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  اي شناختي رويكرد بوطيق براساس جهان متنبررسي عناصر 
  * اثر بيژن نجدي اند يوزپلنگاني كه با من دويده در

  
  *ليال صادقي اصفهاني

  طباطبايي  كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه عالمه
  چكيده

به جهان خواننده و بررسي » جهان متن«هايي قادر به اتصال  نقد ادبي به دليل وجود محدوديت
اي است كه هم از ديدگاه علمي و  به اين منظور نياز به نظريه. تهمة زواياي متن داستاني نيس

هـاي مـتن در بوطيقـاي     نظرية جهان. هم از ديدگاه خالقيت ادبي بتواند وارد فضاي متن شود
داستان بيژن نجدي بـه نـام    در اين مقاله به تحليل مجموعه. كند شناختي اين امكان را ايجاد مي

. پـردازيم  هـاي مـتن مـي    هاي مختلـف جهـان   ، با توجه به اليهدان يوزپلنگاني كه با من دويده
قادر است عناصـري را كـه بـه سـاخت     » جهان متن«آيا نظرية : هاي پژوهش اين است پرسش

شود، شناسايي كند؟ و ديگر اينكه توليد و دريافـت جهـان    هاي نجدي منجر مي روايت داستان
شود؟ فرضية پژوهش نيز اين اسـت كـه    داستاني نجدي چگونه از ديگر نويسندگان متمايز مي

هركدام بخشي از روايت داستاني را » جهان زيرشمول«و » جهان متن«، »جهان گفتمان«سه الية 
در پاسخ به پرسش دوم، فرض بر اين است كه نجدي در آثار خود، بـا ايجـاد   . دهند شكل مي

سـان   و بـدين  كنـد  هـا جهـان گفتمـاني منسـجمي ايجـاد مـي       عناصر مشترك در همة داسـتان 
كنـد؛ ايـن ويژگـي او را از ديگـر      هاي مجزّا را به صورتي نامرئي بـه هـم مـرتبط مـي     داستان

هـاي ديگـري را    تواند جهان مي  با توجه به مطالعة آثار او، هر جهان. كند نويسندگان متمايز مي
. امدگيري فضاي داستاني با شگردهاي مختلف روايي بينج گيري كند و به شكل در خود درونه

                                                
 leilasadeghi@gmail.com: نويسندة مسئول* 

  89/ 4/ 16: تاريخ پذيرش    88/ 12/ 21 :تاريخ دريافت
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هاي زيرساختي  سازي داستان زيرشمول به ساخت روايت داستاني با استفاده از فعال هاي  جهان

  .انجامد كه مشخصة اصلي آثار نجدي است مي
جهـان گفتمـان، جهـان زيرشـمول، بوطيقـاي شـناختي،         جهـان مـتن،  : هاي كليـدي  واژه

  .اند يوزپلنگاني كه با من دويده

  مقدمه. 1
گرا پديـد   در واكنش به رويكردهاي ساخت م1970 ةدر اواخر دهشناسي شناختي  زبان
جرج  :انداز عبارت) 2007( 1گيرائرت و كويكنز ةشناسي شناختي به گفت پدران زبان. آمد

گرايي  تجربه ،شناختي اين رويكرد زبان خاستگاه. ليكاف، رونالد النگاكر و لئونارد تالمي
تـوان بـه تجسـم ذهنـي و برتـري       جمله مييافته است كه از آن  ي تجسميگرا و واقعيت

و همچنـين ماهيـت    -كـه در كارهـاي هوسـرل ريشـه دارد     -ماهيت ناخودآگاه تفكـر 
تي شناسـي شـناخ   در زبـان . )Zlatev, 2009: 415(استعاري مفاهيم انتزاعي اشاره كـرد  

به  طور اختصاصي آن كه بهيكي از رويكردهاي اخير  رويكردهاي مختلفي وجود دارد و
بـراي اول   2ريون تسر .نام دارد »شناختي بوطيقاي«پردازد،  ادبيات و شناخت مي ةمطالع

به سـوي نظريـه بوطيقـاي    كتاب او با نام  .كار برد م اين اصطالح را به1980بار در سال 
شناسـي   ايـن رويكـرد را كـه در روان    ةهاي اوليـ  طرحي كلي از ريشه) 1992( شناختي

دارد، پايـه  شناسـي   شناسـي و عصـب   نقد ادبي، زبانگشتالت، فرماليسم روسي، نقد نو، 
بلكـه بـه    ؛پـردازد  شناختي ادبيات مي ةرويكرد ريون تسر نه تنها به مطالع. دكر ارائه مي

رويكردهاي نقد ادبي براي متمايز كردن اصطالحات هنري از گفتمان هـر روزه كمـك   
ت انسـان مرسـوم   كند كه براي شـناخ  را بررسي مي هايي علوم شناختي ويژگي. كند مي

كه در آن پردازش شناختي پردازد  ميهايي  به بررسي روشهم شناختي  بوطيقاي. است
هـا شـكل    پاسـخ خواننـدگان بـه آن    د و زبان و فرم اثر ادبي و نيزشو انسان محدود مي

  .گيرد مي

  شناختي بوطيقاي. 2
 ةبـه همـ   ه اسـت و گرفته شدت به معناي خالقيPoiesis يوناني  ةدر انگليسي از ريش بوطيقا
از جمله شامل ادراك، شناخت، تخيل، احساس و همچنين  ؛گردد اق زبان برميهاي خلّ جنبه
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 ةهاي شناختي دربار شناختي به تعميم بوطيقايدرنتيجه . ساخت، ساختار و رمزگشايي است
 براي نشـان دادن  »مطالعات شناختي ادبيات«تواند در  پردازد و مي اق ادبي ميهاي خلّ نوشته

 ةاين رشـت  م،1990ةدر نيم. )Brandt, 2005: 10(كار رود  آفرينش ادبي از ديدگاه شناختي به
 بوطيقايتسر،  ةبه عقيد. شود هاي مختلفي در آن مطرح مي گيرد و نظريه ظهور شكل مي تازه

مند روابط ميان سـاختار متـون ادبـي و     دهد كه به صورت نظام اي را ارائه مي شناختي نظريه
و  فقط براي ايجاد معنـا اساس اين رويكرد، متون ادبي بر. دهد دريافتي را شرح مي يرهايتأث

  .دهند واسطة خواننده را نشان مي هاي احساسيِ دريافتي به كيفيتبلكه  ؛انتقال فكر نيستند
وابسـته   شناختي عامي، به فرايندهاي به مثابة محصولشناختي، زبان  ةاساس نظريبر
ـ  تجربـه مـي    سـازي  مفهـوم ر بـه  كه ذهـن انسـان را قـاد    است  ؛)Freeman, 2000: 81(د كن

. نامنـد  مي »3يافته درك تجسم«ها را  آن) 1987(شناساني همچون جانسون  فرايندهايي كه زبان
پـذير   جايگـاه نظـري شـناختي امكـان     ةواسط به فقطيافته در متون ادبي  بررسي درك تجسم

گيـري داللـت در    ختاري بـراي شـكل  است و نه رويكردهاي ادبي كه در آن، چارچوبي سا
خواننده در نقدهاي نـوين پايگـاه نظـري      چراكه محوريت نقش ؛ذهن خواننده وجود ندارد

هاي ذهن  سازي يافته و مفهوم تجسم  بوطيقاي شناختي با تكيه بر درك فقطمحكمي ندارد و 
كشـاورز   مسـعود . شمار آيـد  محور با چارچوب نظري مناسب به خواننده يتواند ديدگاه مي

 تـا بـر آن اسـت   ، »نجدي بيژن هاي داستان در آن جريان و ذهن«اي به نام  در مقاله) 1389(
ـ  . متن را بررسي كنـد  ةذهن نويسند محتواي  درآوردن واژه بـه «كـار نويسـنده    ،او ةبـه گفت

فاقد پايگاه نظري و علمـي بـراي تحليـل     كشاورزاما بررسي . )26( ».ذهني است رخدادهاي
شناختي  ي نوشتاري و همچنين اصطالحي روانفنّ فقط ز جريان سيال ذهن كهمتن است و ا

توانـد   بوطيقاي شناختي مـي  در اين ميان،. كند وهشي استفاده ميعنوان رويكردي پژ است، به
سازي ذهن نويسنده و مخاطـب   هوماهداف آن، بررسي مفزيرا از  كند؛اين هدف را برآورده 

  .تي و علوم شناختي استشناسي شناخ اساس رويكرد زبانبر
چـرا   ؛شـود  ادبي تلقي مي ةشناختي مبناي مناسبي براي نظري بوطيقاي ،فريمن از ديدگاه

و تفسـيرهايي كـه از متـون ادبـي صـورت        هسـتند  »محصـول درك ذهـن    متون ادبـي « كه
 - هاي درك ذهن در بافت دنياهـاي فيزيكـي و اجتمـاعي    محصول« گيرند، خود از ديگر مي

ايـن   در نتيجـه، . )Freeman, 2000: 253( .»انـد  د كه در اين بافت ايجاد شـده فرهنگي هستن
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مند براي وضـوح بخشـيدن بـه فراينـدهاي اسـتداللي انسـان و       تواند ابزاري قدرت نظريه مي
  . باشدروشن كردن ساخت و مفهوم متون ادبي 

  »4جهان متن«نظرية . 3
بعـدها افـرادي ماننـد پيتـر     . دكـر  مطـرح ) 1999(بـار پـل ورث    اول را »جهان مـتن « ةنظري

