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Abstract
Text world theory, which is derived from cognitive poetics, opens up new
horizons to human beings to discover how the mind works and how to make
a mental representation. From this point of view, the study of literary works
is an effective step towards the construction of the author and audiences’
intellectual world and transferring the effects of text through textual signals.
This article studies Tarikh-i Bayhaqi based on this approach. The three
layers of “discourse world,” “text world,” and “sub-worlds” in this theory,
and the small text worlds that create the original text world are shown. The
dynamism of the text world in Tarikh-i Bayhaqi is less visible due to its
historical narrative. The author, using world-building elements and functionadvancing propositions, has produced a narrative-report construct and
character-based and, in some cases, environment-based descriptions in this
text. Changing the temporal and spatial conditions of narrations and guiding
the various narratives through the sub-worlds force the reader to
conceptualize the worlds with variable spaces. Of course, the
conceptualization process implies the mobility of this action.

Keyword: Cognitive poetics, Text world, Discourse world, Sub-world,
Tarikh-i Bayhaqi.
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چکیده
نگاه نظریۀ جهان متن به تحلیل متون ،برگرفته از رویکرد شعرشناسی شناختی ،دریچ ۀ ت ازهای ب ه روی
انسان برای کشف چگونگی عملکرد ذهن و چگونگی ساخت یک بازنمایی ذهنی میگشاید .مطالع ۀ آث ار
ادبی از این منظر به منزلۀ گامی مؤثر در ساخت جهان فکری نویسنده و مخاطب و نیز چگ ونگی انتق ال
تأثیر متن از طریق نشانههای متنی است .مقالۀ حاضر روایتهای تاریخ بیهق ی را در بس تر ای ن رویک رد
بررسی میکند .سه الیۀ «جهان گفتمان»« ،جهان متن» و «جهانهای زیرشمول» در این نظریه در ساخت
روایی این متن تبیین و جهانهای متن خردی که باعث ایجاد جهان متن کالن و اصلی شده ،نشان داده
شد .پویایی جهان متن روایتهای بیهقی به دلیل روایت تاریخی آن کمتر به چشم م یآی د .نویس نده ب ا
استفاده از عناصر جهانساز وگزارههای نقشگستر باعث ایجاد ساخت روای ی گزارش ی ،توص یفه ای
شخصیت و در مواردی ،محیط محور در این متن شدهاست .تغییر در شرایط زمانی و مک انی روای ته ا و
هدایت جریان روایتهای مختلف از طریق جهانهای زیرشمول ،مخاطب و خواننده را به مفهومیس ازی
جهانهای با فضاهای متغیر وادار میکند ،البته فرایند مفهومیسازی بر پویایی این کنش داللت دارد.
واژههای کلیدی :شعرشناسی شناختی ،جهان متن ،جهان گفتمان ،جهان زیرشمول ،تاریخ بیهقی.

 .9مقدمه
در نیمۀ دوم قرن بیستم و به دنبال انقالب شناختی ،توجه زبانشناسی شناختی ب ه نح وۀ
عملکرد مغز انسان در بازنماییهای ذهنی و پردازشهای زبانی ش کل دیگ ری ب ه خ ود
گرفت .تا قبل از این ،عمدۀ توجه زبانشناسی به ساختار زبان معطوف بود و به فرایندهای
ذهنی که منجر به تولید و درک زبان میشود ،کمتر توجه نشان میدادند .همزمان با ای ن
انقالب شناختی ،مبانی و مفاهیمی همچ ون اس تعارۀ مفه ومی ،2ط ر وارهه ا ،9نگاش ت

 .9رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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مفهومی ،9درک تجسمیافته ،2الگوهای شناختی آرمانی 9و مفاهیمی از این قبیل از س وی
افرادی همچون لیکاف ،4جانس ون ،8ت المی 8و ...مط ر ش د ک ه ه ر ک دام ب ه بررس ی
بازنماییهای ذهنی انسان از تجربیات روزمرۀ خود در جهان واقعی م یپردازن د .جانس ون
معتقد است نظریۀ شناختی نشان میدهد زبان محصولی است که از نظام ساختاری مج زا
در ذهن تولید نمیشود ،بلکه از آن فرایندهای شناختی به وجود آمده ک ه ذه ن انس ان را
ق ادر ب ه س اختن تص وراتی از تجرب ه م یکن د ک ه زب انشناس ان ش ناختی آن را درک
«تجسمیافته» مینامند (ر.ک ,فریمن.)262 :9990 ،
نظریۀ جهان متن 8با بهرهگیری از فرضیات شناختی در سال  9999میالدی به وس یلۀ
پُل ورث 6در کتابی به نام جهانهای متن :بازنمود فضای مفهومی در گفتمان 9مطر ش د
و به وسیلۀ افرادی همچون جوانا گاوینز 90در کتابی با عنوان مقدمهای ب ر نظری ۀ جه ان
متن 99و پیتر استاکوِل 92در کتابی با عنوان بوطیقای شناختی 99بسط و گسترش یافت .به
اعتقاد پُل ورث ،بررسی و شناسایی فرایندهای شناختی که زمین هس از ه ر گون ه ارتب ا
انسانی از قبیل خواندن یک کتاب ،اجرای یک نمایش نامه و ی ا حت ی مکالم ۀ تلفن ی و...
هستند ،از طریق این رویکرد روانشناختی امکانپذیر است .بن ابراین ،تمرک ز اص لی ای ن
نظریه بر بررسی فرآیندهای ارتباطی انسان است ( .)Gavins, 2007: 6نقش بافت در ای ن
ارتبا زبانی بسیار حائز اهمیت است .جوانا گاوینز معتقد است بازنم اییه ای ذهن ی ک ه
زمینهساز ایجاد یک ارتبا زبانی هستند ،نه تنها بر پایۀ خ ود زب ان اس ت ،بلک ه تج ارب
پیشین فرد ،دانش شخصی و محل پیرامون او نق ش مهم ی در ایج اد ای ن ارتب ا ایف ا
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میکنند ( .)Ibid: 8روش تحقیق در این جستار ،توصیفی تحلیلی و بر مبنای نظریۀ جهان
متن است.
در این مقاله ،ما برآنیم تا نمونههایی از روایتهای تاریخ بیهقی را بر اساس این نظریه
بکاویم و چگونگی بازنماییهای ذهنی و کاربست این نظریه را در این اثر نشان دهیم.
 .2پیشینۀ پژوهش
دربارۀ بررسی روایتهای بیهقی بر اساس مؤلفههای جهان متن تاکنون پژوهشی ص ورت
نگرفتهاست .در این میان ،برخی پژوهشها دربارۀ نظریۀ جهان متن انجام شدهاست که به
برخی از آنهایی اشاره میکنیم که با موضوع این جستار مرتبط هستند.
در مقالههایی همچون «تحلیل داستان در نظریۀ جهان متن :مطالعۀ م وردی وداع اث ر
جالل آل احمد» از آزیتا افراشی« ،بررسی عناصر جهان متن بر اس اس رویک رد بوطیق ای
شناختی» و «خوانش شعر «حکایت» اثر احمد ش املو ب ا رویک رد شعرشناس ی ش ناختی» و
«شناخت جهان متن رباعیات خیام بر اساس نگاشت نظام با رویکرد شعرشناسی ش ناختی»
از لیال صادقی« ،کاربرد نظریۀ جهان متن در شناسایی عناصر سازندۀ متن روای ی داس تان
شازده احتجاب بر مبنای رویک رد شعرشناس ی ش ناختی» از ارس الن گلف ام ،کت ابه ای
بوطیقای شناختی از پیتر استاکوِل ترجمۀ محمدرضا گلشنی و نیز درآمدی بر شعرشناس ی
شناختی از پیتر استاکوِل ترجمۀ لیال صادقی جهان متن را بررسی کردهاند.
 .9چارچوب نظری
برخالف برخی از نظریههای ساختگرا که فقط به بررسی متن پرداختهاند و یا ه ر ی ک از
تفسیرها و دنیاهای مربو به نویسنده و خواننده را جداگانه بررسی کردهاند ،نظریۀ جه ان
متن که یک رویداد زبانی است ،با کنار هم قرار دادن خوانن ده و نویس نده ب ه عن وان دو
مشارک اصلی گفتمان و بسط فضای ذهنی آنان در پی دستیابی ب ه جه انه ای م تن و
جهانهای امکان از طریق بازنمودهای ذهنی مشارکان این گفتمان اس ت .در واق  ،ای ن
بازنمودهای ذهنی که از جهان گفتمان 9پدید میآیند ،همان جهانهای متن هستند .ای ن
نظریه ابزارهای تحلیلی ضروری را برای مطالعۀ نظاممن د ای ن بازنموده ای ذهن ی ارائ ه
میدهد.

