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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 function-

advancing 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. 
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 بیهقی روایتتن در نظریۀ جهان م
 

 9زینب طالیی
 ، ایرانتهران ،دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

 هللا عباسیا حبیب
 ، ایراندانشگاه خوارزمی تهران زبان و ادبیات فارسی استاد

 22/99/9996مقاله:  یرشپذ یخ؛ تار99/08/9996مقاله:  یافتدر یختار
 (909 تا ص 68)از ص 

 هچکید
ب ه روی   یا ت ازه  ۀدریچ   ،رویکرد شعرشناسی شناختیبرگرفته از  ،تن به تحلیل متوننظریۀ جهان منگاه 

آث ار   ۀمطالع  . گشاید یمانسان برای کشف چگونگی عملکرد ذهن و چگونگی ساخت یک بازنمایی ذهنی 
گ ونگی انتق ال   نویسنده و مخاطب و نیز چ جهان فکریساخت  ثر درمؤ گامی ۀبه منزل منظر ادبی از این

در بس تر ای ن رویک رد    را  تاریخ بیهق ی  های یترواحاضر  ۀمقال متنی است. یها نشانهمتن از طریق  یرتأث
در این نظریه در ساخت  «زیرشمول یها جهان»و « جهان متن»، «جهان گفتمان» ۀسه الی .کند بررسی می
نشان داده تن کالن و اصلی شده، یجاد جهان ممتن خردی که باعث ا یها جهانتبیین و  متنروایی این 

نویس نده ب ا   . آی د  یم  بیهقی به دلیل روایت تاریخی آن کمتر به چشم  های یترواپویایی جهان متن . شد
ی ه ا  ص یف تو ،گزارش ی      باعث ایجاد ساخت روای ی  گستر نقش یها وگزاره ساز جهاناستفاده از عناصر 

و  ه ا  ی ت روانی تغییر در شرایط زمانی و مک ا . است شده متندر این  رمحیط محو ،شخصیت و در مواردی
 س ازی  یمفهومزیرشمول، مخاطب و خواننده را به  یها جهانهای مختلف از طریق  هدایت جریان روایت

 .سازی بر پویایی این کنش داللت دارد مفهومی فرایند البته ،کند یموادار با فضاهای متغیر  یها جهان
 

 .تاریخ بیهقی، جهان متن، جهان گفتمان، جهان زیرشمول، شعرشناسی شناختی :یکلید یها واژه
 

 . مقدمه9

 ۀب ه نح و   شناختی  یشناس دنبال انقالب شناختی، توجه زبان دوم قرن بیستم و به ۀدر نیم
زبانی ش کل دیگ ری ب ه خ ود      یها پردازشذهنی و  های ییبازنماعملکرد مغز انسان در 

های فرایندبه ساختار زبان معطوف بود و به  یشناس زبانتوجه  ۀگرفت. تا قبل از این، عمد
. همزمان با ای ن  دادند یم، کمتر توجه نشان شود یمذهنی که منجر به تولید و درک زبان 

، نگاش ت  9ه ا  واره ط ر  ، 2یمفه وم  ۀانقالب شناختی، مبانی و مفاهیمی همچ ون اس تعار  
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2. Conceptual metaphor 

3 .Schema 
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9، الگوهای شناختی آرمانی2یافته ، درک تجسم9یمفهوم
ز این قبیل از س وی  و مفاهیمی ا 

و... مط ر  ش د ک ه ه ر ک دام ب ه بررس ی         8یت الم ، 8جانس ون ، 4افرادی همچون لیکاف
. جانس ون  پردازن د  یم  خود در جهان واقعی  ۀذهنی انسان از تجربیات روزمر های ییبازنما

زبان محصولی است که از نظام ساختاری مج زا   دهد یمشناختی نشان  ۀمعتقد است نظری
به وجود آمده ک ه ذه ن انس ان را      یشناختهای فرایندآن ، بلکه از شود یمندر ذهن تولید 

ش  ناختی آن را درک  شناس ان  زب  انک ه   کن د  یم  ق ادر ب ه س  اختن تص وراتی از تجرب ه     
 (.262 :9990، فریمنر.ک, ) نامند یم« یافته تجسم»

 ۀبه وس یل میالدی  9999گیری از فرضیات شناختی در سال  با بهره 8تننظریۀ جهان م
6ورثل پُ

9گفتمانمتن: بازنمود فضای مفهومی در  یها جهاندر کتابی به نام  
مطر  ش د   

نظری ۀ جه ان   ب ر   یا مقدمهدر کتابی با عنوان  90ینزگاوافرادی همچون جوانا  به وسیلۀو 
99تنم

 لوِاستاکو پیتر  
به  بسط و گسترش یافت.  99یشناختبوطیقای در کتابی با عنوان 92

س از ه ر گون ه ارتب ا       که زمین ه   یشناختهای فرایندی و شناسایی ل ورث، بررساعتقاد پُ
. تلفن ی و..  ۀی مکالم  حت   ی ا  انسانی از قبیل خواندن یک کتاب، اجرای یک نمایش نامه و  

تمرک ز اص لی ای ن     ،بن ابراین  .پذیر است شناختی امکان از طریق این رویکرد روان ،هستند
. نقش بافت در ای ن  (Gavins, 2007: 6) تیندهای ارتباطی انسان اسآفرنظریه بر بررسی 

ذهن ی ک ه    ه ای  ییبازنم ا است  ارتبا  زبانی بسیار حائز اهمیت است. جوانا گاوینز معتقد
بلک ه تج ارب    ،خ ود زب ان اس ت    ۀایجاد یک ارتبا  زبانی هستند، نه تنها بر پای ساز ینهزم

ارتب ا  ایف ا   ر ایج اد ای ن   پیشین فرد، دانش شخصی و محل پیرامون او نق ش مهم ی د  
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نظریۀ جهان تحلیلی و بر مبنای    توصیفی ،. روش تحقیق در این جستار(Ibid: 8) کنند یم
 تن است.م

را بر اساس این نظریه  تاریخ بیهقی های یتروااز  ییها نمونهما برآنیم تا  ،در این مقاله
 ن دهیم.ذهنی و کاربست این نظریه را در این اثر نشا های ییبازنمابکاویم و چگونگی 

 پژوهش ۀپیشین. 2
ص ورت   یجهان متن تاکنون پژوهش یها مؤلفهبر اساس  بیهقی های یتروابررسی  ۀدربار

به که  است انجام شدهجهان متن  ۀینظر ۀدربار ها پژوهشبرخی  ،است. در این میان نگرفته
 .ندهست طبتع این جستار مروکه با موض کنیم یی اشاره مینها برخی از آ
اث ر   وداعم وردی   ۀتن: مطالعنظریۀ جهان متحلیل داستان در »همچون  ییها مقالهدر 

