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This study aims to introduce a cognitive schema of cohesion using some narratives in 

Azerbaijani Turkish, Persian, and English. The framework used in the current study is 

Dooley and Levinsohn’s (2001) model of functional-cognitive approach. The corpus of the 

study contains 15 stories. The results of the study show that narration can be imagined as a 

polygon. The polygon functions like a cognitive schema. According to the so-called 

cognitive schema, all sides of the polygon are fixed and can be used in any bedtime story. 

Of course, the narrator can increase or decrease the number of sentences of this kind but the 

point is that the more the narrator decreases or increases the sentences the less the coherence 

of the narration will be. This cognitive schema confirms why children’s bedtime stories are 

the easiest narratives while classic or detective ones are among the most difficult narratives 

to read and follow.    
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  ها:واژهکلید

واره طرح ،شناسیزبان ات،یادب

و  یدول ت،یانسجام، روا یشناخت

 نسونیلو

ای وارههای ترکی آذربایجانی، فارسی و انگلیسی به ارائه طرحاین پژوهش بر آن است تا با استفاده از روایت در زبان
شناختی دولی و -دیدگاه نقشی شناختی از انسجام روایی دست یابد. چهارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش

داستان است. نتایج این مطالعه نشان  1۵ی حاضر ،شامل ی زبانی مطالعهباشد. پیکره( از گفتمان می۲001لوینسون )
واره شناختی عمل ی یک چندضلعی متصور شد که همانند یک طرحتوان انسجام در روایت را به مثابهدهد که میمی
نهایت ها ثابت بوده و این قابلیت را دارد که در تعداد بیاضالع چندضلعی مذکور در روایته، وارکند. طبق این طرحمی

بندی )چینش واژگان( و حتی کم و زیاد کردن آن دخل و ی بیان، جملهتواند در نحوهداستان تکرار شود. البته، راوی می
دهد که واره نشان میهمچنین، این طرحتن بکاهد. تواند از میزان انسجام متصرف نماید. منتها، کاهش این اضالع می

ترین های جنایی، کالسیک و ... از پیچیدهها بوده و در مقابل داستانترین داستانهای کودکان از سادهداستانچرا 
 آید.ها به شمار میداستان

 

-1130, 1401, ۲, ۲7معاصر جهان اتی. پژوهش ادب "تیبا استفاده از روا« نسجاما یطرحواره شناخت» ی: معرفیشناستا زبان اتیاز ادب". یتبار مصطف یدیشه: استناد
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 . مقدمه1

ی پیش روی برآن است تا با استفاده از روایت به ارائه الگویی شناختی از انسجام روایی مقاله
تا با استفاده از آن  شناختی هستیم-دست یابد. برای نیل به این مهم، نیازمند چهارچوبی گفتمانی

شناسانه در تالش برای طراحی الگوی مذکور باشیم. به عبارت دیگر، این پژوهش تالشی زبان
 برای مطالعه ادبیات، خاصه روایت، است.

 برای ارائه الگویی شناختی از انسجام روایی دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
 ، ب( دیدگاه شناختی نسبت به زبان روایت.شناسیالف( ساخت صوری زبان روایی یا روایت 
شک در اذهان متخصصین شناسی مدرن بیی اول، با شنیدن اصطالح روایتپیرامون نکته 

به  ۲شناسیی ریخت( کلمه13۸۶شود. به اعتقاد پراپ )متبلور می 1این حوزه، نام والدیمیر پراپ
-ی اجزای تشکیلشناسی، مطالعهی اشکال است. منظور از این اصطالح در گیاهمعنی مطالعه

دهنده گیاه و مناسبات آنها با هم و با خود گیاه، یا به بیان دیگر ساختار گیاه است. این واژه در 
باشد. به اعتقاد پراپ، ی کلمه میدهندهی اجزای تشکیلشناسی نیز مربوط به مطالعهعلم زبان

-بندیعه کرد که در خور هر یک از صورتتوان با همان دقتی مطالصور و اشکال قصه را نیز می

ی ساختاری واحد شکل (. پراپ معتقد است که هر داستان بر پایه11، 13۸۶های آلی است )پراپ 
ها یکسان بوده و همیشه یک سلسله مراتب خاص را، گیرد و اتفاقات مختلف در تمام داستانمی

مراتب را به سی و یک نوع اصلی  کنند. وی اینخواه به طورکامل خواه به طور ناقص، طی می
(. سلسله مراتب مدنظر پراپ شامل تعداد مشخصی از 13۲-۵9، 13۶۸کند )پراپ   تقسیم می

گیرد. های مختلف هر روایت شکل می«پاره»ی آن واحدهای روایی کوچک است که در نتیجه
کنار هم قرار  شود که ممکن است به شکل متوالی درپاره به بخش اصلی یک داستان اتالق می

شناسی پراپ از روایت (. با وجود اینکه ریخت۶1،  1371گرفته و یا در یکدیگر داخل شوند )پراپ 
که که تحلیل شناختی در آن مورد توجه باشد، از آنجاییاز جمله آثار معتبر در این حوزه می

توان از آن استفاده نیست، لذا در مطالعه حاضر، با وجود ارزشمند بودن الگوی او از روایت، نمی
 نمود.