1. Discourse world

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،2تابستان 69/9999

جداییناپذیر بودن زبان و ذهن باعث میشود ما در اتفاقات روزمرۀ خود برای هر قطعه
از زبانی که استفاده میکنیم ،در ذهن خود قابهایی ایج اد کن یم .روب هرو ش دن م ا ب ا
تجربیات باعث ایجاد بازنماییهای ذهنی از این قابها و در نتیجه ،مفهومیسازی و درک
زبان مورد استفاده میشود .در واق  ،این مفهومیسازیها همان جهانهای م تن هس تند:
«چگونه این جهانهای متن شکل میگیرند ،پیکربندی مفهومی آنها و اینکه چگون ه م ا
به عنوان انسان از آنها استفاده میکنیم ،کانون نظریۀ جهان متن است» ( Gavins,2007:
. )2
نظریۀ جهان متن یک چارچوب گفتمانی است که هم چگونگی ساخته ش دن و تولی د
یک متن وجه همت آن است و هم به چگونگی تأثیر مفاد و محتوای پیرامون آن متن ب ر
تولید و پذیرش آن میپردازد .تأکید در این نظریه بر آن است که از طریق بافت میت وان
به پیچیدگیهای گفتمان پی ب رد .بن ابراین ،تولی د و دریاف ت م تن از باف ت فرهنگ ی و
اجتماعی حاصل میشود و باید دادههای زبانی را در بافت این متن بررسی کرد.
جهان متن در پی آن است که با شناخت جهانهای متفاوت و نیز عناصر جهانساز به
درک اثر بپردازد .در این نظریه ،تحلیل کل متن و جهانهای ذهنی ب ر تحلی ل جمل هه ا
ارجحیت دارد .تکیۀ اص لی ای ن نظری ه ب ر ای ن اس ت ک ه انس ان گفتم ان را از طری ق
بازنمودهای ذهنی پردازش و درک میکند .در این رویکرد ،سازوکار شناختی ،ابزاری برای
درک جهان متن داستان تلقی میشود و فرایند شناختی درک جهان متن به واسطۀ ذه ن
مخاطب ،در چارچوب نظریۀ بوطیقای شناختی با تحلیلی خوانندهمحور ص ورت م یگی رد
(صادقی.)928 :9969 ،
9
نظریۀ جهان متن از سه الیۀ مفهومی جهان گفتمان ،جهان متن و جهان زیرش مول
تشکیل شدهاست .در ادامه ،به بررسی این الیههای سهگانه میپردازیم.
 .9 9جهان گفتمان

جهان گفتمان در واق  ،شامل تمام دانشهای شخص ی ،زیس تی و فرهنگ ی دو مش ارک
اصلی یک متن ،یعنی نویسنده و مخاطب آن است .البته به دلیل گس تردگی ای ن دای ره،
ورث محدودیت متنمداری را برای فرایند پردازش در نظر میگیرد؛ به عبارت دیگر ،م تن
تنها از اطالعات و دانشی کمک میگیرد که به دریافت گفتمان مورد نظر کمک میکن د.
وی مینویسد« :گفتمان تالش آگاهانه و مشترکی از سوی سازنده و دریافتکنن ده ب رای
1. Sub worlds
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ساخت جهانی در این میان است که در آن گزارهها بس ط پی دا کنن د و منس جم ش وند و
سرانجام ،منجر به ساخت معنایی جدیدی گردند» ( .)Werth, 1995: 95پُل ورث ب ر ای ن
باور است که میان جهان متن و جهان گفتمان تفاوت وج ود دارد؛ زی را جه ان گفتم ان،
بافتی است که از ارتبا تقریباً یکسان در زمان و مکان میان دو مشارک شکل میگی رد،
در حالی که جهان متن ،بازنمایی ذهنی است که گفتمان پایه و اساس آن اس ت و ش امل
شخصیتها و دیگر پدیدههاست (.)Ibid, 1999: 77
عوامل جهان گفتمان عبارتند از« :ادراکهایی از موقعیتهای آنی و باورها ،دان شه ا،
خاطرات ،امیدها ،رؤیاها ،قصد و تحلی ل مش ارکان گفتم ان» (.)Stockwell, 2002: 136
گاوینز در کتاب مقدمهای بر نظریۀ جهان متن مینویسد:
«نظریۀ جهان متن ،ارزیابی خود از ارتبا و ذهن را در سطح بالفصل تولی د و دریاف ت
گفتمان آغاز میکند .با توجه به اصول شناختی آن ،اولویت را ب ه تجرب ۀ انس انی زب ان
میدهد و روابط متقابل چهرهبهچهره بین زندگی و تفکر انسانه ا را ب ه عن وان نمون ۀ
اولیه برای تمام جنبههای دیگر ارتبا و شناخت بهکار میبرد .محتوای این تعامل و نیز
چارچوبی که در پیرامون آن قرار دارد ،موضوع جهان گفتمان نظریۀ جهان متن است .به
طور معمول ،در ارتباطات نوشتاری ،محیط بالفصل مادی و فیزیکی گفتمان ب ه لح ا
اهمیت ثانوی به عناصر متنی تبدیل میشود که نقطۀ اصلی ارتبا بین مشارکان است»
(.)Gavins, 2007: 18