 یبررسی عناصر جهان متن بر اس اس رویک رد بوطیق ا   » آزیتا افراشی،از « جالل آل احمد
و « شناس ی ش ناختی  ا رویک رد شعر اثر احمد ش املو ب    «حکایت»شعر خوانش »و « یشناخت

 «شناسی ش ناختی نظام با رویکرد شعرر اساس نگاشت شناخت جهان متن رباعیات خیام ب»
متن روای ی داس تان    ۀتن در شناسایی عناصر سازندنظریۀ جهان مکاربرد »لیال صادقی، از 

 یه ا  کت اب  ،ارس الن گلف ام  از « شناس ی ش ناختی  ر مبنای رویک رد شعر ب شازده احتجاب
اس ی  شندرآمدی بر شعر نیز محمدرضا گلشنی و ۀترجم لوِاستاکاز پیتر  بوطیقای شناختی

 .اند دهکر یبررسرا لیال صادقی جهان متن  ۀترجم لوِاستاکاز پیتر  شناختی
 چارچوب نظری. 9

از  کی   یا ه ر  اند و متن پرداخته ساختگرا که فقط به بررسی های یهنظربرخالف برخی از 
نظریۀ جه ان  ، اند کردهتفسیرها و دنیاهای مربو  به نویسنده و خواننده را جداگانه بررسی 

با کنار هم قرار دادن خوانن ده و نویس نده ب ه عن وان دو      ،یک رویداد زبانی است تن کهم
م تن و   یه ا  جه ان مشارک اصلی گفتمان و بسط فضای ذهنی آنان در پی دستیابی ب ه  

ای ن   ،واق    در امکان از طریق بازنمودهای ذهنی مشارکان این گفتمان اس ت.  یها جهان
های متن هستند. ای ن   ن جهان، هماآیند یمدید پ 9گفتماناز جهان بازنمودهای ذهنی که 

ای ن بازنموده ای ذهن ی ارائ ه      من د  نظام ۀابزارهای تحلیلی ضروری را برای مطالع نظریه
 د.ده می

                                                           
1. Discourse world 
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خود برای هر قطعه  ۀما در اتفاقات روزمر شود یمبودن زبان و ذهن باعث  ناپذیر ییجدا
رو ش دن م ا ب ا     ایج اد کن یم. روب ه    ییها قابدر ذهن خود  ،کنیم یماز زبانی که استفاده 
و درک  سازی یمفهوم ،و در نتیجه ها قابذهنی از این  های ییبازنماتجربیات باعث ایجاد 
 :م تن هس تند   یها جهانهمان  ها سازی یمفهوماین ، در واق . شود یمزبان مورد استفاده 

ه چگون ه م ا   و اینک ها پیکربندی مفهومی آن ،گیرند یمهای متن شکل  چگونه این جهان»
 :Gavins,2007) «تن استنظریۀ جهان م، کانون کنیم یمها استفاده  به عنوان انسان از آن

2). 
تن یک چارچوب گفتمانی است که هم چگونگی ساخته ش دن و تولی د   نظریۀ جهان م

مفاد و محتوای پیرامون آن متن ب ر  ثیر أوجه همت آن است و هم به چگونگی تمتن یک 
 ت وان  یمکه از طریق بافت  است آن برکید در این نظریه أ. تپردازد یمتولید و پذیرش آن 

تولی د و دریاف ت م تن از باف ت فرهنگ ی و       ،گفتمان پی ب رد. بن ابراین   های یچیدگیپبه 
 بررسی کرد.بافت این متن  درزبانی را  یها دادهو باید  شود یماجتماعی حاصل 

به  ساز جهانعناصر  تفاوت و نیزم یها جهانبا شناخت که جهان متن در پی آن است 
 ه ا  جمل ه  ذهنی ب ر تحلی ل   یها جهانمتن و  تحلیل کل  ،درک اثر بپردازد. در این نظریه

ق س ت ک ه انس ان گفتم ان را از طری      ا نظری ه ب ر ای ن   ای ن  اص لی   ۀتکی دارد. ارجحیت
ای در این رویکرد، سازوکار شناختی، ابزاری بر. کند یمپردازش و درک  بازنمودهای ذهنی

ذه ن   ۀشناختی درک جهان متن به واسط فرایندو  شود یمدرک جهان متن داستان تلقی 
 گی رد  م ی محور ص ورت   وطیقای شناختی با تحلیلی خوانندهب ۀمخاطب، در چارچوب نظری

 .(928: 9969 )صادقی،
 9ش مول زیر جهانمی جهان گفتمان، جهان متن و مفهو ۀتن از سه الینظریۀ جهان م

 .پردازیم یم گانه سه های یهالبررسی این  هب ،در ادامه .است شدهتشکیل 
 جهان گفتمان. 9 9

فرهنگ ی دو مش ارک    و شخص ی، زیس تی   یها دانششامل تمام  ،جهان گفتمان در واق 
ردگی ای ن دای ره،   یعنی نویسنده و مخاطب آن است. البته به دلیل گس ت  ،اصلی یک متن
به عبارت دیگر، م تن   ؛گیرد یمزش در نظر پردا فرایندرا برای  یمدار متنورث محدودیت 

. کن د  یمکمک  که به دریافت گفتمان مورد نظر گیرد یمتنها از اطالعات و دانشی کمک 
کنن ده ب رای    ه و دریافتگفتمان تالش آگاهانه و مشترکی از سوی سازند»نویسد:  وی می

                                                           
1. Sub worlds 
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جم ش وند و  پی دا کنن د و منس    بس ط   ها گزارهساخت جهانی در این میان است که در آن 
ل ورث ب ر ای ن   پُ (.Werth, 1995: 95) «جدیدی گردندمنجر به ساخت معنایی  سرانجام،

 ،جه ان گفتم ان   زی را  ؛گفتمان تفاوت وج ود دارد جهان باور است که میان جهان متن و 
 ،گی رد  یمیکسان در زمان و مکان میان دو مشارک شکل  یباًتقربافتی است که از ارتبا  

بازنمایی ذهنی است که گفتمان پایه و اساس آن اس ت و ش امل    ،متن در حالی که جهان
 .(Ibid, 1999: 77) هاست یدهپدو دیگر  ها یتشخص

، ه ا  دان ش آنی و باورها،  های یتموقعاز  ییها ادراک» :ل جهان گفتمان عبارتند ازعوام
. (Stockwell, 2002: 136) «اها، قصد و تحلی ل مش ارکان گفتم ان   یؤخاطرات، امیدها، ر
 :نویسد یم تننظریۀ جهان مبر  یا مقدمهگاوینز در کتاب 

تن، ارزیابی خود از ارتبا  و ذهن را در سطح بالفصل تولی د و دریاف ت   نظریۀ جهان م»

انس انی زب ان    ۀاصول شناختی آن، اولویت را ب ه تجرب    به . با توجهکند یمگفتمان آغاز 
 ۀرا ب ه عن وان نمون     ه ا  انسان تفکر چهره بین زندگی و به و روابط متقابل چهره دهد یم

 نیز و . محتوای این تعاملبرد یم کار بهدیگر ارتبا  و شناخت  یها جنبهاولیه برای تمام 

تن است. به نظریۀ جهان مآن قرار دارد، موضوع جهان گفتمان  پیرامونچارچوبی که در 
ب ه لح ا     انی و فیزیکی گفتمدر ارتباطات نوشتاری، محیط بالفصل ماد  ،طور معمول

 «اصلی ارتبا  بین مشارکان است ۀکه نقط شود یماهمیت ثانوی به عناصر متنی تبدیل 
(Gavins, 2007: 18.) 

