرف این از

 

 طرف آن

مقصد، پیوستاری، انتزاعی، مستقیم، كنشگر ماهی 

 كوچولو
 برمیگشت و میرفت طرف آن به طرف این از

 داخل جویبار
تلویحی، كنشگر مادر و مقصد، استعالیی، انتزاعی، 

 ماهی كوچولو
 دردش برویم نیست بهتر

 داخل جویبار
مقصد، پیوستاری، انتزاعی، تلویحی، كنشگر ماهی 

 كوچولو
 بروم دردش نمیتوانم دیگر من

 جویبار
مبدأ، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر ماهی 

 كوچولو
 باید از اینجا بروم

 خارج از جویبار
عینی، تلویحی، كنشگر ماهی مقصد، پیوستاری، 

 كوچولو

 بروی؟ باید حتماً

 

 آخر جویبار
مکان ثابت، استعالیی، عینی، مستقیم، كنشگر ماهی 

 كوچولو
 كجاست! جویبار آخر كه

 آخر جویبار
مکان ثابت، استعالیی، عینی، مستقیم، كنشگر ماهی 

 كوچولو
 كنم! پیدا را جویبار آخر خودم بروم

 دیگر جاهای
ثابت، استعالیی، عینی، مستقیم، كنشگر ماهی مکان 

 كوچولو

 ییخبرها چه دیگر جاهای میخواهم بدانم

 هست

 آبشار
 مبدأ، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر ماهی

 كوچولو
 آمد پایین آبشار از كوچولو ماهی
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 بركه
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 كوچولو ماهی
 زدن بركه دشت دور

 آب
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 ماهیها كفچه
 میخوردند وول آب توی ماهی كفچه هزارها

 دنیا
مکان ثابت، استعالیی، انتزاعی، مستقیم، كنشگر 

 ماهیها كفچه

خوشگلتر و داناتر و دارای اصل و نسبتر در 

 دنیا پیدا نمیشود

 

پسربچج كوچکی است كه برای امرار معاش خانواده و رهایی از كنشگر اصلی این روایت سیاه:  ممروایت كچل

بحران و نقصان فقر، وارد فرایند كنشی چالشی میشود. او این كار را با استفاده از تفنگ به ارث مانده از پدرش كه 

ر كردن به كاسیاه را مجبور  مماینکه بتواند كچلتنها داراییش است، شروع میکند. در قسمت اول روایت، مادر برای 

ردد. دفتمانی میشود تا فرایند معناسازی محقق د بکند، هم بعنوان كنشگر و هم بعنوان كنشگزار وارد فرایند كنشی

ان معناشناسی دفتم-دونه كه قبالً هم ذكر شد در نشانهدر واقع شروع روایت از خانه بعنوان مکان مبدأ است. همان

ای یا القایی، مکانهای پیوستاری، مکانهای مارپیچی، مکانهای کهچندین نوع مکان وجود دارد. مکانهای شب

( از منظری دیگر با دو مکان 4345تخیلی و مکان روایی. همچنین بر اساس مقالج رضایی و همکاران )-استعالیی

عینی و انتزاعی مواجه هستیم. بدین ترتیب مکانی كه كنشگر در آن حضور فیزیکی دارد، عینی محسوب میشود و 

کانی كه در تصور، خواب یا امثال این متصور میشود، مکان انتزاعی محسوب میگردد. در شروع این روایت كچل م

برای تغییر در وضع زنددیشان تغییر مکان میدهد و از خانه خارج میشود. همچنین او در ادامج داستان برحسب 

(، كنشگر از 94،ی4394اس نظر شعیری )كنشی كه انجام میدهد، چندین بار مکان خود را تغییر میدهد. بر اس

تغییر مکان خود قصدی دارد كه دارای یک مبدأ و یک مقصد است. در اولین حركت كچل، مبدأ خانه است و 

مقصد بیرون از خانه است. در واقع كنش در مکان خارجی یا مکان كنشی انجام میشود. اشاره به مکان به دو شکل 

. در اشارۀ مستقیم، اسم مکان مورد نظر آورده میشود، اما در اشارۀ تلویحی، اسم پذیر استمستقیم و تلویحی امکان

سیاه كچل مم»مکان از سایر بخشهای دفتمان استنباط میشود. بعنوان نمونه در ابتدای داستان دفته میشود: 

