
  

  

  

  

  

  

    معناشناسي فعلةشناسي داستان بر پاي گونه

 حسين صافي پيرلوجهدكتر 

 شناسي دانشگاه تهران  زبان دكتري ةآموخت دانش

 چكيده

. داستان پرداخته است» طرح خام«اين مقاله به معرفيِ مواد اوليه و اصول حاكم بر 

ه از زنجيرة رويدادهاي رواييِ ، استنباطي است كه خوانند»طرح خام داستان«منظور از 

هاي كوتاه،  اصول موضعيِ حاكم بر اين زنجيره. پروراندنسبتاً كوچك در ذهن خود مي

»وضعيت«هاي مختلف داستان را  كند تا بخش به خواننده كمك مي
2

»رويداد«، 
3

 يا 

»كنش«
4

تر  هاي هر چه بزرگ هاي داستاني را در توالي  بداند و همچنين رفتار شخصيت

. ها را در ذهن خود طراحي كند  يكديگر پيوند دهد و ساختار منسجمي از كنشبه

شناسي  از مفاهيم بنياديني است كه در پيشينة روايت» كنش«و » رويداد«، »وضعيت«

 شناختي،  ويژه در علومهاي جديد به با اين حال، ديدگاه. بارها تكرار شده است

ين مفاهيم سنتي افزوده و درك ما را از ماهيت اي را به ا شناسي و فلسفه نكات تازه زبان

ها چندان هم تازه نيستند و  بعضي از اين يافته. و ابعاد داستان دگرگون كرده است

شناسيِ  گيريِ علوم شناختي و حتي روايت ها پيش از شكل شان به سال  اگرچه پيشينه

يت پنهان مانده و پردازان روا دو دهة اخير از چشم نظريهرسد، تا يكي ساختارگرا مي

پردازي و درك داستان در دستگاه  پژوهان، داستاندر نظر روايت. بازيابي نشده بودند

هاي عامدانه و هدفمند، »كنش«گيرد كه با تعبير بيشتر رويدادها به قواعدي صورت مي
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اما . ريزدها را پي مي بافد و به اين ترتيب، ساختاري از كنش ها مي هايي از آن  زنجيره

تري را از رويدادها معرفي  شناسان در چارچوب معناشناسيِ فعل، تمايز جزئي بانز

در اين مجال، با بعضي پيامدهايي كه . اندها فقط بخشي از آن اند كه كنش كرده

ويژه كارآييِ آن را در  معناشناسيِ فعل براي نظرية روايت دارد آشنا خواهيم شد و به

  . كردشناسيِ داستان بررسي خواهيمگونه

  

هنگ روايت، زمان روايتگري، باشناسيِ داستان، جهان داستان، ضر گونه:هاي كليدي واژه

   .ايپژوهيِ اجتماعي، عبارت گزارهروايت

   درآمد.1

اي چون دونالد ديويدسون فالسفه
5

، لودويگ ويتگنشتاين)1985 (
6

و ويالرد ) 1969 (

ون اورمان كواين
7

ادوارد سپيرشناساني چون  ، و نيز زبان)1960 (
8

و بنجامين ) 1921 (

لي وورف
9

بنديِ جهان را بررسي   ميان نظام زبان و مقولهةدر آراي خود رابط) 1956 (

ز دستوريِ اسم و فعل از يكديگر، تماي) 1985( در نظر ديويدسون ؛ براي مثالاندكرده

 كه  و رويداد است؛ اسم به چيزي اشاره داردشيءشناختي ميان   تمايزي هستينمودار

ماند، و فعل به تغييري داللت  در طول معيني از زمان و در جايگاه مشخصي ثابت مي

خواهيم بدانيم توضيح اين مقوالت دستوري در  حال مي. شود  واقع ميبر شيءدارد كه 

هاي نحويِ متفاوت چگونه باعث تمايز انواع رويدادها از يكديگر و نيز از انواع  ساخت

 وارد اين بحث نخواهيم شد كه آيا ساختار زبان، اين منظور،براي . شود ها مي وضعيت

بنديِ دستوري   كه مقولهگماندر عوض، با اين . عكسرمنشأ شناخت جهان است يا ب

و توليد جهان داستان )باز(توجيه معنايي دارد، به بررسيِ كاربردهاي معناشناسيِ فعل در 

شناسيِگونه
10

» شناسيِ داستانگونه«ر از طوركلي، منظو به. پرداخت خواهيم آن 

بندي و توصيف متون داستاني و همچنين بررسيِ سير تحول ادبيات داستاني  دسته

هاي داستاني، تنها براي گيريِ تاريخيِ گونهالبته در اينجا فارغ از روند شكل. است

بر طور مشخص   را بههاي داستانيهاي معنايي و كاربرديِ گونهويژگينمونه بعضي 

 هاويژگي توصيف خواهيم كرد و خواهيم ديد كه اين زان كاربرد انواع فعلحسب مي
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، برقراريِ ارتباط ميان نويسنده و خواننده را چگونه با برانگيختن درك شهوديِ مخاطب

به كمك اسم و فعل در هاي گوناگون جهان داستانش را  نويسنده پديده؛ دنكن آسان مي

هاي كالمي  كند و خواننده با توجه به انواع نشانه  رمزگذاري ميهاي رواييقالبِ گزاره

ها بيشتر   اسمدر اين ميان. شناسد هاي گوناگون جهان داستان را از يكديگر بازميپديده

  . ها به پويايي داللت دارند هاي ايستا، و فعل به پديده

  بنديِ فعل در نظر وندلر طبقه.2

 كه زنو وندلرپژوهشي
11

نماي زبان انجام داده است،  ي جهانها ويژگيةدربار) 1967 (

وندلر آنچه را دستوريان اجزاي . آيد شمار مي هنوز هم در نوع خود از آثار مرجع به

شرح  داند و بر اين اساس تناظري به خوانند، بازتاب اجزاي جهان در زبان مي كالم مي

هرمن. نك(دهد  زير ارائه مي
12

 ،2002 :29 :(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بنياد  بنياد بودنِ اولي در برابر زمان جه تمايز اسم از فعل را مكانسپس از آنجا كه و

»پويشي «ةشان به چهار دست نمايي داند، افعال را بر مبناي نوع زمان بودنِ ديگري مي
13

 ،

»انجامي«
14

»دستاوردي«، 
15

»وضعيتي« و 
داللت زمانيِ هر يك از انواع . كند تقسيم مي 16

  :ستفعل در نظر وندلر به اين شرح ا

ةاي از يك باز  در لحظهبه فرايندي يكنواخت: افعال پويشي  ـ 
17

 زمانيِ آزاد داللت 

  .)»دويدن«مانند (دارد 

 داللت بسته زمانيِ ةاي از يك باز  در لحظهبه رويدادي يكنواخت: افعال انجامي ـ 

  .)»مقاله نوشتن«مانند (دارد 
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 زمانيِ بسته داللت ةيك باز طي به پايان رويدادي ناهمگن در: افعال دستاورديـ 

  .)»پيروز شدن«مانند (دارد 

 زمانيِ بسته داللت دارد ة در طي يك بازبه وضعيتي يكنواخت: افعال وضعيتيـ 

  .)»مقروض بودن«مانند (

 فرايندي يكپارچه است كه در طول نمودارخود  خوديِ بنابراين، فعل پويشي به

 ةباز«يا » طول نامشخص زمان«ر از البته منظو. شود نامشخصي از زمان گسترده مي

 بلكه منظور اين ،اين نيست كه فرايند پويشي آغاز و انجام مشخصي ندارد» زمانيِ آزاد

. گويد  زمان آغاز و انجام مدلول خود نميةاست كه فعل پويشي به تنهايي چيزي دربار

 مانند ،ي جملهتوان به كمك ديگر اجزا با اين حال، زمان آغاز و انجام اين فرايند را مي

