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  ديد در داستان كوتاهة ي زاويشناخت زبان بررسي
 اساس الگوي سيمپسون بر »صراحت و قاطعيت« 

  

*4مصطفي گيالني ،3يانثسادات غيا مريم ،2شيرين پورابراهيم ،1فاطمه علوي
 

     

 ، ايراندانشگاه پيام نور، تهران ،شناسي استاديار زبان. 1

 ان، ايران، تهردانشگاه پيام نور ،شناسي استاديار زبان. 2

 ، تهران، ايراندانشگاه پيام نور ،شناسي زبان . دانشيار3

  ، تهران، ايراندانشگاه پيام نور ،شناسي دانشجوي دكتري زبان. 4
 

  1/5/93پذيرش:                                                 28/2/93دريافت: 
  

  چكيده
كوتاه بهرام صادقي با عنوان يدگاه راوي را در داستان كوشد تا نوع راوي و وجهيت حاكم بر د اين مقاله مي

) صورت 1993اساس الگوي پيشنهادي سيمپسون ( بررسي كند. اين مطالعه بر )1388» (صراحت و قاطعيت«
تعيين نوع  ،شوند. هدف اين پژوهش ي بررسي ميشناخت زبانديد با ديدگاهي  ةگيرد كه در آن روايت و زاوي مي

از ميان انواع  دريابيماول تالش بر آن است كه  ةباشد. بنابراين در وهل ين داستان ميراوي و نوع وجهيت ا
كه آيا وجهيت  بررسي نماييماين داستان به كدام نوع تعلق دارد و سپس  ،شده در الگوي سيمپسون راوي طرح

داستان داراي  است. فرض ما اين است كه راوي اين داستان سوم شخص روايي وي داستان مثبت، منفي يا خنث
شده در نظريه، مورد  اساس مقوالت و ابزارهاي تحليلي معرفي ها بر داده ،است. در اين تحقيقي وجهيت خنث

تحليلي است. بررسي اين داستان نشان  _بنابراين روش اين تحقيق توصيفي ؛گيرند تجزيه و تحليل قرار مي
ت كه با اراده و اختيار تام وارد ذهن (سوم شخص در حالت روايي) اس »ب«دهد كه راوي از نوع  مي

شود كه  تك جمالت داستان مشخص مي رفته در تك كار شود. با بررسي ابزارهاي وجهي به ها مي شخصيت
و  قيود ،هاي امري عقيده، جمالت عام، فعل ةكنند اول از افعال و قيود تمنايي و سپس جمالت بيان ةراوي در درج

، استفاده كرده است. همچنين راوي براي نشان دادن هستند ر وجهيت مثبتگ صفات ارزيابانه كه همگي نشان
رخ دادن سوء تفاهمات و همچنين ارزيابي موقعيت، از برخي ابزارهاي زباني مرتبط به وجهيت منفي  ةنحو

  افعال شناختي است. ها  آن ترين استفاده كرده كه عمده
  

  .سيمپسونالگوي  ،ي، وجهيتختشنا زبانديد، تحليل  ةروايت، زاوي: واژگان كليدي
  

  مقدمه .1
روايت بايد دو مؤلفه را در هر رويداد كالمي  ةرو در مطالع اين هر قصه مستلزم يك گوينده است و از

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 105-87، صص1395مرداد و شهريور )، 31(پياپي  3، ش7د
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يند گفتن يك روايت كه جزئيات گريزناپذيز و فراوان آراوي بايد در فر گو و روايت.تحليل نمود: قصه
تخاب نديد است. مسلماً ا ةهمان زاوي ،انداز ماين چش كه اندازي را برگزيندزماني و مكاني دارد، چشم

نويس  ترين تصميمي است كه يك داستان شود، مهم هاي) ديدي كه داستان با آن گفته ميزاويه (زاويه
تأثير ها  آن ها و كنشواكنش عاطفي و اخالقي خوانندگان به شخصيت ةچون بر نحو ؛بايد بگيرد
 گذارد.مستقيم مي

در داستان كوتاه  2و بررسي وجهيت 1ديد ةنوع راوي و انواع زاويهدف اين مقاله، تعيين 
ي و با شناخت زباناست. اين تحقيق با رويكردي ) 1349نوشتة بهرام صادقي (» صراحت و قاطعيت«

كوشد با تجزيه و تحليل ) مي1993( 3پذيرش اوليه و به آزمون گذاشتن الگوي پيشنهادي سيمپسون
به اين منظور، اين نوشته  بر اين داستان را بررسي و تعيين كند. متن، نوع راوي و وجهيت حاكم

شده  از ميان انواع راوي طرح .1دو پرسش پاسخ دهد: اين تحليلي به  - سعي دارد با روش توصيفي
 ،شده ديد انتخاب ةبه كدام نوع تعلق دارد؟ (آيا زاوي صراحت و قاطعيتدر الگوي سيمپسون، داستان 

  گر؟)  گر يا سوم شخص بازتاب ست يا سوم شخص روايتگر ا اول شخص مشاركت
ديد راوي دارد، مثبت، منفي يا خنثي  ةترين نقش را در شناسايي زاويوجهيت متن كه عمده .2

صورت ساده  چيست و به ،كند داستاني كه نقل مي ةاست؟ (منظور آن است كه ذهنيت راوي دربار
- داند چه نگرش و احساس و پيامي را منتقل ميآيا مي گويد مطمئن است؟كه آيا راوي از آنچه مي اين

  برد؟) مي سر  كند يا در احتمال و عدم قطعيت به
 4شناسي ديد در مطالعات روايت ةبحث و جايگاه زاوي ة، ابتدا پيشينباالهاي براي پاسخ به پرسش

-عبارت، انيمك، زمانيديد  ةديد شامل زاوي ةاز آن به معرفي انواع زاوي پسمطرح خواهد شد و 

اين مبحث،  ةشود. پس از ارائپرداخته مي ايدئولوژيكيو  شناختي روان، بندي كالميشناختي يا تركيب
الگوي سيمپسون اساس  برديد در داستان روايي ة ديد و دستور وجهي زاوي ةبه شرح و بسط زاوي

  پردازيم. مي
دهيم. سپس با  را ارائه مي» قاطعيتصراحت و «اي از داستان كوتاه براي تحليل متن، ابتدا خالصه

به پرسش نخست پاسخ خواهيم داد و براي تعيين نوع روايي داستان به  ،توجه به مباني نظري
هاي مثبت و منفي كنيم. براي پاسخ به پرسش دوم تحقيق، وجهيشواهدي از خود داستان استناد مي

گيرند تا وجه آماري ي قرار ميشناخت بانزجدولي مورد تجزيه و تحليل  ةتك جمالت داستان با ارائ تك
   گردد.اين تحقيق مشخص مي ةغالب بر متن تعيين گردد. در آخرين بخش مقاله، نتيج

  

   بحث ةپيشين .2
اي دارد كه هر داستان از آن  شناختي انداز رواناشاره به چشم ديد ةشناسي، زاويدر بستر روايت

 1) point of v iew 2)m odality 3)Simpson 4)narratology 
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ارچوبي روايي (خواه اول شخص، خواه سوم هي چانداز حاوگردد. اين چشمانداز بيان ميچشم
روايت،  ديد ةگزيند. زاوي ديگري) است كه نويسنده براي بيان داستان خود برمي ةشخص، يا هر زاوي

   سبك داستان است. ةجوهر
متون ادبي  ةكلي«اند:  گونه تعريف كرده ، آن را اينماهيت روايت) در كتاب 1966(6و كالگ 5اسكولز