ا نشده است؛ امدر اینجا هیچ اسمی از خانه برده «. تفنگ را برداشت و در سیاهی شب به قصد شکار رفت بیرون

ین و همچن...« همین تفنگی كه به دیوار آویخته شده »... در چند جمله باالتر مادر با اشاره به دیوار خانه میگوید: 

بدین ترتیب مشخص میشود مکانی كه كچل «. راه افتاد طرف خانه»در داستان ذكر میشود كه كچل پس از شکار 

ر به خانه كه رسید د»ر ادامه با اشارۀ مستقیم به نام مکان دفته میشود: از آنجا بیرون آمده است، خانه است؛ اما د

نوع مکان در این روایت مشخص دردید ولی با توجه به محدودیت فضا، در مقاله فقط به ذكر  451حدود «. زد

 تعدادی بعنوان نمونه بسنده میشود.

 سیاهمم كاررفته در روایت كچلهایی از انواع مکان بهنمونه

 مورد نوع مکان انمک

مبدأ، پیوستاری، عینی، تلویحی، كنشگر  خانج كچل

 كچل

 در سیاهی شب به قصد شکار رفت بیرون

مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر  بیرون خانه

 كچل

 در سیاهی شب به قصد شکار رفت بیرون
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مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر  خانج كچل

 كچل

 به خانه كه رسید در زد. راه افتاد طرف خانه.

مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، كنشگر  قصر پادشاه

 پیرزن همسایه

سیاه و شکارش را دیده بود و پیرزنی كچل مم

 خبر برده بود برای پادشاه

مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر  راه

 كچل

 پا دذاشت به راه.

مستقیم، مکان ثابت، استعالیی، عینی،  كنار دریا

 متصور مادر كچل

در كنار دریا با آهک و پنبه حوض بزردی درست 

 كن

مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر  طویله

 كچل

 چهل مادیان را آورد ول كرد تو طویلج پادشاه.

مقصد، استعالیی، عینی، تلویحی، متصور  محل زنددی اهدها

 باباكاله

 هدهاكشتن ابه پادشاه بگو كچل را بفرستد برای 

مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم،  تپه

 كنشگر كچل

 ها سرازیر شداز تپه

مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، كنشگر  خانج وزیر

 وزیر

وزیر سر شب رفت باباكالهش را آورد دذاشت 

 جلوش

زنددی چهل  محل

 مادیان

مقصد، استعالیی، انتزاعی، تلویحی، متصور 

 بابا كاله

سیاه را بفرستد برایش شیر چهل كچل مم و بگو

 مادیان بیاورد.

مقصد، استعالیی، عینی، مستقیم، متصور  پشت مادیان

 مادر كچل

 بنشینی بر پشت مادیان بزرگ

مقصد، مارپیچی، عینی، مستقیم، كنشگر  باالی كوه

 كچل

 به باالی كوه كه رسید دید

مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم،  تپه

 كچل كنشگر

 ها سرازیر شداز تپه

مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم،  دره

 كنشگر كچل

 ها دذشتاز دره

مقصد، استعالیی، عینی، مستقیم، متصور  حوض شراب

 مادر كچل

 چهل مادیان سر حوض شراب میرسند

مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر  شهر

 كچل به همراه مادیانها

 به شهر رسیدند.

مقصد، استعالیی، عینی، مستقیم، متصور  مرغزار

 مادر كچل

همه میروند در مرغزار نزدیک دریا مشغول چرا 

 میشوند
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مکان ثابت، مارپیچی، عینی، مستقیم، متصور  آسمان

 مادر كچل

 میبینی آسمان سیاه میشود

مقصد، استعالیی، عینی، مستقیم، متصور  دریا

 مادر كچل

 برو تا برسی به دریا

 

است كه در جایگاه و مرتبج باالتر از كنشگر قرار « خانحسن»در این داستان كنشگزار اصلی روایت كوراوغلو: 

پاشا، خان سالهاست كار میکند. روزی حسنكیشی كه در خدمت حسندارد. كنشگرِ روایت، مهتری است به نام علی

خان به مهترش امر میکند بعنوان هدیه میخواهد. حسناسب خان میشود و از او دو كره پادشاه توقات، مهمان حسن