هـا وقتـي بـا يكـديگر      براساس اين نظريه، انسان. كار بردند ول و جوانا گوينز آن را به استاك
 Obregón( كشـند  تصوير مي كنند، صحنه، فضا و جهان را در ذهن خود به ارتباط برقرار مي

Et. al., 2009: 244( . ي اسـت كـه شـامل    يك رويداد زبـان « »جهان متن«ول،  استاك نظربه
 7و بافـت  6براي تركيـب مـتن   5كم دو مشارك است و همچنين بازنمايي حاوي بافتار دست
وي پـردازش زبـاني   الگـ  »جهـان مـتن  « ةعبارتي، نظري به. )Stockwell, 2002: 136( ».است

شناسي شناختي و نيز اصول تجربـي   اساس مفهوم بازنمايي ذهني در روانانسان است كه بر
ـ  ؛اين نظريه داراي چارچوبي گفتماني اسـت . ناختي مطرح شده استشناسي ش زبان  ه ايـن ب
بلكه چگونگي تـأثير بافـت از لحـاظ     ؛چگونگي ساخت متن نيست فقطآن  ةكه دغدغ امعن

اين نظريه . )Gavins, 2007: 8(توليدي و دريافتي بر متني است كه آن را احاطه كرده است 
ـ  اماي نظ پيچيدگي گفتمان را در خالل شيوه پيوسـته   درهـم  ةمند، با تقسيم گفتمان به سه الي

. و جهـان زيرشـمول   »جهـان مـتن  «جهان گفتمان،  :انداز اين سه اليه عبارت. كند تحليل مي
شايد  نامي است و اين هم »جهان متن« ةنظري ةدهند هاي تشكيل جهان متن خود يكي از اليه

جهـان  « ة، اليـ »جهـان مـتن  « ةدر نظريگفتمان  دهندة اصلي تشكيل به اين دليل باشد كه الية
  .است» متن

  8جهان گفتمان. 1-3
جهـان گفتمـان بـافتي     ،او بـه نظـر  . شود فتمان تفاوت قائل ميو گ »جهان متن«ميان  9وِرث

است كه در آن ارتباط ميان مشاركان گفتماني، يعني نويسنده و خواننـده در يـك مكـان يـا     
كه مشاركان گفتمـاني هـر دو در    مان درصورتيگرچه جهان گفت ؛شود زمان يكسان ايجاد مي

مثال خواندن نامه، ايميل، مـتن ادبـي    براي. دهد دو زمان يا مكان مختلف باشند نيز روي مي
جهان « اما. )Obregón Et. al., 2009: 244(كند  و غيره زمان و مكان ارتباط را متفاوت مي
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هـا و ديگـر    شود و شامل شخصـيت  گفتمان ساخته مي ةبازنمايي ذهني است كه بر پاي »متن
دهـد،   رويداد زبـاني كـه جهـان گفتمـاني را شـكل مـي      . )Werth, 1999: 77(هاست  پديده

. گيـرد  را دربرمـي  »متن، محيط پيرامون و مشاركان گفتمـان « آيد كه شمار مي موقعيتي آني به
خـاطرات،   باورها، دانـش، هايي از موقعيت آني و  ادراك« :انداز عوامل جهان گفتمان عبارت

  . )Stockwell, 2002: 136( ».ياها، قصد و تخيل مشاركان گفتماناميدها، رؤ
شـود، بـراي    در بوطيقاي شناختي، جايي كه جهان ادبي به جهان خواننده متصل مي

شود كه براي درك اثر قادر  استفاده مي »جهان متن«خوانش داستان از رويكردي به نام 
اين نظريه امكـان  . ساز است نيز شناخت عناصر جهانهاي متفاوت و  ي جهانيبه شناسا

سازي ذهني نويسنده در  اي فراهم كند كه مفهوم تواند به گونه درك و تحليل متن را مي
شـود و   سازي ذهني مخاطب در چارچوبي نظري و علمي ارائه  متن و در پي آن مفهوم

در بررسـي  ) 1388(به نقل از عليرضا صـديقي  . شود هاي شخصي  مانع نقدها و تحليل
 بـه  -اسـت  مدلول و دال ميان طبيعي رابطة نشدن برقرار حاصل كه -ابهام آثار نجدي،

 را گيرنده و فرستنده ميان ارتباط و شود مي ايجاد نجدي هاي داستان در مختلف داليل
. كند گشايي داستاني كمكي نمي ها به گره گذاري او، نام ةبه گفت .كند مي رو هروب اشكال با

ديد اول و سـوم باعـث    ةگيرد و درآميختن زاوي ديد بدون قرينه صورت مي ةير زاويتغي
همچنـين، او بـر ايـن بـاور اسـت كـه راوي از       . شـود  مـي هاي روايت  درآميختن زمان

سازي بيرونـي اسـتفاده    به همين دليل از كانوني ؛هاي خود آگاهي دقيق ندارد شخصيت
هـاي نجـدي باعـث     زبـان شـاعرانه در داسـتان   افزايد كه كاربرد  در نهايت، مي. كند مي

ـ . )158: 1388صـديقي،  (شـود   افزايش ابهام و دشواري درك داستان مي هـا   جهـان  ةنظري
موارد ذكرشده از سوي صديقي  ةهم ،كند كه در خالل آن شناختي فراهم مي يچارچوب

 صـديقي كه نقد  ؛ درصورتيدر داستان در چارچوبي نظري قابل تشريح و تحليل هستند
كارآمـد  هـايي نا  گيـري  ري مناسب، بـه نتيجـه  به دليل فقدان چارچوب نظ بر آثار نجدي

  . دهد و خوانشي ناموفق ارائه مي رسد مي
 & Gavins( منـد  هاي حقيقي و خيـالي بـه صـورت نظـام     جهان متن، گفتمان ةدر نظري

steen, 2003: 130( هر كه  طوري به ؛شوند در كل بررسي ميبل بررسـي  ت خود قااثر در كلي
اسـت اثـر   10ت شامل متن، متون زيرشمول، گفتمـان و پيـرامتن  و خوانش است و اين كلي .
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، اسـت  و غيـره  قلـم طرح روي جلد، فهرست، سربرگ، نوع  شاملبراي بررسي پيرامتن كه 
اساس آن، ميان اشـيائي كـه در جهـان    شود كه بر ارشناسي ارجاع داده ميبه مبحثي در پديد

انـد   خودآگـاهي ايجـاد شـده    ةواسـط  و اشيائي كه به) خودمختار(ارند خود وجود د خودي به
اشـياء  . ، تمـايز وجـود دارد  )كننـد  اشيائي كه از قانون ديگـري پيـروي مـي   : غيرخودمختار(

اشـياء غيرخودمختـار داراي   . ماننـد كتـاب   ؛خودمختار داراي وجود مادي و عينـي هسـتند  
در عنصر عينـي اول    يا ادبيات كه نيمي از آنمانند داستان  ؛نگر و بينافردي هستند وجهي كل

  . )Stockwell, 2002: 135(قابل تعريف است 
. كانوني اسـت  ةشرح علمي از ادبيات، هر اثر داستاني داراي دو نقط ةبراي ارائ بنابراين،

داستان نجـدي بـه صـورت ده     عيني و مادي آن است كه در مجموعه ةكانوني اول، الي ةنقط
هـا   نام اين داستان. شود كتاب ارائه مي در قالب اند يوزپلنگاني كه با من دويدهداستان ذيل نام 

تـاريكي در  «، »روز اسـبريزي «، »اسـتخري پـر از كـابوس   «، »سپرده بـه زمـين  «: انداز عبارت
خـاطرات  «، »مرا بفرستيد به تونل«، »...اي من هاي دكمه چشم«، »كشان شب سهراب«، »پوتين

بخش خودمختار اثر، يعني ماديـت  . »گياهي در قرنطينه«و » شنبة خيس سه«، »پارة ديروز پاره
ار و مميـزي نيسـت و    دداراي ويژگـي نشـان  قلـم  بندي، اندازه و نوع  كلمات بر كاغذ، طرح

 نظـر از  ،در نتيجـه . كند و در ساخت داللتمند اثر نقشـي نـدارد   همچنان خودمختار عمل مي
و نوع نگارش نـام  طرح روي جلد و نام  فقط ن اثركانوني اول، از ميان عناصر مادي اي ةنقط

  .آيد ميشمار  كتاب، غيرخودمختار به
انتخاب شده، به حالتي است كـه گويـا    در طرح روي جلد كه براي نام كتاب نوع قلمي

با ورود رنـگ زرد يوزپلنـگ بـه    . ها به همراه تصوير يوزپلنگ در حال دويدن هستند نوشته
ارجاع بيرونـي   اگركنند و  لد و نام كتاب با هم قرابت پيدا ميها، تصوير روي ج درون كلمه

گونه كه برخـي منتقـدان    آن - اند كرده را به كساني كه دوشادوش نجدي زندگي مي نام كتاب
 ءبپذيريم، پيرامتن كتاب را جز - است  اي به آن اشاره كرده و حتي خود نويسنده در مصاحبه

 ءتواننـد جـز   نگر ادبيات مي ايي كه تمام عناصر عيني و كلاما از آنج. ايم شمار نياورده متن به
را خارج از بافـت كتـاب و بـا     »يوزپلنگان«رسد كه  نظر مي آيند، غيرداللتمند بهشمار  متن به