 .2 9جهان متن

الیۀ مفهومی دیگر نظریۀ جهان متن ،الیۀ جهان متن است .اطالعاتی که زمینهساز بافت
اصلی داستانها هستند ،در این الیه از نظریۀ جهان متن قرار میگیرند .در نظری ۀ جه ان
متن ،از طریق ارتباطی که در جهان گفتمان میان نویس نده و مخاط ب برق رار م یش ود،
نشانههای زبانی بسیاری شکل میگیرد که خود میتواند زمین هس از ش کلگی ری زمین ۀ
مشترک دانش یا همان جهانگفتمان باشد .در تعریف جهان متن گفتهاند« :مفهومسازی و
درک بازنماییهای ذهنی انس ان از موقعی ته ای تجرب هش ده از طری ق ط ر وارهه ا و
چگونگی شکلگیری و بهکارگیری این مفهومسازیها ،جهان متن نامیده میشود» ( Ibid:
. )2
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ویژگیها و جزئیات مشخصی هست که این جهانهای متن را میسازند .از جملۀ آنها
میتوان عناصر جهانساز9و گزارههای نقشگستر 2را نام برد .گاوینز عناصر جه انس از را
چنین تعریف میکند:
«ما در ارتباطات روزمرۀ خود به طور مرتب طیف وسیعی از اصطالحاتی را میسازیم که
اصول تجسمیافتۀ ادراکی ما را بیان میکنند و ما را قادر میسازند تا تجربیات خود را از
جهان با دیگران در میان بنهیم .این اصطالحات ،ساختمان اساسی بازنماییهای ذهن ی
ما را از گفتمان شکل میدهند .در اصطال نظریۀ جهان متن ،اینها به عن وان عناص ر
جهانساز شناخته میشوند» (.)Ibid: 36

زمان ،مکان ،شخصیتها و اشیاء ،عناصر جهانساز هستند و گ زارهه ای نق شگس تر
روند پیشبرد روایت و داستان را با بازنمایی ک نشه ا ،روی دادها و ...تس ری م یبخش ند.
عبارات اشاری در ح وزۀ زب ان ب ا ارج اع ب ه جه ان پیرام ون و اش یاء ،در واق  ،عناص ر
جهانسازی هستند که موجب تشکیل پسزمینه در مقابل پیشزمینه م یش وند و ه دف
آنها هم تمایز مرزهای زمانی و مکانی است .این عناصر جهانساز به چهار دستۀ زم ان،
مکان ،شخصیت و اشیاء تقسیم میشوند .در واق  ،عناصر جهانساز هر گفتمان ب ا تعی ین
مرزهای مکانی ،وقوع گفتمان را در مکانی خیالی یا واقعی امکانپذیر میکند.
جدول  :9عناصر جهانساز
زمان صرفی فعل ،نظام وجهی فعلها ،قیدهای زمانی و بندهای قیدی
زمان:
قیدهای مکانی ،بندهای مکانی و گروههای اسمی مکانی خاص
مکان:
شخصیتها و اشیاء :گروههای اسمی و ضمیرها

گزارههای نقشگستر شامل فعلهایی است که شخصیته ا در مقاب ل یک دیگر و در
برابر اشیاء پیرامون خود در صحنهای توصیف میکنند ،کنشی را به تصویر میکش ند و ی ا
بحثی را مطر میکنند و در نتیجه ،باعث ساخته شدن حالتها ،کنشها ،روی دادها و ه ر
استدالل و اسناد مرتبط با اشیاء و شخص یته ا در جه ان م تن م یش وند (.)Ibid: 132
استاکوِل اقسام نقشگسترها را روایی ،توصیفی ،گفتمانی و دستوری میداند و هر ک دام را
دارای نوعی کارکرد ،کارگفت و اسناد خاصی میداند (.)Stockwell, 2002: 138

1. World- Building elements
2. Function- Advancing prepositions
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جدول  :2اقسام نقشگسترها
کارگفت
کارکرد
نوع اسناد
پیرنگگستر گزارش ،برشمردن
کنشی

نوع متن
روایی
توصیفی
صحنهگستر
حالت
صحنه
شخص حالت ،وصفی شخصگستر
عادتگستر
عادتی
روال عادی
موضوعگستر
ربطی
گفتمانی
هدفگستر
امری
دستوری
 .9 9جهانهای زیرشمول (فرعی)

توصیف صحنه
توصیف شخصیت
توصیف عادت
فرض ،نتیجه
درخواست ،فرمان

الیۀ سوم نظریۀ جهان متن را جهانهای زیرشمول یا جهانهای فرعی تشکیل میدهند.
شکلگیری مرزهای جهان متن بر اساس عناصر جهانساز منجر به ایجاد مرزهای جه ان
گفتمان میشود و در پی آن ،دیگر الیۀ مفهومی نظریۀ جهان متن ش کل م یگی رد ک ه
جهانهای زیرشمول یا فرعی نام دارند (.)Werth, 1999: 224-230
اگرچه ساخت یک روای ت داس تانی و پوی ایی و حرک ت آن ب ه س مت جل و در گ رو
گزارههای نقشگستر و عناصر جهانساز است ،ولی مفاهیم و اندیشههای حاکم بر متن در
سایۀ نوع جهان گفتمان و جهانهای زیرشمول شکل میگیرد .این جهانهای زیرش مول
در نتیجۀ نقش عناصر جهانساز در ایجاد الیههای جهان متن شکل میگیرند و خ ود ب ه
سه دستۀ اشارهای ،نگارشی و معرفتشناختی تقسیم میشوند .پُل ورث تقسیمبن دی ای ن
جهانهای فرعی را به جهانهای فرعی عبارات اش اری ،نگارش ی و معرف تش ناختی در
نتیجۀ اتخاذ باورها و دیدگاههای هر کدام از شخصیتهای جهان متن میداند.
 .9 9 9جهانهای زیرشمول اشارهای
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در نتیجۀ اشاره مشارکان گفتمان از زمان ،مکان و اُبژههای جهان متن به زم ان ،مک ان و
اُبژههای دیگری شکل میگیرند .چنین اشارههایی در روایتهای داستانی اغل ب ب ا گری ز
زدنهای مکرر به گذشته و آینده صورت میپذیرد .این تغیی رات ه م در زم ان و ه م در
مکان صورت میگیرد .جهانهای زیرشمول بر اثر درونهگیری هر فعالیتی در گذشته شکل
می گیرد؛ ازجمله صفت مفعولی که باعث ایج اد عق برف ت (ف الشب ک) م یش ود ،ی ا