پاشا بتواند اسبهای دلخواهش را انتخاب كند؛ ولی او با شناخت كاملی كه از اسبها كه دله را به چرا نبرد، تا حسن

 داسب به ظاهر الغر و كوچک ولی از نژاكار نمبیند و دله را به چرا میفرستد و خودش دو كره دارد لزومی به این

اسبها آنها را نمیپسندد و عصبانی میشود و پاشا با دیدن ظاهر كرهآورد. حسنپاشا میدریایی را برای حسن

شی، كیكیشی را دربیاورند. از آن پس پسر علیخان را تحریک به تنبیه مهترش میکند تا چشمهای علیحسن

برای انتقام خون پدر به پا میخیزد. این كنشی دفتمان میشود و -روشن، بعنوان كنشگر اصلی وارد جریان روایی

روایت در اصل با نقصان و بحران ظلم و بیعدالتی آغاز میشود كه در آن كنشگر برای تصاحب ارزشی معنوی یعنی 

 آزادی و عزّت وارد فرایند كنشی میشود.

 

 های از انواع مکان در این روایت ارائه شده است:در این قسمت نمونه

 دمور نوع مکان مکان

 آذربایجان
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، حاضر 

 در مکان كوراوغلو

در آذربایجان پهلوان جوانمردی 

 بود

 زندان
مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 خواهپهلوانان آزادی

خواه را به زندان پهلوانان آزادی

 مینداخت

 قصر
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، تلویحی، كنشگر 

 و خانها خان حسن

در قصرهایشان مجلس عیش 

 برپا میکردند

 آبجاهای خوش
ای، عینی، مستقیم، كنشگر مکان ثابت، شبکه

 و خانهای دیگر خان حسن

جاهای خوش آب و هوا  در

قصرهای زیبا و مجلل 

 میساختند

 خانقصر حسن
مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، كنشگر 

 پاشاحسن
 آیداو میحسن پاشا به دیدن 

 خانبیرون قصر حسن
مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، كنشگر 

 خانخدمج حسن
 به پیشواز پاشا بروند

 خانج حسن خان
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 پاشاحسن

پاشا چند روزی در خانج حسن

 خان ماندحسن
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 خانج حسن خان
مبدأ، پیوستاری، عینی، تلویحی، كنشگر حسن 

 پاشا
 میخواست برود روزی كه

 چراداه
مقصد، استعالیی، عینی، تلویحی، كنشگر 

 بانایلخی

بانش امر خان به ایلخیحسن

 كرد ایلخی را به چرا نبرد

 كنار دریا
مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 بانایلخی

كنار دریا برده  روزی ایلخی را به

 بود

 ایدوشه
مستقیم، كنشگر مقصد، مارپیچی، عینی، 

 بانایلخی

ای دراز كشیده خودش در دوشه

 بود

 دریا
مبدأ، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر دو 

 اسب
 دو اسب از دریا بیرون آمدند

 بیرون دریا
مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر دو 

 اسب
 دو اسب از دریا بیرون آمدند

 چراداه
نشگر كمکان ثابت، پیوستاری، عینی، تلویحی، 

 بانایلخی
 ایلخی را به چرا ول داد

 قصر
مبدأ، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر حسن 

 پاشا
 از قصر بیرون آمد

 های قصرپایین پله
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، تلویحی، كنشگر 

 اسبدو كره

كوچک و  پای قصر دو تا كره

 اند.الغر ایستاده

 صورت
كنشگر  مکان استعاری، انتزاعی، مستقیم،

 خانحسن
 صورتش دوید خون به

 چشم
مکان استعاری، انتزاعی، مستقیم، كنشگر حسن 

 خان
 جلو چشمش سیاه شد دنیا

 چراداه
مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، كنشگر 

 بانایلخی

نگفته بودم اسبها را به چرا 

 نبری!