 __________________________________________________________________________  
1 Vladimir Propp 
2 morphology  



 1133                                                  تیبا استفاده از روا« انسجام یواره شناختطرح» یمعرف شناسیتا زبان اتياز ادب

 

 

 

و  1شناختی دولی-در مورد دیدگاه شناختی نسبت به زبان روایت، نظریه گفتمانی نقشی
باشد که دیدگاه شناختی به گفتمان و روایت را ( از مباحث جدید مطرح شده می۲001)  ۲لوینسون
و در آثاری چون ( برگرفته 197۶-197۸) 3های آن از هلیدیای که ریشهدهد. نظریهارائه می

 کار رفته است. ( نیز به۲017( و نورزهی )۲010(، دلفروز )۲009) 4رابرتز
شناختی خود به مسائلی چون تحلیل واژگانی، -ی نقشی( در نظریه۲001دولی و لوینسون )

پردازند. هدف شناسی کاربردی و تولیدات ادبی میمتن و نیز مسائل زبان ۵نحوی-معنایی، واژ
هاست تا به چهارچوبی زایا و در عین حال ی مجموعه متنوعی از روشسون ارائهدولی و لوین

ی تحلیل گفتمان دست یابند. به شکل خاص، آنها از رویکردی نقشی و منسجم در حیطه
اند تا چگونگی تولید و فهم گفتمان و روایت را در زبان نشان دهند. از مسائل شناختی بهره جسته

توان به این موارد اشاره نمود: انسجام، نقش ه دولی و لوینسون میمهم مطرح شده در دیدگا
و  ۶کاربردشناختی-بندی گفتمانیزمینه، پیوستگی، سازمانزمینه و پسگفتمانی، اطالعات پیش

هایی از چهارچوب نماید در این پژوهش تنها بخش. افزودن این نکته ضروری می7ساخت اطالع
 مواردی از جمله انسجام، نقطه -ی روایت است به حوزه نظری دولی و لوینسون که مربوط

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.   -عزیمت و نیز مسائل مربوط به تحلیل شناختی روایت.
ی دکتری نگارنده پژوهش حاضر مشتمل بر دو بخش است . بخش نخست مرتبط به رساله

های دیگر خواهد ور در زبانباشد و بخش دوم به سنجش ادعای مطرح شده در اثر مذکمی
پرداخت. به عبارت دیگر، ادعایی که در رساله مذکور با استفاده از زبان ترکی مطرح شده است، 

های فارسی و انگلیسی نیز محک زده خواهد شد. افزودن این نکته در تحقیق حاضر در زبان
با استفاده از « امواره شناختی انسجطرح»نماید که  نوآوری مقاله حاضر معرفی ضروری می

 باشد. موضوعی که برای اولین بار در پژوهش پیش روی مطرح خواهد شد. روایت می
 ی پژوهشپیشینه

 __________________________________________________________________________  
1 Dooley 
2 Levinsohn 
3 Halliday  
4 Roberts  
5 morphosyntax  
6 discourse-pragmatic structuring 
7 information structure  
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شناسی مطالعات فراوانی صورت پذیرفته است. برای نمونه، پیرامون ارتباط ادبیات و زبان
خانی  طاط و امناند )خبرخی مطالعات از وجود ارتباط میان فلسفه وجودی و ادبیات سخن گفته

اند )موسوی، ( و یا برخی دیگر از زبان عادی و روش صحیح گفتار در ادبیات بحث کرده49
دهد که چهارچوب نظری دولی و لوینسون (. اما مروری بر پیشینه پژوهش نشان می1۵0: 13۸7

روز های ایران مورد استفاده قرار گرفته است: دلف( در مطالعات اندکی پیرامون زبان۲001)
خصوصیات گفتمانی در »( با موضوع ۲010(. دلفروز )1390( و دبیرمقدم )۲009(، رابرتز )۲010)

به بررسی ساخت گفتمانی در زبان بلوچی در استان « های شفاهی(بلوچی سیستان )داستان
ی بهروز برجسته دلفروز است و در گروه پردازد. این اثر نوشتهسیستان و بلوچستان ایران می

ی مذکور شامل شناسی و فیلولوژی دانشگاه اوپساالی سوئد از آن دفاع شده است. رسالهزبان
-هشت فصل است؛ فصل اول، فصل مقدماتی و فصل هشتم نتایج کلی پژوهش را به تصویر می

پردازد: در فصل دو، به کشد. فصل دو تا هفت به بررسی ساخت گفتمانی بلوچی سیستان می
دشناختی جمالت در زبان بلوچی پرداخته شده است. در فصل سوم، کاربر-بررسی ساخت گفتمان

زمینه در متون شفاهی بلوچی ارائه زمینه و پسابزارهای نحوی مختلف برای بررسی اطالع پیش
های اشاری زمان و مکان در گفتمان را عبارتشده است. در فصل چهارم این رساله، نویسنده 

ها پرداخته و در فصل به موضوع روابط بین گزاره بررسی کرده است. فصل ششم این رساله
( در کتاب مشابهی که یک ۲009رابرتز )هفتم، مشارکان مکالمه در بلوچی بررسی شده است. 
گیری از چهارچوب نظری دولی و لوینسون سال قبل از رساله دلفروز به چاپ رسیده است، با بهره

های شفاهی و کتبی زبان نویسنده از داستان پردازد.( به بررسی گفتمان زبان فارسی می۲001)
نوشته صمد بهرنگی استفاده کرده و به بررسی و « ماهی سیاه کوچولو»فارسی از جمله داستان 

تحلیل گفتمان زبان فارسی نموده است. در این رساله، نویسنده در فصل اول مسائل مقدماتی را 
حث شده و در فصل سوم از رویکردهای ب 1مطرح نموده و در فصل دوم از دستور نقش و ارجاع

به بررسی ساخت گفتمان در  7تا  4های گفتمان سخن به میان آمده است. نویسنده در فصل
-بندیشناختی گروهزبان فارسی پرداخته است: مسائلی نظیر انسجام و پیوستگی، رمزگردانی زبان