1. Deictic Sub Worlds
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بهکارگیری جملۀ پیرو برای ایجاد فاصلهگذاری در کنش و پدید آوردن جه ان زیرش مول
(:)Stockwell, 2002: 14
«هرگاه یک شرکتکنندۀ گفتمان ،یک جهان متن جزئی ایجاد کند ک ه ب ا پارامتره ای
فضایی و زمانی جهان گفتمان مطابقت ندارد ،مشارک آنها الزم است که یک س اختار
جدی د اش ارهای ک ه در آن  Origoاز مفه وم خ ود در اینج ا و ح ال تغیی ر ک رده،
مفهومیسازی کند .در روانشناسی شناختی ای ن فراین د ب ا عن وان فرافکن ی ش ناخته
میشود .به جای استفاده از دیدگاه دنیای واقعی خود ب رای درک زب ان م ورد اس تفاده،
شنوندگان و خوانندگان شرکتکننده در جهان گفتمان باید مفهوم خود را از نقطۀ ص فر
ارجاعی بر روی کسی یا چی زی دیگ ری در جه ان م تن نگاش ت کنن د» ( Gavins,
.)2007: 42
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در نتیجۀ اشاره زمانی به آرزو ،باور و هدف شکل میگیرند .این جه ان ش امل ج ایگزینی
آرزو ،باور یا هدف مشارکان یا شخصیتها به صورت جهانهای آرزو ،باور و هدف اس ت.
جهانهای نگرشی بر پایۀ آرزو به واسطه گزارههایی چ ون خواس تن ،آرزو ک ردن ،خ واب
دیدن ،رؤیا دیدن و مفاهیم مشابه ایجاد میشود .جهانهای باور ب ه واس طۀ گ زارهه ایی
چون باور کردن ،دانستن و فکر کردن معرفی م یش وند و جه انه ای ه دف ب ه قص د
بیانشدۀ مشارکان گفتمان و شخصیتها مربو است ،بدون در نظ ر گ رفتن کنش ی ک ه
انجام م یدهن د؛ مانن د ق ول دادن ،تهدی د ک ردن ،عرض ه ک ردن و درخواس ت ک ردن
(.)Stockwell, 2002: 140
 .9 9 9جهانهای زیرشمول معرفتشناختی
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به نقش شر در شکلگیری جهانهای فرعی معرفتشناختی و در نتیج ه ،جه ان م تن
میپردازد .گاوینز بر این باور است که این نشانههای متنی در واق  ،نشانهای برای اندیشۀ
زیربنایی متن به شمار میآیند و از این نظر که به فرض و اندیشهای نمایان در ورای متن
اشاره دارد ،مهم و درخور توجه است .اساس شکلگیری ای ن جه ان فرع ی ب ر ف رض و
احتمال و ممکن بودن بنا شدهاست .این جهانهای فرضی با طر ش دن در گ زارهه ایی
همچون شاید ،باید و نکن ،از سوی مشارکان یک گفتمان است ک ه گ اهی ب ه تغیی ر در
عناصر جهانساز منجر میشود.
1. Attitudinal Sub Worlds
2. Epistemic Sub Worlds
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در ادامه ،به بررسی بیشتر این الیههای مفهومی از نظریۀ جهان متن در روایتهایی از
بیهقی میپردازیم:
«از عبدالرحمن قوال شنیدم ،گفت :امیرمحمد روزی دو سه چ ون متحی ری و غمن اکی
میبود .چون نان میبخوردی ،قوم را بازگردانیدی .سومروز احمد ارسالن گفت :زندگانی
خداوند دراز باد .آنچه تقدیر است ،ناچار بباش د .در غمن اک ب ودن ب س فای ده نیس ت.
خداوند بر سرِ شراب و نشا باز شود که ما بندگان میترسیم که او را سودا غلب ه کن د،
فالعیاذ بالله ،و علتی آرد .آنچه گفتهاند که غمناکان را شراب بای د خ ورد ت ا تف تِ غ م
بنشاند ،بزرگغلطی است .بلی در حال بنشاند و کمتر گرداند ،اما چون شراب دریاف ت و
بخفتند ،خماری منکر آرد که بیدار شوند و دو سه روز بدارد» (بیهقی.)8 8 :9966 ،

این خالصهای از گفتگویی است که به وسیلۀ بیهقی ،عبدالرحمن قوال ،احمد ارس الن
و امیرمحمد به عنوان مشارکان گفتمان دربارۀ احواالت امیرمحمد ص ورت پذیرفت هاس ت.
جهان گفتمان این راوی ،ذکر احوال امیرمحمد است.
اشارات آنها به محیط بالفصل پیرامون این گفتمان ،اطالعاتی درب ارۀ امیرمحم د ب ا
هدف شناخت او در اختیار مخاطب قرار میدهد .البته این اطالع ات ب ه مخاط ب کم ک
چندانی نمیکند ،چ ون در ای ن می ان ،ی ک جه ان م تن در درون ای ن جه ان گفتم ان
درونهگیری میشود .احمد ارسالن در این جهان متن درونهگیریشده ،به عن وان یک ی از
شخصیتها و راوی حضور دارد و اطالعات ما از آنها محدود به آن چیزی اس ت ک ه در
متن گنجانده شدهاست .این الیۀ جه ان گفتم ان ک ه ب ر اس اس احساس ات و باوره ای
شخصیتهای داستان شکل میگیرد ،در ادامه با توصیفی از بیهقی دربارۀ شراب بر اساس
دانش قبلی خود او و با هدف شناخت بیشتر ارائه میشود ک ه س اخت (س اختار) بازنم ایی
ذهنی خواننده را دربارۀ احواالت امیرمحمد و تأثیری که ممکن است شراب بر وی داش ته
باشد ،با پیچیدگی روبهرو میکند.
ارتبا بین مخاطب و نویسنده به عنوان بخش ی از گفتم ان در ای ن زمین ه ،در زم ان
گذشته شکل میگیرد .هر دو در یک زمان و مکان واحد نیستند و شیوۀ ارتبا ه م ی ک
گفتگوی چهرهبهچهره و یا رودررو نیست .در اینگونه جهانهای گفتمان ،راوی ب ه عن وان
دانای کُل ،گزارش را روایت میکند و در گفتمان دخیل است .روایت بدون کانونیش دگی
صورت می پذیرد ،چون راوی از شخصیتها بیشتر میداند .تغییر زاویۀ دی د ب دون قرین ه
صورت می گیرد و درآمیختن زاویۀ دید اول و س وم باع ث درآمیختن زم ان ه ای روای ت
میشود.
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جهان گفتمان دیگری در روایت بیهقی وجود دارد که مشارکان آن ،بیهقی ،امیرمسعود،
امیرمحمد ،نبیه (فقیه) ،حاجب بزرگ و تعدادی از افرادی اس ت ک ه ن امی از آنه ا ذک ر
نشدهاست:
«امیر گفت :خبر برادرم چیست و لشکر کی خواهد رفت نزدیک وی؟ گفتند :خبر خداوند
سلطان همه خیر است و در این دو سه روزه ،همۀ لشکر بروند و حاجب ب زرگ ب ر اث ر
ایشان ،و بندگان بدین آمدهاند و نامه به امیر دادند .برخواند و لختی تاریکی در وی پی دا
آمد .نبیه گفت :زندگانی امیر دراز باد .سلطان که برادر اس ت ،ح ق امی ر را نگ اه دارد و
مهربانی نماید .دل بد نباید کرد» (همان.)9 :