 را يوزپلنـگ  كـه خـود نويسـنده نيـز     گونـه  آن؛ هاي شخصـي تعبيـر كنـيم    توجه به برداشت
 ةدر آسـتان  همانند نـوع يوزپلنـگ  «كه  است  هدانستاي از نسل، نهاد، آرمان و كساني  استعاره
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 گويد يوزپلنگ كتاب مي گذاري نامدر پاسخ به علت  نجدي .»انقراض و مورد هجوم هستند
 ).1376مصـاحبه،  ( »به خاطر انسـان دويـده   در طول تاريخ«كه  است »خواهي هر انسان آرمان«

نيست؛ بلكـه انديشـة نويسـنده    هاي نويسنده دربارة اثر خود داراي اهميت تحليلي  البته گفته
  .در چارچوب خود متن بايد خوانش و تحليل شود

دهد،  برخالف اين خوانش كه نام كتاب را به جهان خارج از متن داستان ارجاع مي
منـي كـه بـا    مبني بر اينكه  .اند برخي منتقدان به تفسيري خودارجاع از نام كتاب رسيده

همـان   ؛مـادرزاد اسـت   »كـر و اللِ «است كه اي  »مرتضي«همان شده، همان  اين» اسب«
ي اسـت كـه   »مليحه و طاهر«همان  ؛شده »قفل« »ترسي ارثي«اي است كه در »مرتضي«

هـا   ة ايـن و همـ  ؛برد ي نمييسعيشان در رفع كمبود يا در رسيدن به يك آرزو راه به جا
 دونـد  و مـي » انـد  دويـده «شده هستند كه به سوي افقي تاريك با هم  اهلي »ييوزپلنگان«
اي نظـري   اين نوع تحليل اگرچه تحليلي خودارجاع اسـت، فاقـد پايـه   . )1383گـل،   تيره(

تواند براي ايـن   ميدهد،  شناختي است كه با امكاناتي كه ارائه مي بوطيقاياست و تنها 
  . دهد ارائه نظري  يپايگاهخوانش 

نگـر   و كل) خودمختار(بر دو بخش عيني  جهان متندر اين رويكرد، به دليل تقسيم 
نگـر بـه دليـل     و تبديل بخش خودمختار عيني بـه غيرخودمختـار كـل   ) غيرخودمختار(

يعنـي پيـرامتن را    ؛توان بخش نخست را جزئي از بخش دوم دانسـت  الزامات متني، مي
ة كـانوني اول  وقتي عناصر پيرامتن كاركردي آگاهانه دارند، هـم در نقطـ  . جزئي از متن

 شـوند كـه   بررسـي مـي  ) غيرخودمختار(كانوني دوم  ةطو هم در نق )بخش خودمختار(
 ,Stockwell( او» دانـش، تجربـه، حافظـه و احسـاس    « ازجملـه مشاركت خودآگاه خواننده 

با توجه بـه ده داسـتان درون    »يوزپلنگان«در نتيجه، . شود باعث خوانش اثر مي )136 :2002
ه، مرتضـي، اسـب   هـايي ماننـد طـاهر، مليحـ     كتاب قابل خوانش خواهد بـود و شخصـيت  

ــدر طــاهر، ســيد و مرتضــي، عروســك پارچــه  قــاالن ــر مــرادي و ديگــر  خــان، پ اي، دكت
 »مـن «راوي كتـاب يـا بـا     »مـن «ها همان يوزپلنگاني هستند كه با  هاي اين داستان شخصيت
و همچنـين   قلـم نام كتاب، تلفيـق رنـگ تصـوير و     قلمچرا كه انتخاب  ؛اند دويده مخاطب

ـ  كه بـه  - بر جلد »يوزپلنگ«و  »نم« ةنشاندار بودن واژ عبـارت اشـاري كليـدي تلقـي      ةمثاب
 »جهان مـتن «در  »من«اين  است؛ درواقع» يوزپلنگ«و  »من«همخواني  ةدهند نشان - شود مي
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ـ  هاي مشترك، بـه  ويژگي ةواسط ها به ها و اتصال آن تكرار شخصيت ةواسط به يـك مـن   ة مثاب
» مـن «تـوان گفـت ايـن     به طور مشخص نمـي در اينجا . خودارجاع قابل تفسير خواهد بود

كنـد   نام كتاب يك جهان گفتماني شامل يوزپلنگان را ايجاد مي ؛ زيرايا مخاطب راوي است
 ؛كنـد  گيـري مـي   ديگر را در خود درونه ييك بند پيرو، جهان ةواسط و اين جهان گفتماني به

دهـد كنشـي از    شان ميزمان فعل ن. اند جهاني كه شامل من و ديگراني است كه با من دويده
اي كه  اند و تا هر لحظه ها از پيش بوده گذشته تا كنون ادامه داشته است، گويا اين شخصيت

بـودن  ندسترس  من به دليل در اي اشارهاما عبارت . كتاب گشوده شود، همچنان وجود دارند
به دو صورت قابل خـوانش  ) هاي داستاني و مخاطب  يعني شخصيت(براي مشاركان سخن 

هـايي كـه از    شخصـيت . تواند به مخاطب بازگردد تواند به راوي و هم مي من هم مي: است
 ؛اند وجود آورده ها را به اي او دويده و اين داستانپاند و هم فضاي زندگي راوي ساخته شده

هاي داستاني باشد كه در طـول   شخصيت ةدهند همچنين مني كه به مخاطب برگردد و نشان
هـاي داسـتاني مخاطـب كمـك      راه مخاطب بدوند و به كشف و لذتداستان قرار است هم

  .كنند
 ةشد، بيشتر بـر نقطـ   شيء تلقي مي ةمثاب شناختي كه متن به هاي زبان در سنت تحليل

هاي خوانشـي   به جنبه نيز شناختي در رويكردهاي جديد سبك. شد كانوني اول تكيه مي
كـانوني بـراي    ةتي از هـر دو نقطـ  شناخ بوطيقاياما . شود و پوياي ادبيات پرداخته مي

هـاي ايـن رويكـرد     هاي متن يكـي از شـاخه   جهانة كند و نظري تحليل ادبي استفاده مي
داسـتان   مجموعـه اين در . نگر قابل استناد است ة تحليل كلرود كه براي ارائ شمار مي به

هـاي ايـن جهـان     تـرين شخصـيت   يي چون مليحه و طاهر، كه جزء اصـلي ها شخصيت
جهـان  هـا   ايـن شخصـيت   .آيد وجود شوند اين جهان كالن به باعث مي ،ستندگفتمان ه

هـاي جهـاني متفـاوت شـكل      ديدهاي متفـاوت و در تكـه   ةگفتماني اين اثر را از زاوي
گويي هر داسـتان بـه بخشـي از زنـدگي     . كنند ها را به هم مرتبط مي داستان ودهند  مي

است كه گاهي هر دوي مربوط يت طاهر و مليحه و يا به بخشي از جهان اين دو شخص
ها در اين جهان كالن حاضرند، گاه فقـط يكـي از آن دو حضـور دارد و     اين شخصيت

ساز  هايي كه با غياب اين عناصر جهان داستان رسد نظر مي به .گاهي هر دو غايب هستند
ولـي   ،دهند كه در نزديكي طاهر و مليحه گيرند، بخشي از جهان را نمايش مي شكل مي
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و همان يوزپلنگاني هسـتند كـه همـراه طـاهر و مليحـه در       شود ها روايت مي ن آنبدو
  . ها حضور دارند داستان
هـاي داسـتان شـكل     و باورهاي شخصـيت  هان گفتمان اين كتاب براساس احساساتج

در  - خواهد دنياي خود را تغيير دهـد  شخصيتي كه به آينده اميد دارد و مي - مليحه. گيرد مي
) 12- 7سپرده به زمـين،  (مرده  ياز كودكو دنبال ساختن جهان جديدي است به  ها داستان ةهم

در . سـازد  مـي  جديـدي  زندگي )67- 59پارة ديـروز،   خاطرات پاره(شده  هاي فراموش و يا عكس
مليحه كـودكي مـرده را بـه فرزنـدي      ةواسط به افرادي نابارورند؛مليحه و طاهر  ،داستان اول

سـان مـرگ را    بدين ؛)12: 1373نجدي، (كارند  د درخت در خاك ميرا مانن آنكنند و  قبول مي
جهان گفتمان اين داستان و . شود ها سرشار از اميد مي كنند و زندگي آن به زندگي تبديل مي

هـا خدشـه    اما در واقع به سـنت  ؛شود ظاهر با نااميدي يا مرگ تمام مي هاي ديگر، به داستان
سنت تـداوم   اي طنزآميز گونه باعث تداوم نسل شود، به يا كه كودك مرده همين. كند وارد مي

هم سهراب و هم رستم بر  »كشان شب سهراب«در داستان  .دهد نسل را مورد ترديد قرار مي
سوزند، آن هم با تغيير داستان اساطيري به داستان امروزي كه جـدال   نقالي در آتش مي ةپرد

عنـوان فـردي    انتخاب مرتضي بـه . دهد به جاي رستم و سهراب ميان سيد و مرتضي رخ مي
 بـه پـدر معرفـي نكـرده     خـود را  اي شخصيت سهراب را كه گويي الل بوده و گونه الل، به

كشي به صـورتي طنزآميـز بـا    كند و به اين ترتيب سنت پسركشي و پدر ، بازنگري مياست
، در مجمـوع ). 46همـان،  (شـود   جدال ميان سيد و مرتضي بازسازي و به سـخره گرفتـه مـي   

انگاشته را به تغيير يـا بـازنگري    هاي پيش توان گفت جهان گفتمان اين مجموعه موقعيت مي
  : خواند فرامي