( ۲009( نقدی به رابرتز )1390های موضوعی، ارجاع مشارکان و مسائلی از این دست. دبیرمقدم )
داند. وی معتقد است رابرتز دستور نقش و ارجاع را در بخش چهارچوب نظری کتاب خود وارد می

گنجانده اما در روند پیشروی تحلیل متون فارسی از آن استفاده نکرده است. افزودن این نکته 
 __________________________________________________________________________  

1 Role and Reference Grammar (RRG) 
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اند و هیچ ی زبان پرداختهی آثار مذکور تنها به بررسی ساخت گفتماننماید که همهضروری می
 اند.کدام به طراحی الگویی شناختی از گفتمان نپرداخته

 مالحظات نظری
(، نظامی که شنونده از طریق آن با گفتمان در ارتباط است ۲001از نظر دولی و لوینسون )

 تر، نمودِ چگونگیشود. بلکه، این نظام در سطحی بنیادینهای زبانی محدود نمیتنها به ساخت
های زبانی که سخنگویان از آن بهره گرفته و در ظهور و ذخیره مفاهیم در ذهن است. صورت

شناختی حاکی از آن است که کنند. اما مطالعات روانتشکیل این نظام نقش مهمی ایفا می
سازی و به یاد آوردن هر گفتمانی توسط شنونده تا حدی منطبق بر آن ی ادراك، ذخیرهنحوه

گفتمان  1روایت شده باشد. دیگر مواردی که به ذهن شنونده به شکل نمود ذهنیچیزی است که 
بینی او از منظور گوینده وی از جهان اطراف و همچنین پیش ۲کند؛ اطالعات پیشینخطور می

های مختلف، متفاوت است. گفتنی است که اطالعات پیشین و منظورشناسی گوینده در فرهنگ
شنونده با توجه به فرهنگ خود، اطالعات دریافتی را در بخش  است. بنابراین، خواننده یا

 دهد.اطالعات پیشین یا اطالع جدید قرار می
 شوند: نقطه(، جمالت به سه بخش نقشی تقسیم می۲001به اعتقاد دولی و لوینسون )

ه و شود که اکثراً پیشایند شدعزیمت به اولین عنصر بند اطالق می ، مبتدا و خبر. نقطه3عزیمت
کند. نقش آن این است که بند)های( بعدی را به چیزی که از قبل در بافت حضور دارد، مرتبط می

عزیمت را  عزیمت در بازنمائی ذهنی شنونده قابل دسترسی است )رابرتز(. نقطه در حقیقت، نقطه
گونه که ای مشابه مفروض دانست. هماندر دیدگاه پراپ تا اندازه« پاره»شاید بتوان با اصطالح 

شود که ممکن است به در بخش مقدمه نیز اشاره شد، پاره، به بخش اصلی یک داستان اتالق می
 هم در نقطه« آغاز»شکل متوالی در کنار هم قرار گرفته و یا در یکدیگر داخل شوند. مفهوم 

شناختی ی پراپ وجود دارد با این تفاوت که پراپ استدالل عزیمت دولی و لوینسون و هم در پاره
عزیمت را مفهومی شناختی برای بیان  کند؛ اما دولی و لوینسون نقطهمشهودی برای آن ذکر نمی

عزیمت نقش مهمی در ایفای انسجام روایت بازی  نقطه کنند.مطرح می« آغاز»مفهوم انتزاعی 
میت کند. برای نمونه، در روایت ترکی نقاط عزیمت در منسجم ساختن داستان بسیار حائز اهمی

 __________________________________________________________________________  
1 mental representation  
2 prior knowledge  
3 point of departure 
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( توجه کنید: 139۶)نعمت « قصه بنفشه»نین ناغیلی هستند. حال برای نمونه، به داستان بنؤوشه
باشد، نام پسری است می« زمستان»( که در زبان ترکی به معنای Qišطبق این داستان، عبارت )
 Qišای توسط نویسنده انتخاب شده تا نماد سردترین فصل سال باشد. که اسمش به شکل کنایه

)معادل بنفشه فارسی(، دختری زیبا و پاکدامن که نامش « بنؤوشه» Banovšaدر عشق « قیش»
شود، گرفتار است. اما در فرهنگ آذربایجانی و زبان ترکی با زیبایی، طروات و تولد بهار تداعی می

Banovša «عاشق « بنؤوشهYaz «به معنی بهار( است. زمستان آخرین و بهار اولین فصل « یاز(
کار رفته عزیمت در این داستان به گاه، بهار )یاز( بعنوان نقطهفرهنگ آذربایجانی است. آندر 

   است.
زمینه است که به ساخت اطالع زمینه و پساز دیگر مفاهیم مطرح شده در انسجام، پیش

روند. رابرتز اطالعات زمینه در سطح گفتمان به کار میزمینه و پسمربوط هستند. مفاهیم پیش
 کند:گونه تعریف میزمینه را اینزمینه و پسپیش
بایست موضوع گفتمان را گسترش دهند و مسیر گفتمان زمینه بودن رویدادها میبرای پیش»

شوند. بدین ترتیب، شوند پس زمینه تلقی میرا به پیش برند. رویدادهایی که به این امر نائل نمی
-زمینه در متن روائی طبقهنزله اطالعات پسفرض به ماطالعات غیررویدادی به صورت پیش

 (.  ۲۶1)رابرتز « شوندبندی می
است. دولی و « پیوستگی»یکی دیگر از مفاهیم مربوط به تحلیل شناختی گفتمان و روایت 