 های قصرپایین پله
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، تلویحی، كنشگر 

 جالد

جالد زودی دوید و علی را 

 درفت

 

ست كه هر چقدر باغبان تالش میکرد به روایت یک هلو هزار هلو دربارۀ درخت هلوییروایت یک هلو هزار هلو: 

ر این میرود. د ای نداشت. این داستان با روایت شخصیت اصلی، درخت هلو، پیشبار بنشیند و میوه بدهد، نتیجه

مواجه هستیم. در واقع این داستان انعکاسی از تضاد و برخورد طبقات باال و پایین جامعه  روایت با نقصان عدالت

دست هستند كه میخواهند به هر نحوی شده است. در این داستان پوالد و صاحبعلی نمادی از جامعج فقیر و پایین

دست است كه زور و قدرت از جامعج باالزاددان حق خود را بگیرند. باغبان در این روایت نمادی از از اربابها و ارباب

میخواهد مانع تحقق حق و سهم كودكان شود. كاشتن هستج هلو و كشیدن زحمتهای بسیار برای بارور شدن آن 

نماد پایداری، تالش و دادخواهی طبقج ضعیف جامعه است. میوۀ شیرین و آبدار درخت هلو میتواند بعنوان حق و 
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ت باشد حتی ادر به قیمت جانشان تمام شود. همانطور كه در این روایت نیز دست از عدالسهم جامعج پایین

صاحبعلی برای تغذیج درخت هلو با الشج مار بعنوان كود، سرآخر جان خود را از دست میدهد. در واقع نظام روایی 

آل ج ایدهكنشی این داستان در جهت رفع نقصان عدالت و دستیابی به شیء ارزشی احقاق حق و رسیدن به جامع

 میرود.برابری و عدالت پیش 

 هایی از انواع مکان در این روایت ارائه میشود: نمونه

 مورد نوع مکان مکان 

 ده 4
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم
 د.دی بوربزر آبی باغ بسیابیو فقیر ده بغل 

 باغ 6
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم
 د.دی بوربزر باغ بسیاآبی بیو فقیر ده بغل 

 مینز 3
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم، كنشگر ارباب
 دبوده تکه كرتکهنها را میز

 باالی تپهها 1
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم

یری ازسرو باالی تپهها ار در ناهمونهای میز

ه دیخریب ایباز ارتاییان یسروه یها كدره

 د.یندبو

 درهسط و 5
ثابت، پیوستاری، عینی، مکان 

 مستقیم
 شت.دره داسط در وگ ری بزاریک هموده 

 هادرهیری ازسر 4
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم

یری ازسرو باالی تپهها ار در ناهمونهای میز

ه دیخریب ایباز ارتاییان یسروه یها كدره

 د.یندبو

 مشت 7
مکان استعاری )استعاره از بزرگ 

 مستقیمبودن(، عینی، 
 فتند!میگربسختی توی مشت جا 

 مملکت 9
مبدأ )نامشخص(، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم
 د.ویبورده شان آدمملکت خواز 

 اغیب 4
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم
 د.ابی بویباراغ یهمان ب

 زمین 45
مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، 

 كنشگر درخت هلو
 ت.ییخییرمرا ایش لهید

 سبد 44
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم، كنشگر هلو
 یم.دتوی سبدی نشسته بو

 كل سبد 46
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 باغبانتلویحی، كنشگر 

را های سبد رهكناو ته سبد و باغبان سر 

 د.بوه خت مو پوشانددربرگ 

 خانج ارباب 43
مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، 

 كنشگر هلو
 فتیم.یرمب باارپیش 
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41 
 ببانج ارخا

 

مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم

 

د پوالو صاحبعلی نج مثل خاب بانج ارخا

 د.نبو

 صاحبعلینج خا 45
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم
 د.نبود پوالو صاحبعلی نج مثل خاب باۀ ارخان

44 
سطی وخیابان 

 باغ

مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 باغبانمستقیم، كنشگر 
 میگذشت.سطی باغ وخیابان از 

 یر پاز 47
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 مستقیم، كنشگر باغبان
 شد.اب موشی خرالنج یر پایش ز

 كنار هلو 49
مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، 

 ارسوچهرموكنشگر 
 سیداز راه رن دواندوای ارچهسورمو

 اریودباالی  44
مستقیم، مبدأ، پیوستاری، عینی، 

 كنشگر دو پسر
 توی باغ پریدند.ار یودباالی از 

65 
روی هلو )روی 

 زمین(

مبدأ، پیوستاری، عینی، تلویحی، 

 صاحبعلید و پوالكنشگر 
 ی من پریدند.از رو

 