 جهان متن. 2 9

بافت  ساز ینهزمجهان متن است. اطالعاتی که  ۀیالتن، نظریۀ جهان ممفهومی دیگر  ۀالی
نظری ۀ جه ان   . در گیرند یم تن قرارنظریۀ جهان مهستند، در این الیه از  ها داستاناصلی 

، ش ود  یم  تن، از طریق ارتباطی که در جهان گفتمان میان نویس نده و مخاط ب برق رار    م
 ۀگی ری زمین    ش کل  س از  ین ه زم تواند یمکه خود  گیرد یمزبانی بسیاری شکل  یها نشانه

و  یساز مفهوم»: اند گفتهباشد. در تعریف جهان متن  گفتمان جهانمشترک دانش یا همان 
و  ه ا  واره ط ر  ش ده از طری ق    تجرب ه  ه ای  ی ت موقعذهنی انس ان از   های ییبازنمارک د

 :Ibid) «شود یممتن نامیده  جهان، ها یساز مفهوماین  یریکارگ بهو  یریگ شکلچگونگی 

2). 
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ها  آن ۀجمل از .سازند یممتن را  یها جهانو جزئیات مشخصی هست که این  ها یژگیو
س از را   گاوینز عناصر جه ان را نام برد.  2گستر نقش یها گزارهو 9ساز جهانعناصر  توان یم

 :کند یمچنین تعریف 
سازیم که  خود به طور مرتب طیف وسیعی از اصطالحاتی را می ۀما در ارتباطات روزمر»

از را  خود یاتتجربتا  سازند یمو ما را قادر  کنند یمادراکی ما را بیان  ۀیافت تجسماصول 
ذهن ی   های ییبازنماساختمان اساسی  ،میان بنهیم. این اصطالحاتبا دیگران در جهان 

به عن وان عناص ر    ها ینا ،تننظریۀ جهان م. در اصطال  دهند یمما را از گفتمان شکل 
 .(Ibid: 36) «شوند شناخته می ساز جهان

 گس تر  نق ش  یه ا  گ زاره هستند و  ساز جهانعناصر  ،و اشیاء ها یتشخصزمان، مکان، 
. بخش ند  یم  ه ا، روی دادها و... تس ری      روایت و داستان را با بازنمایی ک نش  بردیشپروند 

عناص ر   ،زب ان ب ا ارج اع ب ه جه ان پیرام ون و اش یاء، در واق           ۀعبارات اشاری در ح وز 
و ه دف   ش وند  یم   زمینه یشپدر مقابل  ینهزم پسهستند که موجب تشکیل  یساز جهان
زم ان،   ۀبه چهار دست ساز جهاناین عناصر هم تمایز مرزهای زمانی و مکانی است.  ها آن

هر گفتمان ب ا تعی ین    ساز جهانعناصر  ،در واق . شوند یممکان، شخصیت و اشیاء تقسیم 
 .کند یمپذیر  ا در مکانی خیالی یا واقعی امکانمرزهای مکانی، وقوع گفتمان ر

 
دیگر و در در مقاب ل یک    ه ا  یتشخصاست که  ییها فعلشامل  گستر نقش یها گزاره

و ی ا   کش ند  یمصویر ، کنشی را به تکنند یمتوصیف  یا صحنهدر  خود برابر اشیاء پیرامون
و ه ر   ، روی دادها ها کنش، ها حالتباعث ساخته شدن  ،و در نتیجه کنند یمبحثی را مطر  

. (Ibid: 132) ش وند  در جه ان م تن م ی    ه ا  یتشخص  استدالل و اسناد مرتبط با اشیاء و 
و هر ک دام را   داند یمرا روایی، توصیفی، گفتمانی و دستوری  گسترها نقشاقسام  لوِاستاک

 .(Stockwell, 2002: 138) داند یمرای نوعی کارکرد، کارگفت و اسناد خاصی دا
 

                                                           
1. World- Building elements  

2. Function- Advancing prepositions 

 ساز عناصر جهان: 9جدول 
 زمان:
 مکان:
 و اشیاء: ها یتشخص

 بندهای قیدی و ها، قیدهای زمانی نظام وجهی فعل زمان صرفی فعل،
 اسمی مکانی خاص یها گروه و قیدهای مکانی، بندهای مکانی

 ضمیرها و اسمی یها گروه
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 گسترها اقسام نقش: 2جدول 

 نوع متن نوع اسناد کارکرد کارگفت

 روایی کنشی گستر پیرنگ گزارش، برشمردن

 توصیفی   

 صحنه حالت گستر صحنه توصیف صحنه

 شخص حالت، وصفی گستر شخص توصیف شخصیت

 یروال عاد عادتی گستر عادت توصیف عادت

 گفتمانی ربطی گستر موضوع فرض، نتیجه

 یدستور یامر گستر هدف درخواست، فرمان

 زیرشمول )فرعی( یها جهان. 9 9

دهند.  فرعی تشکیل می یها جهانشمول یا زیر یها جهانتن را نظریۀ جهان مسوم  ۀالی
  جه ان ر به ایجاد مرزهای منج ساز جهانمرزهای جهان متن بر اساس عناصر  یریگ شکل

ک ه   گی رد  یش کل م    جهان متن ۀینظر یمفهوم ۀدیگر الی ،و در پی آن شود یم گفتمان
 (.Werth, 1999: 224-230) زیرشمول یا فرعی نام دارند یها جهان

پوی ایی و حرک ت آن ب ه س مت جل و در گ رو        اگرچه ساخت یک روای ت داس تانی و  
حاکم بر متن در  های یشهاندولی مفاهیم و  ،است ساز جهانو عناصر  گستر نقش یها گزاره
ش مول  زیر یها جهاناین  .گیرد یمزیرشمول شکل  یها جهانو  نوع جهان گفتمان ۀسای
و خ ود ب ه    گیرند یمجهان متن شکل  های یهالدر ایجاد  ساز جهاننقش عناصر  ۀیجنتدر 