انگاشت مخاطب به پايان نسل اشـاره   در داستان اول، نقش كودك مرده كه در پيش
در . دهـد  هاي داستان مبني بر عنصر تدوام نسل تغيير شكل مـي  دارد، به باور شخصيت

انگاشتي كه قاتل مجرم و محكوم است، در  مثابة پيش اتل بودن مرتضي بهداستان دوم، ق
. كنـد  بودن قاتل در شرايطي خاص تغيير ايجاد مي باور ستوان و مخاطب مبني بر مظلوم

جايي ضميرها در مـتن،   واسطة جابه شده به گاري به در داستان سوم، دويدن اسب بسته
د اسب براي گذران زندگي و رسيدن به اهدافش كند كه انسان مانن اين باور را ايجاد مي

در داستان بعد، باورنكردن مرگ طاهر از سـوي  . شود دود و از او بيگاري كشيده مي مي
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پدر و ادغام مفهوم مرگ با يافتن پوتين در رودخانه، به بازنگري مقولة مرگ و زنـدگي  
كنـد و در   ندگي ميدر برخي ز: ها حضور دارد انجامد؛ چرا كه طاهر در همة داستان مي

گفتمان داستان بعد، به صورت تلفيق جدال رستم و سهراب بـا جـدال   . ميرد برخي مي
گيـرد، بـا ايـن تفـاوت كـه داسـتان نقـال و مرتضـي          صورت مي) الل(نقال و مرتضي 

در داستان ششم، عروسكي بـا  . شود برخالف رستم و سهراب به مرگ هر دو منجر مي
مرگـي   انگاشت مرگ به باور بـي  شود و پيش طي تبديل مياي به مادر فا هاي دكمه چشم

انگاشت مخاطب حيات ندارد و مادر فاطي هـم   كند؛ چرا كه عروسك در پيش تغيير مي
. زند؛ پس مادر فاطي هم نمرده است مرده است، اما عروسك احساس دارد و حرف مي

ت تبـديل  در داستان بعد، نقش تونل به محلي براي شـناخت خـود و بازيـابي خـاطرا    
. ميرد تا ذهن خود را بشناسـد  شود؛ به همين دليل دكتر مرادي در تونل خاطرات مي مي

انگاشـت را   شود و ايـن پـيش   ها به آلبوم عكس تبديل مي در داستان هشتم، زندگي آدم
در داسـتان بعـد،   . شود اي براي فردا تبديل مي دهد كه زندگي امروز به خاطره مي  نشان

هـا، جـاي    شود و مثل فضاي گفتماني ديگر داسـتان  هر تبديل مينعش چتر به نعش طا
شود و سـپس   در داستان آخر نيز طاهر به گياه تبديل مي. شود انسان و اشياء عوض مي

شود  انگاشت مفهوم گياه ساخته مي اين رويداد با استفاده از پيش. كنند قرنطينه مي او را
ا طاهر مانند گياه به قرنطينه فرسـتاده و  گيرد ت و باور رواج بيماري در داستان شكل مي

  .در خود زنداني شود

  جهان متن. 2-3
در آن فقط اطالعاتي كه بافـت داسـتاني الزم را شـكل     جهان متن قرار دارد ودوم،  ةدر الي

ـ    «. دهد، حضور دارد مي مشـترك تبـديل    ةعناصر بافت در خالل پـردازش گفتمـان بـه زمين
ـ كن تغيير مـي  »خالل پردازشمشترك خود در  ةشوند و زمين مي  )Stockwell, 2002: 137( دن

بـه دليـل عـدم كـاربرد از رده     مفاهيم كهنـه   همچنين. شوند ة مفهومي نو معرفي ميمثاب و به
  . شود در وراي بافت ضروري، مفهوم متن محوري مطرح مي شوند و خارج مي

هـايي كـه    ن و جهـان تحليل كل مت«بلكه بر  ؛متكي نيست »ها تحليل جمله«اين نظريه بر 
در ايـن رويكـرد    ين مفهـوم كـه  ه اب. )Ibid( استوار است» كند در ذهن خوانندگان ايجاد مي
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شـود و فراينـد شـناختي     داستان تلقي مي »جهان متن«ابزاري براي درك  سازوكار شناختي،
بوطيقاي شناختي با تحليلـي   ةچارچوب نظري ذهن مخاطب در ةواسط به »جهان متن«درك 
اين انديشه است كـه جسـم و ذهـن     گفتمان زبان برآمده از. گيرد محور صورت مي هخوانند
ذهـن مـا داراي   . كنيم هاي خود درك مي بنابراين ما جهان را از خالل تجربه ناپذيرند؛ جدايي

شـويم،   رو مي شده روبه  موقعيت تجربهوقتي با . ستها تجربههايي از اين  ها و قاب واره طرح
» جهـان متنـي  «هـاي ذهنـي خـود يـا      انسان بازنمايي. سازيم اي مي واره حبراي آن تجربه طر

سـازي و درك كنـد    د، مفهـوم شـو  رو مـي  سازد كه بتواند هر تكة زباني را كه با آن روبـه  مي
)Govins, 2007: 2(جهان مـتن «ها را  سازي كارگيري اين مفهوم گيري و به ؛ چگونگي شكل «

سـاز و   عناصـر جهـان  : انـداز  عبـارت  دهنـد  شكل مـي  را هايي كه جهان متن بخش. نامند مي
  .گستر هاي نقش گزاره

  11ساز عناصر جهان. 1-2-3
خـود ارجـاع    دهد به جهان و اشياء پيرامـون  مي زبان به ما اجازه ةدر حوز 12عبارات اشاري

در خـالل هـر گفتمـان،    . صفر به عباراتي مانند من، اينجـا و اكنـون اشـاره دارد    نقطة. مدهي
ـ    يك ازهر  »جهـان مـتن  «آن را  جهـان مـتن   ةمشاركان در جهان گفتمان آنچـه را كـه نظري
كشـند   تصـوير مـي   قرار دادن خود در اين نقاط صفر در فرايند گفتمان بـه  ةواسط نامد، به مي

)Obregón Et. al., 2009: 244( .    ـ ، عناصـر  جهـان مـتن   ةايـن عبـارات اشـاري در نظري
ـ  زمينه در مقابل رويدادهاي پيش ساختن پسباعث اين عناصر  .ساز نام دارند جهان  ةزمين

نماها، اسامي  مكان. كنند شوند و مرزهاي زماني و مكاني را در متن مشخص مي متن مي
يكي . اين عناصر هستند ةدهند، از جمل هايي كه رويداد خاصي را نشان مي اشاره و فعل

ها اشـاره   ركان به آنكه مشاهستند هايي  ساز، مجريان يا شخصيت ديگر از عناصر جهان
ساز  كلي، عناصر جهان طور به. ها در هر موقعيت ارتباطي آن كنند و يا اشياء پيرامون مي

و بخشـي از عناصـر داسـتاني را     )Govins, 2007: 130(شوند  تقسيم مي هبه چهار دست
  : دهند تشكيل مي
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  ساز عناصر جهان: 1جدول

  اشياء  ها شخصيت  مكان  زمان
  گروه اسمي  گروه اسمي  يدهاي مكانيق  زمان صرفي فعل
  ضميرها  ضميرها  بندهاي مكاني  ها نظام وجهي فعل

      گروه اسمي مكاني خاص  قيدهاي زماني
        بندهاي قيدي  

)Stockwell, 2002: 137(  
  

ذهن خواننده، به بررسي بند متن و در  سازها ررسي چگونگي عملكرد جهانبراي ب
  . پردازيم مي »سپرده به زمين«آغازين داستان 

آب را نگاه كرد كه از . طاهر آوازش را در حمام تمام كرد و به صداي آب گوش داد
بوي صابون از موهايش . رفت هاي تند پايين مي آويزان بازوهاي الغرش با دانه پوست

. آب طاهر را بغل كرده بود. پيچيد اي دور سر پيرمرد مي شده هواي مه. تريخ مي
هايش انداخت احساس كرد كمي از پيري تنش به آن حوله  شانه روي كه حوله را وقتي

صورتش را هم در . كند درد نمي و واريس پاهايش اصالً بلند و سرخ چسبيده است
ة خودش را به آين. حمام ايستاد تا باالخره سردش شد حوله فرو برد و آن قدر كنار در

  .)7: 1373نجدي، ( پير شده استعاً اتاق رساند و ديد كه بله، واق
  »سپرده به زمين«در بند اول داستان ساز  عناصر جهان: 2جدول

  اشياء  ها شخصيت  مكان  زمان
   آب، پوست  طاهر  حمام  زمان گذشته

  بازو، صابون    هايش روي شانه  )مي(وجه استمراري 
     موها، هوا    دور سر  ...كه  وقتي

    سر، پيري    بلند و سرخ به حولة  )است(زمان حال 
  واريس در،    در حوله   )كند درد نمي(ال زمان ح

  پاها    كنار در  قدر آن
  صورت      باالخره

  آينه، اتاق      )شده است(گذشته كامل 
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ساز هر گفتمان، مرزهـاي مكـاني جهـان مـتن را مشـخص، و وقـوع        ر جهانعناص
آنجا نماهايي مانند اينجا و  مكان. كند پذير مي گفتمان را در مكاني خيالي يا واقعي امكان

در . كنـد  و همچنين قيدهاي مكاني، همه به ساخت مكان گفتمـاني داسـتان كمـك مـي    
. شـود  داستان از فضاي حمام آغاز و با فضاي بالكن تمام مـي » سپرده به زمين«داستان 