نك. (» توان يك متن روايي دانست گو است را ميصوصيت وجود قصه و حضور قصهكه داراي دو خ
نويسنده و  ،7هنري جيمز تواند آشكار يا ضمني باشد. گو ميالبته حضور قصه ).10 - 8: 1374اخوت، 

) از نخستين كساني 1390 ،ولت لينت (نك.هاگن  و فردريش اشپيل )Vide. Idem, 1963منتقد آلماني (
فن در كتاب  8پس از هنري جيمز، پرسي الباك. سخن گفتند ديد ةزاوي ةطور مفصل دربار بهبودند كه 
اي از روش بررسي خود خالصه ةهاي داستاني پرداخت. وي با ارائ تكنيك ةبه مطالع خود 9داستان

منتقد بايد وي را در حين نگارش غافلگير  ؛يك تكنسين است ،رمان ةنويسند«كند كه  چنين اعالم مي
اساس  واقع الباك بر در ).1390ولت،  لينت نك.( »چگونگي ساخت رمان بپردازد ةند و به مطالعك

هاي نويسندگاني چون تولستوي، فلوبر، تاكري، ديكنز، مريديث و كه از رمان -هاي فني خوانش
هاي روايي  و با تكيه بر روش استنتاجي به اين ديدگاه رسيده است كه قالب - بالزاك داشته است

توان به وجود آورد. با استناد به تقابل نهادين موجود بين نشان دادن و گفتن، الباك امحدودي را مين
اي و نمايش دورنمايي.  يك داستان از هم تمييز داد: نمايش صحنه ةارائ ةمتضاد را در نحو ةدو شيو

-دانشكده ارائه ميكه از ورود شارل بواري به  -اي عنوان مثال، از ديدگاه الباك توصيفات صحنه به

كه نويسنده از والدين شارل، كودكي و زندگي دانشجويي وي ارائه  -با نمايش دورنمايي - شود
  همراه است. -كرده

) از 1955( 10ديد بود، نورمن فريمن ةهاي زاويكه مطالعات الباك يكي از اولين تحليل اين با وجود
پي برده بود. او نيز همانند الباك اصطالح روايتي  ةنظري ةها پيش به اهميت اين اصطالح حوزمدت
كننده را ادراك – تنها خصوصيات فاعل ديد را در معناي وسيع آن به كار برد و بنابراين، نه ةحوز

رواني، زماني، مكاني و  –هاي ادراكي وارد اين مقوله كرد، بلكه ساير معيارهاي روايي را كه در پايه
   زه گنجاند.كالمي قابل بررسي هستند، در اين حو

- گيري تعريف مي وي اصطالح راوي را در معناي وسيع مركز جهت ،)1961(11همانند واين بوث

كند و گاه نيز وي كننده ياد مي وجه روايت ةكند؛ يعني گاهي از راوي در معناي صريح كلمه و به منزل
قشي در كنش داستاني گونه ن گاه راوي هيچ هر گيرد. كننده در نظر ميگر ادراك عنوان يك كنش را به

ديد ارائه  ة) پس از تعريفي كه از زاوي1973( 12ديد از نوع بيروني است. آسپنسكي ةنداشته باشد، زاوي
دهد و روايت يا توصيف را از آنجا شكل مي ،داند كه نويسنده مثابه جايگاهي مي دهد و آن را بهمي

-جمله ةارزشيابي ايدئولوژيك، پاي ةايكند: پديد را در چهار سطح مختلف بررسي مي ةاصطالح زاوي

 5) Scholes, R.  6) R. Kellogg  7)Henry  Jam es 8  ) Lubbock, P  9)The Craft o f Fiction  10)Freedman,N 11)Booth, W ayne 12)Uspensky , B 
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روايي،  ةاين چهار پاي ةشناختي. در كليروان ةمكاني و پاي -زماني ةبندي كالمي)، پاي پردازي (يا تركيب
   سازد.ديد دروني برقرار مي ة(ديدگاه) بيروني و زاوي ديد ةوي تقابل نهاديني را ميان زاوي

) بحث دوباره 1961( 13فن بيان داستانيه، در كتاب دفاع پرشور واين بوث از تفسيرهاي نويسند
با تمركز بر فنون روايي مورد نظر الباك و در عين حال، با توجه  او اين موضوع را دامن زد. ةدربار

عكس ديدگاه الباك را  هايش) نهفته است،داستان در نيز جيمز (و ةاصلي نظري ةنسخ به نكاتي كه در
ريزد؛ يعني وايت پي مير سنجي براي سخن اي راارچوب تازههچ از اين رهگذر، و كندمطرح مي

نشان «روايت و  ةترتيب، آن را الزم  اين  داند و بهمي» نشان دادن«را مقدم بر » گفتن«برخالف الباك، 
  آورد. مي موضعي يا معلولش به شمار را تأثير» دادن

 ديد ة، زاوي»تحليل ساختاري روايتاي بر مقدمه« با عنوان 14بارت ة، زمان چاپ مقال1966از سال 
- هاي فن روايت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بارت مي(كانون و لحن) بيش از ديگر جنبه

افزايد اين نكته شايد بديهي بنمايد، ولي هنوز پرورش نيافته  گويد هيچ روايتي بدون راوي نيست و مي
به اين دليل كه اين  حدوديتا ؛اند چندان سخن نگفتهباره  است. اما نه بارت و نه توماشفسكي در اين

نامه  و معنا را به زندگي( پنداردآواز نيستند كه راوي و نويسنده را يكي مي هاي سنتي هم دو، با نگرش
  گاه ممكن باشد بايد از ديد خواننده پنهانش كرد. داند كه هريا راوي را مزاحمي مي) كشاندمي

طور  ديد به ةطور كلي و زاوي به ،ي به ادبيات داستانيشناخت زبان ارچوب رويكردهاي نقدهدر چ
كه بيشترين ها  ترين آن مهمخاص، تحقيقاتي در زبان فارسي صورت گرفته است كه در ادامه به 

   صورت اجمالي خواهيم پرداخت. رابطه را با تحقيق حاضر دارند، به
ديد) سه داستان  ةرسي ديدگاه (زاويكارشناسي ارشد خود به بر ةنام) در پايان1381علوي (

، رويكرد تحليل كالم 15ديدگاه روايي راجر فالر ةكوتاه صادق چوبك پرداخته و با مبنا قرار دادن نظري
، شناختيعبارت، ايدئولوژيكيديدهاي  ةانتقادي را اتخاذ كرده است. نويسنده از ميان سطوح زاوي

زيرا از نظر  ،شناختي معطوف كرده به سطح روان هاتن، توجه خود را شناختي روانو  مكاني - زماني
كه  – ارچوب كلي ديدگاه فالرهشود. چوي تحليل اين سطح منجر به تجزيه و تحليل ايدئولوژي مي

در  - شناسي ارائه كرده شناسي است كه الگوي جامعي براي نقد متون از ديدگاه زبان نخستين زبان
شده در اين  ارچوب پذيرفتههشود. چزي مشاهده ميصورت موج ) به1382علوي ( افخمي و ةمقال

ارچوب فالر را پذيرفته و با وارد كردن ه) است كه وي چ1993اساس آراي سيمپسون ( مقاله نيز بر
   انتقاداتي به آن، اين ديدگاه را بسط داده است.