  .تعيين كرد» تا«و » از «ةحروف اضاف

داللت دارد؛  مدت زمان رويداد به غيرمستقيمفعل انجامي برخالف فعل پويشي، 

 اگر براي مثال. كند بيني مي يني را براي مدلول خود پيشيعني ذاتاً پايان محتوم و مع

 پس از نگارش ، انتظار خواهيم داشت نويسنده»نويسد اي مي مقاله«بشنويم كسي 

به اين ترتيب، . اش بگذارد  مقالهدر پاياني ةچندين سطر در چند صفحه سرانجام نقط

توان بر حسب معلوم يا نامعلوم بودن مدت  بنديِ وندلر را مي نخست از تقسيمةدو گون

  . زمان وقوعشان، از يكديگر بازشناخت

آنچه اين دو . ارداين عامل در تمايز فعل دستاوردي از فعل وضعيتي كارآيي ند

كند، ساختمند بودن رويدادهاي دستاوردي در برابر   اخير را از يكديگر جدا ميةگون

عبارت ديگر، فعل دستاوردي به مراحل گوناگون مدلول  به. هاست يكپارچگيِ وضعيت

تيم ملي در بازيِ ديروز با دو گل  «ةفعل دستاوردي در جمل؛ براي مثال خود اشاره دارد

؛ يعني اين رويداد است» ساختار درونيِ «دربردارندة بازي، ة گذشته از نتيج،»پيروز شد

نكه فعل وضعيتيِ ايحال . بخشِ بازي نيز داللت داردپيروزي» روند«غيرمستقيم به 

همچنين در نگاهي . كند ، تداوم موقعيتي ثابت را در طول زمان بيان مي»مقروض بودن«

 نخست، فقط بخشي از يك رويداد روي ةونتوان دريافت كه در دو گ فراگيرتر مي

ها در قالب  كه دستاوردها و وضعيت آيد، درحالي نمايش درمي  زمان بهةاي از گستر نقطه
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ميان زماني  هاي هماننديها و  تقابل. شوند فعل بر طول محدودي از زمان گسترده مي

:آيد چشم مي هاي مورد نظر وندلر در جدول زير آشكارتر به انواع فعل
18   

 بندي وندلر ته از تقسيمفشناسي فعل، برگر معنا: 2جدول 
  

  

  

  

  

  

هاي بسيار رايج در  توان يكي از شيوه شناسيِ وندلر مي نگاهي به معنا حال با نيم

اين سنت را . استمبتني شناسيِ اجتماعي  كه بر زبانارزيابي كرد پژوهي را  روايت

ويليام لباف و جاشوا والتسكي
19

تحليل  پيش، با انتشار كتابي به نام ة حدود چهار ده

هاي شفاهي از تجربيات شخصي روايت
20

باربارا جانسون. ؛ نك1967( 
21

 2001 :636-639( 

هاي انجامي و دستاوردي را كه  پژوهان اجتماعي، تسلسل فعل روايت. بدعت گذاشتند

هاي معرف داستان در جدول باال هستند، از ويژگي» رويدادهاي بسته «ةنمايند

دانند كه   روايي مية چند جملآيندِ  پيبنديِ داستان را متشكل از  و استخوانپندارند مي

هاي جديد  شان به آفرينش داستان اند و تغيير توالي هم پيوسته  زمانيِ معيني بهمقاطعدر 

»جمالت روايي«در اينجا منظور از . انجامد مي
22

 كه ترتيبشان استاي   بندهاي همپايه

 آنچه براي مثال. دنكن  است با ترتيب وقوع رويدادهايي كه بيان ميقرينه در متن داستان

 ةشود، درست قرين روايت مي»  دوستم رسيدمةبه سمت شمال راندم و به خان«در تواليِ 

روايت »  دوستم رسيدم و به سمت شمال راندمةبه خان«اي است كه در تواليِ  گزاره

 اما.  در اين دو توالي، عكس يكديگر استثابت زيرا ترتيب جمالت رواييِ ؛شده است

سرم درد گرفت، از بس رانندگي « و » از بس رانندگي كردم، سرم درد گرفت «جمالت

افعالي كه زمانِ همچنين، . ندد، پس روايي نيستنكن  مياشاره واحدي به گزارة» كردم

 اجتماعي پژوهاندر نظر روايت، دارند» اخباري«و وجهي جز » گذشته«اي جز  دستوري
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توان پايان نمي» رويدادهاي بسته«؛ زيرا برخالف آيند به كار جمالت روايي نمي

شايد به «يا » خواهم رسيدبه خانة دوستم «محتومي برايشان يافت؛ براي مثال در جملة 

  .، شاهد نوعي عدم قطعيت زماني هستيم»برسمخانة دوستم 

ي بر نظم زمانيِ رويدادهاي پژوهان اجتماعي تأكيدي افراط با اين وصف، روايت

يعني -  رواييِ خاص ةداشته و قواعد زبانيِ يك گون) دستاوردي و انجامي(بسته 

اشتباه  ؛ امااند ها تحميل كرده  روايتة را به هم-»هاي شفاهي از وقايع روزمره روايت«

 اگر سهم روايت فقط به بخشي از امكانات مورد استفاده در الگوي شناختي و است

جاي تعميم افراطيِ احكام دوقطبي، شايد بهتر باشد  به. اي ارتباطي محدود شوده نظام

مراتب خاصي را از درجات پذيرفتگيِ انواع رويدادها،   سلسله، رواييةبراي هر گون

  .بگيريمها در نظر  فرايندها و وضعيت

. دها استفاده نشده باش توان يافت كه در متن آن از انواع فعل كمتر داستاني را مي

در جريان اغلب ) سرعت روايتگري(هنگ بارا با توجه به لزوم تغيير ضرواقعيت اين 

 ديرش رويدادهاي جهان كنندة بيان باهنگمفهوم ضر. توان توجيه كرد ها مي داستان

،  اينبر اساس. شود داستان نسبت به زماني است كه صرف روايت آن رويدادها مي

مدت زمان  با نسبت مدت زمان وقوع آن به هر داستان برابر است ضرباهنگ متوسط

 و هر چه ،هنگ داستان تندترباتر باشد، ضر حاصل اين تناسب هر چه بزرگ. روايتش

هنگ باتوان ضر  ميروش،همين  به.  كندتر خواهد بودآنهنگ باتر باشد، ضر كوچك

هنگ متوسط كل داستان باروايتِ هر رويداد را جداگانه سنجيد و سپس آن را با ضر

هنگ روايت در بااي نشان خواهد داد ضر  چنين محاسبهة، نتيجيقين به. ايسه كردمق

هنگ بااگر ضر. شود جريان داستان از رويدادي به رويداد ديگر دستخوش نوسان مي

»كاهنده«هنگ متوسط باشد، با از داستان كمتر از ضربخشيروايت در 
23

 و اگر بيشتر از 

»فزاينده«آن باشد، 
24

  .  خواهد بود

گيريِ انواع  كار هنگ در جريان داستان، بهباترين داليل نوسان ضر كي از اساسيي

باهنگ داستان را  استفاده از افعال پويشي ضر،تر عبارت دقيق به. گوناگون فعل است

 ةكنند كه در باز  اين افعال معموالً فرايندهايي را توصيف مي؛ زيراكند ندتر ميت

  كسي را درةسالتوان زندگيِ هفتاد  ميبراي مثال؛ اي از زمان جريان دارند گسترده
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باري را از  او هفتاد سال زندگي نكبت«: هنگ ممكن چنين روايت كردباترين ضر سريع

