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Abstract  

The purpose of the present study is to investigate the sub-worlds in 

Werth's Text Worlds Theory (1999) based on Cognitive Poetics 

Approach. Upon analysis, the authors showed that up to what extent 

the writer of Blind owl has used the sub-worlds including deictic, 

attitudinal, and epistemic. The methodological nature of this 

qualitative research is descriptive-analytic. It should be noted that all 

the clauses have been examined. But due to the limitation of the paper 

volume, in only 20 clauses of this story, the three sub-worlds have 

been analyzed as one of the semantic layers in Werth's Text Worlds 

Theory. The authors sought to illustrate the representation of the three 

sub-worlds in Blind owl and the way the writer has used these three 

layers in the story. The findings indicated that the epistemic sub-world 

has been used significantly more than other two sub-worlds, i.e. 

deictic and attitudinal. Also, the results showed that most of the 
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clauses are narrative and discursive, and the epistemic sub-world has 

been reflected widely in this story. 

Keywords: Text Worlds Theory, sub-worlds, deictic, attitudinal, 

epistemic, Blind Owl 

Extended Abstract 

The Aim of Research: The purpose of the present study is to 

investigate the sub-worlds in Werth's Text Worlds Theory (1999) 

based on Cognitive Poetics Approach. With this investigation, the 

authors showed that up to what extent the writer of Blind owl has used 

the sub-worlds including deictic, attitudinal, and epistemic. The 

present study seeks to show that any text based on Text Worlds 

Theory in the cognitive poetics approach can be examined in the form 

of three layers of text world, discourse world and sub-worlds which 

the authors have tried to explore the three layers of the semantic layer 

of sub-worlds including, deictic, attitudinal, and epistemic in the story 

of Blind owl. In this regard, we try to use the theory of cognitive 

poetics to achieve a correct reading of these texts that is far from any 

personal interpretations. It is worth noting that showing different 

semantic layers and understanding them correctly is possible only by 

applying this theory. 

Methodology: The methodological nature of this qualitative research 

has been descriptive-analytical. The authors collected data by reading 

and analyzing the text of the story of “Blind Owl” by Sadegh Hedayat. 

In reviewing the clauses of this story, due to the limited volume of the 

article, the authors considered 20 clauses of the story from the 

perspective of the three layers of the sub-worlds as one of the 

semantic layers in the theory of text worlds in the cognitive approach 

from the perspective of Werth (1999). 

Theoretical Framework: The theoretical framework of this research 

is informed by the approach of cognitive poetics in linguistics and 
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Werth’s Text World Theory (1999). What makes this theory unique is 

its comprehensive application of cognitive principles in analysis. Text 

worlds Theory is a discourse framework, in the sense that its attention 

is not only focused on a particular text, but also on the contextual 

context and its surroundings that influence its production and 

acceptance. The purpose of this theory is to provide a framework for 

studying discourse in which situational, social, historical and 

psychological factors are involved and play an important role in 

language cognition (Gavins, 2007). Werth’s book was published after 

his death by Short in 1999 titled Text Worlds: Representation of 

Conceptual Space in Discourse, that includes Werth's full account of 

this theory. According to Johnson (1987), the cognitive approach 

shows that language is a product that is not produced from a separate 

structural system in the mind, but from cognitive processes that enable 

the human mind to make perceptions of experiences which linguists 

call them embodied cognition (Freeman, 2000, p. 281). Also, 

Stockwel (2002) states a broader concept of cognitive poetics and 

introduces all approaches that provide a framework for describing 

literary texts based on the tools of cognitive science, with the label of 

cognitive poetics. Text worlds are mental structures that form 

conceptual representations of certain aspects of reality. Werth's model 

is based on the distinction between two prominent functions of 

language: the informative function and modal function. Werth 

considers the informative function as what is often called the 

propositional meaning.  

Conclusion: In this study, we have examined and evaluated the story 

of Blind Owl, by Sadegh Hedayat, based on the theory of Text Worlds 

in the cognitive poetics approach, and it has been determined how the 

writer of the story has acted in order to understand the reader. It is 

worth noting that the three sub-worlds of deictic, attitudinal and 

epistemic, represent an important part of the construction and 
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formation of the worlds of the story text. In order to fully understand 

the text, one must describe and analyze a part of it in order to 

determine the idea of the text through the text itself, and not through 

utterances that are formed outside the text. The theory of text worlds 

based on the approach of cognitive poetics opens a new path in 

literary criticism, the discovery of how the mind works, the 

relationships between time, and anything else that helps to build the 

reader's mental representation. Hence, this approach is a bridge 

between literary studies and the field of cognitive linguistics. To 

answer the first question, it should be said that Sadegh Hedayat has 

used more narrative and discursive text in this story. Regarding the 

second question, it must be acknowledged that although the three sub-

worlds of deictic, attitudinal and epistemic are observed in the Blind 

Owl, but the sub-world of epistemic plays a decisive role through 

conditional sentences, frequency adverbs, cognitive metaphors and 

repetition. The findings indicated that three sub-worlds including 

29.63% deictic, 33.33% attitudinal and 37.04% epistemic, have been 

used in the story of Blind Owl. The results also showed that the 

epistemic sub-world has the highest usage and the deictic sub-world 

has the lowest usage in this story. 

 
 



 

 

 مقالۀ پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20080360.1400.14.55.3.8 

های زیرشمول در داستان براساس رویکرد بازنمایی عناصر سازندۀ جهان

  کور بوفشعرشناسی شناختی: مطالعۀ موردی 

 3*بدخشان ابراهیم ،2دهقان مسعود،  1وهابیان بهناز

 

 (01/19/0011پذیرش: 22/01/0893)دریافت: 
 

  چکیده  

( براساس 1999نظر وِرث )های متن موردهای زیرشمول در انگارۀ جهانبازنمایی جهان

رویکرد شعرشناسی شناختی، هدف اساسی پژوهش حاضر بوده است. نگارندگان در نوشتار 

های زیرشمول نشان دادند که نویسندۀ براساس جهان کور بوفداستان  رو، با بررسیپیش

ای، نگرشی و های زیرشمول شامل اشارهداستان به چه میزان از عناصر سازندۀ جهان

شناسی این پژوهشِ کیفی، توصیفی ـ تحلیلی شناختی استفاده کرده است. ماهیت روشمعرفت

اند. گفتنی است که تمامی بندهای موجود در اب شدهانتخ کور بوفها از داستان بوده و داده

دلیل محدودیت در حجم مقاله، صرفاً در بیست اند، اما بهاین داستان موردبررسی قرار گرفته
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های معنایی در مثابۀ یکی از الیههای زیرشمول، بهگانۀ جهانهای سهبند از داستان مذکور، الیه

اند. نگارندگان در صددند تا نشان دهند ختی تحلیل شدههای متن در رویکرد شناانگارۀ جهان

چگونه بوده و اینکه نویسنده  کوربوف گانه در داستانهای زیرشمول سهکه بازنمایی جهان

 بوفها حاکی از آن است که داستان ها در داستان استفاده کرده است. یافتهچگونه از این الیه
ای و های زیرشمولِ اشارهیشتر از دیگر وجوه جهانشناختی، به مراتب ببه وجه معرفت کور

نگرشی توجه داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که اکثر بندها روایی و گفتمانی بوده و 

 ای داشته است.در این داستان بازتاب گسترده شناختیشمول معرفتجهان زیر

ای، نگرشی، رههای زیرشمول، اشاهای متن، جهانانگارۀ جهان های کلیدی:واژه

 کور. بوفشناختی، معرفت

 مقدمه. 1

 متن یهاجهان ۀانگار چارچوب در یمتن هر که دهد نشان تا دارد قصد حاضر پژوهش

 8گفتمان جهان ،2متن جهان یۀال سه قالبِ در تواندیم 0یشناخت یشعرشناس کردیرو در

 به صرفاً نوشتار نیا در نگارندگان که شود یابیارز و یبررس 0رشمولیز یهاو جهان

در  1یشناختو معرفت 6ینگرش ،1یااشاره رشمولِیز یهاجهان ۀگانسه یهاهیال یبررس

 سوی از که است یشناخت اییهنظر 3متن یهاجهان ۀانگار. اندپرداختهکور  داستان بوف

 تیدرنها و شد یمعرف آثار از یامجموعه در الدییم 0991و 0931هایدهه در 9وِرث

 پس (1999) گفتمان در یمفهوم فضای بازنمود: متن هایجهان عنوان با یهشپژو در

 به زین( 2007) 00نزیگاو و( 2002) 01ولاستاك بعدها .شد منتشر وی درگذشت از

 برقرار ارتباط گریکدی با یوقت هاانسان ه،ینظر نیا براساس. پرداختند آن یمعرف

 ,.Obregon et al) کشندیم ریتصوبه خود ذهن در را جهان و فضا صحنه، کنند،یم

 دو کمدست شامل که است یزبان یدادیرو متن جهان ول،استاك نظر به(. 2009

 است بافت و متن بیترک ورای 02تیمتن حاوی ییبازنما نیهمچن و است مشارك



 141             ...های زیرشمول در داستانبازنمایی عناصر سازندۀ جهان            11/ شمارۀ 00سال 