جهان گفتمان این روایت به طور خاص بین محیط مکانی و زمانی نویسنده و مح یط
مکانی و زمانی خواننده آن تقسیم شدهاست و تنها دسترسی خواننده ب ه مش ارک خ ود از
طریق متن نوشتاری است .از نظریۀ جهان متن ،برخالف تحلیلهای زبانشناختی که ب ه
متن به عنوان یک دادۀ زبانی نگاه میکنند ،با تأکید بر هر دو نقطۀ ک انونی ب رای انج ام
تحلیل کلنگر استفاده میشود .در این روایتها ،شخصیتهایی چون بیهقی و امیرمحمد،
امیرمسعود که جزء شخصیتهای اصلی این جهان گفتمان هستند ،باعث به وج ود آم دن
جهان کالنی میشوند که در این ساختار کالن ،زاویۀ دیدهای متفاوت جهان گفتم ان آن
را در تک ههای جهانی متف اوت ش کل میدهند که گاهی همۀ این شخصیته ا در ای ن
جهان کالن حاضرند ،گاهی هم فقط یکی از آن دو حضور دارد و گاهی نیز هر دو غای ب
هستند .نویسنده با توصیفهای جدید و با ایجاد یک امکان جدید ،خواننده را وادار به تغییر
در بازنماییهای ذهنی خود برای درک و تنظیم پویایی اطالعات ورودی میکند.
در ادامه ،کاربرد عناصر جهانساز در روایت زیر از تاریخ بیهقی را نشان میدهیم:
«امیر مسعود به سپاهان بود و قصد داشت که سپاهساالر تاش فراش را آنجا یله کن د و
بر جانب همدان و جبال رود و فراشان س رایپ رده بی رون ب رده بودن د و در آن هفت ه
بخواست رفت .روز [سه]شنبه ،ده روز مانده بود از جمادیاألولی سنۀ احدی و عشرین و
أربعمائه ،ناگاه خبر رسید که پدرش امیرمحمود ،رض یاهللا عن ه ،گذش ته ش د و حاج ب
بزرگ علی قریب در پیش کار است و دروقت س واران مس رع رفتن د ب ه گوزگان ان ت ا
امیرمحمد بهزودی بیاید و بر تخت ملک نشیند» (همان.)99 :

نشانههای ادراکی در ارتباطات نوشتاری ،برخالف یک گفتگوی رودررو ،ب ه ط ورکلی
کاهش پیدا میکند ،چون تمرکز اصلی فعالیت ارتباطی روی م تن اس ت .در ای ن روای ت
بیهقی ،موقعیت دقیق جغرافیایی جهان متن از سپاهان آغاز و پس از آن ب ا تغیی ر آن ب ه
گوزگانان ختم میشود .تمام چنین ارجاعاتی باعث میشود دانش موجود مخاط ب از ای ن
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مکانهای جغرافیایی همچون سپاهان ،همدان و ...اگر وجود داشته باشد ،ایجاد شود که بر
پایۀ آن بازنمایی ذهنی صحنهها برای آنها شکل بگیرد .با توجه به تنها چند کلمۀ آغازین
این روایت ،خواننده به عنوان مشارک اصلی گفتمان ،شروع به ساخت کامل ی ک تص ویر
ذهنی دقیق از مح ل راهنم ایی ،ترکی ب اطالع ات جه انس از ارائ ه ش ده در م تن ب ا
چارچوبهای دانش موجود خود میکند .بیهقی برای ساخت مک ان گفتم ان از اینج ا ب ه
عنوان مکاننما و نیز دیگر قیدهای مکانی بهره میبرد .بدی ن ترتی ب ،س اخت روای ی
حول نشانههای مکانی ،زمانی ،شخصیتها و نیز اش یائی شکل میگیرد ک ه فضای روایت
را میسازند .جهان متن ایجادشده را میتوان در نمودار زیر نشان داد:
جدول  :9جهان متن
عناصر جهانساز
هفته ،روز ،سهشنبه ،ده روز ،جمادیاألولی سنۀ احدی و
عشرین ،دروقت ،ب هزودی ،گذش تۀ س اده ،ماض ی
زمان
التزامی ،ماضی بعید ،حال ساده.
س پاهان ،آنج ا ،هم دان ،جب ال ،بی رون ،س راپرده،
مکان
گوزگانان ،تخت ملک.
امیرمسعود ،سپاهساالر ت اش ف راش ،فراش ان ،پ درش
امیرمحم ود ،س واران ،امیرمحم د ،عل ی قری ب،
شخصیتها و اشیاء
سرایپرده ،تخت.