هنگ باكارگيريِ افعال وضعيتي باعث كنديِ ضر ل پويشي، بهابرخالف افع» .سر گذراند

 داستان، يعني با ةيانپايان كوه دماوند در م كه براي مثال با توصيف بي شود؛ چنان مي

هنگ متوسط را باتوان ارزش ضر تعليق دائميِ روايت و تبديل آن به گزارش، مي

هاي سينمايي نيز چنين وضعيتي ديده  گاه در روايت. نهايت به صفر نزديك كرد بي

اي از يك موقعيت گذرا از زواياي گوناگون  شود؛ آنجا كه موقعيتي ثابت يا لحظه مي

كه روايت  ، درحاليايستد باز ميدر اين صورت، رويدادهاي داستان . دآي تصوير درمي به

 ، توصيف رويدادها با افعال انجامي و دستاوردي،از سوي ديگر. همچنان ادامه دارد

هنگ بابرد و ارزش ضر  مي موازات وقايع جهان داستان پيش بيش به  و روايت را كم

مكن است زمان روايت داستان با دهد تا حدي كه م سوق مي» يك«سوي  متوسط را به

آيد  نمايش درمي در اين صورت، فقط رويدادهاي داستان به. زمان وقوع آن برابر شود

هايي  چنين روايت. ترتيب، خالصه و تفسير شده باشد ها به آنكه فرايندها و وضعيت بي

مدار صفر   زير، برگرفته از داستانةبراي نمونه به قطع. نامند مي» نمايشي«را اصطالحاً 

  : توجه كنيد) 1373احمد محمود، ( درجه

چاي  و نگاه كردبه پاكت .  سرد بودبرداشت پاي منقل، ليوان چاي را نشست... 

، برخاست. سيگار گيراندباز . ش تو جيبگذاشت و خواندنامه را بار ديگر . خورد

غلت .  بوددستش با سيگار باالي منقل. دراز كشيد. آوردپتو و متكا را از كنج اتاق 

 رو پيشاني، گذاشتساعد دست را .  تو خاكستر منقلچپاندسيگار نكشيده را . زد

پك چند . روشنش كرد و برداشتسيگار را از تو خاكستر . نشست. غلت زدباز 

به . برخاست. نشستبار ديگر .  رو سينهكشيدپتو را . خوابيد. خاموشش كرد. زد

 طرف درِ رفت. آمد بيرون خالي .دستش به جيب رفت. نگاه كردعكس مائده 

تا پتو را . برگشت. صداي تند باران بود، رو سقف، تو حياط. ايستادپشت در . اتاق

انگار كه . كشيدشان زير بالش و پاها را گذاشت رو پتو و گذاشتمتكا را . كرد

بار ديگر نصفه سيگار را از تو خاكستر . گوش تيز كرد. صداي درِ خانه آمد

.  در اتاق باز شد-سرفه كرد. دود تو گلوش شكست. پك زد و دشگيران. برداشت

  )18: 1383ليلي گلستان، . نك(....  ئومدي؟. برخاستهو از جا باران يك. مائده بود

هنگ باترين رويدادهاي جهان داستان، از ضر  اين قطعه با ذكر كوچكةنويسند

نمايش گذارد، بدون  هها را ب قراريِ يكي از شخصيت روايت كاسته است تا بيمتوسط 
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كه از   چنانذكرشده ةنمون. گفته باشد» قرار بودن بي «ةمستقيم چيزي دربارطور  بهكه اين

نوعي  ها به قول  نقلةيابد و هم قول ادامه مي اش پيداست، در قالب نقل  پايانيةجمل

  اين قطعهپايانيِقول   از آنجا كه نقلبراي مثال ؛اند هاي گفتاري  كنشةبازگوكنند

است، به رويدادي كالمي اشاره دارد كه ناظر » ئومدي؟: پرسيد «ة بر گزارغيرمستقيم

ها را هم بايد داراي افعال انجامي  قول  نقل،رو از اين. توسط گوينده انجام شده است

  .دانست

تواند تعليق و كشش،  ها در روايت، مي  انواع فعل، پياپي آمدنجان كالم اينكه

هاي جهان داستان و  نماييِ پديده وه شخصيتي، بزرگ يا كوچكتمركز بر كردارها و وج

كارگيريِ انواع فعل يكي از شگردهاي  بنابراين، به. بار آورد سازيِ مضمون را به برجسته

 ةالبته ميزان كارآييِ انواع فعل در هر گون. پردازي است رايج و كارآمد در داستان

اع مختلف فعل در آثار داستاني پس با سنجش بسامد انو. داستاني، متفاوت است

هايگونهتوان  مي
25

 و سبك روايتگريِ )3جدول . نك( روايي را از يكديگر باز شناخت 

ها و فرايندها گسترده  كه ميان وضعيتتعيين كرد هر كدام را بر پيوستاري از رويدادها 

ي، پژوهان اجتماع  نخواهيم بود پيرو روايتناگزيردر اين صورت، ديگر . شده است

سره به روايت وضعيتي منجمد  هاي ضدداستان يا پسامدرني را كه گاه يك داستان

اي كل جهان داستان را در چند فرايند  هايي را كه چون جرقه  يا داستانك،پردازند مي

هاي متعارف سرگرم  كنند، ناديده بگيريم و خود را فقط با تحليل داستان خالصه مي

  .كنيم

 داستاني، بايد مواردي ة در چند گون رايجهاي ب انواع فعلمرات  سلسلهارائةپيش از 

 بر حسب ميزان كاربرد انواع فعل، 3جدول . ياد داشته باشيم به» گونه« مفهومِ ةرا دربار

هيچ   بهبارهنهد و در اين   نمونه پيش رو ميبراي تنهاشناسيِ بسيار محدودي را  رده

ين ادعايي در كار باشد، نه به اگر هم چن. نيست روي ادعاي جامعيتي در ميان 

هاي هاي معنايي و كاربرديِ گونههايي معين، كه به ويژگيموجوديت تاريخيِ گونه

هاي هايي كه با برانگيختن درك شهوديِ مخاطب از گونهداستاني نظر دارد؛ ويژگي

كايرنا ريما مكاري. كنند  برقراريِ ارتباط ميان نويسنده و خواننده را آسان مي،ادبي
26

 

به نقل از رالف كوهن) 1383(
27

  : آورد  مي
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هاي گوناگون بدانيم  اي از مشخصه براي توصيف فرايند تغيير ادبي بايد هر ژانر را مجموعه

 ةكند كه اين نظري كوهن پيشنهاد مي. كنند ها نيز تغيير مي موازات تغيير مقاصد ادبي، آن كه به

هاي تواند موجوديت و ويژگيِ ژانر مي) يهاي مشترك ژانر  اشكال و مشخصهةدربار(ژانر 

  )374 (.روشن كند] نيز[ادبيِ پسامدرن را 

 مصاديقش تعريف كرد، شناخت ةكمك دامن توان به گرچه هرگونه را ميا

كند تا گذشته از  ها اين امكان را فراهم مي هاي مشتركِ شماري چند از داستان ويژگي

هاي جديد ي هنجارگريزي و زايش گونهها هاي يك گونه، شيوه  مصداقةشناساييِ هم

 اطمينان از موجوديت به دست آوردنشناسيِ داستان با بنابراين، گونه. بيني شود نيز پيش

. هر گونه استويژة هاي  هدف اصليِ آن تعيين ويژگي؛ اماشود تاريخيِ گونه آغاز مي

اشد، بلكه هر  يك گونه ببرتر ةتوان يافت كه نمون در اين ديدگاه هيچ عضوي را نمي

  .هاي گوناگوناي است يگانه از ويژگي گونه آميزه

 روايي را بر اساس مراتب اولويت انواع فعل از يكديگر ة چهار گونجدول زير

هاي ويژگي «ة الگويي براي نظريبازنمودن ،جدولاين  ةهدف از ارائ. تميز داده است

توان به   اين الگو ميةسط به واهمچنين. است» گونه«و بازنگري در مفهوم » ايگونه

  .شناسيِ شهوديِ خوانندگان دست يافتتوصيفي عيني از گونه

  