 کنند:( چنین نقل می370) 1لِرد –لوینسون به نقل از جانسون 
تصادفی از  شد، در مقابل توالیشرط الزم و کافی برای اینکه گفتمان پیوستگی داشته با»

 «جمالت، این است که بتوان بر اساس آن، انگاره ذهنی واحدی ساخت.
لرد از موضوع -آنها همچنین برای تشریح هر چه بیشتر مفهوم پیوستگی جانسون        

 کنند:استفاده می ۲سازیمفهوم بافت
ه تالش بیش از حد شنونده قرض گرفته شده است مربوط است ب 3سازی که از فیلموربافت»

 «با هدف بازنمائی ذهنی قابل قبولِ متن.
 هدف پژوهش

 __________________________________________________________________________  
1 Johnson-Laird 
2 contextualization 
3 Fillmore  
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( ۲001پژوهش حاضر در تالش است با استفاده از چهارچوب نظری دولی و لوینسون )
ای شناختی از انسجام دست وارهپیرامون ساخت گفتمان، خصوصا انسجام، به ارائه الگو و طرح

دمه نیز اشاره شد، الگوی شناختی ارائه شده در این پژوهش در گونه که در بخش مقیابد. همان
رساله دکتری نگارنده مطرح شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن گزارش الگوی 

 های فارسی و انگلیسی نیز بسنجد.   واره را عالوه بر زبان ترکی، در زبانمذکور، این طرح
 روش پژوهش

کی آذربایجانی، فارسی و انگلیسی با استفاده از مفاهیم های تری حاضر داستاندر مقاله
( که در بخش مالحضات نظری بدان اشاره شد، مورد ۲001گفتمان و روایت دولی و لوینسون )

 بررسی قرار خواهد گرفت تا الگویی شناختی از روایت به دست دهد.  
 ی پژوهشپیکره 

سه زبان ترکی آذربایجانی، فارسی  داستان کودك از 13ی زبانی پژوهش حاضر شامل پیکره
های ترکی آذربایجانی: ملک ممد ناغیلی رمان به شرح زیر است: الف( داستان ۲و انگلیسی و 

(، قاری 139۶)نعمت « قصه بنفشه»نین ناغیلی (، بنؤوشه139۶)نعمت  « داستان ملک محمد»
« بخت»( و قاراچوخا 1394(، سولدوز و اولدوز )اژدری  1397، )اژدری  «پل پیرزن»کؤرپوسو 
های پسرك لبوفروش های فارسی: دو اثر از صمد بهرنگی با نام(. ب( داستان1390)منظوری 
( و نیز داستان ساشا و اسب جادویی 1347( و ماهی سیاه کوچولو )بهرنگی، 134۶)بهرنگی، 

حاج سیدجوادی  ( به همراه رمان بامداد خمار )۲009( به نقل از رابرتز )۲001)نویسنده نامشخص  
(، روز ۲011  ۲)اسکات 1های کالههای انگلیسی: سه داستان کودك به نام(. ج( داستان1393

های ترکی (. داستان۲011  ۶)اسمیت ۵یی( و برده اهل پومپه۲010 4)شیپ تون 3خوب روز بد
در  های معروف و/یا پرفروشآذربایجانی و فارسی انتخاب شده در این پژوهش همگی از داستان

 اند. های انگلیسی به شکل تصادفی انتخاب شدهباشند. همچنین، داستانها میاین زبان
 

 __________________________________________________________________________  
1 The hat 
2 Scott 
3 Good day, bad day 
4 Shipton 
5 The slave boy of Pompeii 
6 Smith 
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 . بحث و بررسی2

-کاربردشناختی برخی جمالت نشان-گونه که اشاره شد، در بررسی ساخت گفتمانیهمان

عزیمت در روایت است که جمالت بعدی را به شکل  دهنده خصوصیتی آغازین یا همان نقطه
دست آمده از پیکره های مشابه بهسازد. حال در بخش ذیل به نمونهم به هم مرتبط میمنسج

-ها تنها به بررسی ساخت گفتمانیزبانی پژوهش حاضر خواهیم پرداخت که در هر یک از روایت
 های مورد بررسی به قرار زیر است:عزیمت در داستان کاربردشناختی اشاره خواهد شد. نقطه

 (1347ولو )بهرنگی ماهی سیاه کوچ
هایش را  دور خودش جمع ها و نوه( شب چله بود. ته دریا ماهی پیر دوازده هزار تا از بچه1)

 گفت. یکی بود یکی نبود. یک ... کرده بود و برای آنها قصه می

 (1بهرنگی  ) 
 (134۶)بهرنگی   پسرك لبوفروش

 اق بود که ... ( چند سال پیش در دهی معلم بودم. مدرسه ما فقط یک ات۲)
 (1 پسرك لبوفروش)

 ساشا و اسب جادویی )به نقل از رابرتز(
 ( یکی بود، یکی نبود. پیرمردی بود که ...3)
 (4۶۸رابرتز  )

 ( 139۶)نعمت  « داستان ملک محمد»ملک ممد ناغیلی 
 ( بیری وارمیش، بیری یوخموش، بیر پادیشاه وارمیش. ... 4)

 ... یکی بود یکی نبود. پادشاهی بود

 (۲7۸نعمت  )
 (1397، )اژدری  «پل پیرزن»قاری کؤرپوسو 

 ( قدیم زمانالردا ... ۵)
 های قدیم...در زمان

 (1اژدری  )
 کاله )اسکات(

(6) Bernardo lives in Rome. He likes hats. One day …  

 کند. او عاشق کاله است. روزی ...برناردو در شهر روم زندگی می
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 (1اسکات  )
 روز بد )شیپ تون ( روز خوب

(7) Mike gets a new job and moves from his small town to Boston. He 

likes the job and he likes his new apartment. He … 

کند. او شغل و مایک شغل جدیدی پیدا کرده و از شهر کوچک خود به بُستون مهاجرت می
 آپارتمان جدیدیش را دوست دارد. مایک ... 