سـازهاي   سـازد و در ايـن بنـد، جهـان     را مي آن معموالً بند آغازين هر داستان، موضوع
 زمـان به نام حمـام در   مكانيداستاني طاهر در  يتشخص: گيرد اصلي داستان شكل مي

اساس دانش مكاني بر. يابد شناسد و آن را پير مي به نام اندام خود را بازمي شيئيگذشته 
شود، طاهر در حمام تن خود را كشـف   گونه كه در متن نيز توصيف مي مخاطب، همان

نشانة مكاني بـه نشـانة   در اينجا . شود كند و درنتيجه متوجه از دست رفتن زمان مي مي
شود؛ البته ميان تجربة درك مكاني و زمـاني انسـان از محـيط پيرامـون      زماني منجر مي

كـار   پس از به در بند اول داستان. شود پيوندي وجود دارد كه به ساخت بافت منجر مي
رسد و سردي و پيري  به پايان مي »شد«رفتن افعال كنشي بسيار، بند با يك فعل ربطي 

شود؛ بالكن برخالف حمام كـه   اما داستان در بالكن تمام مي .دهد طاهر نسبت مي را به
محيطي بسته و بخارآلود است، محيطي باز و خارج از فضاي خانه ولـي متصـل بـه آن    

گيري روايت قرار  هاي مكاني داستان را همسو با شكل توان شاخص درنتيجه، مي. است
سـعي در كشـف خـود دارد و در پايـان، پـس از      كه در ابتداي داستان، طاهر  داد؛ چنان

اي  مثابة آينده مثابة درختي در خاك براي تداوم نسلش، به قطار به كاشتن كودك مرده به
به ايـن ترتيـب، سـاخت    . اش ايستاده است كه در بالكن خانه كند؛ درحالي دور نگاه مي

ين اشـيائي كـه   ها و همچن هاي مكاني و زماني و شخصيت روايي داستان بر حول نشانه
  . گيرد سازند، شكل مي فضاي داستان را مي

   13گستر هاي نقش گزاره. 3- 2-2
هـايي   شـامل فعـل  شـوند و   جهان متن مي باعث حركت روايت يا پويايي دروناين عناصر 

اي  مونشـان در صـحنه  مقابـل يكـديگر و در برابـر اشـياء پيرا     هـا را در  هستند كه شخصيت
باعـث  درنتيجه و  كنند مطرح ميكشند و يا بحثي را  تصوير مي كنشي را به كنند، توصيف مي
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ها، رويدادها و فرايندها، و هر استدالل و اسناد مرتبط با اشياء و  ها، كنش ساخته شدن حالت
گسترها  ول، نقش تاكاس به باور. )Govins, 2007: 132(شوند  مي جهان متنها در  شخصيت

كـدام داراي  و هرشـوند   تقسـيم مـي   يدستورماني و جمله روايي، توصيفي، گفتبه انواعي از
انواع متن، نوع اسناد هركدام، كـاركرد هريـك   . نوع اسناد، كاركرد و كارگفت خاصي هستند

  :شود هايشان در جدول زير مشاهده مي از انواع متن و نيز كارگفت
  

  گستر  هاي نقش گزاره: 3جدول
  كارگفت  رد           كارك  نوع اسناد              نوع متن           

  گزارش، برشمردن  گستر پيرنگ  كنشي  روايي
        :توصيفي

  توصيف صحنه  گستر صحنه  حالت  14صحنه
  توصيف شخصيت  گستر شخص  حالت، وصفي  شخص

  توصيف عادت  17گستر عادت  16عادتي  15روال عادي 
  فرض، نتيجه  19گستر موضوع  ربطي  18گفتماني
  ست، فرماندرخوا  گستر هدف  امري  20دستوري

)Stockwell, 2002: 138(  
  

گستر براي ساخت جهان متن  هاي نقش ، نقش گزاره»سپرده به زمين«در بند اول داستان 
كننـد و در آخـر بـه توصـيف      پيرنـگ كمـك مـي    بـه سـاخت   ها اين گزاره .شود ترسيم مي

 هـاي كنشـي   بـا فعـل   نخسـت ، چهـار در جـدول شـماره   . پردازنـد  شخصيت و صحنه مي
و كاركردشان گسترش پيرنگ داستان و ايجاد روايـت   ها گزارش، ييم كه كارگفت آنرو روبه
ي يـا  ها در مـتن بـه صـورت عبـارات وصـف      برخي گزاره ،البته براي توصيف صحنه. است

مثال، بوي صابون ايـن   براي. كنند حالت صحنه را توصيف مي اند و گيري شده اضافي درونه
) مـه (حمام بخار دهد  نشان مي شده كه دارد يا هواي مهدهد كه صابون بو  جمله را نشان مي

دهـي داسـتان    اي به شـكل  هاي حسي يا رابطه هاي بعدي، فعل سپس در جمله. گرفته است
  .كنند دهند و به توصيف شخصيت و صحنه كمك مي ادامه مي
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  گستر هاي نقش گزاره: 4جدول
  كارگفتكاركرد         نوع اسناد    نوع متن     جمله           

آوازش را در  �طاهر 
  . حمام تمام كرد

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي

به صداي آب  �طاهر 
  . گوش داد

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي  .آب را نگاه كرد �طاهر 
با  �ز پوست طاهرا) آب(

 . رفت هاي تند پايين مي دانه
  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  ييروا

بازوهاي  پوست �طاهر 
است  الغرش آويزان

  ).گيري درونه(

 توصيف شخصيت  گستر شخص  وصفي  توصيفي

از موهايش  �بوي صابون 
  .ريخت مي

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي

بودار است صابون 
  ).گيري درونه(

  نتيجه  گستر موضوع  ربطي  گفتماني

دور  �اي  شده هواي مه
  . پيچيد پيرمرد ميسر 

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي

  مه شده) حمام(هواي 
  ).گيري درونه(است 

  توصيف صحنه  گستر صحنه  حالت  توصيفي

طاهر را بغل كرده  �آب 
  .بود

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي

روي  حوله را �طاهر 
  .هايش انداخت شانه

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي  د كهاحساس كر �طاهر 
 به آن حوله  �پيري تنش 

  .چسبيده است�
  نتيجه  گستر موضوع  ربطي  گفتماني

 حوله بلند و سرخ است
  ).گيري درونه(

  توصيف صحنه  گستر صحنه  حالت  توصيفي

 اصالً �واريس پاهايش و 
   . كند درد نمي

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي
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دارد پاهايش واريس 

  ).گيري رونهد(
 توصيف شخصيت  گستر شخص  وصفي  توصيفي

صورتش را در  �طاهر 
  .حوله فرو برد

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي

حمام  و آن قدر كنار در
  .ايستاد

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي

سردش باالخره  �طاهر 
  . شد

 توصيف شخصيت  گستر شخص  وصفي  توصيفي

خودش را به آينه  �طاهر 
  .انداتاق رس

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي

اتاق آينه دارد 
  ).گيري درونه(

  توصيف صحنه  گستر صحنه  حالت  توصيفي

  گزارش  گستر پيرنگ  كنشي  روايي  ديد كه  �طاهر 
پير شده  واقعاً �طاهر 
  .است

 توصيف شخصيت  گستر شخص  وصفي  توصيفي

  
متن . شوند لو ميگستر باعث پويايي متن و حركت آن به سمت ج هاي نقش گزاره

گستر،  هاي نقش نوعي عناصر داستاني هستند، و گزاره ساز، كه به واسطة عناصر جهان به
هاي  شود و از لحاظ زباني داراي ويژگي برند، ساخته مي داستاني را پيش مي كه روايت
هاي انديشگاني متن با توجه به نوع جهان گفتماني  ولي ويژگي. شود خود مي منحصربه
  .گيرد هاي زيرشمول شكل مي و جهان

  هاي زيرشمول جهان. 3-3
توانيم در زمان  مثال، ميراي ب. دهد به فضاي ديگر رخ مي ييفضا در هر گفتماني تغيير از

بك  با فلشيعني ؛ دهد، اشاره كنيم حال به آنچه در گذشته رخ داده است يا در آينده رخ مي
ذشته يا آينده در زمان كنوني شكل متعلق به گ جهان زيرشمولِ باعث شويم) رفت عقب(

كه طور همان ؛از يك جهان شكل گرفته باشدفقط توان جهاني ساخت كه  ميكمتر . بگيرد
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كار رفته  هاي گذشته، حال و حال كامل به زمان »سپرده به زمين«در مثال ذكرشده از داستان 
   .بود

هان متن اتخاذ ها در ج هايي كه شخصيت ، باورها و ديدگاه)1999(به عقيدة ورث 
شناختي  نگرشي و معرفت هاي زيرشمول را بر سه دسته عبارات اشاري،  كنند، جهان مي

. نامند مي 21هاي وجهي ها را جهان النا سمينو و گوينز اين جهان. )Ibid, 140( دنكن تقسيم مي
هاي وجهي مانند  واسطة فعل است كه درجة اجبار را به 22دستة نخست سازة وجه تصميمي

سازة وجهي . سازد هاي وجهي تصميمي را مي كند و جهان انستن، بايستن و غيره بيان ميتو
هايي مانند خواستن،  واسطة فعل شود كه به براي بيان آرزو و خواسته مطرح مي 23آرزويي

در پايان، سازة . سازد شود و جهان وجهي آرزويي را مي آرزو كردن و غيره برانگيخته مي
هايي مانند  واسطة فعل ها را به است كه دانش مشاركان و باورهاي آنشناختي  وجهي معرفت