بن دی ای ن    رث تقسیمل وپُ .شوند یمشناختی تقسیم  ، نگارشی و معرفتیا اشاره ۀسه دست
ش ناختی در   عی عبارات اش اری، نگارش ی و معرف ت   فر یها جهانفرعی را به  یها جهان
 .داند یمجهان متن  های یتشخصهر کدام از  های یدگاهداتخاذ باورها و  ۀنتیج

 9یا اشارهشمول زیر یها جهان. 9 9 9

متن به زم ان، مک ان و    جهان یها بژهاُاشاره مشارکان گفتمان از زمان، مکان و  ۀدر نتیج
 اغل ب ب ا گری ز    داستانی های یتروادر  ییها اشاره. چنین گیرند یمدیگری شکل  یها بژهاُ

این تغیی رات ه م در زم ان و ه م در      .پذیرد یمهای مکرر به گذشته و آینده صورت  زدن
هر فعالیتی در گذشته شکل  یریگ درونهزیرشمول بر اثر  یها جهان .گیرد یممکان صورت 

ی ا   ،ش ود  یم  ک( ب    )ف الش  رف ت  عق ب صفت مفعولی که باعث ایج اد   ؛ ازجملهگیرد یم

                                                           
1. Deictic Sub Worlds 
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 کنش و پدید آوردن جه ان زیرش مول   در یگذار فاصلهایجاد  یبرا پیرو ۀجمل یریکارگ به
(Stockwell, 2002: 14): 

گفتمان، یک جهان متن جزئی ایجاد کند ک ه ب ا پارامتره ای     ۀکنند هرگاه یک شرکت»

الزم است که یک س اختار   ها آنجهان گفتمان مطابقت ندارد، مشارک  فضایی و زمانی
 ،ک  رده م خ  ود در اینج  ا و ح  ال تغیی  ر مفه  و از Origo ک  ه در آن یا اش  ارهجدی  د 
ب ا عن وان فرافکن ی ش ناخته      فراین د شناسی شناختی ای ن   سازی کند. در روان مفهومی

فاده، درک زب ان م ورد اس ت    . به جای استفاده از دیدگاه دنیای واقعی خود ب رای شود یم
ص فر   ۀکننده در جهان گفتمان باید مفهوم خود را از نقط شنوندگان و خوانندگان شرکت
 ,Gavins)« زی دیگ ری در جه ان م تن نگاش ت کنن د     ارجاعی بر روی کسی یا چی  

2007: 42). 

 9ینگرششمول زیر یها جهان .2 9 9

این جه ان ش امل ج ایگزینی     .گیرند یماشاره زمانی به آرزو، باور و هدف شکل  ۀدر نتیج
آرزو، باور و هدف اس ت.   یها جهانبه صورت  ها یتشخصآرزو، باور یا هدف مشارکان یا 

چ ون خواس تن، آرزو ک ردن، خ واب      ییها گزارهآرزو به واسطه  ۀنگرشی بر پای یها جهان
 ییه ا  گ زاره  ۀباور ب ه واس ط   یها جهان. شود یمدیدن و مفاهیم مشابه ایجاد  یارؤدیدن، 

 ه دف ب ه قص د    یه ا  جه ان و  ش وند  یم  چون باور کردن، دانستن و فکر کردن معرفی 
بدون در نظ ر گ رفتن کنش ی ک ه      ،مربو  است ها یتشخصمشارکان گفتمان و  ۀشد بیان

 دنک ر مانن د ق ول دادن، تهدی د ک ردن، عرض ه ک ردن و درخواس ت         ؛دهن د  یم  انجام 
(Stockwell, 2002: 140). 
  2یشناخت یرشمول معرفتز یها جهان. 9 9 9

جه ان م تن    ،و در نتیج ه  یشناخت معرفتفرعی  یها جهان یریگ شکلبه نقش شر  در 
 ۀبرای اندیش یا نشانه ،متنی در واق  یها نشانهگاوینز بر این باور است که این  .پردازد یم

ی متن نمایان در ورا ای یشهاندکه به فرض و  نظرو از این  آیند یمبنایی متن به شمار زیر
گیری ای ن جه ان فرع ی ب ر ف رض و       اساس شکل .توجه است درخوراشاره دارد، مهم و 

 ییه ا  گ زاره فرضی با طر  ش دن در   یها جهان. این است شدهاحتمال و ممکن بودن بنا 
همچون شاید، باید و نکن، از سوی مشارکان یک گفتمان است ک ه گ اهی ب ه تغیی ر در     

 .شود یممنجر  ساز جهانعناصر 

                                                           
1. Attitudinal Sub Worlds 

2. Epistemic Sub Worlds  
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از  هایی یترواتن در نظریۀ جهان ممفهومی از  های یهالین به بررسی بیشتر ا ،ادامهدر 
 :پردازیم یمبیهقی 

ی کری و غمن ا گفت: امیرمحمد روزی دو سه چ ون متحی    ،الر حمن قو ال شنیدماز عبد»
ن گفت: زندگانی روز احمد ارسال قوم را بازگردانیدی. سوم ،بخوردی یم چون نان .بود یم

 .فای ده نیس ت   ب ودن ب س   کدر غمن ا  .ناچار بباش د  ،تقدیر است آنچه .راز بادخداوند د
 ،ن د که او را سودا غلب ه  ک ترسیم یمه ما بندگان ک شراب و نشا  باز شود رِخداوند بر س 
غ م   ف تِ شراب بای د خ ورد ت ا ت     ان راکغمنا هک اند گفتهو عل تی آرد. آنچه  ،فالعیاذ بالل ه

اما چون شراب دریاف ت و   متر گرداند،کلی در حال بنشاند و ب .غلطی است بنشاند، بزرگ
 .(8 8 :9966 ،)بیهقی «ه بیدار شوند و دو سه روز بداردکر آرد کبخفتند، خماری من

ر حمن قو ال، احمد ارس الن  البیهقی، عبد به وسیلۀاست که از گفتگویی  یا خالصهاین 
. اس ت  ص ورت پذیرفت ه  امیرمحمد  احواالت بارۀدرمشارکان گفتمان به عنوان  محمدو امیر

 ذکر احوال امیرمحمد است. ،راویجهان گفتمان این 
امیرمحم د ب ا    درب ارۀ اطالعاتی  ن،بالفصل پیرامون این گفتماها به محیط  اشارات آن

این اطالع ات ب ه مخاط ب کم ک     البته  .دهد یمدر اختیار مخاطب قرار  هدف شناخت او
در درون ای ن جه ان گفتم ان     ی ک جه ان م تن    ،در ای ن می ان   چ ون  ،کند ینمچندانی 
به عن وان یک ی از    ،شده یریگ درونهاحمد ارسالن در این جهان متن شود.  می یریگ درونه
ها محدود به آن چیزی اس ت ک ه در    اطالعات ما از آنو راوی حضور دارد  و ها یتشخص