ز آنجا كه گرا محدود نمانده است، اما ا گرا و نقشديد به رويكردهاي ساخت ةتحقيق در باب زاوي
اي گذرا به سه اثر شناختي  خود را به اشارهبررسي  ،گرايانه استشقحاضر ن ةارچوب مقالهچ

ديد به دو عامل موقعيتي  ة) در مبحث زاوي75: 1392، شعيري نك.( 16نماييم. ژاك فونتنيمحدود مي
 13)The Rhetor ic of Fiction  14)Barthes, R  15) Fowler, R  16 Fontanille  
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شود قائل مي ديتمنبه يك غايها  آن نامد و سپس بينرا عامل مبدأ و مقصد ميها  آن معتقد است كه
ديد ايجاد  ةغايتمندي زاوي اي را كه از رهگذر گردد. چنين رابطه معنادار مي ةكه سبب ايجاد نوعي رابط

تعبير نمود.  اي انحصاريرابطهباالخره ايجاد  و انتخاب كردن ،محدود نمودنتوان به مي ،گرددمي
چرا كه اين مجموعه بر توجه  ؛زدساعنصري شناختي مي ،ديد ةمهم است كه از زاوي ةهمين سه نكت

  .ادركي دارد -  اي حسيخاصي استوار است كه خود ريشه در رابطه
ديد در گفتمان را مشخص  ةد تا عملكرد زاوينخود تالش دار ة) در مقال2008شعيري و ساساني (

باط زيادي با ارت ،نتيجه نويسنده و در پرداز/ ديد ارتباط زيادي با نيت گفته ةزاوي ،كنند. به زعم آنان
  شود. مشخص مي ،گزيند مي پرداز بر ديدي كه گفته ةگيري او در گفتمان دارد. بر اين اساس، زاوي جهت

شناسي  از منظر زبان 17بررسي مفهوم ديدگاه ،)1392هدف پژوهش شيرازي عدل و ساساني (
گوي شناختي و ال 19و تالمي 18يعني لنگاكر ،شناس شناختي كارگيري الگوي دو زبان شناختي با به

نامه و فيلم برگرفته از آن است. نتايج اين پژوهش حاكي  روايي داستان، فيلم ةدر سه گون 20استاكول
شناسان  يكي از باورهاي مركزي زبان آن دو معتقدند كهاز تأثيرپذيري اين سه گونه از يكديگر است. 

خود داراي ديدگاه است، مكاني  - اساس موقعيت زماني گونه كه بر شناختي آن است كه آدمي همان
شناسي شناختي، روابط دستوري  طبق دانش و باورها و اعتقادات خود نيز ديدگاهي دارد. در زبان

هاي شود كه صورتتعبير به اين نكته اشاره مي ةلئمبتني بر معناست. در همين مورد، در مس
). وجه 67همان: نك. ورند (آپديد مي» هاي ديدن متمايزروش«دستوري متفاوت، تعبيرهاي متمايز يا 

گرها در  شناختي باال اهميت قائل شدن براي اشاره ةسيمپسون و دو مقال ةگرايان اشتراك رويكرد نقش
اي و متني. تا گرهاي زماني، مكاني، رابطهند از اشارها گرها عبارتتعيين معناي متن است. انواع اشاره

پژوهشي است كه وجهيت يك داستان را با بررسي آنجا كه نگارندگان مطلعند، تحقيق حاضر اولين 
-تك جمالت آن بررسي كرده است. همچنين پيش از اين هيچ تحقيقي در زبان فارسي انواع زاويه تك

  هاي ديد را در يك متن خاص بررسي نكرده است.
  
 مباني نظري .3

  ديد ة. انواع زاوي3- 1
-را به خود جلب كرده است و سبكديد در ادبيات توجه بسياري  ةهاي اخير، بحث زاويدر سال

يك از جايگاه نظري خود به  شناسان شناختي، هر شناسان و حتي روان شناسان، ساختارگرايان، زبان
اما تحقيق حاضر  ،يك از اين رويكردها نگاهي خاص به اين مقوله دارند اند. هر اين موضوع پرداخته

بتدا، محققاني چون بوريس آسپنسكي و شناختي محدود ساخته است. در ا خود را به نگرش روايت
، و دوم اول ةديد را شناسايي و معرفي نمودند. دو مقول ةراجر فالر، چهار مقوله مهمِ مربوط به زاوي

 17Perspective  18 Longacker  19 Talm y 20 Stoc kwel  
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ديد  ةشناختي و چهارمين مورد، زاويديد روان ةديد مكاني و زماني، مورد سوم، زاوي ةزاوي
  ايدئولوژيك است.

» دوربين ةزاوي«توان آن را  به عبارتي مي ؛راوي داستان است ، بيانگر موضع»مكاني ديد ةزاوي«
اي باشد كه از باال ناظر صحنه است يا  پرنده ديد ةتواند مانند زاوي در هر متن دانست. اين زاويه مي

حضور دارد را ها  آن شخصي در خود صحنه باشد كه فقط وقايع خاصي كه در ديد ةتواند زاويمي
دوربين فيلمبرداري تشبيه  ةرا به زاوي ديد ةتوان زاوي اصطالحات سينمايي، مي بيند. در مقايسه بامي

شات بگيرد. اين اصطالحات سينمايي البته  صورت كلوزآپ، يا النگ ها را به تواند صحنهكرد كه مي
تواند هايي در بررسي روايت داستان دارند. از سوي ديگر، خواننده نيز مانند نويسنده ميمعادل
هاي مختلفي مشاهده و ادراك كند. به اين زاويه، هاي مختلف را به شيوهها و شخصيتمكان چيزها،

  گوييم.مكاني مي ديد ةزاوي
زماني  ةمكاني، گره خورده است و آن، جنب ديد ةديگري نيز هست كه با زاوي ةزاوي از سوي ديگر،

تأثيري است كه خواننده «ر از آن، اشاره به همين جنبه دارد و منظو» زماني ديد ةزاوي«است. اصطالح 
 ,Fowlerكند (كسب مي» اي از زمان در زنجيرهها  آن از سير زماني رويدادها و كندي و تندي وقوع

 ديد ةاي از زاويمكاني را بايد زيرمقوله - زماني ديد ة). سيمپسون معتقد است كه زاوي127 :1986
  ). Vide. Simpson, 1993: 43شناختي در نظر گرفت ( روان

پردازد) را بايد  شناختي آسپنسكي (كه به بازنمايي گفتار و انديشه ميفالر معتقد است سطح گروه
شناختي هاي روان ، سطحويعالوه از نظر  ). بهFowler, 1986: 162شناختي گنجاند (در سطح روان

  ).Ibid: 165پوشي دارند ( و ايدئولوژيك با هم هم
ارزشيابي  ةكند: پاي را در چهار سطح مختلف بررسي مي ديد ةنيز اصطالح زاوي آسپنسكي

 .Vide( شناختي روان ةمكاني و پاي -زماني ةبندي كالمي)، پايپردازي (يا تركيبجمله ةايدئولوژيك، پاي

Uspensky, 1973: 101-129ةروايي، وي تقابل نهاديني را در ميان زاوي ةاين چهار پاي ة). در كلي 
هاي  را به فهرست ويژگي» ايدئولوژي«سازد و  ديد دروني برقرار مي ةنقط (ديدگاه) بيروني و ديد
  افزايد. ديد مي ةزاوي

  
  . زواية ديد در داستان روايي: دستور وجهي3- 2

وابسته است. عالوه بر اين،  ،دهد ديدي كه نشان مي ةاحساس و رنگ و بوي يك متن به نوع زاوي
كنند، تصميمات كلي  ديد خاص خود را طراحي مي ةوايهايي كه نويسندگان زشيوه ةتوان دربار مي

در مباحث اين  وجهيت است. ،گيرد ي كه زيربناي اين بحث قرار ميشناخت زبانهاي ارائه كرد. ويژگي
زبان به كار رفته است.وجهيت  21هاي نگرشي براي ارجاع به ويژگي حوزه، اصطالح وجهيت با تسامح