(Stockwell, 2002 .)متن جهان اتصال به قادر ییهاتیمحدود لیدلبه یادب نقد یۀنظر 

 ازین منظور نی، بدستین یداستان متن کی یایزوا ۀهم یبررس و خواننده جهان به یادب

 یادب تیخالق دگاهید از هم و یشناختزبان یعلم دگاهید از هم که است یاهینظر به

 امکان نیا یشناخت یمتن در شعرشناس یهاجهان یۀنظر که شود متن یفضا وارد بتواند

 و کنندهدیتول تیذهن ۀمطالع به بافت و تنم برعالوه ن،یهمچن .کندیم جادیا را

 و سندهینو یشناخت یقوا و بافت برخورد محل متن رایز م،یدار ازین کنندهافتیدر

 از را گفتمان انسان که است نیا متن یهاجهان ۀانگار در یاصل فرض. است خواننده

 متن یهاجهان ۀانگار (.Werth,1999) کندیم درك و پردازش یذهن بازنمودهای قیطر

 همان که ،یذهن هایبازنمود نیا مندنظام ۀمطالع برای را ضروری یلیتحل ابزارهای

 نیا به است یگفتمان یارچوبهچ دارای هینظر نیا. دهدیم ارائه هستند، متن یهاجهان

 لحاظبه بافت ریتأث یچگونگ بلکه ،ستین متن ساخت یچگونگ فقط آن ۀدغدغ که معنا

 نیا (.Gavins, 2007) است کرده احاطه را آن که است یمتن بر یافتیدر و دییتول

 درهم یۀال سه به گفتمان میتقس با مند،نظام ایوهیش کمکبه را گفتمان یدگیچیپ انگاره

 یبخش کدام هر که کندیم لیتحل شمولریز جهان و گفتمان جهان ،متن جهان ۀوستیپ

 از یکی که است معتقد فریمن ن،یهمچن (.ibid) دهندیم شکل را یداستان تیروا از

 چندگانه تفسیرهای و معناها ایجاد برای آن توانایی ادبیات ۀکنندتعیین هایویژگی

 کند، تولید را هاییخوانش چنین تواندمی ادبی نقد که (Freeman, 2000: 253) است

 ۀواسطبه باید متون خوانش زیرا .است ادبیات برای مناسب اینظریه فاقد ولی

 هایخوانش امکان شناختی شعرشناسی کهدرحالی. بگیرد شکل نظری یگاهیجا

، کندمی فراهم شخصی هایسلیقه از دوربه و علمی پایگاهی براساس را چندگانه

 یک تواندمی ذهن هایسازیمفهوم و 80بدنمند شناخت بر تکیه با شناختی شعرشناسی
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 و آید شماربه مناسب نظری ارچوبهچ با( محورخواننده محور،متن) تلفیقی دیدگاه

 محصول یادب متون ارچوب،هچ نیا در. شود تلقی ادبی ۀنظری برای مناسبی مبنای

 گرید از خود رد،یگیم صورت ادبی متون از که تفسیرهایی و هستند ذهن درك

 کردیرو این درنتیجه، .(Freeman, 2000) روندمی شماربه ذهن درك هایمحصول

 و انسان استداللی یندهایافر به بخشیدن وضوح برای قدرتمند ابزاری تواندمی یشناخت

 هدف نیترمهم نکهیا به اشاره با .دهد ارائه ادبی متون مفهوم و ساخت کردن روشن

 مخاطب بر متن که رییتأث لیتحل برای یروش که است نیا یشناخت یشعرشناس

 چگونه که میپردازیم ضوعمو نیا یبررس به حاضر نوشتارِ در دهد، ارائه گذاردیم

 از دور چنان قبل ۀده چند تا که یهدف. کرد لیتحل را خواننده بر متن ریتأث توانیم

 نیا با. نداشت وجود یعلم گفتمان در آن طرح برای ییجا که دیرسیم نظربه دسترس

 به ارجاع با کور بوف داستان یبررس و لیتحل دنبالبه حاضر، پژوهش در نهیزم طرح

 ایپو یدادیرو متن ،(1999) ورث باور به نیبنابرا .بود میخواه متن یهاجهان ۀارانگ

 یامذاکره اند،مشغول مذاکره به فعاالنه آن در خواننده و سندهینو که شودیم محسوب

 پژوهش نیا رو،نیازا. دهدیم نشان را گسترش درحال گفتمان ۀجینت و تیماه که

 با متن یهاجهان مختلف یهاهیال به باتوجه کور فبو داستان لیتحل به تا دارد قصد

 یتالق نقاط از یکی (1999) ورث باور به ن،یهمچن .بپردازد رشمولیز یهاجهان عنوان

 از یکی و افتهی یتجل یشناخت یشعرشناس کردیرو در اتیادب و یشناسزبان انیم مهم

. دارد نام متن یهاجهان ۀرانگا است، شده ارائه کردیرو نیا در که ییهاهینظر نیترمهم

 ۀنقط. است یکانون ۀدو نقط یدارا یهر اثر داستان ات،یاز ادب یعلم یشرح ۀارائ یبرا

اثر  کیدوم در خوانش  یکانون ۀنقط و ،آن است یو ماد ینیع یۀاول، ال یکانون

 اومشارکت خودآگاه خواننده است که شامل دانش، تجربه، حافظه و احساس  ،یداستان
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 بر شتریب ،یشناختزبان یهالیدر سنت تحل. شودیاثر داده م کیبه خوانش که  است

 یهابه جنبه یشناختسبک دیجد یکردهایو در رو شدیم هیاول تک یکانون ۀنقط

 ۀاز هر دو نقط یشناخت یشعرشناس که است یدرحال نیا .اتیادب یایو پو یخوانش

 یهااز شاخه یکیمتن  یهاجهان ۀنگاراو  کندیاستفاده م یادب لیتحل ۀارائ یبرا یکانون

 جهان و متن جهان گفتمان، جهان: است برخوردار هیسه ال ازکه  است کردیرو نیا

 و ینگرش ،یااشاره رشمولیز یهاجهان و باورها نوع یبررس. رشمولیز

 یشناخت ۀانگار براساس ت،یاز صادق هدا یاثر ،کور بوف داستان یشناختمعرفت

که متن را در سه بُعد  شودشمرده می پژوهش نیا یینها هدفث، متن ور یهاجهان

 نیا بر تالش راستا، نیا در. کندیم یبررس رشمولیجهان متن، جهان گفتمان و جهان ز

 متون نیا از یحیصح خوانش به یشناخت یشناسشعر یۀنظر یریکارگهب با که است

 شینما که است گفتنی. باشد یشخص یرهایتفس گونه هر از دور به که میابی دست

 ریپذامکان هینظر نیا یریکارگهب با تنها هاآن از حیصح درك و ییمعنا متفاوت یهاهیال

 .است

  مرتبط مطالعات و پژوهش ۀنیشیپ. 1ـ1

 ایران در اندکی یهاپژوهش که شدند متوجه فراوان مطالعات از پس نگارندگان

 ادبی آثار با آن ارتباط و متن یهاجهان ۀانگار و یشناخت یشعرشناس رویکردمورد در

 داستان. کرد میخواه اشاره مرتبط یهاپژوهش از یبرخ به درادامه،. است شده انجام

 تاکنون انتشارش زمان از که بوده یریتفس و لیپرتحل یهاداستان از یکی کور بوف

 نیا تمام در ن،یهمچن. است شده نوشته آن ۀدربار یمختلف یرهایتفس و نقد همچنان

 اثر نیا نقد و ریتفس یبرا تالش در یاگونهبه کیهر پژوهشگران و سندگانینو آثار،
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 نگارندگان که یخوانش و لیتحل نوع با کرد،یرو و روش لحاظبه البته که اندبوده

 .است متفاوت کامالً اند،داده دستبه کور بوف ییمعنا نظام از حاضر پژوهش

 اوالده و آقاباال یۀقض» داستان متن یهاجهان لۀمقا در( 0011) همکاران و انیوهاب

 که دادند نشان یشناخت یشعرشناس کردیرو براساس تیهدا صادق اثر «تدیمیل یکمپان

 و گسترنقش هایگزاره بین از «روایی» عنصر و مکان و زمان ساز،جهان عناصر بین در

 .برخوردار هستند امدبس بیشترین زیرشمول از هایجهان بین از «شناختیمعرفت جهان»

 کارکرد لیو تحل یبررس» مقالۀ در (0899) زادهمحسینغال و مشهد قدیمی رفایی

غزل  کی: یمورد ۀ)مطالع یشعر فارس ۀشناسانییبایز لیمتن در تحل یهاجهان یۀنظر

 شعر تحلیل در متن هایجهان نظریۀ جایگاه «(جیوشی مایشعر آزاد از ن کیو  یاز سعد

 جدید هایتحلیل برای مناسبی ابزار نظریه این که اندداده نشان و کرده بازگو را فارسی

 .است ادبی

 الیۀ سه به «بیهقی روایت در متن جهان نظریۀ» پژوهش در( 0899) عباسی و طالیی

 عناصر که داد نشان تایجن. پرداختند «زیرشمول هایجهان» و «متن جهان» ،«گفتمان جهان»