ره ای  جه ان گفتم ان ک ه ب ر اس اس احساس ات و باو       ۀاین الی .است شدهمتن گنجانده 
شراب بر اساس  ۀدرباراز بیهقی توصیفی  بادر ادامه ، گیرد یمداستان شکل  های یتشخص

ک ه س اخت )س اختار( بازنم ایی      شود یمبا هدف شناخت بیشتر ارائه و  او دانش قبلی خود
ثیری که ممکن است شراب بر وی داش ته  أاحواالت امیرمحمد و ت بارۀذهنی خواننده را در

 .کند یمرو  وبهپیچیدگی ر با ،باشد
، در زم ان  زمین ه  ی ن ابه عنوان بخش ی از گفتم ان در    ارتبا  بین مخاطب و نویسنده

ارتبا  ه م ی ک    ۀ. هر دو در یک زمان و مکان واحد نیستند و شیوگیرد یمگذشته شکل 
گفتمان، راوی ب ه عن وان    یها جهانرو نیست. در اینگونه رودر چهره و یا به چهره گفتگوی
 ش دگی  یکانونروایت بدون  و در گفتمان دخیل است. کند یمیت ارش را روال، گزدانای کُ
 قرین ه  ب دون  دی د  ۀیزاو. تغییر داند یمبیشتر  ها یتشخصچون راوی از  ،پذیرد یمصورت 
روای ت   یه ا  زم ان درآمیختن  باع ث س وم و اول دید ۀیزاوو درآمیختن  گیرد یمصورت 

 .شود یم
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 مسعود،بیهقی، امیر قی وجود دارد که مشارکان آن،جهان گفتمان دیگری در روایت بیه
ه ا ذک ر    و تعدادی از افرادی اس ت ک ه ن امی از آن   فقیه(، حاجب بزرگ ) یهنبامیرمحمد، 

 :است شدهن
خداوند  وی؟ گفتند: خبر کی خواهد رفت نزدیکر کامیر گفت: خبر برادرم چیست و لش»

بروند و حاجب ب زرگ ب ر اث ر     رکلش ۀهم ،سلطان همه خیر است و در این دو سه روزه
ی در وی پی دا  کامیر دادند. برخواند و لختی تاریه و نامه ب اند آمدهو بندگان بدین  ،ایشان
ی ر را نگ اه دارد و   ه برادر اس ت، ح ق  ام  کسلطان  .گفت: زندگانی امیر دراز باد یهنب آمد.

 (.9همان: ) «ردکدل بد نباید  .مهربانی نماید

به طور خاص بین محیط مکانی و زمانی نویسنده و مح یط   جهان گفتمان این روایت
از  نها دسترسی خواننده ب ه مش ارک خ ود   ت و است شدهمکانی و زمانی خواننده آن تقسیم 

که ب ه   یشناخت زبان های یلتحلخالف بر ،تننظریۀ جهان مز ا طریق متن نوشتاری است.
 انج ام ک انونی ب رای    ۀهر دو نقطکید بر أ، با تدنکن یمزبانی نگاه  ۀوان یک دادمتن به عن
امیرمحمد،  و بیهقی چون هایی یتشخص ،ها یتروادر این . شود یماستفاده  نگر کلتحلیل 

باعث به وج ود آم دن    گفتمان هستند، اناصلی این جه یاه یتشخصکه جزء  مسعودامیر
جهان گفتم ان آن   متفاوت دیدهای ۀکالن، زاویدر این ساختار که  شوند یمجهان کالنی 

ن در ای   ه ا  یتشخصاین  ۀهمکه گاهی  دهند یم انی متف اوت ش کلجه یها تک هدر را 
هر دو غای ب   نیز گاهی ور دارد وفقط یکی از آن دو حض ی همجهان کالن حاضرند، گاه

ه را وادار به تغییر با ایجاد یک امکان جدید، خوانند جدید و های یفتوصنویسنده با  هستند.
 .کند یماطالعات ورودی پویایی ذهنی خود برای درک و تنظیم  های یینمابازدر 

 :دهیم یم نشانرا  تاریخ بیهقیدر روایت زیر از  ساز جهانکاربرد عناصر  ،در ادامه

و ن د  کتاش فر اش را آنجا یله  ه سپاهساالرکسپاهان بود و قصد داشت ه امیر مسعود ب»

بی رون ب رده بودن د و در آن هفت ه      پ رده  یس را  د و فر اشانو بر جانب همدان و جبال ر 
احدی و عشرین و  ۀولی سناأل ده روز مانده بود از جمادی ،شنبهروز ]سه[ .بخواست رفت

 عن ه، گذش ته ش د و حاج ب     هللاا ه پدرش امیرمحمود، رض ی کربعمائه، ناگاه خبر رسید أ
ان ان ت ا   گوزگ وقت س واران مس رع رفتن د ب ه    ار است و درکبزرگ علی قریب در پیش 

 (.99 همان:) «نشیند کزودی بیاید و بر تخت مل هد بامیرمحم

 یط ورکل    ب ه ، رورودر گفتگویبرخالف یک  ،در ارتباطات نوشتاریادراکی  یها نشانه
در ای ن روای ت   چون تمرکز اصلی فعالیت ارتباطی روی م تن اس ت.    ،کند یمکاهش پیدا 

 ب ه  آنپس از آن ب ا تغیی ر   هان آغاز و از سپاموقعیت دقیق جغرافیایی جهان متن بیهقی، 
از ای ن   مخاط ب دانش موجود  شود یمتمام چنین ارجاعاتی باعث . شود یمگوزگانان ختم 
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که بر  شودایجاد ... اگر وجود داشته باشد، جغرافیایی همچون سپاهان، همدان و یها مکان
ن آغازی ۀنها چند کلمبا توجه به تها شکل بگیرد.  برای آن ها صحنه آن بازنمایی ذهنی ۀپای

شروع به ساخت کامل ی ک تص ویر   این روایت، خواننده به عنوان مشارک اصلی گفتمان، 
ارائ ه ش ده در م تن ب ا      س از  جه ان اطالع ات   ذهنی دقیق از مح ل راهنم ایی، ترکی ب   

اینج ا ب ه   بیهقی برای ساخت مک ان گفتم ان از    .کند یمدانش موجود خود  یها چارچوب
روای ی   ی  ن ترتی  ب، س  اخت   دب .برد یم بهرهدیگر قیدهای مکانی  یزنو  نما مکانعنوان 
روایت  یفضا ک هگیرد  شکل میاش یائی  نیزو  ها یتشخص ،زمانی ،مکانی یها نشانهحول 
 :نشان داد زیر نموداردر  توان یمرا  شدهایجادجهان متن . سازند یمرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از ساختار بازنمایی از یک گفتمان و مفاهیمی  یا خالصه ،ساز جهاناین نمودار عناصر 
 یه ا  گفتم ان تحلی ل   و تجزیهبه  خصوصاًو  دهد یمنشان  در این محیط بالفصل را ذهنی