 (1شیپ تون )
 یی )برنارد (ی اهل پومپهبرده

(8) It is one o’clock on a hot summer day in August. In this old Roman 

town under the mountains, people are eating and drinking in their houses. 

There are people in… 

-ها در خانهشهر قدیمی زیر کوهاست، یک روز گرم در ماه آگوست. مردم در این  1ساعت 

 هایشان مشغول غذا خوردن و نوشیدن هستند. افرادی در ...  
 (1برنارد  )

های فارسی و هم در های ترکی، هم در داستاندر تمامی موارد فوق، هم در داستان     
 دهند. برای نمونه،های انگلیسی، جمالت آغازین نقطه عزیمت در روایت را نشان میداستان

شود و روایت دیگر با عبارتی چون آغاز می« یکی بود یکی نبود ... »ای نظیر روایتی با جمله
شود. این جمالت شروع می...« کند. او عاشق کاله است. روزی برناردو در شهر روم زندگی می»

« . یکی بود یکی نبود ..»ای همانند آیند. البته جملهبه مثابه آغاز حرکت داستان به شمار می
داستان(. اما آنچه که مهم  1۲داستان از  3دارای بسامد باالتری نسبت به جمالت دیگر است )
ها نیست بلکه این مسأله حائز اهمیت است است، مشابه بودن جمله و تکرار بسامد آن در داستان

مت و ی آغاز و نیز عزیها باید نقطهاند. تمام داستانها به یک شکل آغاز شدهکه همه داستان
حرکت به سمت ادامه داستان را از همان ابتدا با جمالتی از یک جنس نشان دهند. این جمالت، 

 دهند. ( را نشان می۲001در حقیقت، همان نقطه عزیمت مدنظر دولی و لوینسون )
ها، عالوه بر ی اساسی در این مسأله این است که جمالتی از این دست در روایتاما نکته

ای از داستان خورند. حال به نمونههای مختلف روایت نیز به چشم میر قسمتآغاز داستان، د
( توجه کنید که شش جمله از مجموع 139۶)نعمت  « داستان ملک محمد»ملک ممد ناغیلی 

 هایی از این جنس هستند:   گفتکل جمالت داستان، پاره
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 (139۶)نعمت  « داستان ملک محمد»ملک ممد ناغیلی  
 (نآغاز داستا)
 ( بیری وارمیش، بیری یوخموش، بیر پادیشاه وارمیش. ... 9)

 یکی بود یکی نبود. پادشاهی بود ...

 گفتی ریتمیک:پاره]اواسط داستان[: 
 تپه دوز گئدیب ... -آز گئدیب، اوز گئدیب، دره

 کم رفت، زیاد رفت، دره و تپه را طی کرد، یک... )یعنی پس از گذر از مسیرهای فراوان ...(

 (واسط داستان)ا
 دن دئییم؟ ... دنسیزه کیم

 به شما از چه کسی بگویم؟ ... از ...

در زبان ترکی است که معموال در روایت کاربرد داشته و با  1نماهااین عبارت یکی از گفتمان
رود. به دیگر سخن، این عبارت به هدف ارتباط دادن چیزی به چیز دیگر در داستان به کار می

 اطی دو بخش مختلف از یک روایت است. مثابه پل ارتب
 (اواسط داستان) 

 بله ...

 به این معنی است که راوی قصد دارد روایت را ادامه دهد.
 (اواسط داستان)

 لرین بیر گونو ... ایل اؤتدو آی دوالندی، گون
 سالها سپری شد، ماهها به اتمام رسید، یکی از روزها .. است(« پس از مدتی»)به معنی 

 گفتی ریتمیک:پاره (انتهای داستان)
ده یئره یئر اوچدو، یئره کئچدی! گؤیدن اوچ آلما دوشدو! بیری منیم، بیری سنین، بیری

 کئچدی!
زمین شکافت، داخل زمین شد، سه سیب از آسمان افتاد، یکی برای من، یکی برای تو و 

 دیگری در زمین فرو رفت.

 (۲90-۲7۸ملیک ممد ناغیلی )

 __________________________________________________________________________  
1 discourse markers  
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های کودکانه در زبان ترکی در فرهنگ آذربایجانی هنگام ر انتهای داستانعبارت فوق د
های جذاب برای کودکان است. شاید بتوان آن را معادل شود و یکی از بخشکار رفته میخواب به

فارسی دانست. با این تفاوت که در جمله ترکی « قصه ما به سر رسید، کالغه به خونش رسید»
خواهد آنها را با شنونده داستان که عموما کودکان هستند، که راوی می سه سیب از آسمان رسیده

 شود. وجود آمدن ارتباطی صمیمی بین راوی و شنوده میتقسیم کند که این عمل باعث به
یکی بود یکی نبود، »های فوق قابل مشاهده است، جمالتی نظیر گونه که در نمونههمان

عزیمت در روایت است که جمالت  آغازین یا همان نقطهدهنده خصوصیتی نشان« پادشاهی بود.
گانه فوق از نقاط عزیمت حداقل دو سازد. مثال ششبعدی را به شکل منسجم به هم مرتبط می

ی آغاز داستان و نیز رابط شروع داستان با کنند. اوالً، آنها به عنوان نقطهنقش را بازی می
توانیم ال در روایت بیان شده، هستند. ثانیا، ما میبندهای بعدی و پل ارتباطی به آنچه که قب