 هایتوصیف گزارشی، روایی ساخت ایجاد باعث گسترنقش هایوگزاره سازجهان

 .است شده متن این در محورمحیط مواردی، در و شخصیت

ــادل ــر ع ــژوهش در( 2121) جعف ــۀنظر» پ ــرح ی ــان وارهط ــاو جه ــتن: تحل یه ــم  لی

 یشعرشـناخت  همـان  یشـناخت کرده است که سبک انیب «یمنتخب ادب یهامتن یشناختسبک

 یـۀ واره و نظرکـه طـرح   است دادهو نشان  است زبان به یشناخت یکردیرو درواقع و، است

 هستند.   یدر مطالعات سبک شناخت یدیمف یمتن ابزارها یهاجهان

 کلین ۀنوشت «هاشکاف ریز» داستان در متن جهان ۀانگار» ۀمقال در( 2121) حامد 

 تا است کرده یسع و پرداخته داستان نیا یبررس به «یشناخت لیتحل کی: یزنید

http://ensani.ir/fa/article/author/166681
http://ensani.ir/fa/article/author/24303
http://ensani.ir/fa/article/449476/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-
http://ensani.ir/fa/article/449476/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-
http://ensani.ir/fa/article/449476/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-
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 جیانت. کند لیتحل و هیتجز متن در را رشمولیز جهان و گفتمان جهان متن، یهاجهان

فرایند خواندن  قیاز طر یشناخت یکه فرایندها دهدیم نشان مقاله نیا از آمدهدستبه

 ریتفس در مقاله نیا. شودیم یمعن به یابیدست و متن ریشود که منجر به تفسیانجام م

 .است یجهان متن اصل یمتن براساس تئور یاز معان یدیجد یهادامنه

 پژوهش یشناسروش. 2ـ1

 ن،یهمچن. است بوده یلیتحلی ـ فیتوص ،یفیک پژوهشِ نیا یشناسروش تیماه

 دقصا اثر ،کور بوف داستان متن از یاکتابخانه روش از استفاده با را هاداده نگارندگان

 به باتوجه داستان، نیا یبندها یبررس در نگارندگان. اندکرده یگردآور ت،یهدا

 ۀگانسه یهاهیال منظر از را مذکور داستان از بند بیست تعداد مقاله حجم در تیمحدود

 در متن یهاجهان یۀنظر در ییمعنا یهاهیال از یکی ۀمثاببه رشمول،یز یهاجهان

 . اندهکرد یبررس و لیتحل (1999) رثو دگاهید از یشناخت کردیرو

 بحث و بررسی. 2

 متن جهان ۀانگار و یشناخت یشعرشناس کردیرو. 1ـ2

 و یشناسزبان در یشناخت یشناسشعر کردیرو از متأثر پژوهش نیا ینظر ارچوبهچ

 یگفتمان یارچوبهچ متن، یهاجهان ۀانگار. است( 1999) ورث متن یهاجهان ۀانگار

 بافت به بلکه است، خاص یمتن به معطوف تنهانه آن توجه که نامع نیا به است،

 هدف. کندیم توجه زین گذاردیم اثر آن رشیپذ و دیتول بر که آن رامونیپ و یتیموقع

 ،یاجتماع ،یتیموقع عوامل که گفتمان ۀمطالع یبرا است یارچوبهچ یۀته انگاره، نیا

 ,Gavins) دارند زبان شناخت رد یمهم نقش و هستند لیدخ آن در یروان و یخیتار

 باًیتقر حال،نیباا. ماند ناتمام 0991 سال در مرگش با اثر نیا یرو بر ورث کار. (2007
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 انیپا به مرگش زمان تا را متن یهاجهان ۀانگار دربارۀ شیهانوشتهدست نوشتن

 که است بوده تیاهم حائز یعلم ۀجامع یبرا قدرآن هانوشتهدست نیا و بود رسانده

 یعنی ورث همکار طورنیهم و گرید یشناسزبان توسط چاپ یبرا آن یسازآماده کار

 ورث مرگ از پس نوشته نیا (.Gavins, 2007; Werth, 1999) گرفت انجام 00شورت

 چاپبه گفتمان در یمفهوم یفضا بازنمود: متن یهاجهان عنوان با 0999 سال در

 10جانسون باور به. است متن یهاهانج ۀانگار از ورث کامل شرح شامل و دیرس

 مجزا یساختار نظام از که است یمحصول زبان دهدیم نشان یشناخت کردیرو ،(1987)

 ذهن که است آمده وجودبه یایشناخت یهافرایند از بلکه شود،ینم دیتول ذهن در

 ختِشنا را هاآن شناسانزبان که کندیم تجربه از یتصورات ساختن به قادر را انسان

 (. Freeman, 2000: 281) نامندیم بدنمند

 ۀهم و است قائل یشناخت یشعرشناس برای ترعیوس یمفهوم (2002) ولاستاك

 یادب متون فیتوص برای یارچوبهچ شناخت، علم ابزارهای بریمبتن که را ییکردهایرو

 متن یهاجهان. کندیم یمعرف یشناخت یشعرشناس برچسب با شوند،یم قائل

 شکل را تیواقع یهاجنبه یبرخ یمفهوم یبازنمودها که هستند یذهن یارهاساخت

 نقش: است گرفته شکل زبان، ۀبرجست نقش دو انیم زیتما یۀبرپا ورث مدل. دهندیم

 که داندیم یزیچ آن شامل را یاطالع نقش ورث ن،یهمچن. 10یوجه نقش و 60یاطالع

 یهاجهان ۀانگار (117 :1999) ورث باور به. است شده خوانده یاگزاره یمعنا اغلب

 مشخص سطح سه به گفتمان، بافت در موجود یهایدگیچیپ به یبخشنظم یبرا متن

 جهان و متن جهان گفتمان، جهان: از نداعبارت سطوح نیا. شودیم میتقس یمفهوم

 سه نیا از یکی براساس تنها کوربوف داستان یبندها حاضر، پژوهش در. رشمولیز
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 ورث که گرفت خواهند قرار یموردبررس رشمول،یز یهاجهان یعنی ،ییامعن یۀال

 . است کرده میتقس یکل ۀدست سه به را آن (1999)

 داستان در یشناختمعرفت و ینگرش ،یااشاره رشمولِیز یهاجهان یبررس .2ـ2

 کور بوف

 را بندها در رفتهکارابتدا نوع متن به درادامه ،کور بوفداستان  یبررس با نگارندگان

 ینگرش ،یااشاره رشمولِیز ۀگانسه یهاجهان یبررسو سپس به  کرد خواهند مشخص

 جدول در گانهسه یهاجهان نیا که پرداخت خواهند بند هر در یشناختمعرفت و

 .است شده داده نشان

 در عیوقا ارتباط از که را آنچه هست، ادمی که را آنچه کرد خواهم یسع من (0)

 فقط نه، بکنم؛ یکل قضاوت کی آن بهراجع بتوانم دیشا ،سمیوبن مانده نظرم

 چیه من یبرا چونـ  بکنم باور بتوانم خودم اصالً ای و بکنم حاصل نانیاطم

 و رمیبم فردا که ترسمیم فقط. نکنند ای بکنند باور گرانید که ندارد یتیاهم

 مطلب نیا به یزندگ اتیتجرب یط در رایز ،باشم نشناخته را خودم هنوز

 که دمیفهم و دارد وجود گرانید و من انیم یهولناک ۀورط چه که برخوردم

 یبرا را خودم افکار دیبا است ممکن تا شد، خاموش دیبا است ممکن تا

 که است نیا یبرا فقط سم،یبنو که گرفتم میتصم حاال اگر و نگهدارم خودم

 نیا مثل و دهیخم وارید یرو که یاهیساـ  کنم یمعرف امهیسا به را خودم

 .بلعدیم ترتمام هرچه یاشتها با سمینویم هرچه که است
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 جهان ینگرش جهان یااشاره جهان متن نوع بند

 یشناختمعرفت

ی ـ گفتمان 0

: یفیتوص

 صحنه

 خواهم یسع من

 ... کرد

 (ندهیآ به اشاره)

 که ترسمیم فقط

 رمیبم فردا

 (ندهیآ به اشاره)

 بکنم باور: باور جهان

 نکنند ای بکنند باور

 دمیفهم

 هست، در نظرم  ادمی

 دیق) اصالً ـ دیشا

 ممکنـ  (مختص

 ـ اگر ـ دیبا ـ است

 است نیا مثل ـ فقط

 یفرض جهان

 یشناختمعرفت

 روابط»: یاستعار

 یمکان روابط یعاطف

 «هستند

 که را آنچه کرد خواهم یسع من» ۀجمل در. است یفیتوصی ـ گفتمان متن یدارا بند نیا

 دیق کاربرد .داد خواهد یرو ندهیآ در که اشاره دارد یعمل به «کرد خواهم» فعل ،«هست ادمی

 باور» افعال. دهدیم را نشان ندهیآ زمان یااشاره عبارات رشمولیز جهاندر این بند،  «فردا»