 د.هستن متعدد متن یها جهانکه شامل  کند یمکمک  ای یچیدهپ
برگرفت ه از   ،زی ر  ه ای  ی ت روادر  ها آنو کارکرد  گسترها نقشاکنون به بررسی اقسام 

 :پردازیم یم تاریخ بیهقی
و سرای خ ویش را مش حون    یافت محل ت، شد و فضل ربی  اسب بگردانید و بخانه باز»

و ب از   ک رد  یم  و افاضل حضرت؛ بجای خویش بنشست و مردمان را معذرت  به بزرگان
عبد الل ه طاهر نماز دیگر بیامد و رسم تهنیت بجای آورد و  وو تا شب بداشت  دگردانی یم

 (.29 همان:) «بازگشت

 
 

 جهان متن :9جدول 

 ساز عناصر جهان

 زمان
احدی و  ۀولی سناأل جمادیه روز، شنبه، د  هفته، روز، سه

س اده، ماض ی    ۀزودی، گذش ت  هعشرین، دروقت، ب  
 .التزامی، ماضی بعید، حال ساده

 مکان
س  پاهان، آنج  ا، هم  دان، جب  ال، بی  رون، س  راپرده،    

 .گوزگانان، تخت ملک

 و اشیاء ها یتشخص
امیرمسعود، سپاهساالر ت اش ف راش، فراش ان، پ درش     

ن، امیرمحم  د، عل  ی قری  ب،  امیرمحم  ود، س  وارا
 .پرده، تخت سرای
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روایت، برای س اخت   بردیشپبا هدف  گستر نقش یها گزارهدر این بند از روایت، نقش 
 .شود یمجهان متن ترسیم 

خص یت و  ش یفب  ه توص   مواردی و در  کنند یمک به ساخت پیرنگ کم ها گزارهاین 
 رو روب ه  کنش  ی  یه ا  فع ل ، در ابتدا ب ا . در نمودار مربو  به این روایتپردازند یمحنه ص
 موج ب  نی ز  گزارش، و کارکردشان گسترش پیرنگ داستان و ها آنکه کارگفت  شویم یم

تن ب  ه ص  ورت   م   در  ه ا  گ زاره توصیف صحنه، برخی  یست. البته براا روای تپویایی 
 یه ا  جمل ه . س پس در  کنن د  یمو حالت صحنه را توصیف  اند رفته کار بهعب ارات وص فی 

 تمرکز بردیگری با  های یتروادر  .بخشند یمروایت را تداوم  ۀامادکنشی  یها فعل، یبعد
ها بیش از پیش پرداخت ه   سترش آنگ ،و در نتیجه ها صحنهوصفی، به توصیف  یها گزاره

دار کردن حس نک  به داستان ذکر بر که  دید توان یم یاز روایت یدر بندکه  انچن ؛شود یم
 :مربو  است

 کی   . کها بودیم نشسته در انتظار حسن انکالفضلم و قومی بیرون طارم به ده بوکمن »

گون ه،   قل ، خ زد یمبا سیاه  ،رنگ بریداشت حِ یا جب ه .بند پیدا آمد بی کحسن .ساعت بود
در پ ای و  ن و   ائیلیک  می ۀنشابوری مالیده و موز یزه و دستاریکسخت پای یو ردا هاعدر 

 گسترها اقسام نقش :4جدول 

 کارکرد کارگفت
نوع 
 اسناد

 جمله نوع متن

 فضل ربی  اسب بگردانید روایی کنشی گستر پیرنگ گزارش

 خانه بازشده و ب روایی کنشی گستر پیرنگ گزارش

یف توص
 صحنه

 توصیفی حالت گستر صحنه
یافت محل ت و سرای خویش را 
مشحون به بزرگان و افاضل 

 حضرت

 جای خویش بنشسته ب روایی کنشی گستر پیرنگ گزارش

 روایی کنشی گستر پیرنگ گزارش
و  کرد یو مردمان را معذرت م

 دیگردان یبازم

 و تا شب بداشت روایی کنشی گستر پیرنگ گزارش

 عبدالل ه طاهر نماز دیگر بیامد و روایی کنشی گستر گپیرن گزارش

توصیف 
 عادت

 روال عادی عادتی گستر عادت
جای آورد و  هو رسم تهنیت ب

 .بازگشت
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ب ا وی و   و والی ح رس  بود یممایه پیدا  اندکرده، ک زیر دستار پوشیده ،موی سر مالیده
 (.299 همان:) «طارم بردنده علی رایض و بسیار پیاده از هر دستی. وی را ب

 

 :دشو یمبررسی  ادامهبیهقی در های یترواشمول در زیر یها جهانچگونگی کاربرد 
را انتق ال   که مل  ک   اس ت  ک رده اس ت، تق دیر چن ان     ره، آدم را بیافریدهکذ تا ایزد، عز »
چ ه  گ واهی ب ر این   تر بزرگ .هام ت و ازین گروه بدان گرو بدانام ت  ازیناست  افتاده یم

ه ک  ایش ان را مق ر ر گ ردد     ئه.ار است، جل  جالله و تقد ست اسماالم آفریدگک ،گویم می
بدان د و در عل م غی ب او     رااره ای ن ابوده   که کاسرار است  عالم آفریدگار، جل  جالله،

او را ه از آن مرد بندگان کمردی پیدا خواهد شد  ،ه در جهان در فالن بقعتکاست  برفته
 ؛نه د  یم  اس توار   یها قاعدهت و آبادانی، و کراحت خواهد بود و ایمنی و آن زمین را بر

 ومردم روزگار وی وضی   کهمرد رسید، چنان گشته باشد  بدانه چون از آن تخم ک چنان
 (.982 همان:) «شریف او را گردن نهند

واژگ ونی  به اول شخص یا دوم ش خص،   این جهان اغلب شامل تغییر از سوم شخص
مرکز  هدر روایت گویند یکه از لحا  اشار است ییها مشخصه دیگر و نزدیک   دور ۀفاصل

که شخص یت   شخص. زمانی شخص است و گاه سوم اصلی گاهی اول شخصیتقرار دارد. 
 ،ماهیت اوس ت  ۀدهند نشان که هایی یفتوص، رود یم کار بهشخص  سومداستان به صورت 

 :توان دید یمدر مثال زیر بیهقی را  های یتوارفرافکنی در  .شود یمبازگو 
در  ربعمائ ه أخمس ین و   ۀس ن  ۀالحج   در ذی ک نم  یم  ه م ن ای ن قص  ه آغ از     ک امروز»

ه م ن س خن   ک  ، ازی ن ق وم   هللاا دین بن ناصر م ابوشجاع فر خزادروزگار سلطان معظ  فر خ

 گسترها اقسام نقش: 8جدول 

 جمله نوع متن سنادنوع ا کارکرد کارگفت

 روایی کنشی گستر پیرنگ گزارش
به  طارم  رونیمن که بوالفضلم و قومی ب

 ها بودیم نشسته در انتظار حسنک دکان

 یک ساعت بود روایی کنشی گستر پیرنگ گزارش

 بند حسنک پیدا آمد بی روایی کنشی و حالت گستر پیرنگ گزارش

 توصیفی حالت گستر صحنه توصیف صحنه
 زد یداشت حبری رنگ با سیاه م ای جب ه

 خلق گونه

 توصیفی حالت گستر صحنه توصیف صحنه
پاکیزه و دستاری  سخت یو ردائ دراع ه

 نشابوری...

