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         چكيده
 اين نكته كه هر بيننده يا .كند ها ايفا مي شناسي شناختي نقش مهمي در تعبير صحنه در زبان» ديدگاه«

. كند، به ديدگاه او دربارة آن صحنه بستگي دارد گوينده صحنة مورد بحث را چگونه تعبير مي
 متنوع و متفاوتي در زبان گفتارهاي ، پارهختلفمديدهاي  از زاوية براي بيان يك موضوعروست كه   اين از

از سوي . كنند سازي مي  را مفهوماي هاي متفاوتي هر صحنه وجود دارد؛ زيرا گويندگان مختلف به شيوه
ندة عواملي شايان ذكر است ديدگاه دربرگير. اي دارد كنندهديگر، عنصر ديدگاه در روايت نيز نقش تعيين

 و عوامل ديگري مانند برجسته، زمينه، - كه شامل جهت ديد و نقطة ديد است-است؛ ازجمله زاوية ديد
هدف اين پژوهش، . ها پرداخته شده استعينيت و ذهنيت كه در پژوهش حاضر به چهار مورد از آن

 يعني شناس شناختي بانكارگيري الگوي دو ز شناسي شناختي با به بررسيِ مفهوم ديدگاه از منظر زبان
نامه و فيلمِ برگرفته  لنگاكر و تالمي و الگوي شناختي استاكوِل در روايت در سه گونة رواييِ داستان، فيلم

غالب ها نيز بر  يافته. نتايج اين پژوهش حاكي از تأثيرپذيري اين سه گونه از يكديگر است. از آن است
اي   پديده»ديدگاه«دهد  گذارد؛ همچنين نشان مي ه مينمود زباني ديدگاه در داستان صحبودن نقش  

  .دادهاي قصه تغيير كندپيوسته نيست و ممكن است در روند رخ
  

  عمليات تعبير،شناسـي شناختـي، زمينه، جهت ديد، ديـدگاه، زاويـة ديـد، زبان/  برجسته:هاي كليدي واژه
  .نقطة ديدسازي،  مفهومكانون توجه، متن داستاني، 

  

  مهمقد. 1
دانند؛ اين   را يكي از فرايندهاي عمليات تعبير در زبان مي1شناسان شناختي مفهوم ديدگاه زبان
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شناسي، ادبيات و سينما  زباندر حوزة . كندهاي روايي نيز نقش مهمي ايفا مي مفهوم در متن
مطرح شده هاي متعددي  ها نظريه ، ديدگاه و مانند آنديدهاي ديد، زاوية  ديدگاه با عنواندربارة 

هاي   از پژوهش. نياز داردي به كتاب مفصلگنجد و  در اين مقال نميها است كه اشاره به آن
گرايانه و گفتماني با هم   شناختي، نقش،هاي مختلفِ ساختارگرايانه متأخري كه در آن ديدگاه

كه مقالة جايي از آناما . اشاره كرد) 2008(شعيري و ساساني توان به مقالة  مي تلفيق شده است،
هاي مرتبط در اين  نظريهدر ادامه فقط كرد شناختي به ديدگاه استوار است، رويحاضر بر پاية 

  . حوزه مرور خواهد شد
اي معطوف بر اهميت ديدگاهي كه به صحنه) 1981 (3و دلنسي) 1978 (2برخي مانند تالمي

هاي ويژه در توصيف  بهديدگاه، . اندشود و تأثير آن بر معناشناسي و دستور تأكيد كردهمي
براي مثال، آدمي . شود غيرمكاني نيز يافت ميهاي مكاني، عاملي اساسي است؛ اما در حوزه

 مكانيِ خود داراي ديدگاه است، طبقِ دانش و باورها و -گونه كه براساس موقعيت زماني همان
  . اعتقادات خود نيز ديدگاهي دارد

شناسي شناختي، اين مفهوم را در  يدگاه در زباندر اين مقاله برآنيم تا پس از معرفي د
هاي  ويژه برپاية ديدگاه  در اين پژوهش، به. نامه و فيلمِ برگرفته از آن بررسي كنيم داستان، فيلم
 به چگونگي بروز اين استعارة ديداري در زبان و 5، لئونارد تالمي و پيتر استاكوِل4رونالد لنگاكر

هايي كه براي  نمونه. پردازيم  مينامه و فيلم  رواييِ داستان، فيلمهاي بروز آن در سه نوع از متن
 نوشتة عزاداران بيلداستان  قصة چهارم از مجموعه: اند از اين پژوهش انتخاب شده، عبارت

 به كارگرداني داريوش گاونامه و فيلم برگرفتة آن با عنوان  همراه فيلم غالمحسين ساعدي به
ديد در سه متن مرتبط و زاوية تفاوت بازنمايي  اين مقاله، مسئلة به اين ترتيب، در. مهرجويي

  .شودها مشخص  برگرفته از هم، اما در سه گونة مختلف بررسي خواهد شد تا تفاوت آن
  

  شناسي شناختيديدگاه از منظر زبان. 2
مثابة موجودي دارندة وجودي جسماني  عنوان موجودي انساني خويشتن را به بشر به

عبارتي نوع حضور خود در جهان آگاه   او از چگونگي بودن خويش در جهان يا به.شناسد مي
-به بيان ديگر، برخورداري از شكل جسمانيِ اين. شناسداست و به مدد همين امر جهان را مي

- زمان، او را در جايگاه ويژه مند كرده و هماي بهرههاي شناختي ويژهچنيني انسان را از توانايي

سبب  اين جايگاه ويژه ناگزيريِ قرارگيري در موقعيت است؛ يعني آدمي به. ه استاي قرار داد
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او ) استقرار (6مندي اين موقعيت. اش ناچار از قرارگيري در موقعيتي خاص استجنبة جسماني
 Croft(كند كه در هر زمان و مكان ديدگاه خاصي درپيش بگيرد و اين خصوصيت  را ناگزير مي

& Cruse, 2004: 58(باور  به. نامد مي8»در جهان بودن « آن را 7اي است كه هايدگر همان ويژگي
هاي وجودي شود؛ بلكه تمام جنبهدر جهان فقط استقرار مكاني آدمي را سبب نمي هايدگر، بودن 