 گرانید نظرات به خود باور ینگرش جهان در تیهدا که دهدیم نشان «نکردن ای کردن

 ۀاستعار از «وجود دارد گرانیمن و د انیم یهولناک ۀورط چه» ۀجمل در. ددهینم یتیاهم

. است «مکان» أمبد قلمرو که شده استفاده «هستند یمکان روابط یعاطف روابط» یمفهوم

 است «دانستن» یمعنابه جمله نیا در دمیفهم ،«شد خاموش دیبا است ممکن تا که دمیفهم»

 ،«فقط د،یبا است، ممکن اصالً، د،یشا» یدهایق بند، نیا در. است شده توجه باور جهان به که

 جهان از ییهاانهنش «اگر» یشرط ساخت و «نظرم در هست، ادمی» افعال ،«است نیا مثل»
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 نیهمچن و دارد یاحتمال و یفرض ساخت کاربرد که است یشناختمعرفت رشمولیز

 .«نکنند ایباور بکنند » یمنف فعل کاربرد

 در که کردم گمان بارنینخست یبرا مسکنت، و فقر از پر پست یایدن نیا در (2) 

 یزندگ یهایبدبخت ۀهم هیثان کی فقط...  دیدرخش آفتاب شعاع کی من یزندگ

 یکیتار گرداب در پرتو نیا بعد و بردم یپ آن شکوه و عظمت به و دمید را خودم

 .شد دیناپد دوباره بشود دیناپد دیبا که
 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان یااشاره جهان متن نوع بند

 یپ: باور جهان یزمان گردعقب ییروا 2

 بردم

 دیبا ـ کردم گمان

 یفرض جهان

 یشناختمعرفت

 نور یزندگ» :یاستعار

 «است

 «دنیدرخش و کردن گمان» دادیرو و کنش به که است ییروا متن نوع دوم، بند در

 در و دارد، اشاره یزمان گردعقب به یااشاره شمولریز جهان بند، نیا در .دارداشاره 

 جهان آنکه حال است، «دنیفهم» یمعنابه «بردنیپ» فعل نجایا ،ینگرش جهان

 شده استفاده هم «دیبا» دیق از و است یپردازهیفرض بریمبتن یشناختمعرفت شمولریز

 یراو یشناختمعرفت یفرض جهان نیمب «است نور یزندگ» ۀاستعار نیهمچن و است

 .است یزندگ به مثبت نگرش یحاو که ستا

محل ساکت و آرام دور از آشوب  کیشهر، در  رونیام باز حُسن اتفاق، خانه (8) 

 آن از فقط. است خرابه دورش و مجزا کامالً آن اطرافـ  و جنجال مردم واقع شده

. شودیم شروع شهر و داستیپ خورده یتوسر یگل یهاخانه خندق طرف

 را چشمم ساخته، انوسیدق عهد در قهیسلکج ای مجنون کدام را انهخ نیا دانمینم

 فشار بلکه شود،یم مجسم چشمم شیپ شیهاسنبه سوراخ ۀهم فقطنه مبندیم که
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 میقد یهاقلمدان یرو فقط که یاخانه. کنمیم حس خودم دوش یرو را هاآن

 کرده باشند. یممکن است نقاش

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان

یی ـ روا 8

: یفیتوص

 صحنه

     

 03ــــــ    
 

: باور جهان

 دانمینم

: آرزو جهان

 بندمیم چشمم

 (مختص  دی)ق کامالً

 کنمیم حس ـ شودیم مجسم

 است ممکن ـ

 را شهر بند، نیا یابتدا در سندهینو. شودیم آغاز یفیتوصیی ـ روا متن با بند نیا

 همراه «بندمیم چشمم دانم،ینم» افعال با ینگرش جهان. است کرده فیتوص یخوببه

 «کنمیم حس/شودیم مجسم» افعالِ نیو همچن «ممکن است و کامالً» یدهایق. است

 .کشدیم ریتصوبه را سندهینو یشناختمعرفت جهان

 افاطر متوجه چیه که آمدیم نظرمبه یول بود، شده واقع من درمقابل درست دختر (0) 

 کنار یاارادهیب و مدهوشانه لبخند باشد، کرده نگاه آنکهیب کرد،یم نگاه. شدینم خودش

 که بود آنجا از ـ باشد بوده یبیغا شخص فکر به نکهیا مثل بود، شده خشک لبش

 زند،یم یتلخ سرزنش انسان به که بود نیا مثل که ییهاچشم افسونگر، بیمه یهاچشم

 یرو من یزندگ پرتو و دمید را او ۀدهندوعده و دکنندهیتهد ب،متعج مضطرب، یهاچشم

 .شد جذب آن ته در و ممزوج یمعنپر براق یهایگود نیا

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 جهان

 ینگرش

 یشناختمعرفت جهان

 ییروا 0

: یفیتوص

 صحنه

: یفیتوص

 شخص

 -نکهیا مثل -آمدیم نظربه - -

 بود نیا مثل

 یفرض جهان

: یاستعار یشناختمعرفت

 «است نور یزندگ»



 151             ...های زیرشمول در داستانبازنمایی عناصر سازندۀ جهان            11/ شمارۀ 00سال 

 جهان است، داده نشان خواننده به را یفیتوص و ییروا یمتن سندهینو که بند نیا در

 یشناختمعرفت شمولریز جهان آنکه، حال. نشد دهید ینگرش و یااشاره رشمولیز

 ،«بود نیا لمث نکه،یا مثل» عبارات ،«آمدیم نظربه» مثل یافعال با ،یپردازهیفرض بریمبتن

: یاستعار یشناختمعرفت یفرض جهان نیهمچن و «شدینم متوجه» یمنف فعل کاربرد

 استفاده بند نیا در «نور» یعیطب ۀدیپد قلمرو از تیهدا که است «است نور یزندگ»

 .است یزندگ به یو مثبت نگاه بر یدییتأ که کرده

 ندیبیکه او مرا م دانستمینم...  شناختمیبودم، م دهیند نیاگر او را سابق بر ا (1)

 لینه، ظاهراً نه حالت ترس داشت و نه م ایبشنود  توانستیرا م مینه، صدا ای

خواب  کیحکم  میحالت برا نیا. بود آمده اراده بدون که بود نیا مثل. مقاومت

 نیچن بشود تا رفت قیعم یلیخ خواب به دیبا چون داشت، را انیپایبژرف 

 .داشت را یجاودان یزندگ کی حکم میبرا سکوت نیا و دید را یخواب

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان

ی ـ گفتمان 1

: یفیتوص

 صحنه

 گردعقب

 یزمان

: باور جهان

 دانستمینم

: آرزو جهان

 دید یخواب

 نیا -بود نیا مثل -ظاهراً -اگر

 خواب کی حکم میبرا حالت

 داشت را انیپایب ژرف

 نیا -(استمثل  یمعناهب)

 یزندگ کی حکم میبرا سکوت

 یمعنابه) داشت را یجاودان

 (استمثل 

 یشناختمعرفت یفرض جهان

 «است مکان خواب»: یاستعار
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 گذشته به یگردعقب با سندهینو. است یفیتوص و یگفتمان متن یدارا مذکور بند

 یهنگام اما ،کندیم وبازگ خود ینگرش جهان در را خود یآرزوها ،یااشاره جهان در

 در گنجد،ینم باورش در زن آن حضور تیواقع ابد،ییم تحقق اشنهیرید یاؤیر که

 ۀاستعار با که است خواب کی مثل اتفاق نیا همچنان یو یشناختمعرفت جهان

 ۀدر «خواب» ت،یهدا نظر از که رسدیم جهینت نیا به خواننده «است مکان خواب»

 تا شودیم دور و ردیگیم فاصله زیچ همه از رود،یم آن وندر به یوقت که است یژرف

 یشرط ۀجمل ،«بود نیا مثل ـ ظاهراً» یدهایق. کندیم فراموش را هاآن یحت که ییجا

 و ندیبینم ،دانستمینم ،شناختمیم بودم، دهیند» یمنف افعال کاربرد نیهمچن و «اگر»

 .«نشنود

 اگرچه کنم، دایپ او دندان باب یزیچ نمبتوا دیشا تا ... دیرس فکرم به من (6)

 ـ افتاد رف یباال به نگاهم ناگهان...  رسدینم همبه یزیچ خانه در که دانستمیم

 چیه ـ بودند انداخته را شراب نیا من تولد مناسبت به ایگو ،شد الهام من به ایگو

 یزیچ نیچن که بود رفته ادمی یکلبه اصالً بودم، فتادهین صرافت نیا به من وقت

 .هست خانه در

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان

یی ـ روا 6

 یگفتمان

 گردعقب

 یزمان

 به: باور جهان

 ـ دیرس فکرم

 دانستمیم

 دیق) ناگهان ـ اگرچه ـ دیشا

 وقت چیه ـ ایگو ـ( مختص

 (مختص دیق) اصالً ـ

 را رشمولیز جهان سه هر توانیم. است یگفتمان و ییروا متن یدارا باال بند

 باور جهان .دارد اشاره یزمان رفتعقب به یااشاره شمولریز جهان .کرد ییشناسا

 » یدهایق با یشناختمعرفت جهان و «دانستمیم ـ دیرس فکرم به» افعال با سندهینو
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 ،رسدینم» یمنف افعال کاربرد و «اصالً ـ وقت چیه ـ ایگو ـ ناگهان ـ اگرچه ـ دیشا