شناختي را  دهد و جهان وجهي معرفت دانستن، فرض كردن، باور داشتن و غيره نشان مي
بندي ديگري  تقسيم) 1999(و ورث ) 2002(ول  اما استاك. )Govins, 2007: 132( سازد مي

هاي زيرشمول اشاري، نگرشي و  هانجتوان  ميدهند كه مبني بر آن،  ارائه مي
  :شناختي را برشمرد معرفت

  24هاي زيرشمول عبارات اشاري جهان. 1-3-3
و يا هر نوع عزيمت از ) فوروارد فلش( يا جلورفت) بك فلش(رفت  اين جهان شامل عقب

 هاي عبارات اشاري مستلزم تنوع يك يا تغيير جهان. موقعيت كنوني به موقعيت ديگر است
دهد  اين تغيير در زمان و يا مكان رخ مي ساز است كه معموالً ر جهانچند عنص

)Stockwell, 2002: 140( . كه از گفتمان   تا زمانيشود  مستقيم بيان مي قول نقلجهاني كه در
شامل تغيير از سوم شخص  اغلب اين جهان. پيرامون متمايز است، جهان زيرشمول است
هايي است  نزديك و ديگر مشخصه - دور ةاصلبه اول شخص يا دوم شخص، واژگوني ف

روز «مثال، در داستان  براي. قرار داردمركز  در روايت گويندة كه از لحاظ اشاري
شخصيت اصلي گاهي اول شخص است و گاه سوم  ،)21: 1373نجدي، ( »ريزي اسب

هايي كه  رود، توصيف كار مي كه شخصيت داستان به صورت اول شخص به زماني. شخص
 ةكه به صورت سوم شخص است، كلم و زماني شود بازگو ميدهنده ماهيت اوست  نشان
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بندي داستان،  در پايان .شود دادن هويت به صورت مستقيم بيان مي اسب براي نشان
تلقي اين خود جهاني زيرشمول و شخصيت اصلي بين من و اسب در نوسان است 

   :شود مي
صدايي مثل باران به  .گرفت اسبهاي دولول را به طرف صورت  پاكار سوراخ

به طرف دخترش ... .هاي اسب پر از ابر شد بين سقف و شانه .طرف اصطبل آمد
  .)24همان، ( پايين آمده بود منهاي  ابر از شانه تا روي دست .رفت

صديقي بسيار مورد انتقاد واقع شده است؛ از جمله » ريزي روز اسب«داستان 
داستان با همين شگرد . هاي مبهم مثال زده است تانعنوان يكي از داس آن را به )1388(

من ديگر . توانست بدون گاري بايستد يا راه برود اسب ديگر نمي«: رسد به پايان مي
بار شخصيت داستان از  در اين جهان زيرشمول، يك ». ...اسب ...من... اسب... توانستم نمي

اي دور كه  بار از فاصله شود و يك شود و به من تبديل مي اي نزديك با راوي ديده مي فاصله
شود دو جهان  دو نگاه متفاوت راوي به يك شخصيت، باعث مي. شود تبديل ميبه او 

 ةبار از زاوي شخصيت يك :گيري كند صورت درونه  ينه اتر ب مختلف را در يك جهان كلي
موازي روايت ديد ديگري و داستان با دو زاويه ديد  ةبار از زاوي شود و يك ديد من نگاه مي

 گيرد و هر در جهان زيرشمول قياس ميان انسان و اسب صورت ميبه اين ترتيب، . شود مي
دهد، در جهان زيرشمول براي انساني كه همچون اسب  آنچه براي اسب در داستان رخ مي

اي به استثمار انسان در روابط  گونه استثمار اسب به. دهد شود نيز رخ مي در نظر گرفته مي
 ةواسط هب فقط اين شگرد روايي كه. شود اش به صورت غيرمستقيم نسبت داده مي روزمره

هاي سبك روايي نجدي است كه در بيشتر  جهان متن قابل تبيين است، يكي از مميزه ةنظري
  . گر است اي جلوه گونه ها به داستان

  هب ؛دهد نيز رخ مي »تاريكي در پوتين«چرخش حركتي ميان انسان و اشياء در داستان 
زيرشمول همانند دنياي تاريك درون پوتين فرض   گونه كه دنياي تاريك طاهر در جهان ينا

گيرد  غرق شدن هر دو در رودخانه شكل مي ةواسط طاهر و پوتين به ةشود و رابط مي
جهان  گيريِ به صورت درونه »كشان شب سهراب«همچنين در داستان  ).33- 29: 1373نجدي، (

گذاري در  رفت مكاني براي ايجاد فاصله استان مرتضي و ايجاد عقبرستم و سهراب در د
زيرشمول   اصلي را تحت تأثير جهان بندي روايت كه پايان ،كنش و ايجاد جهان زيرشمولي
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بندي جهان مرتضي  با اين تفاوت كه پايان ؛شود دهد، مشخص مي رستم و سهراب قرار مي
دو  ةت است و شايد به دليل تفاوت رابطمتفاو رستم و سهرابو سيد با داستان حماسي 

  . شخصيت گفتماني با يكديگر باشد
جمله ؛ ازگيرد گيري هر فعاليتي در گذشته شكل مي ر اثر درونهبهاي زيرشمول  جهان

پيرو براي  ةكارگيري جمل شود يا به مي) بك فلش(رفت  صفت مفعولي كه باعث ايجاد عقب
اما در روايتي كه به صورت . ن جهان زيرشمولآوردپديد گذاري در كنش و  ايجاد فاصله

بخشي از صداي روايت در  ةمثاب شود، از آنجايي كه با جهان متن كنوني به گزارشي ارائه مي
  . )Stockwell, 2002: 140(شود، جهان زيرمتن انگيخته نخواهد بود  نظر گرفته مي

آيد كه  شمار مي ول بهزيرشمجهان  غيرمستقيم، قول به جاي نقلمستقيم  قول نقل كاربرد
را مثال زد كه در آن طاهر به » سپرده به زمين«اي از داستان  نمونه توان از آن جمله مي

كارگيري  در به). 10: 1373نجدي، ( ».س ديگه چي رو ببيني؟ يه بچه«: گويد مي همليح
كار  تواند وارد جهان زيرشمول شود؛ اما در صورت به مستقيم، مخاطب مي قول نقل
: شود قول غيرمستقيم اين امكان از مخاطب گرفته مي ن همين جمله به صورت نقلرفت

گونه  قول گزارش اين نقلدر » .خواهي ببيني طاهر به مليحه گفت كه چه چيز را مي«
اما در  .ماند تواند به جهان زيرشمول وارد شود و در سطح روايت باقي مي مخاطب نمي

گفتار خود را به صورت اول شخص بيان  قول اول، طاهر كه سوم شخص است، نقل
مرا «توان به داستان  در مثالي ديگر، مي. كند كند و خواننده را به خود نزديك مي مي

قول مستقيم، سوم شخص به  اشاره كرد كه در آن به دليل كاربرد نقل» بفرستيد به تونل
گيرد كه  زيرشمول شكل ميهاي  شود و برخي جهان اول شخص جمع تبديل مي

همه ما توي كله : دكتر گفت«: كند تر مي خواننده را به شخصيت اصلي داستان نزديك
  .)56 همان،( »!ايم خودمان دفن شده

هاي زيرشمول عبارات  هاي سبكي نجدي، استفاده از امكانات جهان ترين ويژگي از مهم
 به ،صورت كه با عقب و جلو كردن زمان و مكان و گاهي ضماير ؛ به ايناشاري است
در بخشي  »سپرده به زمين«مثال در داستان براي . زند هاي داستاني نو دست مي ايجاد جهان

 ة، كلم»به بيرون از خانه سركي بكشد«گويد  از داستان كه مليحه خطاب به طاهر مي



   10شمارة/  3سال                                                                                            134

اما اين خاطره از زبان راوي به  برد؛ اي در گذشته مي خاطرهحواس طاهر را به  »بيرون«
  :شود ميصورت سوم شخص بيان 

سنگفرش دهكده داشت كه صداي قطار  ها، بالكني رو به تنها خيابان اتاق آن
اي از  شكسته گذشت و روي تكه آمد، از پنجره مي اي دو بار از آن باال مي هفته
نداشت كه  روزهايي كه طاهر دل و دماغ. شد هاي سقف تمام مي بري گچ

 زد و مليحه الش را به هم ميهاي قديمي را بخواند و بوي كاغذ كهنه ح روزنامه
اي از  هاي مصنوعي آواز فراموش شده رفت كه از الي دندان دست و دلش نمي

رفتند تا به صداي قطاري كه هرگز ديده  ها به بالكن مي بخواند، آن را »قمر«
  .كنند شد گوش نمي

  ).8 همان،( ـ با تو هستم طاهر، ببين چه خبره؟
با تو هستم طاهر، «سه فقط با جملة راوي هر  طاهر و و مليحه در آخر اين بند،

اين خاطره كه يك . آيند بيرون مي) رفت عقب(از فضاي آن خاطره  ،»ببين چه خبره
گستر و  پردازد كه شخصيت جهان زيرشمول است، به ساخت بخشي از داستان مي

درواقع، تغيير ضمير اشاري و مكان روايي و همچنين زمان روايي . گستر است صحنه
  . گيرد دهد و روايت داستاني شكل مي ا تغيير يك جهان به جهان ديگر رخ ميب

به دكتر  شود ميطاهر براي خدمت سربازي مجبور ، »گياهي در قرنطينه«در داستان 
  :شود قفلي درون گوشت كتفش متعجب مي«دكتر با ديدن  .برود