اين نوعِ حضور آدمي در شناخت او از . گيردمي بر او ازجمله جنبة فكري و معرفتي را هم در
هاي حيات ازجمله جنبة فكري، فرهنگي و هنري تأثيرگذار است و در تمام جنبهها بسيار موقعيت

پي كشف زيربناها و  شناسان شناختي كه در براساس اين، شماري از زبان. يابد نيز تبلور مي
گيري و كاربرد زبان، مفهوم ديدگاه را نيز اند، براي كشف چگونگي شكلهاي ذهني زبانپايه

  .اند هاي زبان بررسي كرده ثر در درك و توليد جملهيكي از فرايندهاي مؤ
در همين مورد، در مسئلة . بر معناست شناسي شناختي، روابط دستوري مبتني در زبان

هاي دستوري متفاوت، تعبيرهاي متمايز يا شود كه صورت  به اين نكته اشاره مي9تعبير
، معناي يك عبارت زباني )xi :1991(باور لنگاكر  به. آورندپديد مي» هاي ديدن متمايز روش«

پس بايد ديد اين محتوا چگونه شكل گرفته و تعبير .  نيست10چيزي بيش از محتواي مفهومي
هاي متفاوتي وجود دارد و هر تعبير معناي اي از محتوا راهشده است؛ زيرا براي تعبير پيكره

شناسي شناختي اساسي معناگويد ادعاي  مي) Ibid: 315(لنگاكر . كندمتمايزي را بازنمايي مي
تواند فقط به ويژگي عيني موقعيت مورد وصف تقليل اين است كه معناي يك عبارت زباني نمي

 چه 11سازيابد؛ بلكه چيزي كه به همان ميزان در معناي زباني اهميت دارد، اين است كه مفهوم
ا براي فرايندهاي ه شناختي. گزيند تا موقعيتي را بازنمايي يا تعبير كند مي روشي را بر

اند كه  هاي متنوعي بيان كرده بندي سازي يـا عمليــات تعبيــر در زبـان دسته مفهوم
در ادامه، رويكرد تالمي، لنگاكر و كرافت . ها ازآن تالمي و لنگاكر است بندي معتبـرتريــن دسته

ه مبناي اين  ك-دربارة ديدگاه و درنهايت ديدگاه شناختي استاكول درزمينة ادبيات و زبان
  .شود  معرفي مي- است پژوهش

طبقة باز : داند  مي12زبان را متشكّل از پيوستاري از دو زيرنظام) 543 :2006(لئونارد تالمي 
. هاي نقشي و معنايي متفاوتي دارند كه مشخصه14)يا دستوري( و طبقة بسته 13)يا واژگاني(

 درمقابل 15ترتيب معناي غني به: كنند  ميها نوع متفاوتي از معنا را فراهم هريك از اين زيرنظام
اي چارچوبي واره نويسند معناي طرح مي) 514 :2006 (18 و گرين17 ايوانز16.ايواره معناي طرح
شده توسط زيرنظام واژگاني را ساختاربندي دهد كه معناي محتواييِ غني فراهمرا شكل مي
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اي چگونگي تركيب واره عناي طرحرو، نيازي به قواعد دستوري نيست؛ زيرا م اين از. كند مي
هاي  بنابراين، اين دو نوع معنا جنبه. كندواحدهاي دستور در ساختارهاي پيچيده را تعيين مي

 -يابد گونه كه در ساختار مفهومي نمود مي  همان-مهم، اما متمايزي از يك صحنة خاص را
 اساساً به بررسي ماهيت و تالمي. نامد مي19كنند كه تالمي آن را بازنمود شناختي نمايان مي

نامد؛ زيرا   مي20»بندي مفهوميالگوي نظام ساخت«پردازد و آن را اي ميواره گسترة معناي طرح
اي كه توسط عناصر گروه بسته رمزگذاري شده، به واره او مدعي است ساختار طرح

ست كه هريك بازنمود شناختي از دو نظام ساخته شده ا. شود ها تقسيم مياي از نظام مجموعه
 را  بندي صحنهاستخوان» بندي مفهومي ظام ساختن«. سازند هايي متفاوت از صحنه را مي جنبه

  . كند اي از جزئيات غني را فراهم مي بخش عمده21»نظام محتواي مفهومي«دهد و دست مي به
رسي هاي مفهومي پايه بر گرفتن اين مقوله هاي زباني را با درنظرساخت) 542 :2006(تالمي 

، و 29 و محل28، حركت27 و فرايندها26ها، پديده25 و رويدادها24ها، صحنه23 و زمان22مكان: كند مي
اند  كند عبارت را توصيف مي32هاي پاية ديگري نيز كه كنشگر شناختي مقوله. 31 و سبب30نيرو
نظام ساختاربندي مفهومي برپاية . 37 و احساس36، انتظار35، نيت34، ديدگاه، خواست33توجه: از

ها معناي محتوايي غني  كند كه برپاية آن اي بزرگ عمل مي واره هاي طرحمعدودي از نظامشمار 
  :   ازاند  اي كليدي او عبارتواره چهار نظام طرح. يابد سازمان مي

تقسيم صحنه به : دهدهاي مكاني و زماني صحنه را ساختار مي  ويژگي38:نظام ريختاري. 1
بودن اجراي  مثالً اشاره به استمراري يا نااستمراري (د هايي مانند نمو هاي آن؛ ويژگي بخش
  ...). بودن فعلي كه در آن انجام گرفته است و  يا ناقص39ها، كاملصحنه

كند؛ يعني نقطة ديد  شود مشخص مي ديدگاهي را كه از آن يك صحنه ديده مي40:نظام ديدگاه. 2
 .شوداي كه از آن يك صحنه ديده مي زماني يا مكاني

41:ام توجهنظ. 3
طور مستقيم به  كوشد توجه شنونده را بهكند كه چگونه گوينده مي  مشخص مي41

 .معطوف كند) و يا فقط بخشي از صحنه(كنندگان خاص يك صحنه  ها يا شركتپديده

اي كه اطالعات را از طريق تجربه و واره هاي طرح خالف ساير نظـام  بر42: حركت-نظام نيرو. 4
نند، اين نظام اطالعات را از طريق تجربة بدني از فعاليت عضالني، ك ت ميادراك ديداري درياف