این داستان روایت نابرابری اجتماعی، فاصلج طبقاتی و بیعدالتی در جامعج وقت است. روایت پسرک لبوفروش: 

است  زدهای محروم و فقروردی، از طبقهپوش روستایی، تاریكنشگر اصلی یک كودک برهنه و هندهدر این داستان 

كه سرپرستی مادر مریض و خواهرش سولماز را نیز به عهده دارد. در واقع در این داستان با نقصان فقر، عدم 

دن ب ابژۀ ارزشی، كه مستقل شاستقالل و بیهویتی مواجه هستیم. در این راستا كنشگر برای رفع نقصان و تصاح

ی، حال ضدكنشگر، صاحب كارخانج قالیبافیابی است، وارد فرایند كنشی میشود. در اینجا كنشگزار و در عین و هویت

قلی، است كه از شهر آمده تا با حقوقی بسیار كمتر از دریافتی كاردران شهری، كاردران روستایی مثل حاجی

داری و مادی كثیف خود برسد. كنشگزار دیگر روایت، ثمار كند و به اهداف سرمایهكنشگر داستان و خواهرش را است

مادر مریض است كه كنشگر و خواهرش را برای امرار معاش به كارخانج قالیبافی برای كاردری فرستاده است. 

 كاررفته در این روایت ارائه میگردد:هایی از مکانهای بهنمونه
 

 مورد نوع مکان مکان

 دِه
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، 

 كنشگر معلم
 در دهی معلم بودم

 مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم مدرسه
مدرسج ما فقط یک اتاق بود كه یک پنجره و یک 

 در به بیرون داشت

 مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم اتاق
مدرسج ما فقط یک اتاق بود كه یک پنجره و یک 

 داشت در به بیرون

 مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی بیرون از اتاق
مدرسج ما فقط یک اتاق بود كه یک پنجره و یک 

 در به بیرون داشت
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 ده
مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، 

 كنشگر معلم
 مرا آخرهای پاییز آنجا فرستاده بودند

 صحرا
مبدأ، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 معلم

و كارخانج قالیبافی و اینجا و شادردان را از صحرا 

 آنجا سر كالس بکشانم

 كارخانج قالیبافی
مبدأ، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 معلم

شادردان را از صحرا و كارخانج قالیبافی و اینجا و 

 آنجا سر كالس بکشانم

 اینجا و آنجا
مبدأ، پیوستاری، انتزاعی، مستقیم، 

 كنشگر معلم

ارخانج قالیبافی و اینجا و شادردان را از صحرا و ك

 آنجا سر كالس بکشانم

 قلیكارخانج حاجی
مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، 

 هاكنشگر همج بچه
 میرفتند به كارخانج حاجی قلی فرشباف

 شهر
مبدأ، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 حاجی قلی
 قلی از شهر آمده بودحاجی

 ده
م، مستقیمکان ثابت، پیوستاری، عینی، 

 كنشگر معلم
 ده روز بیشتر نبود من به ده آمده بودم

 روی زمین و در ده
مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، 

 كنشگر برف
 برف بارید

 حیاط مدرسه
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، تلویحی، 

 كنشگر معلم
 از پنجره میدیدم

 پشت در
مبدأ، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 تاری وردی
 نازكی پشت در بلند شد صدای

 كالس
مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، 

 كنشگر تاری وردی
 سابی لبوش تو آمدوردی با كشکتاری

 زمین
مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، 

 كنشگر تاری وردی
 سابی را روی زمین دذاشتكشک

 كنار بخاری
مقصد، پیوستاری، عینی، مستقیم، 

 هاكنشگر بچه
 كنار بخاری كشاندندها او را بچه

 روی صندلی
مقصد، پیوستاری، عینی، تلویحی، 

 هاكنشگر بچه
 همه را سر جایشان نشاندم

 شهر
مکان ثابت، پیوستاری، عینی، مستقیم، 

 وردیكنشگر تاری
 ایمشهر ندیده

 آخر كالس
مبدأ، پیوستاری، عینی، مستقیم، كنشگر 

 نوروز
 نوروز از آخر كالس دفت

 گیرینتیجه

ای هشدن از مکان اولیه و رفتن به مکانی دیگر، تقدیر و سرنوشتی است كه برای قهرمان قصه در افسانه دور