  تونم پيرهنمو بيارم پايين قربان؟ مي: طاهر گفت
  .گو قربانقدر بمن ن اين -

 »... .اي پر از گرماي تابستان پشت سرش بود كه طاهر در تمام مدتي كه پنجره
  ).80 همان،(

شود كه جهان  كند، جهاني ايجاد مي در ميان داستاني كه هم اكنون طاهر روايت مي
آن جهان قفلي است كه به گوشت طاهر وصل  ؛كند گيري مي ديگري را در خود درونه

رفتي است كه علت حضور اين قفل را نشان  شده عقب گيري است و جهان درونه
گردد كه قبل از  در پايان بعد از جراحي قفل، طاهر به همان وضعيتي برمي .دهد مي

ها بسيار يافت  ها در داستان گونه نمونه از اين .رود نصب قفل داشت و به قرنطينه مي
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ندن متن و نزديك شود و درواقع، شگردي براي كشش بيشتر مخاطب براي خوا مي
  .كردن او به داستان است

  25هاي زيرشمول نگرشي جهان. 2-3-3
ها به صورت  اين جهان شامل جايگزيني آرزو، باور يا هدف مشاركان يا شخصيت

 ةهاي نگرشي بر پاي جهان. هاي هدف است هاي باور و جهان هاي آرزو، جهان جهان
يا ديدن و ديدن، رؤ كردن، خوابهايي مانند خواستن، آرزو  گزاره ةواسط آرزو به

هايي مانند باور كردن،  گزاره ةواسط هاي باور به جهان. شود مفاهيم مشابه ايجاد مي
مشاركان و  ةشد هاي هدف به قصد بيان جهان. شود دانستن و فكر كردن معرفي مي

مانند قول دادن،  ؛دهند ها مربوط است بدون در نظر گرفتن كنشي كه انجام مي شخصيت
شايد بتوان . )Stockwell, 2002: 140(ديد كردن، عرضه كردن و درخواست كردن ته

كار بردن  به ،هاي زيرشمول نگرشي را به انواع قبل اضافه كرد و آن نوع ديگري از جهان
آن كلمات با ارتباطي   گره داستان، نامرتبط است كه در بافت ظاهر بهبرخي كلمات 

هايي كه به دليل نوع همنشيني، نوع نگرش  كلمه .شود ميايجاد  هاي ديگر متن كلمه
اما از آنجايي كه اين ويژگي مختص شعر است و  .دهند شخصيت داستان را نشان مي

  . بندي پيشتر لحاظ نشده بود كار رفته است، در اين تقسيم در داستان كمتر به
هاي زيرشمول باوري، هدفي يا آرزو  ترين ويژگي سبكي نجدي، بيان جهان مهم

مقصد نگاشت  ةهاي خود را بر حوز كه ويژگياست هايي  كلمه بردكارة واسط به
سياه شده بود، يه بچه بود مادر،  من ديدمش، باد كرده بود،: گفت« :ثال؛ براي مكنند مي

مرد و رودخانه دور زدند و از  پل و آن. طاهر بازوي مليحه را گرفت .كوچولو بود
در اين بخش، راوي براي نشان دادن حالت  ).9: 1373نجدي، ( ».هاي مليحه رفتند چشم

جسدي كه متعلق به كودك كوچك بوده  ةروحي مليحه بعد از شنيدن خبري دربار
مفهومي مشترك قرار  ةكه در يك حوز هايي مانند پل و مرد و رودخانه را است، كلمه

روي  مردي :شود مي سناريوگيري يك  شكل اين باعث نشاند؛ ميندارند، بر يك محور 
رفتن است، از  حال پلي بر رودخانه ايستاده بود و آن مرد مانند رودخانه كه هميشه در

هاي مليحه يك  مرد و چشم ةرابط. هاي مليحه است، دور شد مركز ثقل داستان كه چشم
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آن  ةباور و احساس مليحه نسبت به گفت ةدهند نشان و دهد شكل ميرا جهان زيرشمول 

 دار نشدن طور مستقيم به بچه اينكه در هيچ كجاي داستان بهبدون  در واقع .مرد است
 .شود ، با استفاده از همين شگرد احساسات و باور او نشان داده مياشاره شودمليحه 

استفاده از اين جهان زيرشمول، باعث شده است برخي منتقدان زبان نجدي را شاعرانه 
ي داستان او در چارچوب اين نظريه، و غيرداستاني و در نتيجه مبهم بدانند؛ اما با بررس

  .شود پذير مي مند امكان رود و خوانش متن به صورتي نظام اين ابهام از ميان مي
  مي خواي يه دقه بنشينيم؟: طاهر گفت«

  ).9 همان،(» ).كرد مليحه فكر مي( ها پسر طاهر بود ـ كاش يكي از درخت
درخت و پسر  اين ترتيب كه است؛ به در اينجا دوباره از همان شگرد استفاده شده

اما در اين بافت باعث شكل دادن  ؛طاهر بودن در ظاهر هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند
فكر كردن در پرانتز براي تأكيد بر اين ة گزار. شوند يك جهان زيرشمول نگرشي مي

خود  رود و شمار مي كه بخشي از جهان زيرشمول باور به شود شگرد آورده مي
داستان به جهان فكر مليحه  »جهان متن«نگرش مليحه است و خواننده را از  ةدهند نشان

  . برد مي
  :اشاره كرد »مرا بفرستيد به تونل«توان به داستان  اي ديگر، مي نمونهدر 

اش را براي گرفتن جواز دفن به پزشكي قانوني به آن زيرزمين  روزي كه جنازه
آسايي  هاي كامپيوتر غول د و چراغسفيد بردند، در آسانسور با صداي گريه باز ش

هايي بسيار گريسته،  هم كه تمام ديوار زيرزمين را تا سقف پوشانده بود مثل چشم
  .)51همان، ( سرخ بود

مفهومي گريه بر صداي در  ةدر اين بخش، نگرش راوي در قالب نگاشت حوز
جهان . شود آسانسور و سرخي رنگ چشم به دليل گريه بر رنگ چراغ نشان داده مي

دهد اتفاق بدي افتاده است و اين ناخوشايندي اتفاق در رنگ  زيرشمول متن نشان مي
هاي داستان برسد و جهان  كند تا به شخصيت چراغ و صداي آسانسور انعكاس پيدا مي

توان گفت اين نوع جهان زيرشمول  در نهايت مي. زيرشمول باور راوي را شكل دهد
هايش استفاده  وفور از آن در داستان كه به هاي نجدي است شاخصة سبكي داستان

  .كند مي
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  26شناختي زيرشمول معرفتهاي  جهان. 3-3-3
آن ابعاد امكان و احتمال را تنظيم  ةواسط هب جهان متن ةابزاري است كه نظرياين جهان 

شود  با سناريوهاي موجود، فرضي، احتمالي و ممكن ساخته مي  اين جهان. كند مي
)Werth, 1999: 216( .هايي معرفي  مشاركان و شخصيت ةواسط هاي فرضي به جهان

مفهوم . برند كار مي هايي مانند شايد، بايد، ممكن، محتمل و غيره را به شود كه گزاره مي
ند حاوي تغيير در توا مي) اه عبارات اشاري و نگرشيبه همر(شناختي  هاي معرفت جهان

فتارهاي جهان احتمالي وي همه بازمان، مكان، شخصيت و اشياء باشد و همچنين حا
راوي برخالف  »مرا بفرستيد به تونل«مثال، در داستان  براي. دتواند انگيخته شو كه مي

رد كه از لحاظ منطق داستاني قابل ب كار مي اي فعل نفي به انتظار خواننده در جمله
ضي مرت رفتة دستها به صداي ذهن از ها، آن بعد از روشن شدن چراغ« :خوانش است

: 1373نجدي، ( ».ها نگاه نكرد بازش به آن هاي نيمه گوش دادند و مرتضي از الي پلك
سازد كه مرتضي ممكن است  كار بردن فعل منفي اين جهان زيرشمول را مي به ).56

عبارت قبل  ةواسط چرا كه اين انتظار در خواننده به؛ زنده باشد، اما نه به صورت طبيعي
برخالف انتظاري  ولي راوي كامالً. ايد چشمش را باز كندب كه مرتضي شود ميايجاد 

  .كند د و مرتضي چشمش را باز نميكن كند، جمله را تمام مي كه ايجاد مي
بيند و اين  مليحه در تصورات خود طاهر را زنده مي» شنبة خيس سه«در داستان 

واننده گيرد كه برخالف انتظار خ واسطة كاربرد فعل نفي شكل مي جهان زيرشمول به
رفت،  ها پياده شدند و راننده نتوانست براي چيزي كه از اتومبيل بيرون مي آن«: است
رو نتوانستند بفهمند كه مردي  طور كه مردم پياده اي بهتر از تنهايي پيدا كند، همان كلمه

  .)73همان، (» .گذرد آنكه وجود داشته باشد، بازو به بازوي زني، از كنارشان مي بي
) ها و شخصيت(هاي زيرشمول، مشاركان  هاي متن و جهان جهاندر پردازش 

دو كه  »كشان شب سهراب«  ها حركت كنند و اين شگرد در داستان توانند بين جهان مي
هايي جايگزين  رود و اين دو خط در بخش كار مي شود، به زمان دنبال مي خط پيرنگ هم