  

  

، گريز دو قاچاقچي )1382( احمد محمود ةنوشت» ترس« داستان پليسيِ براي مثال

درنتيجه با افعال انجامي و گوهاي اين دو و هاي خالد و يحيا را بيشتر با نقل گفت به نام

 اما يحيا ؛شود ك هر گلوله از سوي مأموران ترس خالد بيشتر ميبا شلي. كند روايت مي

 خالد براي متوقف كردن وانِت و هاي  پافشاريدهد، به  را به زندان ترجيح ميمرگكه 
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 ناگهان خالد ماشين را خاموش، و سويچ را به بيرون ،سرانجام. دهد شدن تن نمي تسليم

شان نمانده، از پشت فرمان به پايين  ريبيند چيزي به دستگي يحيا كه مي. كند پرتاب مي

در همچنين  .دهد خورد و در آغوش خالد جان مي  ولي در راهِ فرار تير مي؛پرد مي

 پيشينة چالب كه دوبارة سِير دستگيريِ )1382 (»آسمان كور«نام ديگري بهداستان 

هايي از  داستان. شود هاي مختلف دارد، به كمك افعال انجامي نقل مي  شرارتدردرازي 

 پليس ة و پيجوييِ سرسختانان شرح گريز مجرمةواسط اين دست كه جذابيتشان به

هاي جنايي خالصه شوند، ديگر   از فرجام پروندهكوتاهياست، اگر فقط در گزارش 

گونه كه به مشروح   گزارش  در داستاناينكهحال .  پليسي نخواهند داشتةجايي در گون

را واري از نتايج رويدادها ال دستاوردي روايت زنجيرهماند، نويسنده با افع اخبار مي

، در اتفاق افتاده«هايي با نام مشترك  جواد مجابي  در داستانبراي مثال  كند؛ نقل مي

دزدي را به كمك افعال دستاوردي گزارش   دو جريان ماشين)1383( »روزنامه آمده

  :ها چنين است آن ةكه خالص) 178-175(كند  مي

. افتد كند و به راه مي نما را بر صندليِ جلو سوار مي  مردي درويشمسافركش،. 1

دو . گيرد  ولي مسافركش او را جدي نمي؛كند معرفي مي» عزرائيل«مرد خود را 

راننده كه يقين . بينند نما را نمي كنند كه مرد درويش مسافرِ ديگر وانمود مي

مرد . گذارد  پا به فرار ميدارد و كند عزرائيل را ديده است، ماشين را نگه مي مي

دزدش دور  كشاند و با همدستان ماشين نما خودش را پشت رل مي درويش

  .شود مي

كند و در راه،  زده سواريِ پژويي را دربست كرايه مي مردي با دو بسته مرغ يخ. 2

ها را  وار بسته نالد تا اينكه با حالتي ديوانه آن قدر از مخارج كمرشكن زندگي مي

ها از ماشين پياده  راننده براي برداشتن مرغ. كند  به بيرون پرتاب مييكي يكي

  .گردد، ماشين رفته است ولي وقتي برمي. شود مي

دليل كاركرد  گونه، به هاي گزارش  افعال دستاوردي بر افعال انجامي در داستانبرتري

» درون« نخست نه توصيف ةهاي پليسي است؛ هدف از گون ها با داستان متفاوت آن

وقايعي است كه زنجيروار به وضعيت نهايي » ةنتيج«رويدادها، بلكه نام بردن از 

  .انجامد مي
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 اغلب ؛ زيراگذارد نمايش مي شناختي مراتب ديگري از بسامد فعل را به  روانةگون

 حميد بابايي ؛ براي نمونهدهد  اوضاع يا فرايندهاي روحي را شرح مي،جاي رويدادها به

كند كه   روايت مي)از زبان خود او(وضعيت ذهنيِ كسي را ) 1386( »گريه«در داستان 

 زيرا ؛تواند اشكي بريزد كند، نمي سپاريِ پدرش هر چه مي در شلوغيِ مراسم خاك

كند با مرگ پدر ناگهان از دوران جواني كنده شده و جاي پدر  ناخودآگاه احساس مي

وقتي در طول مراسم، نگاه . ويژه خواهرش گرفته است را در سرپرستيِ مادر و به

رس  اي تازه ، مرجان را ميوهيابددرمي خواهر نوجوان خود به  را پسرعمويشةخريداران

كند تا در دل شب، خلوتي  پس صبر مي. بيند  مي عموي معتاد خودةدر دسترس خانواد

درصد از جمالت اين داستان را 55افعال وضعيتي تقريباً . مناسب براي گريستن بيابد

 وضعيت كنندة بيانكه توجه كنيد گونه جمالت هايي از اين به نمونه.  استل كردهاشغا

  :استروانيِ راوي 

توي » بابام مرد«جملة ... اي مصنوعي تحويل بدهم  كار بدي است گريهفكر كردم

 اميدوار بودم... دانستم چند وقتي است چشمش دنبال مرجان است مي... ذهنم پيچيد

از عصبانيت بود يا از گرية ] سرخيِ چشمانش [نفهميدم... دماغش را به من نمالد

 مراسم هر چه زودتر اميدوار بودم...  تا مداح كارش را تمام كندمنتظر بودم... زياد

فكر ...  پاهايم را دراز كنمدوست داشتم...  با چند نفر دست دادمدانم نمي... تمام شود

دلم را ريش عمو  صداي زن...  عمو از حرفم جلوي مسجد ناراحت شده بودكنم

ياد قبرستان ... خيلي بزرگ شده بود] مرجان [به نظرم... خوردم بايد غذا مي... كرد مي

شايد اآلن ... به فكر فرو رفتم و ذهنم را جمع كردم...  و لحظة گذاشتن سنگافتادم

-202 ( .ي اشكي توي چشمم باشد ، اما اگر قطرهلحظة خوبي براي گريه كردن باشد

204(. 