 21) attiudinal  
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همچنين  شود. هايي است كه با يك جمله بيان ميصدق گزاره ةباراش در عموماً نگرش گوينده يا عقيده
يابد. به شوند نيز بسط ميبه نگرش وي به سمت موقعيت يا رخدادي كه با يك جمله توصيف مي

چهار  ،اي از نقش بينافردي زبان است. سيمپسون براي سهولت كارهمين دليل وجهيت قسمت عمده
ند از نظام ا ها عبارتكند. اين نظامخيص داده و توصيف ميرا در زبان انگليسي تش نظام وجهي

و زيرنظام مرتبط  24نظام معرفتي23يعني نظام تمنايي، ؛شدت با آن مرتبط است و نظامي كه به 22امري
  25يعني وجهيت ادراكي. ،با آن

اي از اجبار به انجام  وجهيت امري، نظامي وجهي از وظيفه است كه در آن نگرش گوينده با درجه
  بايست و بايستي.  مي ،هاي خاصي مرتبط شده است. براي مثال بايدكنش

اي در صورت گسترده وجهيتي كه بسيار به وجهيت امري نزديك است، وجهيت تمنايي است كه به
آرزوها و  ةدهنددستوري شده است. افعال واژگاني وجهي كه نشان desireهاي انگليسيعبارت

متأسف  اميدوار بودن، آرزو داشتن، گيرند:م تمنايي در مركز قرار ميدر نظا ،تمناهاي گوينده هستند
  بودن.

ديد داستان است. وجهيت  ةترين نظام با توجه به تحليل زواينظام معرفتي (شناختي) احتماالً مهم
صفات و گروهي  شده مرتبط است. بيان ةشناختي با اعتماد گوينده يا كمبود اعتماد او به صدق گزار

 يقيناً، فرضاً. ،احتماالًً شايد، مردد، مشخصاً، اطمينان، با ند از:ا شناختي عبارتاز قيود 

هاي كمكي وجهي در اين نظام، وجهيت شناختي ممكن است از طريق مركزيت آشكار فعل با وجود
-هايي هستند كه معناهاي زير را مي ابزارهاي ديگري نيز دستوري شود. افعال واژگاني وجهي آن

  معتقد بودن. فرض كردن، كردن،فكر  دهند:
وجهيت  ةعنوان زيرمقول به بهترين وجهي به ،داردابراز مي گونه كه پركينز وجهيت ادراكي آن

تعهد به صدق يك گزاره با  ة). در اين مقوله درج81: 1390ولت،  لينت نك.( شودشناختي شناخته مي
- بيني ميپيش») آشكارا«و » روشني به«د برخي ارجاعات به ادراك انساني (معموالً اداراك بصري مانن

  شود.

- ديدي كه در پي مي ةارچوب زاويهاز چ ،نظام وجهي چهارگانه كه در اينجا اساس آن مطرح شد

هاي اند و وجهي ديد توزيع شده ةهاي وجهي در سراسر مقوالت زوايكند. نظامپشتيباني مي ،آيد
  غالب خواهند بود. ها لهكم در آن مقو دستمعيني به مقوالت معيني اختصاص خواهند يافت يا 

  
  . دستور وجهي زواية ديد در داستان روايي3- 3

مطرح خواهد  بة الف و روايات مقول ةآيد يك تمايز اوليه بين روايت مقولارچوبي كه در پي ميهدر چ
 كنندهشخصيت مشاركت ةصورت اول شخص و به وسيل هايي هستند كه به الف آن ةشد. روايات مقول

 22)denotic 23)boulomaic 24)epistemic  25)perception 
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صورت مختصر توضيح  گونه كه به آن - الف ةشوند. روايات مقولگر) در داستان روايت مي(مداخله
وجهيت به سه بخش تقسيم شود. اين الگوها را  ةگان تواند براساس الگوهاي سهمي -داده خواهد شد
  نامند. خنثي مي زودي گفته خواهد شد، مثبت، منفي و به داليلي كه به

ارچوب روايي سوم شخص دارند و توسط هچها  ة آنترند. همحدودي پيچيده ب تا ةروايات مقول
ب بسته  ةشوند. روايات مقولقابل رؤيت گفته مي و غير 26يافتهجسميت كننده، غيرمشاركت راوي غير

به  ،هاي خاصي مرتبط باشند كه آيا رخدادها به بيرون يا درون آگاهي شخصيت يا شخصيت به اين
شود و گفته مي 27»متغير«كه روايت سوم شخص از جايگاه ديدن  شوند. جاييدو حالت تقسيم مي

 29 شود. در اين موقعيت تنها لحن ب گفته مي ةمقول 28حالت رواييخارج از هر شخصيتي است، به آن 
-صورت لحظه چه به ،مجوز داناي كل را كسب كند از آن راوي است. اگر چنين راوي سوم شخصي

گاه آن شخصيت، آن ،طوالني به ذهن فعال يك شخصيت خاص حركت كند اياي، چه در طول دوره
هاي آگاهي يك كه روايت سوم شخص در خالل محدوديت داستان است. بنابراين، زماني 30گربازتاب

گراست. روايات ب نيز  ب در حالت بازتاب ةگاه خواهيم گفت مقول آن ،شخصيت منفرد صورت گيرد
چنين الگويي،  ةه حالت مثبت، منفي و خنثي قابل تقسيم است. نتيجالف به س ةمانند روايات مقول

   ديد خواهد بود. ةزواي ةگان هاي نه قطب
  

  الف ةروايات مقول .3-3- 1
روايات الف مثبت تقريباً با نوع دروني الف فالر يكسان است. معيار براي بازشناسي چنين  ةمقول

گويند كه مثبت مي نده است. به اين نوع از وجهيت،كن قيود و صفات ارزيابي ،افعال احساسي ،رواياتي
هاي امري و تمنايي غالبند و  وجهيت چنين رواياتي نشأت گرفته است. دركل، نظام 31مثبت ةاز غلب

گذارند و زمينه مي ها را به پيش رويدادها و ديگر شخصيت ةآرزوها، وظايف، الزامات و عقايد دربار
هاي بيروني سهم شوند. در اين متون، ارجاعات به نشانهمي سركوب مقابلدر  ،هاي شناختينظام

و افعال » احتماالً«و » شايد«كمي در استنباط خواننده دارند. بنابراين يافتن قيود وجهي شناختي مانند 
  عادي يا ناممكن است. غير ،كمكي وجهي

هاي بيگانگي  ، واژهطور خالصه معمولند. به نيز غير آشكارا و روشني بهقيود وجهي اداركي مانند 
فالر حضور ندارند و روايت حاصله براي خواننده قابل فهم است.  –در معناي مورد نظر آسپنسكي

گونه روايات كار  ن اينداست و پيدا كر الف مثبتمثال خوبي از روايت  گتسبي بزرگشروع رمان 
   سختي نيست.