 حركت در هر صحنه، دو پديده را كه -نظام نيرو. آورد دست مي حركت، فشار يا درد به
. 2اي كه كانون توجه است؛ پديده: 43همورد. 1: كند كنند بازنمايي ميزمان نيرو وارد مي هم
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كند و يا كند، يا بر آن غلبه ميبر نيروي همورد ايستادگي مياي كه دربراپديده: 44هماورد
 :شودمغلوب آن مي

در كانون » پرچم«گفتار  در اين پاره. (رفتسو مي و آن سو   به اينباد بر اثر وزش پرچم. 1
  . )توجه و همورد است

. شود در ادامه، نظام ديدگاه كه به موضوع اين پژوهـش مربوط است، بيشتر بررسي مي
-ي را سازمان مي45گويند زاوية ديددر تعريف نظام ديدگاه مي) 530-520 :2006(ايوانز و گرين 

اين نظام شامل چهار . شوندها از آن ديده ميكنندگان آن صحنه ها و شركتدهد كه صحنه
كمك  توان بهها را مي  كه هريك از آن48 و جهت47، شيوه46محل، فاصله: اي استواره مقولة طرح
گرها با توجه به نقطة ارجاع، معموالً محل گوينده،  اشاره. روه بسته رمزگذاري كردعناصر گ
اين مقوله با مقولة . بودن يا ايستايي نقطة ديدگاه اشاره دارد شيوه به متحرك . شوند تعبير مي

. فاصله در تعامل است؛ به اين صورت كه ديدگاهِ دور اغلب ايستاست و ديدگاه نزديك متحرك
دهندة  نمود كامل نشان. رتيب، ازديدگاه تالمي، مقولة حالت به عنصر نمود مربوط استبه اين ت

مثابة  ديدگاهي دور و ايستاست؛ زيرا رويدادي كه توسط آن به تصوير كشيده شده، به
حالي كه نمود استمراري رويدادي در حركت مستمر را  در. شوداي كامل نگريسته مي مجموعه

  .كشدتصوير مي به
  .ها را از شيشة ماشين ديده بود مريم خانه. لفا. 2
  .ديدها را از شيشة ماشين ميمريم خانه. ب. 2
ب ديدگاهي مستمر را نشان . 2دهندة ديدگاهي ايستاست؛ حال آنكه نمونة  الف نشان. 2نمونة 

  .دهدمي
نگريسته به جهتِ ديد در يك رويداد از زاوية ديدي كه به آن رويداد » جهت«نهايت، مقولة  در

  . 50 است يا پسرو49براساس اين، جهت يا پيشرو. شده است، اشاره دارد
  .علي پيش از آنكه به خانه برود، ميزش را مرتب كرد. الف. 3
  .علي ميزش را مرتب كرد، پيش از آنكه به خانه برود. ب. 3

د؛ زيرا در هر دو كن ها، ترتيبِ رويدادها نيست كه دو نمونه را از يكديگر متمايز ميدر اين نمونه
مثال علي پيش از آنكه به خانه برود ميزش را مرتب كرده است؛ بلكه تفاوت مربوط به جهتي 

 از ديدگاهِ رويداد دوم 51الف توالي رويداد. 3در نمونة . است كه دو رويداد از آن ديده شده است
زاوية ديد رويداد اول ب گوينده از . 3رفتن نگريسته شده است؛ حال آنكه در نمونة  يعني به خانه
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  .نگردسمت رويداد بعدي مي رو و به به پيشِ) كردن ميز  مرتب(
كنندة مدل تالمي  ، الگوي لنگاكر از بسياري جهات تكميل)533 :2006(باور ايوانز و گرين  به
نقطة . هاي تالمي اشاره كرده است به پژوهش) 1987(حتي خود او بارها در كتابش . است

- پندارانة زبان تكيه كردههاي مفهومي و جسمها اين است كه هر دو بر پايه آناشتراك هر دوي 

اي از شناخت  شود، زبان را شاخـه نيز خوانده مي52»دستور مكاني«دستور شناختي كه . اند
ديدن در «در فصلي با نام ) 1999(لنگاكر . نگرد و دستور ازديدگاه آن ذاتاً معنادار استمي

كند كه در هر دوي سازي و ادراك را دو مفهـوم متناظر معرفـي ميهـوم مف53»شناخت و دستور
. كننده باشد تواند همان ادراكبه اين معنا كه بيننده مي. توان از استعارة ديدن بهره بردها مي آن

گاه لزوماً ) ي يك صحنه(كند كه گوينده به اين نكته اشاره مي) 124 :1987(لنگاكر در جايي ديگر 
اي كه خود درمقام بيننده يعني گوينده(روست كه تعبير آن دو  اين ندة صحنه نيست؛ ازهمان بين

او . از يك صحنه با هم متفاوت است) نظر را نديده است اي كه صحنة مورد است و گوينده
  :آوردهاي زير را در تأييد سخن خود مي نمونه
  .  مقابل آن بر زمين نشستخواستم از خانه عكس بگيرم، يك بالونكه مي زماني. الف. 4
  .پدرم نتوانست از خانه عكس بگيرد، زيرا يك بالون مقابل آن بود. ب. 4
  .همين اآلن يك بالون در خيابان، مقابل خانه بر زمين نشست. پ. 4

دهد گاه كسان ديگري جز بيننده ب نشان مي. 4نمونة . الف بيننده همان گوينده است. 4در نمونة 
اند، اي كه خود ادراك كردهشيوه در اين صورت، آن جمله را به. دة جمله باشندتوانند گوين مي

تواند حتي داخل خانه باشد و نه مقابل آن در  كنند؛ براي مثال گوينده در اين جمله ميبيان مي
  .خيابان

 و 55متعارف: داند  را دو گونه مي كند و آن  نيز اشاره مي54گيريجا لنگاكر به جهتدر همين
گيري متعارف دانيم، جهت اينكه اغلب فقط يك وجه از خانه را مقابل يا جلوي خانه مي. 56ودموج

گيري موجود ممكن است متفاوت باشد و براي مثال خانه را اما گاه جهت. نسبت به خانه است
. نامد  مي58 و موقعيتي57گيري را ذاتي اين دو نوع جهت) 59 :2004(كرافت ! باالي زمين ببينيم