 و پیش مبدأ مکان خروج از از پس میکند. حركت مقصد مکان سویبه  مبدأ مکان از یعنی آذربایجانی نمود دارد؛

ترتیب زنجیرۀ مبدأ و مقصد ادامه  اینكند و به  منزل دونادون در مکانهای راه بین در مقصد، میتواند به رسیدن از

« مبدأ» دانه،از میان مکانهای سهیابد. داهی بحث رفتن و رسیدن مطرح نیست و صرفاً یک مکان توصیف میشود. 
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تقریباً برابر هستند و تفاوت معناداری بین آنها نیست. نقابی و « مکان ثابت»و « مقصد»كمترین بسامد را دارد و 

های آذربایجانی كمتر به توصیف مکان پرداخته میشود و اسمها و ( معتقد هستند در افسانه4347ب )پورآسیا

های این پژوهش است؛ زیرا آیند. این دفته خالف یافتهای به وجود میمکانها بر اثر ویژدیهای فرهنگی و منطقه

اند. شده تکرار مکان بسیار توصیف و صحنه م،ت تنها در تمام روایتها اشاره به مکان وجود داشت، بلکه درونمایه،نه

ررسیهای در باستخراج از متن باشد. همچنین اشاره به مکان میتواند از نوع مستقیم باشد یا بصورت تلویحی قابل 

رد شده است. كارب شده از پنج روایت مشخص شد در بیش از دوسوم موارد، اشاره به مکان بطور مستقیم انجامانجام

د اشاره به مکان بصورت تلویحی، بیشتر برای جلودیری از تکرار كالم و حشو بوده است. مکانها میتوانند از این تعدا

ترتیب كه مکانهایی كه در عالم واقعیت وجود دارند در دستج اول و مکانهایی نوع عینی یا انتزاعی نیز باشند. به این 

شده، روایت ماهی سیاه كوچولو ر میان روایتهای بررسیكه در عالم خیال وجود دارند در دستج دوم میگنجند. د

كه در  مثال وقتیوچهار مرتبه از مکان انتزاعی استفاده كرده است و روایت كوراوغلو هجده مرتبه. بعنوان سی

هیچ جای مشخص و ملموسی ذكر نمیگردد بلکه تنها « بیا برویم دردش»روایت ماهی سیاه كوچولو دفته میشود 

مکانی نامعلوم است كه با رفتن به آنجا از رخوت و كسالت دربیایند و لذت ببرند. در مجموع بیش از اشاره به 

دهندۀ رویکرد غالب این روایتها است. آخرین بررسی مکان هشتادوپنج اشاره به مکان از نوع عینی است كه نشان

معناشناسی دفتمان یعنی همان -نشانه در میان روایتهای مورد استفاده در این پژوهش، به نوع مکان از دیدداه

 ای اختصای دارد:مکانهای پیوستاری، استعالیی، استعاری، مارپیچی و شبکه

( مکانهای پیوستاری 4344مکانهای پیوستاری بیشترین درصد را در این مجموعه دارند. بر اساس نظر شعیری )

ر به عبور از آنها است؛ بر همین اساس طبیعی الزامی و ضروری هستند؛ زیرا سوهه برای نیل به اهداف خود مجبو

 است كه در روایتهای عامیانج آذربایجانی هم بسامد زیادی داشته باشند.

مکانهای استعاری تنها هفت درصد كل را در بر میگیرند كه دور بودن از ادبیات در متن روایی را نشان میدهد. این 

درصد مکانهای  45وایتهای مورد بررسی است. همچنین دهندۀ كالم صریح و غیراستعاری در رموضوع نشان

كاررفته در این روایتها از نوع استعالیی است كه نشان میدهد مکان در اندیشه و تفکر كنشگر جاری بوده است. به

 كاررفته هم آمار بشدت محدودی دارند. سایر مکانهای به

 اه كوچولوكاررفته در روایت ماهی سیتنوع و بسامد انواع مکانهای به
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مکان در روایت ماهی سیاه كوچولو اهمیت زیادی دارد و اساس داستان با طرح ترک مکان خودی و حركت بسمت 

كاررفته در این روایت از نوع مقصد، عینی، مستقیم و مقصدی هرچند نامعلوم شروع میشود. بیشترین مکان به