دهند كه در  كي و معرفتي را نشان ميهاي اداروجهي نوعي از الف منفية الف با غلب ةروايات مقول
هاي كمكي وجهي معرفتي، قيود وجهي و افعال واژگاني وجود ندارند. در اين مقوله فعل الف مثبت

 26disem bodied 27)floating 28)narratorial mode 29)voice 30)reflector 31) positi ve shading 
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عالوه  شوند. بهديده مي روشني و آشكارا) به) و قيود ادراكي (تصور كردنو  فرض كردنوجهي (
منفي از لحاظ  ةاين غلب گردند.شاهده ميك دارند نيز مراساختارهاي تفضيلي كه بنيادهايي در اد

مثال  ؛كندرا بسيار شبيه نوع د بيروني فالر مي الف منفيي آن چيزي است كه رنگ و بوي شم
  بكت است. 32ملوي، الف منفيروشني از روايت 

اين مقوله آن است كه وجهيت روايي كه اين  ةاست. وجه تسميي الف، الف خنث ةباقيماند ةمقول
شده در باب  هاي اصالح عقايد و قضاوت ةسازد، غياب كامل دارد. به جاي ارائرجسته ميحالت را ب

از طريق  فقطسازد و داستان را  ها، راوي ارزيابي عيني را متوقف ميرويدادها و ديگر شخصيت
از جمالتي كه با  ،غالب استها  آن الف خنثي در ديد ةگويد. متوني كه زاوي اي ميتأكيدات مقوله

ها  آن شناختي درست شده است و تالشي حداقلي براي تكامل روان ،يابند يف مستقيم بسط ميتوص
كامو با  آلبر بيگانةند. رمان هست صورت گرفته و بنابراين عجيب نيست كه اين متون بسيار كمياب

سبك رمان كارآگاهي  ةهاي برجستخنثي معموالً از ويژگي ديد ةاين تكنيك نوشته شده است. زاوي
  تافته باشد. هم هرچند با ديگر مقوالت الف در ؛ستا

  
  ب ةروايات مقول .3-3- 2

زيرا بر اين اساس كه آيا روايت از جايگاهي خارج از  ؛الف است ةتر از مقولب كمي پيچيده ةمقول
گيرد، اين مقوله به  گيرد يا از طريق آگاهي شخصيتي خاص صورت ميها شكل ميآگاهي شخصيت

 به اين صورت ،روند شود. اصطالحاتي كه براي اين دو حالت به كار ميسيم ميمقوله تق دو زير
گر براي ، در مورد حالت دوم، اصطالح بازتاب34گرو ب در حالت بازتاب 33ند: ب در حالت رواييهست

متن  جان) در (يا حتي جانور و شيء بي رواني شخصيت ةآن پذيرفته شده تا مشخص كند زاوي
كنند مقوله را عرضه مي دو حالت ب (حالت روايي) و ب (روايتگر) هركدام سه زيربازتاب يافته است. 

 ،وجهيت امريها  آن الف وجود دارد و در ةمتضادش يعني مقول ةشش نوع از روايت مقول ل،كدرو 
تفاوت دارد كه  شود. البته از اين جهت با الفصفات ارزيابانه و جمالت عام ديده مي ،تمنايي، قيود

 مأمور مخفيشود. آن مرتبط مي هدخيل ب ص است و از طريق راوي غير قابل رؤيت و غيرسوم شخ
) سرشار از جمالت عام است. يكي از معيارها براي بازشناسي حالت ب (حالت روايي 1907( كنراد

ها  از شخصيت يكمثبت) آن است كه داستان يا بخشي از آن بايد از جايگاهي خارج از آگاهي هر
 مكاني، پيشبرد ديد اشاريهاي جالب توجه با عبارات به شيوه» بودگي بيرون« اين روايت شود.

 كند. در مورد حالت ب (حالت روايي مثبت)ديد متغير سروكار پيدا مي ةو زاوي »وار پرنده«
شود و به ايجاد تمايز بين اين دو نيازي مؤلف و راوي ظاهراً محو مي ةهايي هست كه فاصل موقعيت
  الرنس يافت. .. اچ توان در آثار ديهايي را مي35شدگياري از چنين عجينبسي نيست.

 32) Molloy  33)B in Narratorial Mode 34)B in Reflector Mode  35)words of estrangem ent  
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- واژه«زيرا  ؛فالر نزديك است دمنفي بسيار به نوع بيروني  بيعني  ،روايت نوع ب ةدومين مقول

ها را ندارد. در الگوي جاري شبيه رنگ و افكار و شخصيت دارد و جزئيات بررسي» هاي بيگانگي
اند و هاي وجهي اداركي و معرفتي برجسته شده از اين جهت كه نظام ؛است الف منفي ةبوي مقول

شود كه متذكر مي )1986(كنند. فالر  توليد مي 37و حيرت 36سازي رو كيفيت مشابهي با بيگانه اين از
هستند؛  نويسندگاني مانند مروين پيك و چالز ديكنز اولين هواداران حالت ب (حالت روايي منفي)

يك از اين دو نويسنده منحصراً در خالل اين مقوله عمل  اط بوده كه اشاره كند هيچهرچند او محت
  اند.نكرده

هاي مختلفي در ادبيات بحث  شناسي اصطالحب، روايت ب خنثي است كه تحت  ةمقولآخرين زير
 بيروني» سازي كانون« اين مقوله با نوع ج بيروني فالر، ؛قرار گرفته است بررسيزاوية ديد مورد 

  ).80 : 1387كنان، - نك. ريمونريمون كنان مطابق است ( 38ژنت و جايابي عيني
ترين شخصي دهد، اين سبك روايي مايل است غيرها نشان ميبرچسب ةگونه كه اين مجموع همان

غياب  ةهاي كمي دارد. اين حالت به وسيل اي ندارد يا وجهيزيرا زبان راوي هيچ وجهي ؛سبك باشد
شود. در الگوي سيمپسون حالت  ها معلوم مي ستقيم افكار و احساسات شخصيتتوصيف و تحليل م

اما در ويژگي سوم شخص در تقابل با راوي اول شخص با  ،روايي ب خنثي شبيه الف خنثي است
هايي كه سبك ةشود. از ميان همهمينگوي ديده مي 39قاتالنحالت در  يكديگر متفاوتند. مثال خوب اين

گراي ظاهريش نسبت به واقعي بودن و رويكرد عيني دليلاين سبك به  ،هتا اينجا بررسي شد
ترين شود. يكي از اصلينگاري مقايسه ميبا سبك روزنامه ممداوطور  بهها و رخدادها، شخصيت

  فلوبر است. گوستاو ،هواداران ادبي اين سبك
حالت روايي) و به همان هايي با متضادشان در ب (ب (بازتابگر) شباهت ةهر كدام از سه زيرمقول

دهد الف دارند. ب (بازتابگر) مثبت همان نوع از وجهيت را نشان مي ةنسبت به متضادهايشان در مقول
روايت در  ترين تفاوتشان آن است كه در روايت ب (بازتابگر) مهم و ب (حالت روايي) و الف مثبتكه 

  گيرد.  گر صورت مي سوم شخص از طريق آگاهي بازتاب
و ب (حالت روايي  الف منفيب (حالت روايي) منفي، بسياري از خصوصيات  ةزيرمقولدومين 

هاي بيگانگي غني است و سهم بااليي از عبارات وجهي اداركي را دارد. اين مقوله از لحاظ واژه منفي)
محصول آگاهي شخصيت خاصي  ،وجهيت . به هر صورت در ب (حالت روايي)را داراستو معرفتي 

به ب  ب (حالت روايي) اي است كه در آن انتقالي ازكافكا نمونه محاكمة اوي بيروني.است نه يك ر
  رساند. و تشويش و بيگانگي متن را مي گيردصورت مي (بازتابگر)

جز  ديگر است. به نوعيعني ب بازتابگر خنثي، فراتر از آن دو  ،مقوله از مقوالت ب آخرين زير
اي (جمالت فاقد وجهيت) هستند، مابقي از طريق آگاهي بازتابگر هايي كه داراي تأكيدات مقولهروايت

 36)alienation  37)bewilderm ent 38) obj ective localization 39)The Killers 
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-گر را مشكل ميگرايي است كه تمايز بين حالت روايي و حالت بازتابشوند. همين عينيروايت مي

شوند. طرفي نگريسته ميها و با بي ها بدون توسل به وجهيسازد. در هر مورد، رخدادها و شخصيت
اي همچنان بر حالت عبارت ند و تأكيدات مقولههست رزيابانه همچنان غايبهاي ادر اين حالت وجهي

 ةكنندهاي مشخصغالبند. تفاوت ب (بازتابگر) خنثي با حالت ب (حالت روايي) آن است كه عالمت
كه » چشم پرنده« و» متغير« شوند و نه از جايگاهرخدادها از جايگاه مكاني يك شخصيت ديده مي

-وجهي و مقوله هاي روزنامه اغلب اين شكل از گفتمان غيرسازد. گزارش ص ميحالت روايي را مشخ

-اثر جيمز جويس يكي از مثال 40»يك مورد دردناك«گيرد. داستان كوتاهي به نام  اي را به خود مي

   سيمپسون براي اين مقوله است.
  