 بود یاندک مایه پیدا م توصیفی حالت گستر صحنه توصیف صحنه

 روایی کنشی گستر پیرنگ گزارش
و والی حرس با وی و علی رایض و 

 ی.بسیار پیاده از هر دست

 وی را بطارم بردند روایی کنشی گستر پیرنگ گزارش
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زن ی چن د س ال    افتاده و خواجه بوسهل زو یا گوشهدر  ،اند زندهدو تن  کی ،خواهم راند
    ار نیس ت که از وی رفت گرفتار، و ما را با آن کپاسخ آنه و ب است شدهاست تا گذشته 

و پنج آمده و ب ر اث ر وی    شسته عمر من ب چه ؛حال  یچهه ب    هرچند مرا از وی بد آمد
کش د و   تعص بی و تزی دیه ه آن بکسخنی نرانم  ،کنم یمه کو در تاریخی  رفت بباید یم

ه تا خوانندگان با م ن  ک یمگو آنه کبل این تصنیف گویند: شرم باد این پیر را، خوانندگان
ه و محتش م و فاض ل و   بوسهل م ردی ام امزاد   ینا نزنند.نند و طعنی کاندرین موافقت 

آن و ب ا   ،والتب دیل لخل ق الل  ه    ؛د شدهکدر طب  وی مؤ ا شرارت و زعارتیادیب بود، ام
 .(228همان: ) «دلسوزی نداشت ،شرارت

 های متن فرافکنی و جهان :9نمودار 

 
رخ  نیز جهان مثل این یها مبدل، کنند یمهرگاه مرزهای زمانی یک جهان متن تغییر 

ایج اد کنن د    یجهان متن جدیددر گفتمان،  کنندگان شرکتکه  شود یمدهد و موجب  می
موقعی ت  سازی شود. در این حالت،  مفهوم تواند یمزمانی مشخص  ۀکه از طریق آن منطق
تمرکز این متن هنوز  .ماند یمباقی  جدید با همان جهان متن اصلی آن فضایی جهان متن

یک  از وجود هرچند مبهماما خوانندگان در حال حاضر  ،روایت و بیهقی است ۀبر زمان اولی
 ک ار  ب ه نویسنده با متفاوت از ایفاگرها آگاهی دارند.  یا مجموعه حاوی ،محیط زمانی دیگر

، «خوانندگان این تصنیف گوین د »و « ار نیستکو ما را با آن » یلقبی جمالت از بردن برخ
زم ان  . کن د  یم  در گفتم ان ف رض    یشجتماعی برابر بین خود و مشارک خوا ۀیک رابط

زمانی و فض ایی   ۀو حوادث را در فاصل ها صحنهکه  ییروایت رخدادهابرای  ای نمونه یشپ
از  ت ر  مش خص زمانی این م تن بس یار    یگرها رهاشاساده است.  ۀ، گذشتکنند یمتوصیف 

 مکانی هستند. یگرها اشاره
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. اس  ت ش ده و زم ان ح ال س اده ایج اد      ی زدان چ هم ه راوی  ب ه وس یلۀ  جه ان م تن   
 ۀزم انی گذش ت   ۀو ب ه منطق    شوند ینمدیگر در این جهان متن اولیه ظاهر  های یتشخص

ارج اع   .اس ت  ک رده نی متن عبور زما ۀاز محدودکه  رسد یماما به نظر ، کنونی تعلق دارند
جهان متن جدیدی در این جهان متن اولی ه   یریگ درونهباعث  ها آنبیهقی به هر کدام از 

خوانندگان در این عبارت و کاربرد ما به عنوان یک ی از ایف اگران جه ان م تن      .است شده
 ط ور   ینهم   .دکن یمبازنمایی  حال و آیندهدر را  تمام خوانندگان ،شده در واق  یریگ درونه

است که در آن تمام این مناطق زم انی ب ه ی ک     یتر گستردهمتعلق به پارامترهای زمانی 
 .شوند یممنتقل  پیوسته کل 

 آید یم شمار بهقول غیرمستقیم، جهان زیرشمول  نقل یقول مستقیم به جا کاربرد نقل
ر شنودم، گف ت: م را   نصاز خواجه بو» :کردزیر اشاره  یها نمونهبه  توان یماز آن جمله  که

 الل ه وشد بحمد  رویهکارها یکرد و گفت: این کروز سلطان بخواند و خالی  کدرین هفته ی

 .(84: )همان «ه بدین زودی سوی غزنین نرویمک گیرد یمرأی بر آن قرار و  ،من ه
در ام ا   ،دوارد جهان زیرشمول ش و  تواند یممستقیم، مخاطب  قول  نقل یریکارگ بهدر 
ار و ک  نب ود   چون بازجس تی » :شود یماین امکان از مخاطب گرفته  ،غیرمستقیمقول  نقل

ه ک  ردند کسهل دراز مردمان زبان بر بو ،و بدان سبب ،رفت ها تشف ی وها  انتقامحال او را، 

 .(228: )همان «ة: العفو عند القدراند گفتهه ک مرد آن مرد است .زده و افتاده را توان زد
به جه ان زیرش مول وارد ش ود و در     تواند ینممخاطب  ،گونه گزارشقول  در این نقل

شخص است، گفتار  که سوم سلطان مسعوداول،  قول  نقل اما در ،ماند یمسطح روایت باقی 
 .سازد یمو خواننده را به خود نزدیک  کند یم خود را به صورت اول شخص بیان

و » ه شکل زیر اس ت: بیهقی ب های یتروادر نگرشی زیرشمول  یها جهان یریکارگ به
ه وی را از ک  دبیری خویش مشغول باش د و چش م دارد    ۀه به پیشکصال  بنده آن است 
ه امروز بر راه وی رفته کو بنده را آن خوشتر آید »، (88 :همان) «رده آیدکدیگر سخنان عفو 

ار ب د  کفالن "ه که خداوند را گوید کباشد  آنین کس را تمک هیچ کهگذاشته نیاید  وآید 
 :)همان( «تا هیچ خلل نیفتد »بایست یمرد، بهتر از آن ک