وسي نتوانسته بود برود روي هنوز فرد«. شوند تا اينكه داستان به اوج برسد هم مي
سال او نديده بود كسي مثل تمام اين هزاردر . اش دراز بكشد كشيدههاي دراز استخوان

همه داد  هيچ صدايي آن هاي تمشك، آن همه دلشوره بدود و بتواند بي مرتضي الي بوته
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نوني گفتار، فردوسي از زمان گذشته و مرتضي در زمان ك در اين پاره. )43 همان،(» .بكشد
شناختي  نتوانستن براي فردوسي، جهان زيرشمول معرفت. كنند داستان با هم برخورد مي

نسبت دادن توانستن . دهد؛ مبني بر اينكه فردوسي تصميم نداشت بميرد او را نشان مي
براي مرتضي از جنس ديگري است كه به توانايي او بر داد كشيدن و نه تصميم او 

اين جهان زيرشمول، درجة اطمينان خود را به يك  مخاطب در خالل. اشاره دارد
هايي مانند دانستن،  فعل. كند موضوع از اطمينان كامل تا عدم اطمينان مطلق بيان مي

اطمينان داشتن، گمان كردن و غيره و همچنين قيدهايي مانند شايد، احتماالً، بايد، 
ستان نسبت به يك دهندة درجة اطمينان شخصيت دا توانند نشان مسلماً و غيره مي

  . موضوع باشد
، مرتضي در تعريف كردن جريان كشتن قو با »استخري پر از كابوس«در داستان 

  :دهد استفاده از اين جهان زيرشمولي، مظلوميتش را نشان مي
ولي . هايم را به طرف قو تكان دادم داد زدم نيا جلو، ترو خدا نيا جلو من دست

اصالً منو . شنفت ط اون قو بود كه چيزي نميشنفن يا فق قوها انگار هيچي نمي
حاال از بالش گرفته بودم يا از گردنش يادم  ...اين بود كه رفتم طرف قايق. ديد نمي
قدر دست و پا زده بود كه لباسم خيس خيس  كشانده بودمش روي پام، اون. نمياد
  ).19همان، ( ...دهد هنوز هم پالتوم بوي نفت مي. شد

واقع  ها به دهد مرتضي از بابت قوها اطمينان ندارد كه آيا آن مي نشان »انگار«واژة 
دهد مرتضي در قتل  نشان مي» يادم نمياد«همچنين عبارت  .اند يا نه صدايش را شنيده

هاي  جهان ةهمبايد گفت . تصميم قبلي نداشته و حادثه ناخواسته و اتفاقي بوده است
اما برخي فقط براي  ؛ركان هستندزيرشمول داراي مفاهيمي قابل دسترس براي مشا

هايي  هاي رودررو از جهان مثال، مكالمه براي. ندا دسترسدر  ي داستانها شخصيت
دو مشارك در يك جهان مشترك زندگي . قرار دارندهستند كه در دسترس مشاركان 

  . استكه در جهان گفتمان قابل دسترس  گويند ميكنند و حقايقي را  مي
  !شتيدش؟ با شما هستمبا چي ك: ستوان گفت«

  .)18همان، ( ».دانم نمي... كنم با پارو فكر مي... با پارو: مرتضي از پشت دود گفت
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وگو ميان دو مشارك سخن در يك جهان مشترك ايجاد  اين بخش كه به صورت گفت
تواند  هاي داستاني و همچنين مخاطب در دسترس است و مي شود، براي شخصيت مي
قط در تواند ف مي جهان متنبرعكس، . از كنش خود دريابد اطميناني مرتضي را بي

. ها را نداشته باشد ها قرار بگيرد و مخاطب امكان ورود به جهان آن دسترس شخصيت
ها با  تواند در جريان ديدار آن بينند و خواننده نمي دو شخصيت همديگر را مي گاهي

ح دو جهان متفاوت قرار ها در سط زيرا خواننده و شخصيت ؛شرح جزئيات قرار بگيرد
و  ها ها، يادداشت ها، فرض گونه هستند، مقايسه هايي كه گزارش مانند مكالمه ؛دارند
دويده است،  كه دور استخر مي براي مثال، مخاطب از احساس مرتضي هنگامي. غيره

  .كند جا احساسش را به ستوان بيان نمي خبر ندارد؛ زيرا مرتضي هيچ
و  دسترس نيست خودشان نيز درها در داستان براي  تهاي متن شخصي گاهي جهان

هاي داستان به دليل نبود درك متقابل، به كنشي ناخواسته در  در اينجاست كه شخصيت
كه مرتضي قصد دارد بقية روايت » كشان شب سهراب«رسند؛ مانند داستان  داستان مي

برد و در نتيجه  ميرستم و سهراب را از زبان نقال بشنود، ولي نقال به قصد او پي ن
 ةخواننده بايد هم در مقام. ميرند سوزي مي گيرد و هر دو در آتش ها درمي جدال ميان آن

با يكديگر هاي مختلف داستان  بخش امكان پيوندتا  اندازها را در نظر داشت شماين چ
در داستان سازي مسائل غايب  زمينه به پيشبتوان  ها وجود داشته باشد و و تحليل آن

  .داختپر
در نهايت بايد گفت اين سه جهان زيرشمول به همراه جهان متن و گفتمان بخش 

براي . دهند گيري جهان متن داستاني را نشان مي مهمي از ساخت و چگونگي شكل
بخش آن پرداخت تا انديشة متن از  شناخت كامل متن، بايد به توصيف و تحليل بخش

اي خارج از متن يا سليقة شخصي ه خالل خود متن مشخص شود نه از راه گفته
يوزپلنگاني كه با داستان  توان جهان متن بيژن نجدي را در مجموعه در نتيجه مي. منتقدان

از خالل رويكرد بوطيقاي شناختي تجزيه و تحليل كرد و ديد كه چگونه  اند من دويده
ه كنند ك تري ايجاد مي ده داستان اين مجموعه در كنار هم جهان گفتماني كالن

هايي كه  داستان. هاي اين مجموعه است آيي داستان هم كنندة نام كتاب و همچنين با تبيين
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ها، ضميرها،  انديشي و چرخش هستي از خالل تغيير شخصيت بر شيءپنداري، مرگ
داللت  -سازند هاي زيرشمول داستاني را مي كه جهان -ظاهر نامرتبط و غيره كلمات به

  .كنند مي

  گيري نتيجه
شناختي شرح داده شد  بوطيقاينخست مقاله، اهميت بررسي متن از ديدگاه  در بخش

 در ادامه،. هاي ادبي از تحليل خودارجاع و كامل متن بيان شد و علت ناتواني نظريه
آن براي گسترش متن ارائه شد و براي نشان دادن ة و عناصر سازند جهان متن ةنظري

يوزپلنگاني كه با من در كتاب ) 1373(بيژن نجدي  جهان متنكاركرد اين نظريه، 
 هر متني در چارچوب نشان داداين بررسي  ةنتيج. مورد بررسي قرار گرفت اند دويده
شود و  بررسي ميهاي زيرشمول  گفتماني، متني و جهانجهان متن در سه الية  ةنظري

ان تو همچنين مي .تمام امكانات زباني و مفهومي متن در اين چارچوب قابل تبيين است
چارچوب نظري براي تحليل  ةترين امتياز بررسي متون ادبي با اين نظريه، ارائ گفت مهم

اساس به بررسي متن بر جهان متن ةكه نظري؛ چرامحور است خواننده -مؤلف
   .پردازد هاي ذهني مخاطب مي و قابها  واره طرح

هاي  ميهاي نجدي در اين مجموعه نشان داده شد كه دليل بدفه در تحليل داستان
نام كتاب  هاي او، نبود نظرية مناسب براي نقد ادبي بوده است؛ زيرا موجود از داستان

ها انتخاب نشده بود و نقش كليدي و  به صورت سنتي از ميان نام يكي از داستان
هاي نجدي  اصلي داستان ةداللتمند در تفسير داستان داشت و ديگر اينكه آنچه مشخص

براي ساختن  نگرشي و معرفتي زيرشمولجهان ي گفتماني و ها بود، استفاده از جهان
در ظاهر  ها هاي نجدي، بعضي داستان در متن داستان .تلقي شدهاي زيرساختي  داستان

و  ها انگاشت پيشباورها و مثابة  بهو با بررسي جهان گفتمان  نداشتند حضورروايت 
مفاهيم به صورت  گيري براي درونه ولهاي زيرشم جهانبا استفاده از  همچنين

ديگري شكل گرفتند و با زيرساختي  هاي داستان هاي ديگر و جهان، غيرمستقيم در متن
هاي  توان حضور جهان مي جهان متن ةدر نتيجه، در نظري. شدند ادغام روساختي داستان 
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 همة عناصر متني دقيقبررسي  اين نظريه در زمينة. مختلف داستاني را بررسي كرد
  .اثر براي ساختن فضاهاي زيرشمول جاي پيشرفت و تكامل دارد كاررفته در به
  ها نوشت پي

1. Geeraerts and Cuyckens 
2. Reuven Tsur 
3. Embodied 
4. Text World  
5. Texture  
6. Text  
7. Context  
8. Discourse World 
9. Werth 
10. Paratext  
11. World-Building Elements 
12. Deixis  
13. Function-Advancing Propositions 
14. Scene  
15. Routine  
16. Habitual 
17. Routine-Advancing 
18. Discursive 
19. Argument-Advancing 
20. Instructive 
21. Modal-Worlds 
22. Deontic Modality 
23. Boulomaic Modality 
24. Deictic Sub-Worlds 
25. Attitudinal Sub-Worlds 
26. Epistemic Sub-Worlds 
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