  :آورد  براي توضيح، دو نمونة زير را ميلنگاكر
  .بادبادك باالي خانه است. الف. 5
  .خانه باالي بادبادك است. ب. 5
حالي كه  در(گيري متعارف از نقطة ديد كسي است كه در وضعيتي متعارف  الف جهت. 5نمونة 
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ب . 5قرار گرفته است و نمونة ) روي زمين در محور عمودي ايستاده و سرش در باالست
گيري موجود فردي است كه در لحظة صحبت پشتك زده و روي سرش ايستاده و در اين جهت

گردد كه با توجه به وضعيت عمودي مي جهت نيز به محوري بر. نگردوضعيت، صحنه را مي
لحاظ بدني در وضعيت قائم  از آنجا كه آدمي معموالً به. شود كانوني شخص بيننده مشخص مي

هاي متنوع اغلب نادر و ر زمين است، تعبيرهاي گوناگون براساس جهتايستاده و پاهايش ب
  .بعيد، اما ممكن است

بندي   و با تقسيم59عمليات تعبير را با عنوان تنظيمات كانوني) 1987(به اين ترتيب، لنگاكر 
  :كند زير معرفي مي

 گزينش؛. 1

  عينيت؛ / گرها، ذهنيتارهزمينه، زاوية ديد؛ اش/ برجسته: ديدگاه كه شامل اين عوامل است. 2
60انتزاع. 3

60. 

نظر لنگاكر، نقطة ديد  به. گيري استمناسب و جهت 61دربرگيرندة دو سازة نظرگاه نقطة ديد
 مختلفي نظر افكند و آنچه هاي توان از جهتيكي از تنظيمات كانوني است؛ چون به هر شيئي مي

مناسب جايگاهي است كه از آن يك نظرگاه . بر همين اساس، متنوع خواهد بود شودديده مي
رود و در همان حال به  رو راه مي براي مثال، وقتي شخصي در پياده. شودصحنه نگريسته مي

از سوي ديگر، از يك نظرگاه مناسب . كندتدريج تغيير مي نگرد، نظرگاه مناسب او بهاي ميخانه
 و 62زمينهظرگاه مناسب كه پيشن. اي را مشاهده كرد توان صحنههاي گوناگوني مينيز در جهت

آورد، توصيفِ جايگاه يك شخص يا شيء يا پديده براساس نظرگاه  را به صحنه مي63زمينهپس
 و 64برجسته) 120 :1987(گونه كه پيش از اين اشاره شد، لنگاكر  همان. مناسب گوينده است

ها را  گر كه او آنكند؛ اما ميان اين دو و دو عنصر دي را ذيل مبحث ديدگاه ذكر مي65زمينه
شود تمايز قائل  توجه ناميده مي66نامد و نيز عامل ديگري كه كانون زمينه ميزمينه و پس پيش
تر است، از ديد لنگاكر، بخشي از صحنه كه مجاورِ نظرگاه مناسب يا به آن نزديك. شود مي

ر صحنه در كسي كه د. آيدشمار مي زمينه بهزمينه و بخشي كه از آن دورتر است، پسپيش
زمينه  اي كه در پسكنندهتر است از شركتتر و درك آن نيز آسانزمينه واقع شده، برجستهپيش

توان از زمينه و كانون توجه را نبايد يكي دانست؛ زيرا ميمفاهيم برجسته، پيش. واقع شده است
زمينه  در پسزمينه را كامالً ناديده انگاشت و توجه خود را بر عنصري نظرگاهي مناسب پيش

 جاي معطوف كردن از سوي ديگر، ممكن است كسي در صحنه به). Ibid: 125(متمركز كرد 

 
59

- focal adjustments  
60

- abstraction  
61

- vantage point  
62

- foreground  
63

- background  
64

-figure  
65

- ground  
66

- focus  



  ...شناسي ديدگاه از منظر زبان                                                و همكار            از شيرازي عدلمهرن
 

 72

  ).Ibid: 122(توجهش به برجسته، توجه خود را بر زمينه متمركز كند 
 

  شناسي شناختي به مطالعات ادبي رويكرد زبان.3
ناختي در مطالعة زبان ادبيات ، تحقيقات اخير دربارة فرايندهاي ش)99 :2005 (67باور دنسيگيِر به

هاي جديدي در بخش راهشناسي شناختي هريك الهام هاي زبانالگو. كند نقش مهمي ايفـا مي
پيتر استاكوِل يكي از . نگرش به فرايندهاي ساختن معنا و نيز تفسير متن ادبي بوده است

هاي او نظريه.  داردشناسي شناختي را باورهاي زبانپژوهشگراني است كه كاربرد عملي نظريه
هاي درخور  ادبي آزموده و در اين زمينه به يافتههاي اي از متنشناسي شناختي را بر پارهزبان

هاي او كه در ارتباط با  هايي از يافتهدر اين بخش از پژوهش به بخش. توجهي رسيده است
  .پردازيم موضوع پژوهش است، مي

اي پوياست كه براي پيگيري ارتباط تن ادبي تجربه، خوانش هر م)18 :2002(ازنظر استاكوِل 
 زمينه -تمايز برجسته. برجسته و زمينه، فرايند بازسازي و بازبيني توجه را پيوسته درپي دارد

باور  به. شناسي شناختي عاملي اساسي است  در حوزة زبان-كه پيشتر اشاره شد چنان
 زمينه وجود دارد، - بي در انطباق با برجسته، يكي از مفاهيمي كه در نقد اد)Ibid: 13(استاكوِل 
- هاي متن ادبي ممكن است مهم  است كه در توضيح آن بايد گفت برخي از جنبه68سازي برجسته

اي در متن ممكن است از طريق چنين ويژگي. نظر برسد ها بهتر از ساير جنبهتر يا برجسته
 هاي هاي نامعمول، توصيفگذاري نامابزارهاي متنوعي به دست آيد؛ ابزارهايي مانند تكرار، 

توان همة اين امور را مي. هاي بديع و غيرهنوآورانه، آرايش نحوي خلّاقانه، كاربرد استعاره
شمار آورد كه توجه را به پديده يا عنصري جلب  مثابة گريزهايي از كاربرد معمول زبان به به