ی یک چندضلعی تصور کنیم. در این چندضلعی، هر یک از عبارات فوق همانند روایت را به مثابه
که روایت ما، شش جمله با این کنند. به عبارت دیگر، شش ضلعی ما )ازآنجایییک ضلع عمل می

مشترك است. حال اگر یکی از این اضالع خصوصیات دارد( دارای شش ضلع با خصوصیات 
نقش خود را به خوبی بازی نکند )مثال در جای دیگر قرار گیرد، یا بیشتر و کمتر از حد خود بیان 

گاه شش ضلعی ما ناموزون و کج و کوله خواهد بود. این ادعای ما با تعریف شود و ... (، آن
و تحلیل برخی خصوصیات در گفتمان  که فهمهنگامیهلیدی و حسن از انسجام سازگار است: 

)هلیدی و حسن (. در واقع، این  افتدگاه انسجام اتفاق میوابسته به دیگر خصوصیت است، آن
جمالت رابط بین راوی و شنونده هستند. این بدان معناست که جمالت مذکور احساس صمیمیت 

 ای دیگر بنگرید:آورند. حال به نمونهرا بین گوینده و شنونده داستان به وجود می
گونه بیان (، راوی در بخشی از داستان این1394در داستان سولدوز و اولدوز نوشته اژدری )

 کند:می

 آناسیندان خبر وئریم.-( سیزه اوشاغالرین آتا10)
 ها خبر دهم.به شما از پدر و مادر بچه 

 (10-1اژدری  )
ی قابل کند. نکتهده ایجاد میراوی با گفتن این جمله، احساسی عاطفی بین خود و شنون
تواند از روایتی به روایت دیگر توجه دیگر این است که عباراتی از این دست، ثابت بوده و می



 1142                                           1401 پایيز و زمستان، 2 هشمار، 27پژوهش ادبيات معاصر جهان، دوره 

 

 

 

 

(، راوی روایت را 1394، نوشته اژدری )«پل پیرزن»منتقل شود. مثال، در داستان قاری کؤرپوسو 
 کند:گونه شروع میاین

 الردا ...( قدیم زمان11)
 های قدیم...در زمان

 ( داها نه باشینیزی آغریدیم!1۲)

 دیگه چرا سرتونو درد بیارم!

 (1۲-1اژدری  )
در فارسی است، در زبان « سرتونو درد نیارم»( که همانند دیگه چرا سرتونو درد بیارمعبارت )

 ی تواضع و احترام راوی است. از دیگر موارددهنده بوده و نشان 1ترکی بعنوان پرکننده گفتمان
 توان به این نمونه نیز اشاره نمود:مشابه در این روایت می

 وعده یئتیشدی.-لر اؤتدو، وقت( گون13)
 روزها سپری شد، وقت و وعده رسید )یعنی پس از مدتی...(.

 (4اژدری  )
در آغاز، میانه و انتهای  ۲هاتوان استدالل نمود که این سازهبا توجه به آنچه بیان شد، می

ای برای ارتباط دادن جمالت به بافت شوند: الف( بعنوان زمینهکار بسته میاهداف به روایت با این
مدنظر یا نمود ذهنی، ب( ابزاری برای همراه ساختن شنونده با راوی داستان در طول روایت، و 

توان الگویی شناختی از انسجام در نیز ج( حفظ اتحاد در داستان. با توجه به آنچه بیان شد، می
 یت را متصور شد. روا

 «واره شناختی انسجامطرح»ترسیم 
داستان »ای از داستان ملک ممد ناغیلی برای ترسیم الگوی شناختی انسجام به خالصه نمونه

نماید که در این بخش تنها پردازیم. افزودن این نکته ضروری می)نعمت( می« ملک محمد
 ی جمالت ترکی ارائه شده است.ترجمه

. کم رفت، زیاد رفت، دره و تپه را طی کرد، ۲بود یکی نبود. پادشاهی بود ... . یکی 1(: 14)
. بله ...، 4. به شما از چه کسی بگویم؟ ... از ...، 3یک... )یعنی پس از گذر از مسیرهای فراوان(، 

 __________________________________________________________________________  
1 discourse filler 
2 constituents  
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. زمین شکافت، داخل زمین شد، ۶ها به اتمام رسید، یکی از روزها ...، ها سپری شد، ماه. سال۵
 سیب از آسمان افتاد، یکی برای من، یکی برای تو و دیگری در زمین فرو رفت. سه 

توان یکی از اشکال هندسی محصور را برای ترسیم الگوی انسجام از منظر شناختی می
متصور شد تا بتوان از طریق آن مفهوم مذکور را تشریح نمود. در میان اشکال هندسی، دایره و 

نهایت را ، مفهوم بیکه دایرهفهوم انسجام متصور شد. اما از آنجاییتوان برای مچندضلعی را می
نهایت مضمونی گنگ است و در مقابل چندضلعی مفهوم نهایت و محدود را دهد و بینشان می

گیری است؛ برای نشان دادن انسجام در گفتمان از مفهوم اندازهنشان داده و کامال ملموس و قابل
    جوییم.چندضلغی بهره می

توانیم روایت را به مثابه یک چندضلعی تصور کنیم. در این چندضلعی، هر یک از بنابراین، می
که عبارات فوق همانند یک ضلع عمل خواهد کرد. به عبارت دیگر، شش ضلعی مذکور )از آنجایی

کاربردشناختی دارد، این -روایت ما در نمونه فوق شش جمله با خصوصیات ساخت گفتمانی
نامیم( دارای شش ضلع با خصوصیات مشترك است. حال اگر یکی را شش ضلعی می چندضلعی