 .شوندیم مشخص «بودم فتادهین

حس کردم که من  ناگهانـ  است دور یکلبهبود که او از من  نیمثل ا (1)

. ندارد وجود ما نیب یارابطه چیه و نداشتم خبر او قلب مکنونات از وجهچیهبه

 کی به دیبا که او حساس یهاگوش او، گوش دمیترس یول ،میبگو یزیچ خواستم

 فکرم به. بشود متنفر من یصدا از باشد داشته عادت میمال و یآسمان دور یقیموس

در خانه  زیچچیهکه  دانستمیم اگرچه باشد، اشتشنه ای و گرسنه دیشا که دیرس

 امیزندگ در بار نیاول یبرا...  دش الهام من به نکهیا مثل اماـ  رسدینم همبه

 نکهیا مثل شده، هبست هاچشم نیا دمید چون. شد دیتول ناگهان آرامش احساس

 .کردیم شکنجه مرا که یسالتون

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 جهان

 ینگرش

 یشناختمعرفت جهان

ی ـ گفتمان 1

 ییروا

 گردعقب

 یزمان

: آرزو جهان

 خواستم

: باور جهان

 دانستمیم

 ـ دیبا ـ (مختص دیق)  ناگهان

 نیا مثل ـ (مختص دیق) دیشا

 یمعنابه) دیرس فکرم به ـ بود

 مثل ـ اگرچه ـ( کردن تصور

 نکهیا

 یشناختمعرفت یفرض جهان

 محصول یزندگ»: یاستعار

 «است یدشدنیتول

 جهان بیانگر خود گذشته افعال. شودیم آغاز ییروای ـ گفتمان یمتن با بند نیا

 دگربار و شده دیترد دچار ،دهیرس خود یآرزو به که اکنون سندهینو. هستند یااشاره

 «خواستم» رینظ یافعال  با یو ینگرش جهان در را آن واست  رفته خود یآرزوها سراغ
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 رفتهکاربه ودیق. است نشده برآورده که دارد ییآرزوها هنوز ایگو. میکنیم مشاهده

 به» فعل ،«نکهیا مثل و بود نیا مثل» عبارات ،«اگرچه د،یشا ـ دیبا ـ ناگهان» همچون

 جهان ۀکنندانیب «است یدشدنیتول محصول یگزند» ۀاستعار و بند نیا در «دیرس فکرم

 یمنف فعل کاربرد نیهمچن و است یزندگ به تیهدا مثبت نگاه بر یدییتأ و یفرض

 .«ندارد و نداشتم»

 خودم تن حرارت با خواستم... ـ  که مرده بود گذشتیکه چند روز منیمثل ا (3)

 خودم روح بتوانم لهیوس نیا به دیشا رمیبگ او از را مرگ یسرد و بکنم گرم را او

 نیا و شدیم منجمد انمیشر در خون که کردمیم حس... ـ   بدمم او کالبد در را

 .کردیسرما تا ته قلب نفوذ م

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان

یی ـ روا 3

 یگفتمان

 گردعقب

 یزمان

: آرزو جهان

 خواستم

 حس ـ دیشا ـ نکهیا مثل

 (آمد نظرمهب) کردم

 یفرض جهان

: یاستعار یشناختمعرفت

 «سرماست مرگ»

 اما ،داشت نخواهد یجبران که یندیناخوشا اتفاق بار نیا و گذشته به گردعقب

 ،سازد خارج تیواقع ۀریدا از و نکند باور را اتفاق نیا خواهدیم ینوع هر به سندهینو

 رهاورد که( مقابل شخص جسم به روح شدن دهیدم) «یتناسخ» بر توسل با یحت

 کاربرد. است یگفتمان و ییروا متن نوع بند، نیا در. است بوده هند در تیهدا یزندگ

 بیانگر «سرماست مرگ» ۀاستعار و «نکهیا مثل» عبارت «کردم حس» یاحتمال ساخت
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 با و یریاث زن با ارتباط در را «مرگ» که است سندهینو یشناختمعرفت یفرض جهان

 . است کرده ینیع «سرما» مروقل از استفاده

 ۀمرد باـ  ببرم سربهدر جوار مرده  انتهایسرد و ب کیشب بلند تار کی یستیبا (9)

 به هرکس مواقع جورنیا در... ـ  امبوده من تا استیدن ایدن تا که آمد نظرمبهـ  او

 خورعرق: شودیم پناهنده خود وسواس کی به خود، یزندگ یقو عادت کی

 دق هرکدام و کندیم یتراشسنگ حجار سد،ینویم سندهینو کند،یم تمس رودیم

 .کنندیم یخال خود یزندگ یقو ۀمحرک در فرار ۀلیوسهب را خودشان ۀعقد و دل

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 جهان

 ینگرش

 یشناختمعرفت جهان

ی ـ گفتمان   9

: یفیتوص

 یعاد روال

 زمان به اشاره

 ندهیآ

 آمد ظرمنبه ی ـستیبا -

 ایدن ـ مرده: واژه تکرار

. دارداشاره  ندهیآ زمان به «ببرم یستیبا. »است یفیتوص و یگفتمان یمتن فوق بند

 زین را آن عواقب یحت ،ندهیآ به یجهش با است رفتهیپذ را زن آن مرگ سندهینو اکنون

 ۀدهندنشان که یعبارت باال، متن در. شدیاندیم آن یبرا زین چاره راه ای کندیم ینیبشیپ

 میتوانیم را سندهینو باور و شهیاند کالم، یفحوا از اما ست،ین باشد یو ینگرش جهان

 شمولریز جهان .میکن مشاهده مرده کی کنار در یزندگ از یریتصو صورتبه

 «یستیبا» یدیق عبارت و ،«آمد نظربه» افعال با ،یپردازهیفرض بریمبتن یشناختمعرفت

 دیتأک شدت ۀدهندنشان بند نیا در «ایدنـ  مرده» واژگان تکرار ،نیهمچن. است همراه

 .زندیم رقم را او یشناختمعرفت جهان و است سندهینو

 بکشم کاغذ یرو بود شده بسته شهیهم یبرا که ییهاچشم نیا خواستمیم (01)

 خردهخردهآهسته و  یلیکه خ یشکل نیا خواستمیم.. . نگهدارم خودم یبرا و
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 بود حالت کیو به  حرکتیکه ظاهراً ب یشکل نیبود، ا یستینو  هیمحکوم به تجز

 خودم الیخ و ندازمیب کاربهفکر خودم را  دیبا حاال...  بکشم شیرو از فارغ سر

 .بکنم مجسم خودم شیپ داشت ریتأث من در او صورت از که یموهوم آن یعنی

 یشناختعرفتم جهان ینگرش جهان یااشاره جهان متن نوع بند

 یگفتمان 01

 

 زمان به اشاره

 گذشته

: هدف جهان

 خواستمیم

 را خودم فکر

 ندازمیب کارهب

 ظاهراً ـ شهیهم: مختص دیق

 دیبا

 خردهخردهو  آهسته: تکرار دیق

 بکنم مجسم

 یشناختمعرفت یفرض جهان

 «است نیماش فکر»: یاستعار

 از مانیپش سندهینو اکنون. است شده داده نشان یگفتمان یمتن صورتبه بند نیا

 گذشته به که خواهدیم دلش خود یآرزو ینگرش جهان در و افتاده که است یاتفاق

 ـ خردهخرده» مثل ییدهایق از یخاص یرکیز با زین یشناختمعرفت جهان در. برگردد

 و ردیبپذ را «آهسته یۀتجز و مرگ» خود یمعرفت جهان در تا برده بهره «آهسته

 که شودیم ساخته «است نیماش فکر» یاستعار یشناختمعرفت یفرض جهان ،نیهمچن

 نیماش ۀحوز در و است کرده حس نیماش یحس قلمرو با را «فکر» مفهوم تیهدا

 .داندیم ازکارافتاده یدستگاه را «فکر»

 منـ  بدهم انجام خودم دست به و ییتنهابه ستیبایرا م کارها نیا ۀهم (00)

داشت؟ اما او، هرگز، هرگز  یادهیمن بعد از او چه فا یاصالً زندگ ك،درَبه

 ۀمردکه چشمش به  یستیبایاز من نم ریغبه کسچیه ،یاز مردمان معمول کسچیه

 بود کرده من میتسل را اشهیسا و سرد جسم من، اتاق در بود آمده اوـ  فتدیب او

 خرهباأل  ـ نشود لودهآ گانهیب نگاه به نکهیا یبرا ندیاو را نب یگریکس د کهنیا یبرا

همان چمدان  ،و در چمدان کردمیتکه متن او را تکه اگر: دیرس نظرمبه یفکر
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 بود دهیکش قد او که بود نیا مثل ـ رونیب بردمیم خود با و گذاشتمیم خودم ۀکهن