یشج كنشگر است، هم بسامد زیادی دارد استعالیی كه استمرار احساس مکان در تخیل و اند پیوستاری است. مکان

دهندۀ میل و خواسته و تصور كنشگر از بودن در مکانی دیگر است. همچنین اشاره به وچهار تکرار، نشانو با بیست
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پنجم است و دلیل آن متمركز بودن كنشگر بر رفتن به جایی است و مبدأ مکان در مقایسه با مقصد، كمتر از یک

 دارد از اهمیت بسیار كمی برخوردار است. مکانی كه در آن قرار

 سیاهكاررفته در روایت كچل ممنوع و بسامد زیر انواع مکانهای به
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توجه است. در این روایت با یازده نوع متفاوت مکان روبرو این روایت بسیار متنوع و جالب چگونگی كاربرد مکان در 

كاررفته در این روایت از نوع مقصد، عینی، مستقیم و پیوستاری است. البته در مقایسه هستیم. بیشترین مکان به

د زیادی وپنج مرتبه استفاده، كاربرشصتبا اشارۀ مستقیم به مکان كه هشتادونه بار تکرار شده، اشارۀ تلویحی هم با 

 دارد.

 كاررفته در روایت كوراوغلونوع و بسامد انواع مکانهای به
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ممارست با پنج تکرار بیشترین بسامد را دارند. در حالیکه هیچ موردی از كنکاش مشاهده در روایت كوراوغلو نزاع و 

نشد و از راهکارهای تدبیر و عدم مقاومت هم تنها یک مرتبه استفاده شده است. استفاده از مکان ثابت نسبت به 

عینی  برابر مبدأ است. مکانهای مقصد و مبدأ بسامد بیشتری دارد و بسامد آن تقریباً یک و نیم برابر مقصد، و پنج

بصورت مستقیم تقریباً سه برابر اشاره آن بصورت تلویحی است.  برابر مکانهای انتزاعی و اشاره به مکان 5/3حدود 

ودو بار تکرار بسامد زیادی در این روایت دارد. هرچند تکرار دوازده مکان استعالیی و پانزده پیوستاری با پنجاه مکان

 توجه است. استعاری هم قابل تکرار مکان

 كاررفته در روایت یک هلو هزار هلونوع و بسامد انواع مکانهای به
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با تعدد مکان چندانی مواجه نیستیم. عمدۀ حوادث در محیط باغ اتفاق میفتد و  یک هلو هزار هلودر روایت 

كاررفته در این روایت از نوع عینی توصیفاتی از دِه و محیط اطراف باغ هم وجود دارد. تقریباً تمام مکانهای به

از  یباً همج انواع مکانهاهستند. به میزان دوبرابر اشارۀ مستقیم نسبت به اشارۀ تلویحی وجود دارد و همچنین تقر
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دانج مبدأ، مقصد و مکان ثابت، مقصد حدود دوبرابر مبدأ و مکان ثابت، حدود نوع پیوستاری هستند. از میان سه

 اند. در مجموع اكثر مکانهای این روایت از نوع ثابت، عینی، مستقیم و پیوستاری است.دوبرابر مقصد كاربرد داشته

 

 كاررفته در روایت پسرک لبوفروشی بهنوع و بسامد انواع مکانها
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كه در محیط روستا اتفاق میفتد، با مکانهای متنوعی از جمله مدرسه، كالس درس،  پسرک لبوفروشدر روایت 

ین در ا یک هلو هزار هلوكارخانج قالیبافی و خانج كنشگران روایت روبرو هستیم. همان الگوی تکرار مکان روایت 

تفاوت  تاری هستند؛ با اینروایت هم تکرار شده است و اكثر مکانهای این روایت از نوع ثابت، عینی، مستقیم و پیوس

 اند.كه مقصد تفاوت معناداری با مکان ثابت ندارد و هر دو حدود سی مرتبه تکرار شده

 

  نویسندگان مشاركت

ه با مشاركت سركار خانم دكتر شهال یعقوبی نویسنده مسئول و آقای دكتر علی كریمی و آقای دكتر مقال این

 متن تنظیم و هاداده دردآوری حمیدرضا شعیری و آقای دكتر محمدرضا احمدخانی انجام شده كه همگی در 

  است.بوده پژوهشگر هر چهار مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته نهایی
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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