گر آن را منظم نکشد )مثال در جای دیگر از این اضالع نقش خود را خوب بازی نکند و ترسیم
گاه شش ضلعی ما ناموزون و کج و قرار گیرد، یا بیشتر و کمتر از حد خود بیان شود و ... (، آن

گونه که اشاره شد، ادعای مذکور با تعریف هلیدی و حسن از انسجام نیز همانکوله خواهد بود. 
ی رابط بین راوی و شنونده عمل سازگار است )هلیدی و حسن (. در واقع، این جمالت به مثابه

الگوی هندسی چندضلعی انسجام کنند. با توجه به آنچه گفته شد، به الگوی ذیل تحت عنوان می
 شود:  واره شناختی محسوب مینوعی طرح در روایت بنگرید که
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 واره شناختی انسجام در روایت. طرح1نمودار 

هندسی چندضلعی انسجام در روایت قابل تامل است. اوالً، افزودن چند نکته پیرامون الگوی 
نهایت داستان ثابت بماند. تواند در تعداد بیها ثابت بوده و میاضالع چندضلعی مذکور در روایت

داستان متصور شد که تمام این اضالع )همه جمالت مربوط  100توان مثالً عبارت دیگر، می به
-ی بیان، جملهتواند در نحوه( در آن ثابت باشد. البته، راوی میکاربردشناختی-ساخت گفتمانیبه 

بندی )چینش واژگان( و حتی کم و زیاد کردن آن دخل و تصرف نماید. منتها، کاهش این اضالع 
شده در نموارد فوق تواند از میزان انسجام متن بکاهد. در این صورت، شش ضلعی منتظم ارائهمی
تواند به شش ضلعی غیرمنتظم و یا هر چندضلعی ناموزون دیگر تبدیل شود. برای نمونه، می

 قابل مشاهده است.  ۲تواند منتظم و یا غیرمنتظم باشد که در نمودار شش ضلعی می
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 ضلعی منتظمنتظم                         ششضلعی غیرمشش

 : شش ضلعی منتظم و شش ضلعی غیرمنتظم۲نمودار 
ی اساسی این است که در دو شکل فوق، میزان انسجام  در شش ضلعی منتظم از شش نکته

ضلعی غیرمنتظم باالتر است. اما این بدان معنا نیست که تاثرگذاری و یا ارزش زبانی/ادبی آن اثر 
باشد. برای نمونه، در روایتی که جریان سیال سب یا میزان انسجام کاهش و یا افزایش میمتنا

(، به دلیل  3اثر جوزف کنراد« ۲دل تاریکی»در آن نقش اصلی را بازی کند )مثال رمان  1ذهن
سبک خاص نویسنده، آن روایت دارای انسجامی به هم ریخته و شکلی نامتوازن همانند یکی از 

 است.  3ی نمودار هاشش ضلعی

 
 ضلعی محدبضلعی مقعر و شش: شش3نمودار 

ها، رمان مدنظر کماکان دارای انسجام است اما نظم آن به هم ریخته و فهم آن در این نمونه
گونه نتیجه گرفت رو شاید بتوان اینبرای افراد و سالئق مختلف به سهولت ممکن نیست. از این

های بزرگساالن است. تر نسبت به داستاندارای انسجامی منظمهای کودکان که معموالً داستان
آغاز و با « یکی بود، یکی نبود»های کودك با جمالتی نظیر از این جهت است که عموماً داستان

رسد، اما چنین ابزارهای انسجامی معموالً در به پایان می...« قصه ما به سر رسید »جمالتی نظیر 
ی دیگری که در مورد شش ضلعی مورد بحث از خورد. نکتهچشم نمیهای بزرگساالن به داستان

 __________________________________________________________________________  
1 stream of consciousness  
2 Heart of Darkness  
3 Joseph Conrod  
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-باشد، پیچیده یا ساده بودن آن است؛ در میان چهار نوع از ششای برخوردار میاهمیت ویژه

گانه آن ترین است. برای نمونه، اگر ما دو ضلع از اضالع ششضلعی مقعر پیچیدهها، ششضلعی
گر شکل تواند در جهات مختلف ترسیم شود. حال این ترسیممیگاه ضلع سوم را ترسیم کنیم، آن

تامل دیگر این است که ی قابلتواند بکشد. نکتهاست که ضلع سوم را به هر سو که بخواهد، می
تر، ضلعی ما منظمضلعی مقعر به سمت شش ضلعی منتظم حرکت کنیم، ششهر چه از شش

ترین، ضلعی منتظم، منظمهد بود. بنابراین، ششتر خوابینیپیشتر و در عین حال قابلساده
-ها است و در مقابل، ششضلعیترین شکل در میان ششبینیپیشترین و همچنین قابلساده

باشد. همه ضلعی میترین ششبینیپیشترین و غیرقابلترین، پیچیدهضلعی مقعر، نامنظم
ورد انسجام در روایت نیز صادق است. به ها در مضلعیهای ارائه شده پیرامون انواع ششاستدالل

بینی پیشکاربردشناختی منظم، ثابت و قابل-ساخت گفتمانیهایی که دارای عبارت دیگر، داستان
ساخت دارای هایی که ها بوده و در مقابل داستانترین داستانفهمترین و قابلهستند، ساده

ها می ترین داستانبینی هستند، پیچیدهپیشکاربردشناختی نامنظم، متغیر و غیرقابل-گفتمانی
 روست که اگر داستانی به شکل زیر روایت شود، داستانی ساده و قابل فهم است:باشند. از این

(  یکی بود، یکی نبود. یک ... بود. ... بله... یک روز..  ...... قصه ما به سر رسید، کالغه به 1۵)
 خونش نرسید.