به اين ترتيب، زبان از اين راه درپي . كند كرده، آن را برجسته و از ديگر اجزاي متن جدا مي
  . از خود است) 70زدايي آشنايي (ي69ساز بيگانه

بر اين باور است كه بخشي از زمينة ديداري يا زمينة متني كه برجسته ) Ibid: 15(استاكوِل 
ها درمقام شخصيت. ها هستندهاي داستاني، شخصيتشود، در اغلب روايتنظر گرفته مي در

 هاي اي دارند كه در نامها مرز و محدوده آن. يابندپردازي تجلي مي  صحنهبرجسته بر زمينة
 هايي اند و اغلب با فعلها مركز روايتلحاظ سبكي، شخصيت به. خاص آنان خالصه شده است
روند، كار مي زمينه به كه بيشتر براي توصيف پس71 اسناديهاي سروكار دارند كه برخالف فعل

كنند و درطول مكان و اند؛ چون بر زمينه حركت ميها برجسته شخصيت.ندا با عمل در ارتباط
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كند كه  خاطرنشان مي) Ibid: 19(استاكوِل . شوندزمان يا با پيشرفت داستان دچار تغيير مي
شود؛ بلكه عناصر متحرك توجه را به خود جلب  توجه بر عناصر ايستا يا نامتغير متمركز نمي

 بوده و يا نو و 72شود كه در جايگاه مبتدا به عناصري جلب مياز سوي ديگر، توجه. كنندمي
 .جديد باشند

- نظر او، اهميت اشاره به. كند گرها را معرفي ميانواع اشاره) Ibid: 43(در ادامه، استاكوِل 

گرهاي مكاني در تعيين نقطة ديد در اين پژوهش از اشاره. گرها در تعيين معناي متن است
است كه مركز و  يهاي گرهاي مكاني عبارتمقصود از اشاره. ده استداستان بهره گرفته ش

در  (73نماها ، جاي)اينجا و آنجا(دهند؛ مانند قيدهاي مكان كانون اشاره را در مكان قرار مي
مقصود از نقطة ديد ). ببر/ برو، بيار/ بيا (74 حركتيهاي و فعل) دشت، در دره، خارج از آفريقا

 را چه كسي و در چه سطحي از روايت داستاني گفتار  كه هر پارهداستان هم تعيين اين است
گفتار از ديد چه كسي مشاهده  گويد و از سوي ديگر هر پاره مي باز) نويسنده، راوي، شخصيت(

  . گفتار كيست شود؛ به بيان بهتر گوينده و بينندة هر پاره مي
گرهاي زماني يعني اشاره: ازاند  گرها عبارت، ساير اشاره)Ibid: 46(برپاية ديدگاه استاكول 

امروز، (دهند؛ مانند قيدهاي زمان  ي كه مركز و كانون اشاره را در زمان قرار ميهاي عبارت
. ها ويژه زمان و نمود در فعل  و به) در جواني من، بعد از سه هفته (75نماها، زمان)ديروز، فردا

دهندة زاوية ديد اجتماعي و  ه نشانگرهايند ك گروه ديگري از اشاره76ايگرهاي رابطهاشاره
براي مثال، اين مورد دربارة . اندارتباط اجتماعي ميان نويسنده، راوي، شخصيت و خواننده

هاي  هاي مختلفي خواننده و ديگر شخصيتها راوي با لحن كند كه در آنهايي صدق ميداستان
اند كه متنيت متن را برجسته  ييها  عبارت77گرهاي متنياشاره. دهدداستان را خطاب قرار مي

هاي بندي، ارجاع به متن يا عمل توليد متن و مشخصه شامل عنوان فصل، پاراگراف: كنند مي
هايي از  جنبه78گرهاي تركيبيسرانجام، اشاره. كنند برجستة شعري كه توجه را به خود جلب مي

هاي نند؛ مانند گزينشك گر ميمتن هستند كه قراردادهاي ادبيِ در دسترس خواننده را جلوه
  .دهد سبكي كه ارتباط اشاري ميان نويسنده و خوانندة متن ادبي را نمايش مي

كردن ذهن خود بر جهان متن قادر  ، خوانندة متن ادبي با فرافكن )Ibid: 41(به باور استاكوِل 
- شاره اكردن  دهندة ظرفيت انسان در فرافكن ور شود و اين امر نشاناست در جهان متن غوطه

به بيان .  را با تغيير در عبارت اشاري دگرگون كند79آدمي قادر است مركز اشاري. گرهاست
ها با  شده و نسبت آن  اشاري فرافكنهاي تواند با فهم عبارتديگر، خوانندة متن ادبي گاه مي
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ن اي. هاي درون جهان متن ببيندكانون اشاريِ تغييريافته، چيزها را ازديدگاه راوي يا شخصيت
  . گيردامر از طريق تغيير مركز اشاري صورت مي
 كه به ها اي از عبارتمجموعه.  تشكيل شده است80جهان متن ادبي از تعدادي گسترة اشاري

هر گسترة اشاري حول . دهندكنند، گسترة اشاري را تشكيل ميمركز اشاري يكساني اشاره مي
) اندي كه در متن داراي نقش مركزييعني عناصر(هاي داستان يا راوي محور يكي از شخصيت

يك داستان ممكن است با محوريت گسترة اشاري راوي آغاز شود و پس از . گرد آمده است
- سمت زندگي يكي از شخصيت چندي به مركز اشاري زندگي گذشتة راوي انتقال يابد يا حتي به

. شود  ارتباط روايي مي مختلفهاي اين تغيير موجب انتقال در سطح. هاي داستان تغيير پيدا كند
هاي متعددي  كتاب خويش در زمينة نقش42در صفحة ) 2000(براساس نموداري كه استاكوِل 

  :  زير استهاي در فرايند خوانش ترسيم كرده، هر ارتباط روايي داراي سطح
  
  

  
  ها در فرايند خواندن متن ادبي  نقش1شكل 

  
ن ادبي درطول اين نمودار به پيش يا پس براساس اين، ذهن خواننده قادر است از طريق مت

حركت به پيش يا سمت راست نمودار . حركت كند و از اين راه تغيير مركز اشاري را تجربه كند
ها هايي كه شخصيتها، داستانها، رؤياها، بازي در بازيبك  گويند؛ ورود فالش81را پيشروي