هاي   اشباح، روايتگر پديدهگنگهاي وهمناك نيز با اشاره به رفتار  داستان

مراتب  رو، سلسله  از ايناست؛ها بر روان انسان  آنة طبيعي و تأثير آزارند فوق

 نما هاي پليسي و واقع گونه، كامالً با داستان گذاريِ فرايندها و رويدادها در اين رمز

هاي  اما از آنجا كه در داستان. شناختي است ي روانها متفاوت، و بيشتر شبيه داستان

گونه توان يافت، نويسندگانِ اين وهمناك آغاز و انجام مشخصي براي وقايع نمي

آلودگيِ جهان داستان و تحريك توهم خواننده، از افعال  ها براي نشان دادن راز داستان



   4شمارة/ 1 سال                                                                                         94

 نقلِ كردار عوامل هدف نويسنده از. برند پويشي در وجه غيراخباري بسيار سود مي

موهوم، نه تنها ذكر خود رويدادها، بلكه توصيف قوانين عجيبي است كه در جهاني 

   اثر ابراهيم گلستان»ها به دزدي رفته« در داستان ، براي مثال.تاريك جريان دارد

 زندگي اي كاره  ساختمان نيمهة در باالترين طبقكلفتي است كه، زينب )9-29: 1384(

سكينه، كلفت . شوند دو كارگر براي تعمير ناودان وارد ساختمان ميروزي . كند مي

با رسيدن شب، ترس از اينكه . كند  دوم، با عشوه از آنان استقبال مية طبقبند و بار بي

 ساختمان را برخالف همكار پيرش ترك نكرده باشد، زينب را به ،مبادا كارگر جوان

با وجود مقاومت زن . خفي شده استاندازد كه مردي زير شيرواني م اين گمان مي

وقتي زن صاحبخانه . كند صاحبخانه، نگرانيِ زينب در طول شب به او هم سرايت مي

كند، زينب  شب بيدار مي شوهر خود را براي سركشيدن به زير شيرواني از خوابِ نيمه

  كه موردافتد  مياش  نوجوانيةاختيار به ياد روزي از دور در تاريكيِ آشپزخانه بي

 رو به ةزينب در همين هنگام ناگهان پشت پنجر. تجاوز پسر ارباب ده قرار گرفته بود

حال به نمود مبهم افعال پويشي در . بيند مهتابي، هيكل مردي را روي نردبان مي

  : هايي از اين داستان توجه كنيد پاره

 بدال). 9( كشيدنش حتماً! پدرسگ.  كشيدنش باال ديگهالبدكجاس؟ ] نردبون[ـ پس 

ها و  ديگ). 10(ها قايم شده   رفته توي ساية درختالبد. رفته پايين كشيك بكشه

] زينب[ها سرد و عميق به او  هاي مسي ته مطبخ، از روي تاقچه ها و كاسه كُماجدان

باد از سوراخ جام شيشة پنجره .  به او نگاه كندبايدطور كه فلز  كردند همان نگاه مي

 موج مثل اينكه. ها در سياهي گم شده بودند پله). 10 (آمد كشيد و تو مي نفير مي

نعره و نالة باد . هاي پايين را در خود بلعيده باشد و اكنون باال بيايد سياه وحشت، پله

ها را   بخواهد خانهمثل اينكه. بيرون، باد غوغا از سر گرفته بود). 14(شد  بريده نمي

خوردند و دور   توي هم پيچ ميهمة صداهاي دنيا پشت درِ خانه. از جا بردارد

اش  بام، كله شعله كنار پشت  دو چشم سرخ و پرمثل اينكه). 17(گرديدند  يكديگر مي

 از سقف آمده بود از آن طرف سقف، از زير حتماًصدا ). 18(كردند  را سوراخ مي

مثل ). 23(زد  خورد و نعره مي بيرون باد افسارگسيخته به در و ديوار مي. شيرواني

هاي كلة خويش  ديد؛ اما در ميان استخوان ديد از ته تاريك اتاق مي  هر چه ميكهاين

مثل ...  همه چيز از يك سرازيري به پايين سر بخورد و  باال بيايدگويي... ديد مي
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 چيزي بخواهد از ميان ژرفاي سبز رنگ دريايي پرخروش بيرون آيد و او اينكه

كرد و با خود  ا از ته دنيا جمع مي رمبهم و گمشدهباد صداي ). 26(نگذارد 

 كه هر همچنان. كوبند ها با هم كلنگ بر زمين مي  سپاه گوركنگويي). 28(كشاند  مي

 باشند؛ سم هزار اسب تكاور روي  چه مار و عقرب در دنياست به عربده درآمده

هاي وحشي غريو  شد و در دل سنگستان ها كوبيده مي هاي سخت گردنه جاده

در نور ماه، پشت پنجره، هيكلي روي نردبان ... مكيد ا زندگي او را ميصد. افكند مي

هاي در   بارانِ مردهمثل اينكه. زينب از رختخواب بيرون جست و سوي در دويد. بود

 و  ها توي دست كفن مرده. ريزد ها روي سرش مي كفن پيچيده از باالي گلدسته

  ).29(كرد  پايش گير مي

، تعميم افراطيِ نوع خاصي از افعال به تمام ي باالها نمونهو بر اساس  3  جدولبرابرِ

چندان با واقعيت يقين  به - پژوهيِ اجتماعي رايج است كه در روايت چنان - متن روايي 

اي از رويدادها و فرايندها و  هاي روايي آميزه  هر كدام از گونه؛ زيراهماهنگ نيست

 خوانش وقايع، ممكن ةالبته شيو. رندگي كار مي مراتب خاصي به ها را در سلسله وضعيت

 اگر فارغ از صورت براي مثال ؛مراتب انواع فعل را در داستان دگرگون كند است سلسله

، متوجه نقش »ها  دزدي رفته به «هاي برگرفته از واژگانيِ افعال مورد استفاده در نمونه

اي از   استعارهگاه بايد فضاي عموميِ داستان را هر فعل در بافت داستان باشيم، آن

 رويدادهايي كه واقعاً در جهانِ داستانِ در بردارندةوضعيت رواني زينب بدانيم نه 

 خواهد ارزش بيهاي راوي  گفتهآشكار در اين صورت، معناي . افتد پيرامون او اتفاق مي

همچنين با تغيير .  خواهد گرفتيجا» شناختي روان «ةنظر در گون بود و داستان مورد

 بنابراين، عملكرد نظام ؛ خواهد شددگرگون از مراتب، سطوح ديگر نيز خوانش يكي

 در همچنين. هاي داستاني، غيرموضعي و فراگير استمراتبيِ افعال در گونه سلسله

از   - ولي متعامل- طور كلي زبان و روايت دو بخش مستقل  ديدگاه شناختيِ حاضر، به

  . شود سازوكار انتقال انديشه شمرده مي

خود » پذيريِ تحقق«يا » هدفمندي«بنديِ وندلر به جاي  وجه داشت طبقهبايد ت

همين  به. مبتني است» بسته«و » آزاد«هاي زمانيِ  وقايع، بيشتر بر برداشتي فلسفي از بازه

تر از آن  كنش در نظر وندلر عام. ميان نيامده است  بهسخن» كنش« از مفهوم در آن ،دليل
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ميان افعال » زمان «ةرو، سهم آن با پيمان  از اين؛ فعل بيايدكه به كار تحليل معناييِاست 

هاي معناشناختيِ   در چارچوباما. شود دستاوردي، انجامي و گاه پويشي تقسيم مي

 اين مبحث با ةدر ادام. آيد شمار مي اخير، كنش جدا از وضعيت و انواع رويداد به

كنش آشنا خواهيم شد و از تري از انواع رويداد، وضعيت و  هايِ جزئي بندي تقسيم

 با تكيه بر آراي ،همين منظور به. ها خواهيم نگريست زواياي ديگري به روابط ميان آن

نگاهي  شناسيِ افعال روايي و تعامل ميان زبان، انديشه و روايت پس از وندلر، به معنا

طور مشخص  بههاي جديد،  با توجه به بعضي از اين نظريه. تر خواهيم داشت دقيق

 آن با ديگر انواع رويداد پيوند مفهوم كنش از دو ديدگاه تعريف، و شود عي ميس

 نخست از منظر ويليام فرولي.شودبررسي 
28

رويدادهاي ايستا) 1992 (
29

 از رويدادهاي 

ناايستا
30

 همسو در ادامه، شود؛ داده مي و كنش در گروه رويدادهاي ناايستا قرار ، جدا

با تالمي گيوون
31

شمرده  و كنش جزء رويدادها جدا،عيت از رويداد ، وض)1993 (

نيازمند آيدـ  ديگر مقاله ميكه در بخش  چنانـ  اين هر دو ديدگاه كاربست. شود مي

  .ها و رويدادها قائل بودند پژوهان ميان تواليِ گزاره بازنگري در تناظري است كه روايت