-های گفتمانیبینی بودن ساختپیشمنظم و قابل فهم بودن روایت فوق،علت قابل
 داستان فوق است. کاربردشناختی

های کودکان از طبق آنچه در این بخش بحث شد، شاید بتوان نتیجه گرفت که داستان
هایی از این دست با های جنایی، کالسیک و داستانها بوده و در مقابل داستانترین داستانساده

آیند. از ها به شمار میترین داستاناز پیچیده کاربردشناختی پیچیده،-گفتمانیتوجه به ساخت 
مگر از روی »شود: گونه آغاز میهمین جهت است که رمان بامداد خمار )حاج سیدجوادی ( این

است و نه خبری از هیچ « یکی بود یکی نبود»در این رمان نه خبری از « نعش من رد بشوی.
. علت این است که نویسنده در تالش است تا با به هم ریختن عزیمت عالمت مشخصی از نقطه

سو که دوست دارد هدایت کند. همچنین انسجام، خواننده )بزرگسال و نه کودك( را با خود، به آن
شود و هیچ اثری آغاز می« تو»)منظوری( داستان با ضمیر سن « بخت»در رمان ترکی قارچوخا 

یاواش باتانا ساری یاواشنگ: )میانه دایاناغیندان گوناز مرجع ضمیر نیست. آغازی بسیار گ
که به سمت غروب پس از گذر از ایستگاه میانه، زمانی»یین، سن پنجره دالینا گلدین. یوالدوشجه
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در حقیقت، در این دو نمونه، آغاز داستان کامالً «(. آفتاب به راه افتادیم، تو به پشت پنجره آمدی.
خمار با دشواژه شروع شده و به شکل یک نقل قول مستقیم است. گنگ است. داستان بامداد 

. راوی جمله کیست؟ راوی چه کسی را مورد خطاب قرار 1چندین پرسش در آن مطرح است: 
داده است؟ چرا از خشونت زبانی و دشواژه استفاده شده است؟ و سواالتی از این دست. در مورد 

است. طبق « پیشایند شدن ضمیر بر مرجع ضمیر»داستان قارچوخا، مهمترین علت گنگی روایت 
ضلعی است انتخاب توان چنین استدالل نمود که انتخاب چندضلعی و اگر ششآنچه بیان شد، می

کند تا اهداف نوع آن )منتظم، نامنتظم، محدب و مقعر( ابزاری است که نویسنده از آن استفاده می
ای نمونه، انتخاب جریان سیال ذهن توسط یک روایی خود را جامه عمل بپوشاند. بنابراین، بر

نویسنده به این معنی است که او قصد دارد تا از یک چندضلعی نامنتظم برای نشان دادن انسجام 
 روایی، شاید هم یک چندضلعی محدب برای نیل به اهداف دراماتیک مدنظرخود بهره جوید.  

وایت به آن پرداخته نشده این البته، پرسشی که در الگوی هندسی چندضلعی انسجام در ر
آل انسجام در زبان است. پاسخ به این است که تعداد اضالع چندضلعی ما، عدد چند باشد، حد ایده

ی این های متنوع در زبان است که از حوصلههای بیشتر از داستانسؤال نیازمند مشاهده داداه
گو نیز مشخص است، شکل هندسی گونه که از نام الی دوم، همانباشد. نکتهپژوهش خارج می

عی دیگر باشد. تواند سه ضلعی )مثلث(، چهارضلعی )مربع یا مستطیل( و یا هر چندضلمذکور می
این راوی است که چندضلعی مدنظر خود را، احتماالً با توجه به شنونده/خواننده، موضوع داستان 

ندضلعی جزو الینفک شکل ی سوم، برخی از اضالع چنماید. نکتهاهداف، و ...، انتخاب می
کاربردشناختی در -ساخت گفتمانیهندسی مذکورند. به عبارت دیگر، برخی جمالت مرتبط با 

توانند حذف هستند و باید حضور داشته باشند، اما برخی دیگر از این اضالع میداستان غیرقابل
-که باید در استدالل البته که سیاق نویسنده نیز خود از اهمیت باالیی برخوردار است حذف شوند.

 ها به آن توجه نمود. 
 گیری. نتیجه3

دهد، انسجام در روایت همانند یک چندضلعی بوده و به مثابه نتایج این مطالعه نشان می
ها ثابت واره، اضالع این چندضلعی در روایتکند. طبق این طرحای شناختی عمل میوارهطرح

نماید که راوی رار شود. افزودن این نکته  ضروری مینهایت داستان تکتواند در بیبوده و می
بندی یا همان چینش لغات در روایت و حتی کم و زیاد ی روایت داستان، جملهتواند در نحوهمی

تواند کردن آن دخل و تصرف نماید. منتها باید به این نکته توجه داشت که کاهش این اضالع می
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های کودك دهد که چرا داستانواره نشان می، این طرحاز میزان انسجام روایت بکاهد. همچنین
ترین انواع های جنایی، کالسیک و ... از پیچیدهترین انواع روایی بوده و در مقابل داستاناز ساده
واره شناختی آید. از دیگر نتایج پژوهش پیش روی این مسأله است که طرحها به شمار میروایت

های فارسی و انگلیسی نیز قابل عه عالوه بر زبان ترکی، در زبانانسجام مطرح شده در این مطال
واره شناختی انسجام مذکور الگویی فرازبانی و جهانی به شمار طرح است. به عبارت دیگر، طرح

 رود. می
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