شود و يا ي كه درطول داستان خلق ميها و خاطراتكنند، نامهبر داستان اصلي نقل مي  افزون
هايي از پيشروي ها همگي نمونه ها و كشف امكانات ناشناختة درون آنورود به ذهن شخصيت
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سوي زندگي   يعني حركت به82سمت چپ نمودار يا پسروي از سوي ديگر، حركت به. است
ارد روايت كند يا واقعي؛ و آن زماني است كه راوي تفسيري بيروني را جداي از جهان داستان و

  .كه شخصيتِ مركز توجه به مركز اشاري راوي منتقل شود؛ يعني روايت كند زماني
اين سه با يكديگر ة نامه و فيلم و مقايس ادامة مقاله به تحليل و بررسي داستان، فيلم

كنيم كه در آن  اي از جدولي بسنده ميدر اين قسمت از مقاله به ذكر فقط نمونه. اختصاص دارد
هاي فيلم كه اي از سكانسنامه و پاره هايي از فيلمهمراه بخش گفتارهاي داستان بهمام پارهت

ها  لحاظ ديدگاه بررسي شده و در اينجا تنها به مقايسة آن مرتبط با داستان مورد نظر بود، به
نامة كارشناسي ارشد  طور كامل در پايان گفتني است كه اصل اين جدول به. اكتفا شده است

  . موجود است) نگارندة مقاله) (1386(يرازي ش
  

  گاونامه و فيلم   و فيلمعزاداران بيلتحليل داستان . 4
 برجستگي، زاوية ديد و جهت ديد،گفتار داستان براساس چهار عامل نقطة  پاره451 تمام 

 اييگفتاره  شمارة پاره.ها خواهيم پرداخت ترتيب به هريك از آن در ادامه به. بررسي شده است
  . است گفتار  شمارة بخش و پارهنمايانگرترتيب  به عنوان نمونه آورده شده است، كه به

  

  نقطة ديد. 1-4

گونه كه اشاره شد، اينكه هر صحنه  همان.  مشخص شده استگفتار نخست، نقطة ديد در هر پاره
يوة خاصي ش بينندة آن كيست، ازنظر زباني به/ شود و گويندهاز نقطة ديد چه كسي روايت مي

در اين داستان، تمايز ميان گوينده و بيننده به اين معناست كه گوينده و بينندة . يابدنمود مي
گفتارهاي داستان نكاتي  با بررسي پاره.  مورد نظر راوي است يا شخصيت داستانگفتارِ پاره

 گوينده در برخي موارد. درباب شيوة ظهور تمايز ميان بيننده و گوينده در داستان مشخص شد
و (بيند ها اين راوي است كه صحنه را ميگفتار  راوي است؛ در اين پارهگفتار و بينندة پاره

ويژة  83و هم اوست كه صحنة مورد نظر را با گوية) بيندخواننده نيز از نگاه او آن صحنه را مي
ه در جدول گونه ك  همان-نمونة اين مورد. كندشنو روايت مي كالم خود براي خواننده يا روايت

 درصد از 40يعني ) گفتار  پاره451 مورد از 184( بخش بزرگي -شود شمارة دو مالحظه مي
  :هاي زير  داستان را به خود اختصاص داده است؛ مانند نمونههاي گفتار پاره
  .زن مشدحسن كه آمد بيرون آفتاب تازه زده بود) 1گفتار پاره. 1بخش ( 
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  . و همديگر را نگاه كردندزده برگشتندمردها بهت) 6 -2( 
  .اسالم بلند شد و آجرها را از سوراخ ديوار طويله برداشت) 36 -3( 
  .تر كشيدند كدخدا و عباس ترسيدند و عقب) 13 -4( 
  .حسن شروع كرد به دويدن مشدي) 21 -5( 
  .حسن دوباره از حياط بلند شد هق عيال مشدي هق) 39 -6( 
  ...حسن را نگاه كردند دند جلو دريچة طويله و مشديمردها رفتند، جمع ش) 7 -8( 
  ...و. بابا هم پيداشان شد جبار و مشدي مشدي) 17 -12(

 گذشته و وجه ها ند؛ ازجمله زمان همة فعلا ها با هم شريكاي از ويژگيها در پارهاين نمونه
  . اخباري استها آن

  
  ديد نقطة 1جدول 

  

 451: تعداد كل موارد  نقطة ديد

   مورد184  راوي= بيننده / دهگوين
   مورد8  شخصيت= راوي؛ بيننده = گوينده 

   مورد244  شخصيت= بيننده / گوينده
   مورد16  راوي= شخصيت؛ بيننده / راوي= گوينده 

  
آن يكي از ) كنندهيعني همان ادراك(گفتار راوي، اما بينندة در برخي موارد گويندة پاره

يابيم كه راوي گوينده از گوية كالم درمي). شخصيت= يننده راوي؛ ب= گوينده (هاست شخصيت
گفتارها را اين موارد كه تعداد زيادي از پاره.  نيز در اين موارد گذشته استها است و زمانِ فعل

  :ازاند  عبارت)  درصد7/1 (دهد در داستان به خود اختصاص نمي
  .ستخر شنيدندحسن را از كنار ا دفعه صداي گرية زن مشدي كه يك) 5 -1(
حسن را ديد كه چادر سياهش را بسته دور گردن و كنار  زن مشدي]... بابا مشدي) [8 -1(

  .كندزند و گريه مياش ميها، مرتب به كلهاستخر پهن شده روي خاك
  .كنداسالم هم آمده خم شده او را نگاه مي) 9 -1(
. كه برگردد و طويله را نگاه كندطور كه ايستاده بود جرأت نكرد حسن همان مشدي) 30 -5(

اش را برد توي صداي پاي اسالم را شنيد كه رفت جلو كاهدان و صداي گاو را شنيد كه پوزه
  .سطل آب

اش را توي كاهدان فروبرده، پا به زمين حسن را ديد كه كله مشدي]... طوبا مشدي) [8 -7(
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  .آوردشحسن از صحرا مي مشديها كه وقت مثل نعرة گاوشان آن. كشدكوبد و نعره ميمي
حسن را نگاه كردند كه ايستاده بود روي چاه و سرش را برده بود  مشدي]... مردها) [8 -8(