این نمودار عناصر جهانساز ،خالصهای از یک گفتمان و مفاهیمی از ساختار بازنمایی
ذهنی را در این محیط بالفصل نشان میدهد و خصوصاً به تجزیهوتحلی ل گفتم انه ای
پیچیدهای کمک میکند که شامل جهانهای متن متعدد هستند.
اکنون به بررسی اقسام نقشگسترها و کارکرد آنها در روای ته ای زی ر ،برگرفت ه از
تاریخ بیهقی میپردازیم:
«و فضل ربی اسب بگردانید و بخانه باز شد ،یافت محلت و سرای خ ویش را مش حون
به بزرگان و افاضل حضرت؛ بجای خویش بنشست و مردمان را معذرت م یک رد و ب از
میگردانید و تا شب بداشت و عبد الله طاهر نماز دیگر بیامد و رسم تهنیت بجای آورد و
بازگشت» (همان.)29 :
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جدول  :4اقسام نقشگسترها
نوع
نوع متن
جمله
اسناد
کنشی
روایی
فضل ربی اسب بگردانید
کنشی
روایی
و به خانه بازشد
یافت محلت و سرای خویش را
حالت
توصیفی
مشحون به بزرگان و افاضل
حضرت
کنشی
روایی
به جای خویش بنشست
و مردمان را معذرت میکرد و
کنشی
روایی
بازمیگردانید
کنشی
روایی
و تا شب بداشت
کنشی
روایی
و عبدالله طاهر نماز دیگر بیامد
و رسم تهنیت بهجای آورد و
روال عادی عادتی
بازگشت.

کارکرد

کارگفت

پیرنگگستر
پیرنگگستر

گزارش
گزارش

صحنهگستر

توصیف
صحنه

پیرنگگستر

گزارش

پیرنگگستر

گزارش

پیرنگگستر
پیرنگگستر

گزارش
گزارش
توصیف
عادت

عادتگستر

در این بند از روایت ،نقش گزارههای نقشگستر با هدف پیشبرد روایت ،برای س اخت
جهان متن ترسیم میشود.
این گزارهها به ساخت پیرنگ کمک میکنند و در مواردی ب ه توص یف شخص یت و
صحنه میپردازند .در نمودار مربو به این روایت ،در ابتدا ب ا فع له ای کنش ی روب هرو
میشویم که کارگفت آنها گزارش ،و کارکردشان گسترش پیرنگ داستان و نی ز موج ب
پویایی روای ت است .البته برای توصیف صحنه ،برخی گ زارهه ا در م تن ب ه ص ورت
عب ارات وص فی بهکار رفتهاند و حالت صحنه را توصیف میکنن د .س پس در جمل هه ای
بعدی ،فعلهای کنشی ادامۀ روایت را تداوم میبخشند .در روایتهای دیگری با تمرکز بر
گزارههای وصفی ،به توصیف صحنهها و در نتیجه ،گسترش آنها بیش از پیش پرداخت ه
میشود؛ چنانکه در بندی از روایتی میتوان دید که به داستان ذکر بر دار کردن حس نک
مربو است:
«من که بوالفضلم و قومی بیرون طارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک .ی ک
ساعت بود .حسنک پیدا آمد بیبند .جبهای داشت حِبریرنگ ،با سیاه میزد ،خلقگون ه،
دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزۀ میک ائیلی ن و در پ ای و
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موی سر مالیده ،زیر دستار پوشیده کرده ،اندکمایه پیدا میبود و والی ح رس ب ا وی و
علی رایض و بسیار پیاده از هر دستی .وی را به طارم بردند» (همان.)299 :

جمله
من که بوالفضلم و قومی بیرون طارم به
دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک
یک ساعت بود
حسنک پیدا آمد بیبند
جبهای داشت حبری رنگ با سیاه میزد
خلق گونه
دراعهو ردائیسخت پاکیزه و دستاری
نشابوری...
اندک مایه پیدا میبود
و والی حرس با وی و علی رایض و
بسیار پیاده از هر دستی.
وی را بطارم بردند
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گزارش

روایی
روایی
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کنشی و حالت

پیرنگگستر
پیرنگگستر

گزارش
گزارش

توصیفی

حالت

صحنهگستر

توصیف صحنه

توصیفی

حالت

صحنهگستر

توصیف صحنه

توصیفی

حالت

صحنهگستر

توصیف صحنه

روایی

کنشی

پیرنگگستر

گزارش

روایی

کنشی

پیرنگگستر

گزارش

چگونگی کاربرد جهانهای زیرشمول در روایتهای بیهقی درادامه بررسی میشود:
«تا ایزد ،عز ذکره ،آدم را بیافریدهاس ت ،تق دیر چن ان ک ردهاس ت ک ه مل ک را انتق ال
میافتادهاست ازین امت بدان امت و ازین گروه بدان گروه .بزرگتر گ واهی ب ر اینچ ه
میگویم ،کالم آفریدگار است ،جل جالله و تقدست اسمائه .ایش ان را مق رر گ ردد ک ه
آفریدگار ،جل جالله ،عالم اسرار است که کاره ای ن ابوده را بدان د و در عل م غی ب او
برفتهاست که در جهان در فالن بقعت ،مردی پیدا خواهد شد که از آن مرد بندگان او را
راحت خواهد بود و ایمنی و آن زمین را برکت و آبادانی ،و قاعدههای اس توار م ینه د؛
چنانکه چون از آن تخم بدان مرد رسید ،چنان گشته باشد که مردم روزگار وی وضی و
شریف او را گردن نهند» (همان.)982 :

این جهان اغلب شامل تغییر از سوم شخص به اول شخص یا دوم ش خص ،واژگ ونی
فاصلۀ دور نزدیک و دیگر مشخصههایی است که از لحا اشاری در روایت گوینده مرکز
قرار دارد .شخصیت اصلی گاهی اولشخص است و گاه سومشخص .زمانی که شخص یت
داستان به صورت سومشخص بهکار میرود ،توصیفهایی که نشاندهندۀ ماهیت اوس ت،
بازگو میشود .فرافکنی در روایتهای بیهقی را در مثال زیر میتوان دید:
«امروز که م ن ای ن قص ه آغ از م یک نم در ذیالحج ۀ س نۀ خمس ین و أربعمائ ه در
فرخروزگار سلطان معظم ابوشجاع فرخزادبن ناصر دیناهللا ،ازی ن ق وم ک ه م ن س خن
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خواهم راند ،یک دو تن زندهاند ،در گوشهای افتاده و خواجه بوسهل زوزن ی چن د س ال
است تا گذشته شدهاست و به پاسخ آنکه از وی رفت گرفتار ،و ما را با آن کار نیس ت
هرچند مرا از وی بد آمد به هیچ حال؛ چه عمر من به شستو پنج آمده و ب ر اث ر وی
میبباید رفت و در تاریخی که میکنم ،سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کش د و
خوانندگان این تصنیف گویند :شرم باد این پیر را ،بلکه آنگویم که تا خوانندگان با م ن
اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند .این بوسهل م ردی ام امزاده و محتش م و فاض ل و
ادیب بود ،اما شرارت و زعارتی در طب وی مؤکد شده؛ والتب دیل لخل ق الل ه ،و ب ا آن
شرارت ،دلسوزی نداشت» (همان.)228 :
نمودار  :9فرافکنی و جهانهای متن