 .کرد جلوه نظرمبهاز معمول  بلندتر چون

 نوع بند

 متن

 جهان

 یااشاره

 یناختشمعرفت جهان ینگرش جهان

ی گفتمان 00

 ییرواـ 

 گردعقب

 یزمان

: باور جهان

 نظرمبه یفکر

 دیرس

 در: هدف جهان

 ۀکهنچمدان 

 خودم

 با و گذاشتمیم

 بردمیم خود

 رونیب

 ستیبایم

 هرگز ـ اصالً: مختص دیق

 کسچیه ـ هرگز: واژه تکرار

 چمدان ـ

 اگر ی ـستیباینم

 بود نیا مثل

 کرد جلوه نظرمبه

 یشناختفتمعر یفرض جهان

 «است یءش فکر»: یاستعار

 وارد را خواننده یماض افعال کاربرد. است ییروا و یگفتمان بند، نیا در متن نوع

 نیا در سندهینو یدرون کشمکش اوج ۀنقط. کندیم گذشته یااشاره رشمولیز جهان

 نیترکم آن یاجرا در که یماتیتصم از شده مملو یو ینگرش جهان. شودیم شروع بند

 در «کسچیه و هرگز» یدهایق تکرار از را یریگمیتصم در تیجزم نیا ندارد یدیترد

 است نیا «دیرس فکرم به» کاربرد از منظورش ایگو. مینیبیم یو یشناختمعرفت جهان

 رفته کاربه «است یءش فکر» ۀاستعار بند، نیا در. دهد انجام را کار آن دیبا حتماً که

 یراو که است یزیچ فکر ،یءش قلمرو در که است مثبت ۀاستعار «فکر» مفهوم است،

 ست،یبایم» کاررفتهبه یدهایق. رسدیم او نظربه باألخره واست  گشتهیم آن دنبالبه

 تکرار و «کردمیم تکهتکه را او تن اگر»ی شرط ۀجمل ،«یستیباینم هرگز، ،اصالً

 .است داستان یورا یمعرف جهان نیمب «چمدانـ  کسچیه ـ هرگز» یهاواژه
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 فشار مرا ۀنیس یوزن رو نیا شهیبود که هم نیاو، نعش او، مثل ا ۀمرد (02)

ها خانه نیدر ا دانستینم زنده موجود کی هرگز که بود نیا مثل.. . دادهیم

. بود شده درست هاخانه نیا یریاث موجودات یۀسا یبرا دیمسکن داشته باشد، شا

 هرگز که ییجا کی...  بردیم راههیب از ای و یصوصمخ ۀجادمرا از  یچهگکالس ایگو

ـ خارج از تصور من نبود  نکهیا مثل آمد آشنا نظرمهب یول ،شناختمینم و بودم دهیند

 یکه تاکنون کس آمدیم نظرهبشده بود،  دهیپوش بویکبود ب لوفرین یهااز بته نیزم یرو

 رمردیپ گذاشتم، نیزم یرو را چمدان منـ محل نگذاشته بود  نیرا در ا شیپا

 برات نیا از بهتر ییجا مه،یشاعبدالعظ نجایا»: گفت و برگرداند را شیرو یچکالسگه

 رو خونت. رمیگیم بعد نداره، یقابل»: گفت و...  «!هان زنهینم پر پرنده شه،ینم دایپ

سررشته  یمن ب یقبرکن در که بدون قدرنیهم هان؟ نینداشت یکار من با گهید بلدم،

گودال  هیرودخونه کنار درخت سرو  کینزد جانیهم میهان؟ خجالت نداره بر ستمین

 هب درس هان، گودال همنیا: »گفت و... .« رومیم و کنمیم برات چمدون ۀاندازبه 

خونت رو بلدم  من. نداره یقابل خواد،ینم: »گفت و!« هان زنهینم مو چمدونه، ۀانداز

 میقد شهر ماله راغه، گلدون هی کردم، دایپ زهکو کی من مزدم عوض یوانگهـ هان 

 .«!هان یر

 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان یااشاره جهان متن نوع بند

 ییروا 02

 یگفتمان

 یدستور

 میمستق قولنقل

 یزمان گردعقب

: باور جهان

 ایگو

 

 او نعشِ ـ او ۀمرد: واژه تکرار

 رو خونت ـ نداره یقابل ـ

 هان بلدم

 بود نیا مثل

 هرگز ـ شهیهم: مختص دیق

 دیشا

 آمد نظرمبه

 آمدیم نظرمبه

 یوانگه
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 ۀدیعق و باور از یحاک بلکه ست،ین دیتردو  شک ۀنشان بند نیا در «ایگو» ۀواژ

 تکرار مدام که مینیبیم را ییهاواژه یشناختمعرفت جهان بخش در. است سندهینو

 عبارت تکرار. است ارانهیهوش و آگاهانه کامالً سندهینو یسو از تکرار نیا. شوندیم

 یاتفاق نیچن منتظر قبل روزها ایگو کشنعش که  دارد نیا از یحاک «بلدم رو اتخونه»

 تا کرده نشان را سندهینو ۀخان  ن،یبنابرا. است کردهیم ییگوشیپ را ندهیآ و بوده

 کشنعش که دهدیم نشان «هان» ۀواژ تکرار. باشد سندهینو اشیبعد یمشتر

 که خواهدیم سندهینو از و بداند میسه خود ۀدیعق در زین را سندهینو خواهدیم

 بودم، دهیند دانست،ینم» یمنف افعال کاربرد نیهمچن. کند دییتأ را او یهاگفته

 ن،ینداشت یکار نداره، یقابل زنه،ینم پر شه،ینم دایپ ،بود نگذاشته ،نبود شناختم،ینم

 .«نداره یقابل خواد،ینم ،زنهینم مو نداره، خجالت ستم،ین

که به  دانستمیو نم ... دامن لباسم را پاك کنم یخون رو ۀخواستم لک (08)

 موجودات به بودند، کرده ترك مرا ههمآمد که  نظرمهب...  دیکجا خواهم رس

 یراهو گم کرد ،یشهر بر یخواسیم تو حتماً: »گفت و...  بردم پناه جانیب

 اما. دارم چکار قبرسون تو من شب وقت نیا یگیم خودت با البد هان؟

 من هان؟ سین یکار بد س،یگورکن شغلم هاس،مرده با من سروکار نترس،

 از گلدون نیا بکنم قبر هی رفتم امروز مثالًـ  بلدم رو نجایا یهاچاهوراه تمام

 اصالً هان؟ یر میقد شهر مال راغه، گلدون یدونیم دراومد، خاك ریز

 هرگز،. باش داشته من ادگاری به دمیم تو به رو کوزه نیا من نداره، یقابل

 هی من بغل، نیهمـ  بلدم هم رو اتخونه. شناسمیم رو تو من نداره، یقابل

 .«راس قدم دوـ  هان؟ برسونم خونت به روو ت ایب دارم کشنعش ۀکالسک
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 جهان ینگرش جهان یااشاره جهان متن نوع بند

 یشناختمعرفت

 ییروا 08

: یفیتوص

 یعاد روال

 یدستور

 یگفتمان

 میمستق قولنقل

 یزمان گردعقب

: هدف جهان

 خواستم

: آرزو جهان

 /دانستمینم

 یخواستیم

: باور جهان

 / یدونیم

 بلدم

 آمد نظرمبه

 حتماً: مختص دیق

 ـ اصالً ـ مثالً ـ

 هرگز

  امروز

 یقابل: واژه تکرار

 نداره

 نیا در. دارد یزمان گردعقب و میمستق قولقلن از نشان یااشاره رشمولیز جهان

 را خود اکنون کشنعش که انگار. دارد بودنی دستور به یچشم ۀگوش متن نوع بند،

 از نه کند هیهد او به خواهدیم که هم یاکوزه یحت و داندیم سندهینو از باالتر و برتر

 آن و شب آن تواندن هرگز سندهینو که است علت نیا به بلکه بودن،ی ادگاری باب

 کشنعش جانب از «بلدم رو اتخونه» عبارت مدام نیهمچن. کند فراموش را اتفاق

 .ستین یزیگر «کشنعش» من از که دهدیم هشدار سندهینو به ایگو شود،یم تکرار

 عبارت ،«آمد نظربه» افعال با ،یپردازهیفرض بریمبتن یشناختمعرفت شمولریز جهان

 دانستم،ینم» یمنف فعل کاربرد نیهمچن و «امروزـ  هرگز ـ اصالً ـ مثالً ـ حتماً» یدیق

 .است همراه «نداره یقابل س،ین

 یخواب فراموش میکه خودم را تسل کردمیو آرزو م خواستمیاز ته دل م (00)

 اگر باشد، داشته دوام توانستیم اگر شد،یم ممکن یفراموش نیا اگر. بکنم

و  رفتیآهسته در عدم صرف م خواب یورادر  رفتیکه به هم م میهاچشم

 کی در مرکب، ۀلک کیاگر ممکن بود در  کردم،یخودم را احساس نم یهست
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 و امواج نیا از بعد و شدیم ممزوج مایهست تمام نیرنگ شعاع با یقیموس آهنگ