  .كردتوي كاهدان و زمين را لگد مي
بام نشست و از سوراخ وسط بام خيره شد به مردها  حسن رفت پشت زن مشدي) 26 -8(

  . حسن روي مشدي  ، روبهكه همه در يك رديف نشسته بودند كنار تيرك
حسن را ديدند كه افتاده جلو كاهدان و به  مردها در روشنايي فانوس مشدي) 16 -15(

  .خواب رفته
شود، يك خاصيت اين موارد كه تعداد آن در داستان به همين هشت مورد خالصه مي

يان اين هشت از م. كنند؛ اما از زبان راويهمگي ادراك شخصيت را بازنمايي مي: مشترك دارند
 فقط دو نمونة آن ذهني -گويندهاي حسي شخصيت را بازمي يعني يافته-اند نمونه كه عيني

بيند و گويد كه گويي ذهن او را مياي از ادراك شخصيت سخن ميگونه يعني راوي به. است
 و 30 -5هاي  نمونه: ازاند  اين دو مورد عبارت. عبارتي درون ذهن شخصيت است خواند و بهمي
) مشدحسن(گويد كه توهم ذهني شخصيت اي سخن ميشيوه  راوي به30 -5در نمونة . 8 -7

 8 -7كه او خـودش آن را باور دارد و در نمونة  رسد؛ همچنان نظر مي حقيقي و باورپذير به
كم بودن تعداد چنين مواردي عيني بودن اين . كنـدراوي خاطرات ذهني شخصيت را مـرور مي

كند و نيز اين نكته را كه اين داستان داراي يك روايت خطي  خواننده گوشزد ميروايت را به
  .اندترتيب زماني و بدون پس و پيش شدن آمده است كه در آن رخدادها به

شود، را شامل مي)  درصد54(گفتارهاي داستان برخي موارد كه تعداد زيادي از پاره
). شخصيت= بيننده / گوينده(هاست ز شخصيتمواردي است كه در آن گوينده و بيننده يكي ا

كند كه در آن تغيير مركز اشاري هاي مستقيم داستان صدق ميقول اين مسئله درمورد نقل
اي است، در سخن نمايان مواردي كه گوية كالم شخصيت كه محاوره. صورت گرفته است

  :هايي از آن چنين استنمونه. است
بهش بگو كه «: حسن را نگاه كرد و به اسماعيل گفت اسالم برگشت و زن مشدي) 14 -3(

  » .حسن بفهمه گريه نكنه، به خواهرت بگو كه كاري نكنه كه مشدي
طوبا،  مشدي«: حسن و پرسيد روي زن مشدي خانوم تا رسيد، نشست روبه ننه) 27 -1(

  »طوبا، چي شده خواهر؟ مشدي
  ».بابا نياد مشدي«: كدخدا گفت) 28 -15(

 با بخش بعدي متفاوت است، بيننده و گوينده  ها كه گويهدر بخش اول اين نمونه بديهي است 
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  ).شخصيت/ راوي= بيننده / گوينده(راوي است 
اي است كه تمايز گونه ها گوينده شخصيت است؛ اما كالم به مواردي نيز هست كه در آن

د آن چندان چشمگير نيست در اين موارد كه تعدا. توان تشخيص داد بيننده در آن را نمي/ گوينده
هايي، بيننده راوي  در چنين نمونه. جمله يا صوت دارد گفتار صورت شبه، اغلب پاره) درصد5/3(

  :؛ مانند اين موارد)راوي= شخصيت؛ بيننده / راوي= گوينده (تصور است 
  ».يا امام زمان«: فاطمه گفت ننه) 11 -2(
  ».العالمين ا ربآمين ي«: خانوم آه كشيد و گفت ننه) 17 -2(
  ».هيس«: اسالم گفت) 27 -2(

قول مستقيم با استفاده   مورد نقل244ها در همة تغيير سطح روايت ميان راوي و شخصيت
و ) اياز رسمي به محاوره(، تغيير سياق كالم )از گذشته به حال(از تغيير زمان دستوري 

  .ه استكاربرد عوامل فرازبانيِ دونقطة بياني و گيومه صورت گرفت
  

  برجسته. 2-4

به بيان . گيردگفتارها، برجسته است كه در تمايز با زمينه قرار ميعامل دوم در بررسي پاره
ويژه زماني كه در جايگاه   ها به  خاص آنهاي نام. اندها در داستان برجستهاستاكوِل، شخصيت

شوند، اغلب عامل برجسته  ي يا با فعلي كه نشان از انجام عملي دارد همراه مشوند نهاد واقع مي
  :دشون تلقي مي

  ... كنار استخر كه رسيد،كدخدا) 20 -1(
  ».مواظب باشين كه خودتون نيفتين«:  گفتاسماعيل) 12 -4(
  .سر اسالم قايم شد تر كشيد و پشت خود را عقبموسرخه) 10 -10(
  

   برجسته2جدول 
  

  هر دو  بيانگر كنشهمراهي با فعل   واقع شدن در جايگاه نهاد  عامل تشخيص
   مورد448   مورد3   مورد29  برجسته

  
-در بعضي از پاره( مورد تشخيص داده شد 480گفتارها تعداد كل عناصر برجسته در پاره

گونه كه در جدول شمارة   همان-هاكه از ميان آن) گفتارها بيش از يك برجسته وجود داشت
دست   در جايگاه نهاد اين ويژگي را به شدن فقط با واقع)  درصد6( مورد 29 -سه آمده است
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تنهايي با همراهي فعلي دال بر كنش، برجسته محسوب  به)  درصد62/0( مورد 3اند و  آورده
ها در مندي از هر دوي اين ويژگي با بهره)  درصد33/93حدود ( مورد 448اند؛ اما  شده
  .اند گفتار مورد نظر برجسته شده پاره

  

  جهت ديد. 3-4

دليل كم بودن تغييرات آن، در جدول لحاظ نشد؛ زيرا جهت ديد در تمام  جهت ديد به
 13 -18 و 4 -17، 10 -6، 8 -1 گفتارهاي از پاره گفتارهاي داستان جهت متعارف است غير پاره