 نوع راوي داستان .4

ست كه جواني نجيب و كمرو به نام آقاي به اين صورت ا »صراحت و قاطعيت«داستان كوتاه  ةخالص
بيند و از آنجا را از دور مي 42گايگريعني آقاي  د،خو ةپدر زن آيند ،در گردشگاه بزرگ شهر 41ايكس

 در ادامه،پرسي با او بپردازد.  داند چگونه به سالم و احوالنمي ،كه شخصيتي وابسته به مادر است
 ايكس كنند آقايپرسي ميرسند و سالم و احوال يگر ميانگيز و طنزآلودي به يكدطي مقدمات هيجان

و لياقت و هوش گذاشته خود را با او در ميان  ةكند تا خواست طرح مي ايگرگآقاي معمايي را براي 
شود كه او زن دچار اين سؤتفاهم مي ايگرگيعني همان آقاي  ،اما پدر دختر .خود را به نمايش بگذارد

شود  عصباني مي ايگرگآقاي  پيش او رو شده است. ته و حاال دستشقصد شيادي داشو بچه دارد، 
دهد كه دخترش را به او نخواهد داد و مرد جوان به او اطالع مي ايكسكالمي به آقاي  ةو پس از حمل

 ،تواند از اين سؤتفاهم جلوگيري كند و در پايانمستأصل شده و نمي ايكسيعني همان آقاي  و كمرو،
   .دادچيز را توضيح مي اگر مادرم اينجا بود همهرد كه دا اظهار ميچنين 

رسد كه روايت از  ايم. در بادي امر، به نظر ميگري مواجهروايت ةما با دو نوع شيو ،در اين داستان
   كند: كه رواي در روايت مداخله مي» ما«الف است؛ يعني روايت  ةمقول
 ).34: 1388(صادقي، خيلي زود كار خود را فيصله داديم  ما اما - 

 به هم برخوردند (همان). توانيم بگوييممياكنون است كه  - 

 ).35... (همان:  پرسيدما جوان ظريف و الغر اندام  ايكسآقاي  - 

شود كه راوي فقط در اين سه عبارت، خود را نشان داده و به تر، مشخص مياما با نگاهي كالن
طرفي خود را در داستان مشاركت ندارد و بي هاي اين نوع از روايت تن نداده،وجه به محدوديت هيچ

 كند.ميل شديد به ايجاد طنز حفظ مي با وجود

هاي روايتگري، راوي اين داستان در داستان مشاركت در باب شيوه شده اساس مباحث مطرح بر
 40)A Painful Case  41  

42  
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- ديد عبارت ةدخيل است. راوي در سطح زواي شخصي و غير راوي غيريك ندارد و به همين سبب 

-بيراوي كند و ها تغيير پيدا نمي از شخصيت يك ديد هيچ ةشود و زاويگاه عوض نميچشناختي، هي

گويد كه دو كند. راوي به ما مي طرفي خود را جز در مواقع لزوم (براي ايجاد لحن طنز) حفظ مي
دهند و چه مكالماتي هايي انجام مي شخصيت داستان در چه موقعيتي چه افكاري دارند، چه كنش

  شود.نيز گفته مي» هاآن«شخصي روايت  شود. به اين گونه از روايت غيررد و بدل ميبينشان 
يكي از معيارها براي بازشناسي حالت ب (حالت روايي) آن است كه داستان يا بخشي از آن بايد 

هاي جالب  به شيوه» بودگي بيرون«ها روايت شود. اين از شخصيت يكاز جايگاهي خارج از آگاهي هر
كند. در  ديد متغير سروكار پيدا مي ةو زاوي»وار پرنده«با عبارات اشاري مكاني، پيشبرد ديد توجه 

- محو ميظاهر  به ،مؤلف و راوي ةهايي هست كه فاصلب (حالت روايي مثبت) موقعيت مورد حالت

 ايكساين گونه است كه راوي وارد ذهن شخصيت  شود و به ايجاد تمايز بين اين دو نيازي نيست.
   دهد:خودش افكار او را بازتاب مي ةشود و با گذاشتن دو نقطه در جلوي جملسر جوان) مي(پ

- منزل ةمان؟ همساي كنم. رئيس ادارهفكر نمي -   Aحروف الفبا را يكايك شمرد: آقاي  ايكسآقاي 

  ).37(همان: ؟ KLMو يا آقاي  Jيا آقاي  I؟ آقاي Hرفيقم؟ دوستم ... دشمنم ... آقاي  Dمان؟ آقاي 
دهد و او را به سخره  را نيز بازتاب مي ايكسراوي با عالمات سجاوندي حتي ريتم فكر كردن 

هاي ها را بايد در تقابل با عالمت نقطه سه» ...؟H دوستم؟ ... دشمنم؟ ... آقاي «مثالً در قسمت  ؛گيردمي
   سؤالي محسوب كرد.

مكاني نزديك مانند اين، اينجا، در طور كلي راوي با استفاده از عبارات اشاري زماني و  به
كند و همزمان با پيشبرد  سازي ميها در جريان داستان را كانونگردشگاه و غيره، ديدگاه شخصيت

گو و برد كه گفت ديد به ماجرا را تا آنجا پيش مي ةتفاوت دو نوع نگاه، دو نوع مختلف از زاوي ،روايت
تفاهم و قطع مكالمه  آن سوء درونرسد كه از  اي ميييبلكه به چنان واگرا ،شودتنها همگرا نمي نه

كه دو شخصيت در آن با وجودكند.  را تعيين مي Hو  ايكسآيد و اين امر سرنوشت ازدواج بيرون مي
هاي خود و هاي دالاما در تشخيص مصداق ،كنند گو با يكديگر از نقل قول مستقيم استفاده ميو گفت

   درك معناي آن عاجزند:
  .)38:  1388صادقي، ( ثانيه وقت نداريد، اگر گفتيد با من چه نسبتي داريد؟ بيش از پنج شما - 
 (همان). شما برادرِ عموي مادرِ پسرِ من هستيد - 

 (همان). ؟چه فرموديد؟ پسر شما؟ مگر شما پسر داريد - 

مايد دانستن اين ن گونه كه قبالً گفتيم، آسپنسكي معتقد است كه در تحليل زاوية ديد، آنچه مهم ميهمان
-هاي انتزاعي صورت مي گيري نكته است كه آيا ارزشيابي ايدئولوژيك بر پاية يك سلسله از موضع

ها به واسطة نگرش و طرز  كه اين ارزشيابي اند، يا اينگيرد كه غالباً در خارج از داستان قرار داشته
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- ستان، مخالفت با نجابت و كمشود. در اين دا هاي دخيل در داستان مطرح ميتلقي يكي از شخصيت