 یآرزو به شدیم دیناپد و محو یکلبه که دیدوانیم و شدیم بزرگ آنقدر اشکال

 یهست تمام که آمد نظرمبهشد،  کیناگهان افکارم محو و تار بعد. بودم دهیرس خود

 بودم زانیآو یکیتار و قیعم چاه ته در و شده ختهیآو کیبار چنگک کی سر من

مرتبه خودم را در اتاق  کیکه به خودم آمدم  یوقت. شدم رها چنگک سر از بعدـ 

 حالنیدرع و آمدیم بیغر نظرمهببودم که  یو به وضع مخصوص دمید یکوچک

 .بود یعیطب میبرا

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان

یی ـ روا 00

 یگفتمان

 گردعقب

 یزمان

: آرزو جهان

  خواستمیم

 کردمیآرزو م 

 یمعنابه( مختص دیق) بعد

 سپس

 ممکن اگر ـ شدیم ممکن اگر

 ۀجمل و شرط حرف) بود

 مثل ـ ودب نیمثل ا (.یشرط

 ـ آمد نظرمبه  ـ نکهیا

  ـ آمدیم نظرم به ـ

 (مختص دیق)  ناگهان

 یشناختمعرفت یفرض جهان

 ـ «است یءش یهست»: یاستعار

 یهست» ـ «است عیما یهست»

 «است لباس

 به یااشاره جهان در سندهینو. است شده ارائه بند نیا در یگفتمان و ییروا یمتن

 د،یبنیم عذاب نیا از ییرها ۀآستان در را خودش یرشنگ جهان در و گرددیبرم عقب

 کهاست  افتهی یمرگ در زین را خود ییرها ایگو. دارد را ییرها نیا یآرزو کمدست ای
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 ناممکن او یبرا زین آرزو نیا تحقق بند، انیپا در. دارد شباهت یریاث زن مرگ به

 یو یشناختمعرفت نجها. ندیبیم خواب از بعد یداریب در را خودش یو و شودیم

 باال، بند در شدهافتی یهااستعاره نیهمچن و کندیم بازگو را یو یآرزوها انیب مدام

 «یءش» یحس قلمرو از استفاده با را «یهست» مفهوم تیهدا که «است یءش یهست»

 تیقابل که کرده قلمداد یاماده ۀمثاببه ،یبعد قسمت در و است کرده محسوس و ینیع

 یئیش مانند را یهست دوباره و ،«است عیما یهست» دارد را شدن وجممز و بیترک

 راه محض عدم در او ازآنجاکه) آمدننظربه و بودن محسوس تیقابل وجود با که دانسته

 کرده مجسم یاشوندهجذب شئ مانند گرید بار کی و ستین محسوس شیبرا( رودیم

 یهست» بند، نیا انیپا در و ندکیم جذب را آن تیتمام یریاث دختر چشمان که است

 که است شده زانیآو یکیبار چنگل از که دانسته یلباس مانند را آن «است لباس

 . برسد یستین و محو به تا شودیم رها آن از تیدرنها

 که کردمیم گمان. زهاستیچ نیبهتر یخاموش که کردمیم گمان شهیهم من (01)

 ـ ندیبنش تنها و بگستراند را خود پر و لبا ایدر کنار ماریبوت مثل آدم است بهتر

. داندیم یک ـ بشود شد دی. چون آنچه که نباستین خودم دست گرید حاال یول

کردنم ریدستگ یمست برا ۀدسته گزم کی گریساعت د کی ایاالن  نیهم دیشا

انکار  یجا عالوه،به بدهم، نجات را خودم ۀالش که ستمین لیما چیه من ـ ندیایب

 از قبل یولخون را محو بکنم،  یهاهم که لکه برفرضنمانده است.  یهم باق

 که خودم یموروث شراب از شراب، یبغل آن از الهیپ کی فتمیب هاآن دست به نکهیا

 مانند را خودم یزندگ سرتاسر خواهمیم حاال. خورد خواهم امگذاشته رف سر

 در قطرهن را، قطرهآن را، نه، شراب آ ۀعصار و بفشارم دستم در انگور ۀخوش

 بروم آنکه از شیپ خواهمیم فقط. بچکانم تربت آب مثل امهیسا خشک یگلو
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 را است خورده اتاق نیا ۀگوش سلعه ای خوره مانند خرده خرده مرا که ییدردها

 .اورمیب کاغذ یرو

 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان یااشاره جهان متن نوع بند

یی ـ روا 01

 یگفتمان

 ای االن نیهم دیشا

 گرید ساعت کی

 ۀگزم دسته کی

 یبرا مست

 ندیایب رکردنمیدستگ

 (ندهیآ به اشاره)

 یموروث شراب از

 رف سر که خودم

 خواهم امگذاشته

 به اشاره) خورد

 (ندهیآ
 

 داندیم: باور جهان

: آرزو جهان

 انیب) خواهمیم

 (آرزو و هدف

 (مختص دیق) شهیهم

 (کردن فکر) کردم گمان

 حاال نیهمـ  دیشا

/ قطرهقطره: تکرار دیق

 خردهخرده

 یفرض جهان

 یشناختمعرفت

 یزندگ»: یاستعار

 «است یدنینوش

 فراموش را گذشته انگار. شودیم ترکینزد ندهیآ به مدام سندهینو یااشاره جهان

 که کندیم ذکر را ییهاهدف یو ینگرش جهان .است خود فکر به گرید اکنون و کرده

 دیترد دیق آوردن با اشیشناختمعرفت جهان در اما. اوست دنیرس خط انیپا به انگریب

 و کند بازگو را شیدردها تا بگذرد دیبا یصباح چند که رسدیم جهینت نیا به «دیشا»

 تیهدا که است یمعرفت جهان ۀکنندانیب «است یدنینوش یزندگ» ۀاستعار نیهمچن

 برده سود «یدنینوش» آن به وستهیپ و «اهیگ» یحس قلمرو از یزندگ کردنی نیع یبرا

 ۀخوش مانند را یزندگ و گرفته قرض را «انگور ۀخوش» عنصر اول، قلمرو از یو. است

 فردمنحصربه یزندگ همان که را اشعصاره تا فشرد را آن دیبا که است دانسته یانگور

 .بچکاند اشهیسا دهان در است تلخش و
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 نیا ۀهم یآسمان ۀصاعق ای و طوفان ای لرزهنیزم کی که کردمیم آرزو (06)

 یعال ۀجینت نیا که دیآیم نظرمبه...  دندیکشیم نفس اتاقم وارید پشت که هارجاله

 لذت و فیک من ۀشکنج از لکاته نیا که بود نیا مثل. بود من یزندگ و وجود

 که دمیشنیم خودم اطراف...  نبود یکاف خوردیم مرا که یدرد نکهیا مثل برد،یم

 رو وونهید و شرور نیا تحمل چطور چارهیب زن نیا: گفتندیم بهم یگوش درِ

 یباورکردن بودم شده لیذل من که یادرجه تا چون بود، هاآن جانببه حق کنه؟یم

 چپش ناخن شهیهم داشته عادت ننو یتو از زنم که»: گفت من به او مثالً ... نبود

 نقل قصه میبرا هم یگاه و شدهیم زخم که دهیجویم یبقدر ده،یجویم را

 در یو حالت بچگ بردیها سن مرا به عقب مقصه نیکه ا آمدینظرم مبه ـ «کردیم

  .کردیم دیمن تول

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 جهان

 ینگرش

 جهان

 یشناختمعرفت

 یی ـروا 06

 شخص: یفیتوص

 قولنقل

 میمستق

 گردعقب

 یزمان

: آرزو جهان

 کردمیم آرزو

 دیآیم منظربه

 بود نیا مثل

 نکهیا مثل

 دیق) مثالً 

 (مختص

 آمدیم نظرمبه

 که است نیا از یحاک لکاته زن فیتوص. است یفیتوص ـ ییروا یمتن فوق بند

 (مادرش) نینابیب و یانیم یحالت که دوم زن و( یریاث) اول یآرمان زن از پس سندهینو

 زن نیا. دارد او یبرا را میال یعذاب حکم که افتاده( لکاته) سوم زن بند در اکنون است

 ینگرش جهان در. دهد شکنجه را سندهینو تا ایدن نیا در است مرگ نیجانش ایگو

 جهان. سازد نابود را شهوت در صیحر یمردها تا کندیم را یآسمان یبال هر یآرزو
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 همچون یافعال با که است یپردازهیفرض ینوع بریمبتن یشناختمعرفت شمولریز

 «مثالً» مختص دیق ،«نکهیا مثل بود، نیا مثل» یهاعبارت ،«دیآیم نظرمبه د،یآیم نظربه»

 .است رفته کاربه «نبود یباورکردن ،نبود یکاف» یمنف فعل کاربرد نیهمچن و

 خواب بشوم ورغوطه یته و قیعم خواب کی در که یاقهیدق از قبل یکم (01)