  بنديِ فعل در نظر فرولي  طبقه.3

صورت اسم  ها به  رويدادها در قالب فعل، و تمام پديدهةهمتا حدودي  گفته شدپيشتر 

نيز بر همين اساس جهان را در گام نخست ) 1992(فرولي . شود در زبان منعكس مي

عبارت ديگر، چون  به). 42-39: 2002هرمن، . نك(كند  ها و رويدادها تقسيم مي ميان پديده

يز اين دو را در خود زبان مندي ندارند، فرولي وجه تما اسم و فعل داللت قاعده

 وقوع(و نمود ) ارتباط زمانِ رويداد با زمانِ گفتار(براي مثال زمان دستوري ؛ جويد مي

. شود  فعل بيان ميصرفدر زبان فارسي معموالً از راه ) مكرر، آني، يا ديرشيِ رويدادها

نحوي- هاي واژاين ويژگي
32

 اسم پس فعل و. شود  فعل است و در اسم ديده نمي ويژة

گريزيِ ديگري از يكديگر بازشناخت؛ به اين  توان بر مبناي زمانمنديِ اولي و زمان را مي

شامل افراد، (فارغ از زمان » نسبتاً«هاي   پديدهةترتيب كه اسم برچسبي است براي هم

 رويدادهاي مشمول زمان اطالق ةو فعل لفظي است كه به هم) ها، و اشياء مكان

لي با تكيه بر تمايز زبانيِ اسم از فعل، ابتدا رويدادها را از  فروبنابراين،. شود مي
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اش رويدادها را بر مبناي ساختار   در بخش اصليِ نظريه سپس ،دهد ها تميز مي پديده

دهد و  جا مي» ناايستا«و » ايستا«ترتيب در دو گروه   يا مركبشان به درونيِ يكپارچه

»جنبش«، »كنش«هاي   رويدادهاي ناايستا را به زيرگروهسرانجام
33

»سبب « و
34

 تقسيم 

همراه فهرستي از چند   از انواع رويدادها به رابنديِ فرولي نمودار زير تقسيم. كند مي

  :دهد مثال نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

 يكنواخت رويدادهاي ايستا ةمنظور از ساختار دروني اين است كه در پيكر

ايستا به اجزاي ناهمگونشان كه رويدادهاي نا توان مرز مشخصي يافت، درحالي نمي

تر  با اين وصف، دليل انتساب تاريخيِ داستان به رويداد روشن. هستندپذير  تجزبه

هايي   كاركرد روايت گذشته از شناسايي و ثبت عناصر جهانِ داستان در قالب.شود مي

سته ها را نيز برج يكپارچه، اين است كه ناهمگونيِ درون رويدادها و پيوند علّيِ ميان آن

  .شود ها آفريده نمي  زيرا هيچ داستاني فقط با توصيف پديده؛كند

هاست؛ فعل سببي به  جاييِ ارادي يا غيراراديِ پديده جابهكنندة  بيانفعل جنبشي

ها نتيجه يا باعث ديگري  كم دو رويدادي اشاره دارد كه يكي از آن  علّيِ دستةرابط

به طور ارادي و طيِ فرايندي مشخص كند كه  است؛ فعل كنشي رويدادي را بيان مي

 متفاوتي از رويدادهاي ةهاي داستانيِ مختلف آميزدر اين ميان، گونه. انجام گرفته باشد

 تركيب انواع رويدادهاي روش 4 جدول. دنگذار نمايش مي ايستا و ناايستا را در متن به

   .دهد  داستاني نشان ميةناايستا را تنها در چهار گون
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هاي  بهره از كنش باشد، داستان توان يافت كه بي  هيچ داستاني را نمياگرچه

ها در جهان داستان  جاييِ آنها يا جابه  بر كردار شخصيتاينكهشناختي بيش از  روان

 شخصيت .متمركز استهاي روحي و فردي و اهداف شخصي باشد، بر ويژگيمتكي 

دهد  سپاريِ پدرش كارهايي انجام مي  در روز خاك)1386بابايي، ( »گريه«اصليِ داستان 

 ولي وضعيت ذهنيِ او ؛كند يا مسيري را از گورستان به مسجد و سپس به خانه طي مي

با اين حال، بدون كنش اساساً داستاني در كار نخواهد . بيش از رفتارش اهميت دارد

استان د. تري دارد گونه نقش برجسته ويژه گزارش هاي پليسي و به كنش در داستان. بود

كند،   چگونگيِ تعقيب و دستگيريِ قاچاقچيان را روايت مي)1382احمد محمود، (» ترس«

وقوع آن نيز » علت«حوادث روزنامه، گذشته از گزارش حادثه، ة كه در صفح درحالي

كوشد با توصيف جنبش عوامل موهوم در   داستان وهمناك ميةنويسند. شود تحليل مي

  .به خواننده القا كندها را  جهان داستان، حضور آن

نخست :  دريافت4توان از جدول  تري را نيز مي  قواعد عامها، گفتهافزون بر اين 

 ؛دهند هاي داستاني رويدادهاي ناايستا را به رويدادهاي ايستا ترجيح مي گونهاينكه همة

طور كلي بسامد كنش در گفتمان روايي بيش از بسامد دو رويداد  ديگر اينكه به

تواند باشد؛ سرانجام اينكه  نميي از كنش ته هيچ داستاني زيرا ديگر است، ناايستاي

د از يكديگر متمايز نده هاي داستاني بر حسب اولويتي كه به رويدادهاي ناايستا ميگونه

  .دنشو مي

   معناشناسيِ فعل در نظر گيوون .4

، كنش را »پذيري تحقق«و » هدفمندي«هاي  گيوون هم مانند فرولي با تكيه بر ويژگي

»يا عبارت گزاره« معناييِ جمله يا ةاو فعل را هست. داند نوع خاصي از رويدادها مي
35

 

 ةدر شاخ. كند  وضعيتي و رويدادي تقسيم ميةآورد و آن را به دو شاخ شمار مي به
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د و گروه ديگر افعالي را كن ميگيرد كه وضعيتي را بيان  نخست، افعالي جا مي

گيوون افعال وضعيتي را به . ير وضعيت در گذر زمان داللت داردگيرد كه بر تغي دربرمي

»مستمر «ةدو دست
36

»موقت« و 
37

»مقيد «ة، و افعال رويدادي را به سه دست
38

»نامقيد«، 
39

 

»ارادي«و 
40

كه  ، درحالياست روشن يرويداد مقيد داراي آغاز و انجام. كند  تقسيم مي

 ةكه خود به دو دست–و رويداد ارادي يا كنش  ندارد استواريرويداد نامقيد مرز زمانيِ 

همراه  بندي را به اين دسته. گيرد  عامل صورت مية به اراد- شود مقيد و نامقيد تقسيم مي

  :بينيم چند نمونه در نمودار زير مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ترين   كه اصلي مقايسه كنيمحال بد نيست رويكرد گيوون را با ديدگاه مرسومي

براي ورود . داند هاي ناپايدار مي  رويدادها يا وضعيتآيندِ پيرا بازنماييِ ويژگيِ داستان 

گفتمان از ) شود مفهومي كه روايت مي(داستان  تمايز بنيادين  بربه اين مبحث ابتدا بايد

شناسان داستان را  شناسان به پيروي از زبان روايت.تكيه كنيم)  روايت داستانةشيو(

كوشيدند ساختارهاي   و براي توصيف آن ميپنداشتند ميزيرساخت گفتمان روايي 
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 روالن بارت؛ براي مثالنهفته در دل گفتمان را بازنويسي كنند
41

 -ريمون. نك( )1974( 

كنان
42

»نامِشي«در معرفيِ رمزگان  )2002، 
43

  :گويد  مي

آورد و خواند، اطالعاتي را تحت عناوين عامي از نوع فعل گرد مي هركه متني را مي

هاي متني از راه  كنند؛ زنجيره اي از رويدادها را در متن مجسم مي عناوين زنجيرهاين 

آيند و به محض اينكه فرايند  پذيري است كه به وجود مي نامگذاري و به دليل نام

 كنند شود، خود را آشكار مي دهد يا عنواني انتخاب و تأييد مي گذاري روي مي نام

)13(.  