گيرد و هم توسط راوي، اما از دو منظر  صورت مي ايگرگ، هم توسط ايكسرويي شخصيت 
  ايدئولوژيك مختلف: 

شوم. آيا  رو مي حاال چه خواهد گفت؟ اين دفعة سوم است كه تنها با او روبه«هم فكر كرد:  ايگرگآقاي 
-داد. اما آخر با اين كم كه خيلي مطمئن بود و به من نويد ميباالخره از خجالت اوليه درآمده است؟ مادرش 

كنم، رويي ... باالخره بايد روزي ترس آدم بريزد و به آشنايان تازه عادت كند. خيلي خب، من تصديق مي
ام بايد واجد اين دارم و مخصوصاً معتقدم كه داماد آينده آزاري را دوست ميمن نجابت و خاموشي و بي

آيد ... آن حيايي به كار مياما باالخره تكليفش در اجتماع چيست؟ امروز فقط پررويي و بي صفات باشد.
   ).33(همان:  »وقت دخترم چه خواهد كرد؟

شود؛ آنجا كه آقاي  ايدئولوژي راوي در پايان داستان، در قسمت زير بيان مي ةپيام داستان و چكيد
   كند: نگاه مي» يقانهعم« ايگرگقاصد آقاي  ةبچ هاي پسربه چشم ايكس
شد؟ يك  ها چه چيزي ديده ميدر اين چشم .هاي او نگاه كردعميقانه در چشم ايكسآقاي «

بدان نياز زيادي  ايكسكه آقاي  همان ؛كردخيالي درخشان كه اكنون سخت تحقير ميخوشحالي و بي
   ).39:  1388صادقي، ...» (داشت و زير لب گفت

كه همان« يابد: تغيير مي گر ب بازتاب، بالفاصله به روايت نوع ب روايي نوع روايت از ،در اين قطعه
كند تا ايدئولوژي ضد  ترتيب در روايت مداخله مي و بدين) (همان» داشتزيادي بدان نياز  ايكسآقاي 

كه موجب به  ايكستلقي كند و مشكل شخصيت » خيالي درخشانخوشحالي و بي«رويي را  شرم و كم
  موقعيت شده بود را نشان دهد.وجود آمدن اين 
اي به هر زمان و مكاني مشرف صورت خداگونه ديد مكاني و زماني نيز راوي به ةاز لحاظ زاوي

اي كه از باال ناظر صحنه  است. از لحاظ مكاني، راوي اغلب در موضعي است شبيه به موضع پرنده
كند (مانند سازي ميها كانون تدوربين از منظر شخصي ةاست. اما در هر جايي كه اقتضا كند زاوي

عميقانه و از  ايكساي كه آقاي بيند يا صحنه را مي ايگرگآقاي » در آن دور« ايكساي كه آقاي صحنه
كند كه ديد زماني، مخاطب احساس مي ةكند). از نظر زاوي قاصد نگاه مي ةبچ هاي پسرنزديك به چشم

سرعت  ولي سوءتفاهم به ،گيردصورت ميكندي  به ايكستالشش براي شروع صحبت توسط آقاي 
  افتد. اتفاق مي

ها را با سازي نيز راوي صادقانه عبارات شخصيت بندي كالمي يا عبارتديد تركيب ةاز منظر زاوي
قرار دارد و نه » گر عيني مشاهده«كند و در جايگاه يك تمامي جزئيات آوايي آن عيناً بازگو مي

كند، او را بايد همانند ويژگي خارجي گفتمان را عيناً بازآفريني ميجهت كه راوي  و از آن »نگارنده«
بندي ديد تركيب ةرو، زاوياين دارد و ازگري پنداشت كه خود را از دنياي داستاني دور نگه ميمشاهده

  كالمي از نوع خارجي است و نه داخلي.
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استفاده از كلمات احساسي  ،شده در داستان گرفته كار ي بهشناخت زبانترين تمهيدات يكي از مهم
ها وارد ذهن شخصيتها  آن است كه راوي از طريق» ... انديشيد، فكر كرد، حس كرد، پرسيد و«مانند 

  سازد. شود و خودآگاه آنان را فاش ميمي
 ةرسيم كه مؤلف براي روايت اين داستان، از بين سه شيواز مجموع آنچه گفتيم، به اين نتيجه مي

يعني سوم شخص در حالت روايي را انتخاب كرده و با  ،سيمپسون، راوي نوع ب گرياصلي روايت
اين انتخاب به اهداف خود از روايت اين داستان كه همانا خلق زيبايي، آفريدن فضايي طنز و بازتاب 

شگردي براي  فقطديد،  ةيك موقعيت رئال و فرستادن نوعي پيام بوده، رسيده است. انتخاب اين زاوي
   پود سبك داستان نيز تنيده شده است.  و  بلكه اين نگاه در تار ،بودهروايت ن
  
  تجزيه و تحليل وجهيت .5

تا  داديمي قرار شناخت زبانمورد تجزيه و تحليل را تك جمالت داستان  تك ،براي تعيين وجه داستان
فتي و ادراكي هاي وجهي امري، التزامي، معريك از نظام از اين ابزارها به كدام يكهر نماييممشخص 

اند كه داراي دو ستون كلي وجهيت مثبت  منظور، نگارندگان جدولي را پيشنهاد كرده  تعلق دارند. بدين
شوند. جمالت مربوط  خود از اين جدول حذف مي به طور خود هاي خنثي نيز بهو منفي است. وجهيت

 يكهاي هرو زيرمقوله ايم نمودهخودشان درج  ةدر ذيل مقولرا هاي مثبت و منفي از وجهي يكبه هر
ي متعلق به هر شناخت زبان. پس از آن ابزارهاي ايم كردهجا مشخص  نيز همانرا از ابزارهاي وجهي 

اين جدول با . نماييمتعيين  را تا وجه غالب بر متن دادهمورد ارزيابي و بررسي كلي قرار را دو مقوله 
   ده است.شناختي آن به آخر مقاله ضميمه ش تمام جزئيات زبان

  
  هاي داستانتجزيه و تحليل جدول وجهي .6
 .داديممورد شمارش قرار  نموده،استخراج را  هاي آنتمامي وجهي ،تعيين وجهيت داستان منظور به

وجه متن را تشخيص دهد و  ،در برداشتي كلي تواند ابتدا متن را بخواند واست خواننده مي گفتني
زيرا با  ؛توان به اين روش بسنده كرداما نمي ،برآيد ها در متنسپس در پي كشف موردي وجهي

 شود.افراد مختلف در تشخيص نوع وجهيت متن دچار اشتباه نمي توان گفت كه شمقطعيت نمي
ها را بررسي كردند تا ي وجهيشناخت زبانهاي عيني سيمپسون ويژگي ةنگارندگان به پيروي از شيو

وجهيت غالب  ةهاي متن، مدعاي خود درباروجهي ةتي از همكلي ةهاي آماري زير و ارائجدول ةبا ارائ
در دو جدول جداگانه نيز به پايان مقاله ضميمه شده ها  شمار وجهي نوع و متن را روشن سازند.