 ایگوـ  بدهم رییتغ را سرنوشتم و زمیبگر ودمخ از خواستمیم نکهیا مثلـ  دمیدیم

 که آمدیم نظرمهب …ست،ین هم مسلم مطلب نیا یول نبود؛ مؤثر هاآن در من ۀاراد

 ... کردمیم تصور تاکنون کهیطورآن ایدن و بودم نشناخته را خودم موقع نیا تا

 و مجهول کیتحر ۀلیوسهب گذاشتمیم خودش اریاختبه را دستم اگر کردمیمگمان 

 .افتادیم کاربه خودهخودب یناشناس

 جهان ینگرش جهان یااشاره جهان متن نوع بند

 یشناختمعرفت

یی ـ روا  01

 یگفتمان

: آرزو جهان یزمان گردعقب

 دمیدیم خواب

 خواستمیم

 آمدیم نظرمبه

 (کردمیم فکر)

 کردمیم گمان

 (کردمیم فکر)

ـ  نکهیا مثل

 ایگو

 کردمیم تصور

 یفرض جهان 

 یشناختمعرفت

: یاستعار

 مکان خواب»

 «است

 یزمان گردعقب به یااشاره جهان. است یگفتمانیی ـ روا بند، نیا در متن نوع

 انینما شتریب سندهینو یزیگرازخود میبرو کتاب انیپا یسو به هرچه. دارد اشاره

 نه و بردیم شیپ را حوادث که است جبر نیا اکنون سندهینو ینگرش جهان در. شودیم

 نشناخته و ستین نبود،» یمنف افعال کاربرد با یشناختمعرفت رشمولیز جهان. اریاخت
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 مکان خواب» یاستعار یشناختمعرفت یفرض جهان در تیهدا ن،یهمچن و ،«بودم

 ینیع را آن «مکان» یحس عنصر از استفاده با «خواب» کردن یمفهوم باب در ،«است

 شودیم آن داخل یوقت که است یظرف و قیعم مکان «خواب» او نظر از و است کرده

 .شودیم دور کسهمه و زیچهمه از

 و ستدیایم بدن در خون اگرچه  ـ !بودم هازنده آمرزش مأمور من نکهیا مثل( 03)

 یقیحق یذرات تنم افتاده بودم ...  برعکس آرزو یۀتجز و مرگ فکر به بارها... 

 ـ...  دم،یدیم که را آنچه کردمیم فکر یگاهوم ... بش نابودو  ستیکه ن کردمیم

 و فکر که بودم آرزومند... ـ  کردیم خسته و ترساندیم مرا دوباره یزندگ فکر

 .داشتمیم کندشده و کرخت احساسات

 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان یااشاره جهان متن نوع بند

 یگفتمان 03

 

 فکر به: باور جهان -

 بودم افتاده

 یآرزو: آرزو جهان

 کردمیم یقیحق

 فکر: باور جهان

 کردمیم

 آرزومند: آرزو جهان

 بودم

 نکهیا مثل

 اگرچه

 یفرض جهان

 یشناختمعرفت

 : یاستعار

 جاندار موجود فکر

 .است

 گاه او یبرا افکار سندهینو باور جهان در. شودیم آغاز یگفتمان یمتن با بند نیا

 ،افتندیم راه به موجودات نیا که ندیآیم نظربه یالیخ جاندار موجودات مانند

 یفرض رشمولیز جهان. ردیبگ را هاآن یجلو تواندینم یمانع چیه کهیطوربه

 یهانشانه نیهمچن و «است جاندار موجود فکر» ۀاستعار با سندهینو یشناختمعرفت

 .شودیم ساخته «اگرچه و نکهیا مثل»
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 مکث یباز انیم در یگاه اگر …  !دیگوینم دروغ که است مرگ تنها( 09)

 مرگ یزندگ مدت تمام در و میبشنو را مرگ یصدا که است نیا یبرا م،یکنیم

و نداند که فکر چه  فتادهیاتفاق ن یهر کس یبرا ایآ ـ کندیم اشاره ما به که است

 .بکنم یجاودان شبو  یستین میخودم را تسل خواستمیم و … کند؟یرا م زیچ

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان

 یی ـروا 09

 یگفتمان

 نداند: باور جهان -

: آرزو جهان

 خواستمیم

 (یشرط ساخت) اگر

 یفرض جهان

 یشناختمعرفت

 انسان مرگ»: یاستعار

 «است

 و نداند» افعال با ینگرش جهان. شودیم ارائه یگفتمان ـ ییروا یمتن مذکور بند در

 بند نیا در تیهدا کالم یفحوا و بافت از آنچه به باتوجه. است همراه «خواستمیم

 ۀاستعار ،نیبنابرا .است مثبت و موافق مرگ به تیهدا نگاه گفت توانیم د،یآیبرم

 و «میکنیم مکث یباز انیم در یگاه اگر» یشرط ۀجمل نیهمچن و «است انسان مرگ»

 یفرض جهان ۀکنندانیب «نداند و فتادهین اتفاق ،دیگوینم» یمنف افعال کاربرد

 . است سندهینو یشناختمعرفت

شده  داریب یو طوالن قیعم خواب از که بود نیا مثل اضطراب شدت از( 21)

 .رفت رونیب اتاق در از شوم بلند میجا از خواستم که نیهم. باشم

 جهان متن نوع بند

 یااشاره

 یشناختمعرفت جهان ینگرش جهان

 یی ـروا 21

 یگفتمان

 گردعقب

 یزمان

: آرزو جهان

 خواستم

 بود نیا مثل

 یفرض جهان

: یاستعار یشناختمعرفت

 «است مکان خواب»
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 گردعقب با یااشاره رشمولیز جهان. است یفیتوصـ  ییروا متن مذکور، بند در

 و سندهینو یآرزو ینگرش جهان نیمب «خواستن» فعل. است همراه گذشته به یزمان

 جهان ۀدهندنشان «است مکان خواب» ۀاستعار نیهمچن و «بود نیا مثل» عبارت

 عنصر از استفاده با تیهدا ،«خواب» کردن یمفهوم باب در است، یشناختمعرفت

 داستان در رشمولیز یهاجهان یفراوان ،ادامهدر. است کرده ینیع را آن «مکان» یحس

 . است شده داده نشان کیتفکبه

 
 کور بوف داستان در رشمولیز یهاجهان یفراوان. 1 نمودار

 جهینت. 3

 متن یهاجهان ۀانگار براساس را تیهدا صادق اثر ،کوربوف داستان پژوهش، نیا در

 ۀسندینو که شد مشخص و ایمکرده یابیارز و یبررس یشناخت یشعرشناس کردیرو در

 جهان سه که است گفتنی. است کرده عمل خواننده درك یراستا در چگونه داستان

 ۀنحو و ساخت از یمهم بخش یشناختمعرفت و ینگرش ،یااشاره رشمولیز
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 به دیبا متن، کامل شناخت یبرا. دهندیم نشان را داستان متن یهاجهان یریگشکل

 مشخص متن خود خالل از متن ۀشیاند تا پرداخت آن بخشبخش لیتحل و فیتوص

 متن یهاجهان ۀانگار. رندیگیم شکل متن از خارج که ییگفتارهاپاره قِیطر از نه شود،

 یچگونگ کشف ،یادب نقد در یدیجد ریمس ،یشناخت یشناسشعر کردیرو براساس

 خواننده یذهن ییبازنما ساخت به آنچه هر و شدهارائه زمان انیم روابط ذهن، عملکرد

 مطالعات انیم است یپل کردیرو نیا رو،نیازا. کندیم باز انسان یرو به کند،یم کمک

 در سندهینو به یداستان متون یریگشکل در که یشناخت یشناسزبان ۀحوز و یادب

 به پاسخ یدرپ. کندیم یانیشا کمک متن شتریب درك در خواننده به زین و بهتر نگارش

 یگفتمان و ییروا متن از شتریب متن جهان در تیهدا صادق که گفت دیبا اول پرسش

 که داشت اذعان دیبا دوم پرسش به اسخپ در و است کرده استفاده داستان نیا در

 مشاهده کور بوف در یشناختمعرفت و ینگرش ،یااشاره رشمولیز جهان سه اگرچه

 قیطر از که دارد یاکنندهنییتع نقش یشناختمعرفت رشمولیز جهان اما شود،یم

 تیقطع بریمبتن تکرار و یشناخت یهااستعاره و دیتأک یدهایق ،یشرط جمالت

 یااشاره رشمولیز جهان سه که است آن از یحاک هاافتهی ن،یهمچن. است یابیازبقابلِ

 بوف داستان دردرصد  10/81 یشناختمعرفت ودرصد  88/88 ینگرش ،درصد 68/29

 یشناختمعرفت رشمولیز جهان دهدیم نشان جینتا که اندگرفته قرار مورداستفاده کور

 . را داشته است کاربرد زانیم نیترکم یااشاره رشمولیز جهان و کاربرد زانیم نیشتریب

 هانوشتیپ

1. cognitive poetics 

2. text world 

3. discourse world 

4. sub-worlds 

5. deictic 
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6. attitudinal 

7. epistemic 

8. Text World Theory 

9. Werth 

10. Stockwell 

11. J. Gavins 

12. texture 

13. embodied cognition 

14. Short 

15. Johnson 

16. informative function 

17. modal function 

معنای عدم حضور گزارۀ با خط فاصله )ـ( نشان داده شده است به ها. مواردی که در درون جدول03
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