 امكان دگرگوييِ تمام رويدادهاي داستان و توصيف  بارت، رمزگان نامشينظر به

پژوه فراهم  منسجم روابط معنايي و منطقيِ حاكم بر جهان داستان را براي روايت

همه در اين روش، اطالعات مربوط به مشاركينِ هر رويداد ناديده  با اين. كند مي

پرينسجرالد . ماند مي
44

كه كند  شنهاد ميمنظور برطرف كردن اين كاستي، پي به )1987 (

»هاي روايي گزاره«ها را به  توان آن گذاريِ رويدادها مي جاي نام به
45

.  بازنويسي كرد

است هايي  اي از گزاره عبارت ديگر، داستان در نظر پرينس قابل بازنويسي به زنجيره به

 تبديل ةدهند و نشان كه هر يك در قالب خاصي از ساختارهاي زباني جا گرفته

 رواييِ ةچيزي به نام گزاررو،  از اين. استوضعيت ديگر در طول زمان وضعيتي به 

هاي   زمانيِ رويدادهاي داستان در چينش خطيِ گزارهآيندِ پيمنفرد وجود ندارد، بلكه 

هاي  گزاره ترين بخش آراي پرينس اين است كه سلسله مهم. شود شان آشكار مي قرينه

 با روند تبديل قرينههاي  گزاره سه با سلسلههاي ثابت در مقاي  با تواليِ وضعيتقرينه

 و چندان به كار داردهاي رواييِ كمتري  وضعيت آغازين به وضعيت پاياني، ويژگي

 داستان را واگوييِ بررسيبيان ديگر، پرينس بهترين راه  به. آيد پردازي نمي داستان

» رويدادها«اي از   ه زنجيرةداند كه در كنار هم، نمايند هايي مي گفتمان روايي به گزاره

پژوه هنگام   معتقد است روايت)2002(با وجود اين، كنان . باشند) هاي ناپايدار وضعيت(

از » پيوستاري«، كه با جداگانهاز رويدادهاي » اي زنجيره«بازنويسيِ داستان، نه با 

پس . شود ست كه هيچ برش خاصي روي آن ديده نميرو روبههاي ناپايدار  وضعيت

 چرا كه ؛پذيرد نمي»  داستانةترين ساز كوچك«عنوان  ف پرينس رويداد را بهكنان برخال

نهايت وضعيت  لحاظ نظري قابل تجزيه به بي سو، مصاديق اين مفهومِ مبهم را به از يك
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داند و از سوي ديگر، به امكان تجمع تعداد زيادي از رويدادها در زير  ناپايدار مي

كه حد فاصل دو (آميختن وضعيت با درهم. كند يپوشش يك وضعيت ناپايدار استناد م

مفهوم ) كرد كه  وضعيتي را به وضعيت ديگر تبديل مي(و رويداد ) شد  ميگمانرويداد 

  . افتد لرزه مي  هاي نظريِ روايت به بازد و در نتيجه، شالوده  رنگ مييك سره» توالي«

 فعل، الگوي دقيقي را »پذيريِ تحقق«و » هدفمندي«در اين ميان، گيوون با توجه به 

زدايي كرد و با   ابهام، روايتةنظرياز توان   است كه بر اساس آن ميطراحي كرده

هاي گوناگون،  كار رفته در داستان هاي به ها، رويدادها، و كنش  انواع وضعيتبازنمايي

تر  بنديِ گيوون بسيار جزئي از آنجا كه طبقه. بندي كرد هاي روايي را نيز دستهانواع گونه

هاي  شناسيِ گونه هاي فرولي و وندلر است، پايگاه بهتري را براي ردهبندي از دسته

 فعل ةگان در اين الگو ارزيابيِ انواع شش. كند  انواع داستان فراهم ميةداستاني و مقايس

ها از يكديگر باشد؛  روشني براي تمايز گونهةتواند دستماي در ميزاني چهارارزشي مي

ترتيب   نامطلوب، مجاز و مطلوب به،هاي غيرمجاز  ارزش5ه در جدول به اين ترتيب ك

  :  است انواع فعل در هر گونهة كارآييِ فزايندةدهند نشان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ةآيد كه تركيبي از وضعيت، رويداد و كنش در هم مي جدول چنين براين از 

. دهد ا ترجيح مي داستاني تركيب خاصي از افعال رة ولي هر گون؛ها وجود دارد داستان

هاي مقيد  هاي ناپايدار و رويدادهايي از نوع كنش  پليسي معموالً از وضعيتةدر گون

هاي  داستان. تر شود شود تا كشمكش ميان عدالت و جنايت برجسته استفاده مي



   4شمارة/ 1 سال                                                                                         102

گذارد تا  نمايش مي هاي موقت را به هاي نامقيد و وضعيت شناختي تركيبي از كنش روان

در . ها را بهتر نشان دهد االت روحي و سير افكار شخصيتعادات رفتاري و ح

هاي مقيد بيش از  طور معمول تركيبي از رويدادها و كنش گونه به هاي گزارش داستان

ها  گونه داستان  اينزيرا ؛آيد چشم مي ها، رويدادها، و فرايندهاي مستمر به وضعيت

ه در پي هم به رويداد مهمي د كنكن هايي را گزارش مي اي از رويدادها و كنش زنجيره

افعال مورد استفاده در اغلب . دنشده باشمنجر در جهان حقيقي يا جهان داستان 

هاي ارواح و اشباح  سو به رويدادهاي جهان داستان و كنش هاي وهمناك از يك داستان

ساز از منظر كانوني(
46

 هاي ممكن  و از سوي ديگر به اوضاع و احوال ديگر جهان،)

هاي  اي از رويدادها و كنش ها زنجيره گونه داستان در سطح آشكارِ اين. رندداللت دا

 با اوضاع مستمر –كه داستان، تمثيلي از آن است– زيرين ة ولي در الي؛بينيم مقيد را مي

هاي فلسفي يا اخالقي و   انديشهةشويم كه نمايند رو مي هاي نامقيدي روبه و كنش

 ة وهمناك مستلزم رمزگذاريِ دوگان بنابراين، داستان. اند رويدادهاي تاريخي يا تخيلي

هدف و  سو، و افعال بي پذير از يك جهان داستان در قالب افعال هدفمند و تحقق

قدرت « در داستان) 1341(براي مثال، غالمحسين ساعدي  . استانتزاعي از سوي ديگر

نگشتر اميد را  اوجوي جستشيطان و فرزندانش به شهر و   ماجراي بازگشت بابا»تازه

 تا داند ميها به خدا و شيطان  ايمانيِ انسان  بيةباختن زندگي در ساي تمثيلي از رنگ

هر چند . طور ضمني ناتوانيِ انسان و حتي شيطان را در نبرد با پوچي نشان دهد به

كوشد بار ديگر تكاپوي  گونه مي شيطان در طول داستان با شمايل و كرداري انسان بابا

از جمله (هاي هدفمند او   كنش،در جهاني افسرده و تاريك بيدار كندزندگي را 

 خوك ةشد خوابيدن، كابوس ديدن، بيدار شدن، فرياد خشم كشيدن، خوردن ران سرخ

و نيز اوضاع ) و شراب شيطاني، رقصيدن با آهنگ ويولن و گريستن براي انسانِ افليج

 شياطين، آواي ةشيطان، تاريكي در ابامانند بيماري و پريشانيِ ب(ناپايدار جهان داستان 

، همگي )ها شيطان آيد، و تواليِ يأس و اميد در دل بچه گاه از مرداب برمي ناكوكي كه گه