آلتونتاش چون پیغام بشنود، برخاست و زمین بوسه داد و گفت: بنده را خوشتر آن بودی »
ترب ت   رِغ زنین رفت ی و ب ر س      ه شیدی و بکب دستری ک، از لشاست شدهه چون پیر ک

ب ردارم. دیگ ر    فرم ان  مان خداوند برین جمله است،ا چون فر، امبنشستیسلطان ماضی 
 ،بپوش انیدند[ = رده بودن د ] ک  ه راست کپاریاب رسید، بفرمود تا خلعت او را ه روز امیر ب

 (.80: همان) «وکخلعتی سخت فاخر و نی
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 . جه ان شود یممفهومی نشان داده  ۀدر قالب نگاشت حوز یدر این بخش، نگرش راو
که  دهد یموایت به جهانی سوق مخاطب را از جهان متن ر ،در این عباراتزیرشمول متن 

 سازد یمنشانگر نگرش شخصیت این جهان متن نسبت به کنشی است و مخاطب را وادار 
 در این شرایط تعمیم دهد. هر انسانیاین کنش را به  ،خودذهنی در بازنمایی 

و امثال آن، چه  «محتمل»، «ممکن»، «باید»، «شاید»مانند  قیدهاییمشارکان از  ۀاستفاد
که همچون  شود یمفرضی  یها جهانان گفتمان و چه در جهان متن، باعث ایجاد در جه
زیرشمول و فرعی، منجر به تغییر در شرایط زمانی و مکانی و نی ز دیگ ر    یها جهاندیگر 
 :شود یمبیهقی نشان داده  های یتروادر  ،که در ادامه شود یم ساز جهانعناصر 

ه ت و در آن درج ه   ک  ه نپس ندد  ک شایدبیند، بریم است و شرمگین. چون کاین خداوند »  

 .(24 :همان) «خمول باشی
قاع ده را از   که ی  کنباشد  آنین کس را زهره و تمکه هیچ ک بایداگر رأی عالی بیند، »  

امی ر  . فایت استکارها بگردد و بنده بیش از این نگوید و این کهمه  ۀه قاعدکآن بگرداند 
 (.88 :همان) «بازگشتیمو ما  ها سخت خوش آمد را این جواب

ه ای ن  ک   دانس ت ند، زمانی اندیشید و کچون خواجه از من این بشنود، سر اندر پیش اف»  
ه این چنین چیزها ب ر وی پوش یده   که نه از آن مردان بود ک، گویم یمحدیث من از جایی 

 (.298: همان) «ماند
ه در ک  است، از آن بود  افتاده تو و با خانگیان با قیامته دیدار من با ک برم یمگمان چنان »  

 (.48 :همان) «هر بابی مثالی نبود
 یه ا  جه ان هس تند ک ه    قی دهایی همگی  «گمان بردن» و« دانستن»، «دبای»، «شاید»

 و میزان اطمینان شخصیت داستان نسبت به یک در این عبارات یشناخت معرفتزیرشمول 
 نسبت به یک موضوع خاصرا  اطمینان خودنیز میزان مخاطب  .دهند یمرا نشان موضوع 

زیرش مول گ اهی ب رای     یه ا  جه ان  .کن د  یمزیرشمول ارزیابی  یها جهاناز طریق این 
ی ک روای ت در دس ترس     ه ای  یتشخص  مشارکان گفتمان و در مواردی هم تنها ب رای  

، مشارکان افتد یماتفاق چهره  به چهرهکه به صورت گفتگویی  ها یترواهستند. در برخی از 
رسی دارند و اطالعات پیرامون محیط بالفصل گفتمان در دس ترس مش ارکان   به آن دست
جه ان گفتم ان ب ا تغیی ر در      ه ای  یتشخصولی در مواردی که یکی از  ،باشد یمگفتمان 

 ،، در ای ن ص ورت  کنن د  یم  شرایط زمانی و مکانی یک جهان، جهان متن دیگری خل ق  
این جهان م تن در   های یتشخص مفاهیم و اطالعات موجود در این جهان متن تنها برای

مان به این مفاهیم دسترس ی ندارن د؛   دسترس است و دیگر خواننده به عنوان مشارک گفت
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امکان ورود به  در دو سطح متفاوت هستند، ها یتشخصزیرا مخاطب به دلیل اینکه با این 
 متن را ندارند. یها جهاناین 
 نتیجه. 4
 تن به این نتیجه رسیدیم ک ه نظریۀ جهان م بر اساس یبیهق تاریخ نخستجلد  بررسی در

. محوریت است شده آن گزارشی   ساخت روایی موجبروایی در این اثر،  یها گزارهفراوانی 
اس ت.   پردازی متمرک ز ب وده   بر محیط پیرامون و گاهی بر شخصیتدر مواردی  ها یفتوص

پوی ایی و حرک ت در    ،بنابراین است. ن اثر تاریخی در زمان گذشته بودهای ۀجهان متن اولی
خواننده ب ه   ،و به همین دلیل مشهود نیستزمان گذشته چندان  ۀواسطه این جهان متن ب

 یه ا  جه ان در جهان م تن حض ور ن دارد. تع داد     در بیشتر موارد عنوان مشارک گفتمان 
داس تان   ه ای  یتشخصتسلط و کنترل نویسنده و  ۀدهند زیرشمول به نسبت کل اثر نشان

 ،شناختی کم است زیرشمول معرفت یها جهانتعداد  ،ثراتاریخی بودن این است. به دلیل 
که نویسنده  دهد یمزیرشمول اشاری فراوان است و نشان  یها جهان ،ولی به همین دلیل

مختل ف ب دین    ه ای  ی ت رواو هدایت جری ان   ها یتروابا تغییر در شرایط زمانی و مکانی 
 کن د  یموادار با فضاهای متغیر  ییها جهان یساز یمفهومطریق، مخاطب و خواننده را به 

زمانی  ساز جهان عناصرسازی بر پویایی این کنش داللت دارد. ذکر  مفهومی فرایندکه خود 
. کن د  یم   نی از  یب  ای ن عناص ر    ۀربارو مکانی به صورت دقیق خواننده را از پرسشگری د

 س ازی  یمفه وم ه س مت  زیرشمول نگرشی، خواننده را ب   یها جهاننویسنده با استفاده از 
چن د ب ه دلی ل ماهی ت ت اریخی و      هر .ده د  یمداستان سوق  های یتشخصجهان فکری 

هم ین ام ر    ، ام ا اس ت محدود  ها یتروادر اغلب  ها جهاناستفاده از این  ،آن ۀگون گزارش
 س رانجام، . ش ود  یم  در این اثر  پردازی یالخنیز هدف، آرزو و آینده و  عدم بازنمودِموجب 

مهمی از  بخش ،این سه جهان زیرشمول به همراه جهان متن و گفتمان کاربرد باید گفت
 د.نده را نشان می این اثر تاریخیجهان متن ساخت 
 مناب 
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