هرگاه مرزهای زمانی یک جهان متن تغییر میکنند ،مبدلهای جهان مثل این نیز رخ
میدهد و موجب میشود که شرکتکنندگان در گفتمان ،جهان متن جدیدی ایج اد کنن د
که از طریق آن منطقۀ زمانی مشخص میتواند مفهومسازی شود .در این حالت ،موقعی ت
فضایی جهان متن جدید با همان جهان متن اصلی آن باقی میماند .تمرکز این متن هنوز
بر زمان اولیۀ روایت و بیهقی است ،اما خوانندگان در حال حاضر از وجود هرچند مبهم یک
محیط زمانی دیگر ،حاوی مجموعهای متفاوت از ایفاگرها آگاهی دارند .نویسنده با ب هک ار
بردن برخی جمالت از قبیل «و ما را با آن کار نیست» و «خوانندگان این تصنیف گوین د»،
یک رابطۀ اجتماعی برابر بین خود و مشارک خویش در گفتم ان ف رض م یکن د .زم ان
پیشنمونهای برای روایت رخدادهایی که صحنهها و حوادث را در فاصلۀ زمانی و فض ایی
توصیف میکنند ،گذشتۀ ساده است .اشارهگرهای زمانی این م تن بس یار مش خصت ر از
اشارهگرهای مکانی هستند.
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جه ان م تن ب ه وس یلۀ راوی هم هچی زدان و زم ان ح ال س اده ایج اد ش دهاس ت.
شخصیتهای دیگر در این جهان متن اولیه ظاهر نمیشوند و ب ه منطق ۀ زم انی گذش تۀ
کنونی تعلق دارند ،اما به نظر میرسد که از محدودۀ زمانی متن عبور ک ردهاس ت .ارج اع
بیهقی به هر کدام از آنها باعث درونهگیری جهان متن جدیدی در این جهان متن اولی ه
شدهاست .خوانندگان در این عبارت و کاربرد ما به عنوان یک ی از ایف اگران جه ان م تن
درونهگیریشده در واق  ،تمام خوانندگان را در حال و آینده بازنمایی میکند .هم ین ط ور
متعلق به پارامترهای زمانی گستردهتری است که در آن تمام این مناطق زم انی ب ه ی ک
کل پیوسته منتقل میشوند.
کاربرد نقل قول مستقیم به جای نقل قول غیرمستقیم ،جهان زیرشمول بهشمار میآید
که از آن جمله میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد« :از خواجه بونصر شنودم ،گف ت :م را
درین هفته یک روز سلطان بخواند و خالی کرد و گفت :این کارها یکرویه شد بحمد الله و