  است. 
باالترين بسامد، با ترتيب  دهد كه راوي با استفاده از ابزارهاي وجهي بهها نشان ميبررسي جدول
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بار)، قيود و صفات  9( بار)، افعال كمكي وجهي امري و افعال واژگاني امري  12( يعني افعال تمنايي
كه  -بار) 2عقيده ( ةكنند بار)، جمالت بيان 3بار)، جمالت عام ( 10بار)، كلمات احساسي ( 9ارزيابانه (

ات به چنان تسلطي بر داستان رسيده كه بتواند با آگاهي به ذهني - ندهست گر وجه مثبتهمگي نشان
-ها و مباينت آن با مكالماتشان در سرتاسر داستان، لحني طنزآميز و نقادانه از شرم و كم شخصيت

اتخاذ كند. هيچ جاي اين داستان براي راوي مبهم نيست و به آنچه  ايگرگو سؤتفاهم  ايكسرويي 
چند  ند. هركخوبي واقف است و حتي گاهي نيز با قضاوت خود در روايت مداخله مي به ،كندروايت مي

ها نسبت به وجه غالب بر متن وجه مثبت است، اما راوي براي نشان دادن شك و ترديد شخصيت
ترتيب  رخ نمودن سوءتفاهم و ارزيابي طرفين از يكديگر به ةتر از آن براي ترسيم نحو يكديگر و مهم

قيود و افعال  بار) و 5( بار)، قيود و صفات وجهي 18( از افعال كمكي شناختي و افعال شناختي
هاي فارسي  داده دربارةمقوالت و ابزارهاي نظري تحقيق كه . بار) استفاده كرده است  1يك(هر ادراكي
كجا    هاي فارسي در هيچ اند. تحليل داده هاي فارسي بودهاند، جوابگوي تحليل داده شده گرفتهبه كار 

   باشد. هاي نظري سيمپسون ميبنابراين تحليل ما مؤيد دستاورد ؛با مشكل خاصي مواجه نبود
  
  گيري  نتيجه .7

-توسط راوي نوع ب (سوم شخص در حالت روايي) روايت مي» صراحت و قاطعيت«داستان كوتاه 

ها و عدم دخالت در روايت، افكار و  وار و با فاصله گرفتن از شخصيت ديدي پرنده ةشود كه با زاوي
گذارد. در موارد استان را به نمايش ميگوهاي دو شخصيت اصلي دو احساسات و ادراكات و گفت

 شود.سازي ميكانون ،ايگرگو  ايكسيعني آقاي  ،معدودي وقايع از ديد دو شخصيت اصلي داستان
اما  ،اي است كه از باال ناظر صحنه است ديد مكاني، راوي اغلب در موضعي شبيه پرنده ةاز منظر زاوي

ديد  ةكند. از نظر زاويسازي ميها كانونمنظر شخصيتاز را دوربين  ةدر هر جا كه اقتضا كند، زاوي
-كندي صورت مي  به ايكسكند كه تالش براي شروع صحبت توسط آقاي  زماني، مخاطب احساس مي

شناختي نيز بندي كالمي يا عبارتتركيب ديد ةافتد. از منظر زاويسرعت اتفاق مي گيرد و سوءتفاهم به
 ةكند و بنابراين زاويا با تمامي جزئيات آوايي آن عيناً بازگو ميها رراوي صادقانه عبارات شخصيت

استفاده از  ةبندي كالمي او از نوع خارجي است. تحليل وجهيت غالب در متن نشان دهندديد تركيب
اي مانند افعال تمنايي و امري و كلمات احساسي است و بنابراين رنگ و بوي يشناخت زبانابزارهاي 

ديد ايدئولوژيكش در باب مسخره بودن  ةدارد كه نشانگر اطمينان راوي از زاويمتن وجهيت مثبت 
رخ  ةها با يكديگر و ترسيم نحو كشمكش شخصيت نرويي است. راوي براي نشان دادخجالت و كم

طور خالصه، پاسخ دو پرسش اصلي  كند. به نمودن سوءتفاهم از ابزارهاي وجهيت منفي استفاده مي
توسط راوي نوع ب (سوم شخص در » صراحت و قاطعيت«است: داستان كوتاه  تحقيق به قرار زير
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كارآمد بودن مفاهيم و ابزار نظري  ،شود و وجهيت آن مثبت است. اين نتيجهحالت روايي) روايت مي
كند. همچنين آن بخش از فرضيه كه روايت اين داستان را سوم شخص  تحليل سيمپسون را تأييد مي

   كند. رد مي ،داند يد و آن بخش از فرضيه كه وجهيت داستان را خنثي ميتأي ،داند روايي مي
  
  ها نوشت پي .8

1. point of view 
2. modality 
3. Simpson 
4. narratology 
5. Scholes, R. 
6. R. Kellogg 
7. Henry James 
8. Lubbock, P 
9. The Craft of Fiction 
10. Freedman,N 
11. Booth, Wayne 
12. Uspensky, B 
13. The Rhetoric of Fiction 
14. Barthes, R 
15. Fowler, R 
16. Fontanille 
17. Perspective  
18. Longacker 
19. Talmy 
20. Stockwel 
21. attiudinal 
22. denotic 
23. boulomaic 
24. epistemic 
25. perception 
26. disembodied 
27. floating 
28. narratorial mode 
29. voice 
30. reflector 
31. positive shading 
32. Molloy 
33. B in Narratorial Mode 
34. B in Reflector Mode 
35. words of estrangement  
36. alienation 
37. bewilderment 
38. objective localization 
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39. The Killers 
40. A Painful Case 

استفاده شده، اما در اين متن براي يكدستي و زيبايي از كلمة ايكس استفاده » X«در متن اصلي داستان از   .41
 شد.

استفاده شده، اما در اين متن براي يكدستي و زيبايي از كلمة ايگرگ استفاده » Y«در متن اصلي داستان از  .42
  شد. 

  

  منابع. 9
گري  ي ديدگاه روايتشناخت زبانبررسي « .)1387ابراهيم ( زاده، فردوس و شيرين پور آقاگل •

. 3ش  .1س  .نقد ادبي ةمجل .»صادق چوبك در چارچوب مدل سيمپسون روز اول قبرداستان 
  .28 - 7صص 

 اصفهان: نشر فردا. .دستور زبان داستان .)1374اخوت، احمد ( •

يات و علوم مجلة دانشكدة ادب .»شناسي روايت زبان« ).1382( فاطمه علوي افخمي، علي و سيده •
  .72- 55 صص). 165(پياپي  2. ش 53. س انساني دانشگاه تهران

 . تهران: سمت.معناشناختي گفتمان - تجزيه و تحليل نشانه .)1392( شعيري، حميدرضا •

شناسي شناختي و كاربرد  ديدگاه از منظر زبان« ). 1392( شيرازي عدل، مهرناز و فرهاد ساساني •
  .87- 65 صص .)13 (پياپي 1ش  .جستارهاي زباني ةفصلنام دو .»آن در تحليل متن داستاني

 .ابوالفضل حري ةترجم .روايت داستاني: بوطيقاي معاصر .)1387كنان، شلوميت (- ريمون •
  تهران: نيلوفر.

تهران:  .2چ  ).هاي خاليسنگر و قمقمه (در مجموعة »صراحت و قاطعيت« ).1388صادقي، بهرام ( •
  كتاب زمان.

بررسي ديدگاه روايي در سه داستان كوتاه صادق چوبك: رويكرد ). 1381مه (فاط علوي، سيده •
 تهران.  علوم انساني دانشگاه ةدانشكد :تهران .نامة كارشناسي ارشدتحليل كالم انتقادي. پايان

تهران: . 1 چ .الهه دهنوي ةترجم .ادبي ةنظري ةدرآمدي بر مطالع پيش .)1382وبستر، راجر ( •
  روزنگار.

علي عباسي و  ةترجم .ديد ةشناسي روايت؛ نقط اي در باب گونهرساله .)1390لت، ژپ (وِ لينت •
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي. تهران: 1چ  .نصرت حجازي
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