  .باوريِ مزمن و استمرار بيهودگي در جهان  سستبراي استاي  پوسته

 انواع ةدهد استفاده از هم  نشان ميپنجدر جدول » غيرمجاز«باري، غياب ارزش 

پذيريِ داستان است كه  همين انعطاف.  رواستهاي داستاني گونهتمامر تركيب فعل د
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ها و  گذارد تا او بتواند رويدادها، وضعيت تداوم و گستردگيِ الزم را در اختيار انسان مي

وبيش انداموار از  اي كم نسبت دلخواه تركيب كند و آميزه صورت فعل و به ها را به كنش

رو  هم از اين.  بسازد و آن را با ديگران در ميان بگذاردجهان داستانِ مورد نظرش

هاي انديشيدن، يا  سازيِ جهان حقيقي در قالب جهان داستان، يكي از بهترين راه انگاره

  .شناختن و شناساندن است

  گيري نتيجه

انواع بنديِ   داستان خوانديم، دستهةترين ساز  كوچكة اوصافي كه تاكنون دربارتمامبا 

، براي تشريح نظام معرفتيِ داستان كافي نيست، بلكه  پاية معناشناسيِ فعلروايت بر

ها را نيز در   تركيب سازهشيوةبايد ) از جمله روايت(منظور تعريف هر ساختاري  به

چنين ديدگاهي، برخالف كاربست ناگفته نماند كه هدف از . سطوح مختلف تبيين كرد

تودوروف(رويكردهاي مبتني بر دستور سنتي 
47

بارت، (شناسيِ ساختارگرا  ، يا زبان)1969، 

، قياس ساختار روايت با ساختار جمله )1982پرينس، (گشتاري -، يا دستور زايشي)1977

هاي نحويِ دقيقي را براي تمايز  شناسان مالك رچه زبان اگزيرا براي نمونه؛ نيست

دستوري ن ميزان پذيرفتگيِ جمالت يجمالت دستوري از جمالت نادستوري و تعي

، قوانيني از اين دست قابل تعميم به )159: 1383؛ دبيرمقدم، 1965چامسكي (اند  معرفي كرده

 ةتوان از هم براي رمزگذاريِ جهان داستان، در سطح محدود مي. ساختار روايت نيست

درستي  پژوهان به  كه روايتگونه آنبا اين حال، . راهكارهاي دستوري سود جست

اي مطول از افعال  مثالً زنجيره(اي   افراطيِ بعضي از عبارات گزارهاند، كاربرد برده پي

ها  جمالت يا گزاره. در سطوح باالي ساختار داستان چندان پذيرفته نيست) وضعيتي

 گفتمان روايي ويژةشان تابع قواعد  جهان داستان خواهند بود كه توالية هنگامي نمايند

هاي  يق مراتب كارآييِ انواع فعل در گونهدقبازنمايي  گفتني است كه همچنين. باشد

   .گنجد طلبد كه در اين مجال نمي اي را مي  آماريِ گستردهپژوهشمختلف، 

قدرت « و )1385گلستان، ( »ها به دزدي رفته«هاي  گونه كه در داستاندر نتيجه، همان

ت مستلزم شناسيِ روايشاهد بوديم، تبيين جهان داستان و گونهنيز  )1341ساعدي، ( »تازه

 انواع زيرا ؛كارگيريِ راهكارهايي بسيار فراتر از معناشناسيِ فعل و دستور جمله است به
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 هاي جهان داستان با انواع رويدادها و وضعيت   لزوماًكار رفته در متن داستان هاي به فعل

چند ميان عناصر اين دو سطح -به-اي يك  نيست و گاه تحت تأثير بافت، رابطهقرينه

  .  شود  ميبرقرار

  

  :نوشت پي

. شد گاه ميسر نمي شناس، هيچ محمد حق هاي استادم، دكتر علي نگارش اين مقاله بدون راهنمايي. 1

  . ويژه منش واالي او هستم همچون گذشته سپاسگزار دانش، بينش و به

2. State 
3. Event 
4. Action 
5. Donald Davidson 
6. Ludwig Wittgenstein 
7. W. V. O. Quine 
8. Edward Sapir 
9. Benjamin Lee Whorf 
10. Gener Study 
11. Zeno Vendler 
12. Herman 
13. Activity 
14. Accomplishment 
15. Achievement 
16. State 
17. Duration 

شناسان اغلب زمان دستوري را در ارتباط با نمود فعل بررسي  بايد توجه داشت هرچند زبان. 18

هاي  تا حد زيادي جزء ويژگي) از جمله فارسي(هاي هند و اروپايي  جا كه نمود در زبان از آن،كنند مي

كم در اين مقال  ذاتي فعل است، نگارندة اين سطور طرح مسئلة نمود و رابطة آن با زمان را دست

فزايي زبانان گاه از راه وندا كند كه گرچه فارسي داند و تنها به ذكر اين توضيح بسنده مي غيرضروري مي

دهند، فعل در  را از يكديگر تميز مي) Perfect(و كامل ) Progressive(به فعل، نمودهاي استمراري 

يعني گوينده . گونه نمودهاي آشكار است هاي دستوري گذشتة ساده، حال ساده، و آينده فاقد اين زمان

و تصريف فعل فقط ) Tense markers(نما  آنكه به نمود اشاره كند، با استفاده از تكواژهاي زمان بي

، زمان مبنا )Speech time(زمان گفتار : دهد موقعيتي را به سه مقطع در امتداد زمان نسبت مي

)Reference time ( و زمان رويداد )Event time .( حال اينكه نمود برخالف زمان دستوري و

يع و گسترش زماني رويدادها،  توزةنه به جايگاه رويدادها بر محور زمان، بلكه به شيو  مستقل از آن،

  . نيست) دستوري(بنابراين، نمود لزوماً وابسته به زمان . ها اشاره دارد فرايندها وضعيت

19. Joshua Waletzky & William Labov 
20. Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience 



 105                      شناسي داستان بر پاية معناشناسي فعل              گونه             4ةشمار/ 1سال 

21. Barbara Johnson 
22. Narrative Sentences 
23. Decreasing 
24. Increasing 
25. Genre 
26. Irna Rima Mckarik 
27. Ralf Kohen 
28. William Frawly 
29. Stative 
30. Non- stative 
31. Talmy Givon 
32. Morpho- Syntactic 
33. Motion 
34. Cause 
35. Propositional Phrase 
36. Permanent 
37. Temporay 
38. Bounded 
39. Unbounded 
40. Deliberate 
41. Barthes 
42. Shlomith Remmon- Kenan 
43. Proairetic Code 
44. Gerald Prince 
45. Narrative Propositions 

  . شود انداز او روايت مي كسي كه داستان از چشم. 46

47. T. Todorov 
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