منه ،و رأی بر آن قرار میگیرد که بدین زودی سوی غزنین نرویم» (همان.)84 :
در بهکارگیری نقل قول مستقیم ،مخاطب میتواند وارد جهان زیرشمول ش ود ،ام ا در
نقل قول غیرمستقیم ،این امکان از مخاطب گرفته میشود« :چون بازجس تی نب ود ک ار و
حال او را ،انتقامها و تشفیها رفت ،و بدان سبب ،مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند ک ه
زده و افتاده را توان زد .مرد آن مرد است که گفتهاند :العفو عند القدرة» (همان.)228 :
در این نقل قول گزارشگونه ،مخاطب نمیتواند به جه ان زیرش مول وارد ش ود و در
سطح روایت باقی میماند ،اما در نقل قول اول ،سلطان مسعود که سومشخص است ،گفتار
خود را به صورت اول شخص بیان میکند و خواننده را به خود نزدیک میسازد.
بهکارگیری جهانهای زیرشمول نگرشی در روایتهای بیهقی به شکل زیر اس ت« :و
صال بنده آن است که به پیشۀ دبیری خویش مشغول باش د و چش م دارد ک ه وی را از
دیگر سخنان عفو کرده آید» (همان« ،)88 :و بنده را آن خوشتر آید که امروز بر راه وی رفته
آید و گذاشته نیاید که هیچ کس را تمکین آن باشد که خداوند را گوید که "فالن کار ب د
کرد ،بهتر از آن میبایست« تا هیچ خلل نیفتد» (همان):
«آلتونتاش چون پیغام بشنود ،برخاست و زمین بوسه داد و گفت :بنده را خوشتر آن بودی
که چون پیر شدهاست ،از لشکری دست بکشیدی و به غ زنین رفت ی و ب ر س رِ ترب ت
سلطان ماضی بنشستی ،اما چون فرمان خداوند برین جمله است ،فرم انب ردارم .دیگ ر
روز امیر به پاریاب رسید ،بفرمود تا خلعت او را که راست ک رده بودن د [= بپوش انیدند]،
خلعتی سخت فاخر و نیکو» (همان.)80 :
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در این بخش ،نگرش راوی در قالب نگاشت حوزۀ مفهومی نشان داده میشود .جه ان
زیرشمول متن در این عبارات ،مخاطب را از جهان متن روایت به جهانی سوق میدهد که
نشانگر نگرش شخصیت این جهان متن نسبت به کنشی است و مخاطب را وادار میسازد
در بازنمایی ذهنی خود ،این کنش را به هر انسانی در این شرایط تعمیم دهد.
استفادۀ مشارکان از قیدهایی مانند «شاید»« ،باید»« ،ممکن»« ،محتمل» و امثال آن ،چه
در جهان گفتمان و چه در جهان متن ،باعث ایجاد جهانهای فرضی میشود که همچون
دیگر جهانهای زیرشمول و فرعی ،منجر به تغییر در شرایط زمانی و مکانی و نی ز دیگ ر
عناصر جهانساز میشود که در ادامه ،در روایتهای بیهقی نشان داده میشود:
«این خداوند کریم است و شرمگین .چون ببیند ،شاید که نپس ندد ک ه ت و در آن درج ه
خمول باشی» (همان.)24 :
«اگر رأی عالی بیند ،باید که هیچ کس را زهره و تمکین آن نباشد که ی ک قاع ده را از
آن بگرداند که قاعدۀ همه کارها بگردد و بنده بیش از این نگوید و این کفایت است .امی ر
را این جوابها سخت خوش آمد و ما بازگشتیم» (همان.)88 :
«چون خواجه از من این بشنود ،سر اندر پیش افکند ،زمانی اندیشید و دانس ت ک ه ای ن
حدیث من از جایی میگویم ،که نه از آن مردان بود که این چنین چیزها ب ر وی پوش یده
ماند» (همان.)298 :
«چنان گمان میبرم که دیدار من با تو و با خانگیان با قیامت افتادهاست ،از آن بود ک ه در
هر بابی مثالی نبود» (همان.)48 :
«شاید»« ،باید»« ،دانستن» و «گمان بردن» همگی قی دهایی هس تند ک ه جه انه ای
زیرشمول معرفتشناختی در این عبارات و میزان اطمینان شخصیت داستان نسبت به یک
موضوع را نشان میدهند .مخاطب نیز میزان اطمینان خود را نسبت به یک موضوع خاص
از طریق این جهانهای زیرشمول ارزیابی میکن د .جه انه ای زیرش مول گ اهی ب رای
مشارکان گفتمان و در مواردی هم تنها ب رای شخص یته ای ی ک روای ت در دس ترس
هستند .در برخی از روایتها که به صورت گفتگویی چهرهبهچهره اتفاق میافتد ،مشارکان
به آن دسترسی دارند و اطالعات پیرامون محیط بالفصل گفتمان در دس ترس مش ارکان
گفتمان میباشد ،ولی در مواردی که یکی از شخصیته ای جه ان گفتم ان ب ا تغیی ر در
شرایط زمانی و مکانی یک جهان ،جهان متن دیگری خل ق م یکنن د ،در ای ن ص ورت،
مفاهیم و اطالعات موجود در این جهان متن تنها برای شخصیتهای این جهان م تن در
دسترس است و دیگر خواننده به عنوان مشارک گفتمان به این مفاهیم دسترس ی ندارن د؛
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زیرا مخاطب به دلیل اینکه با این شخصیتها در دو سطح متفاوت هستند ،امکان ورود به
این جهانهای متن را ندارند.
 .4نتیجه
در بررسی جلد نخست تاریخ بیهقی بر اساس نظریۀ جهان متن به این نتیجه رسیدیم ک ه
فراوانی گزارههای روایی در این اثر ،موجب ساخت روایی گزارشی آن شدهاست .محوریت
توصیفها در مواردی بر محیط پیرامون و گاهی بر شخصیتپردازی متمرک ز ب ودهاس ت.
جهان متن اولیۀ این اثر تاریخی در زمان گذشته بودهاست .بنابراین ،پوی ایی و حرک ت در
این جهان متن به واسطۀ زمان گذشته چندان مشهود نیست و به همین دلیل ،خواننده ب ه
عنوان مشارک گفتمان در بیشتر موارد در جهان م تن حض ور ن دارد .تع داد جه انه ای
زیرشمول به نسبت کل اثر نشاندهندۀ تسلط و کنترل نویسنده و شخصیته ای داس تان
است .به دلیل تاریخی بودن این اثر ،تعداد جهانهای زیرشمول معرفتشناختی کم است،
ولی به همین دلیل ،جهانهای زیرشمول اشاری فراوان است و نشان میدهد که نویسنده
با تغییر در شرایط زمانی و مکانی روایتها و هدایت جری ان روای ته ای مختل ف ب دین
طریق ،مخاطب و خواننده را به مفهومیسازی جهانهایی با فضاهای متغیر وادار میکن د
که خود فرایند مفهومیسازی بر پویایی این کنش داللت دارد .ذکر عناصر جهانساز زمانی
و مکانی به صورت دقیق خواننده را از پرسشگری دربارۀ ای ن عناص ر ب ینی از م یکن د.
نویسنده با استفاده از جهانهای زیرشمول نگرشی ،خواننده را ب ه س مت مفه ومیس ازی
جهان فکری شخصیتهای داستان سوق میده د .هرچن د ب ه دلی ل ماهی ت ت اریخی و
گزارشگونۀ آن ،استفاده از این جهانها در اغلب روایتها محدود اس ت ،ام ا هم ین ام ر
موجب عدم بازنمودِ هدف ،آرزو و آینده و نیز خیالپردازی در این اثر م یش ود .س رانجام،
باید گفت کاربرد این سه جهان زیرشمول به همراه جهان متن و گفتمان ،بخش مهمی از
ساخت جهان متن این اثر تاریخی را نشان میدهند.
مناب
استاکوِل ،پیتر ( ،)9999بوطیقای شناختی ،ترجمۀ محمدرضا گلشن ،تهران ،انتشارات علمی.
( ،)9999بوطیقای شناختی ،ترجمۀ لیال صادقی ،تهران ،مروارید.
افراشی ،آزیتا (« ،)9998تحلیل داستان در نظریۀ جهان متن :مطالعۀ موردی وداع اث ر ج الل آل احم د»،
زبان و زبانشناسی ،د  ،92ش  ،29صص .96 98
بیهقی ،ابوالفضل ( ،)9966تاریخ بیهقی ،تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی ،چ ،2تهران ،سخن.

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،2تابستان 909/9999

صادقی ،لیال (« ،)9969بررسی عناصر جهان متن بر اساس رویکرد بوطیقای شناختی» ،نقد ادب ی ،س ،9
ش  ،90صص .942 998
(« ،)9999کارکرد داستان کالن و نگاشت نظام در خوانش منطقالطیر با رویکرد شعرشناس ی
شناختی» ،جستارهای زبانی ،د  ،8ش  ،4صص .948 928
(« ،)9999خ وانش ش عر «حکای ت» اث ر احم د ش املو ب ا رویک رد شعرشناس ی ش ناختی».
پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی ،ش  ،4صص .988 980
(« ،)9990شناخت جهان متن رباعیات خیام بر اساس نگاشت نظام ب ا رویک رد شعرشناس ی
شناختی» ،جستارهای ادبی ،ش  ،988صص .929 908
صفوی ،کوروش ( ،)9989از زبانشناسی به ادبیات ،تهران ،چشمه.
فریمن ،مارگارت (« .)9990شعر و حوزۀ استعاره :به سوی نظریۀ شناختی در ادبیات» ،استعاره و مج از ب ا
رویکردی شناختی ،اثر آنتونیو بارسلونا ،ترجمۀ فرزان سجودی ،لیال صادقی و تین ا امراله ی ،ته ران،
نقش جهان.
گلفام ،ارسالن و دیگران (« ،)9999کاربرد نظریۀ جهان متن در شناس ایی عناص ر س ازندۀ م تن روای ی
داستان شازده احتجاب بر مبنای رویکرد شعرشناسی شناختی» ،جستارهای زبانی ،د  ،8ش  ،8ص ص
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