كه در اين موارد نيز به اين علت كه از سوي بينندة اصلي به كالم درنيامده، نمود زباني ندارد؛ 
  :مانند
ها را ته دره ه مرد پوروسي، كارد به كمر، از باالي قلة كوه خم شده بودند و آنس) 4 -17(

  .كردندتماشا مي
- حرفش را خورد و رفت به خانه» ...حسن؟ نرسيده به شهر مشدي«: اسالم گفت) 13 -18(

  .اش و دراز كشيد و از دريچة پستو خيره شد به بام همسايه
اي است كه اگر سخن بگويد و گونه ر آن واقع شده، به د13 -18جايگاهي كه اسالم در نمونة 

شيوة موجود صورت خواهد پذيرفت؛  روي خود را توصيف كند، اين توصيف به تصوير پيش
  . البته در داستان چنين وضعيتي پيش نيامده است

  

  زاوية ديد. 4-4

يش از همه گرهاي مكاني و بآخرين و چهارمين عامل مورد بررسي، زاوية ديد است كه اشاره
  :ازاند  هايي از آن عبارتنماها در تشخيص آن نقش دارند؛ نمونهقيدهاي مكان و جاي

  .، آفتاب تازه زده بودآمد بيرونحسن كه  زن مشدي) 1 -1(
حسن گوش  زده به گرية زن مشدي بهتآمدند و ريختند بيرونها ها از پنجرهبيلي) 21 -1(
  .دادند
  .هدان و الشة گاو را روشن كرد، كاآمد توآفتاب ) 37 -3(
  .رفت بيرونموسرخه مثل باد ) 3-44(

، تشخيص بيروني يا دروني بودن زاوية ديد، از طريق ها هاي مانند آنها و نمونهدر اين نمونه
  .گيرد  حركتي صورت ميهاي نماها و فعلجاي
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  ديد زاوية 4جدول 
  

  هر دو  يهاي حركت فعل  نماها و قيدهاي مكانجاي  جايگاه بروز
   مورد85   مورد14   مورد3  زاوية ديد

  
نامه به بودن در  بر آنكه در بعضي موارد مانند فيلم بيروني و دروني بودن زاوية ديد افزون

دهندة جايگاه گوينده در صحنة فضايي داخلي يا خارجي اشاره دارد، در بيشتر موارد نشان
  :هامورد بحث و ترسيم فضاست؛ مانند اين نمونه

  . هاآن و جمع شدند كنار رفتندها خانوم و كدخدا اول و بعد تمام بيلي ننه) 24 -1(
   و جمع شدند زير بيد،رفتندمردها ) 34 -(
  .حسن  و حلقه زدند دور زن مشديآمدندها و زن) 35 -1(

گرد نتوان به جايگاهي كه راوي از آن به صحنه مي، ميها هاي مانند آنها و نمونهدر اين نمونه
 حضور - كه ميدان ده و كنار استخر است- راوي در صحنه24 -1براي مثال، در نمونة . پي برد

 -1 و 25 -1هاي  حتي در نمونه. دهد قرار ميشده دارد؛ ولي خود را جداي از صحنة توصيف
دهد كه توجهش چندان به صحنة گريه و  ها نشان مي با پرداختن به توصيف مرغ و ماهي26

 هاي  با كاربرد عبارت35 -1 و 34 -1هاي  اما از نمونه. شدحسن معطوف نيستزاري زن م
كشد و خود را نيز در  تصوير مي ، راوي حضور فعاالنة خود را در صحنه بهها اشاري و فعل

  .دهدكانون حادثه قرار مي
گشا باشد كه  تواند از اين منظر راه بررسي مفهوم ديدگاه از اين وجه در پژوهش حاضر مي

 كه -هاتعيين جايگاه راوي در هر صحنه و مقايسة آن با چگونگي حضور دوربين در صحنه
نامه از داستان از  دهندة تأثير پذيرفتن يا نپذيرفتن فيلم و فيلم  نشان-كندمثابة راوي عمل مي به

  .   منظر ديدگاه است
  

  نامه فيلم. 5
رو، حاوي  اين از. نگارش درآمده است بهمنظور اجرا  نامه متني بينابيني است كه بيشتر به فيلم

اين . كند حدودي چگونگي شرايط اجرا را يادآوري مي  دستوركار است كه تااي مجموعه
هاي كاري براي مثال، در متني همة ريزه. ها يكسان نيست نامه سطرهاي دستوركار در همة فيلم

-نامه اما در متني ديگر فيلم دوربين ذكر شده است؛ هاي اجرا ازجمله حركت بازيگران و زاويه
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ها بسنده كرده و شيوة اجرايي بودن فصل نويس فقط به ذكر زمان، مكان و داخلي يا خارجي 
مانند متن (اندركار اثر سپرده است  اي به كارگردان و ساير عوامل دستهيچ توصيه كار را بي

: باني يافته، از اين قرار است كه جلوة زگاونامة  هاي بارز فيلم برخي از ويژگي). گاونامة  فيلم
نماها و قيدهاي زمان و مكان، جاي(هاي اشاري حد زيادي مانند عبارت سطر دستوركار تا

نامه اغلب به زمان حال است؛ شايد به اين علت كه در   در فيلمها فعل. كندعمل مي) نماهازمان
آن اشارة كالمي شود، آنكه گاه حتي به  نامه اغلب حضور قاب دوربين بي فيلمهاي  جمله

  . شودمفروض دانسته مي
نامه   فيلمهاي ، بخش كوچكي از فصل)1386ك شيرازي، .ر (84هادر جدول تحليل داده

گفتارهاي داستان تحليل شد تا نسبت شباهت ميان اين دو در شيوة بروز ديدگاه شيوة پاره به
جهت كه مانند داستان ابزار ديگري جز نامه از اين  نتيجه اين بود كه ديدگاه در فيلم. دانسته شود

هاي اجرايي خود سود برده و به زبان ندارد، به داستان شبيه است؛ جز در مواردي كه از قابليت
هاي تواند بيابد و يا به جلوهشرح كيفيتي كه صحنة مورد توصيف هنگام حضور دوربين مي

اشاره كند، در بقية موارد به ..) .مانند موسيقي يا شيوة تدوين يا(ويژة ديداري يا شنيداري 
ها كه به  مانند ستون سوم از جدول تحليل داده(شود  توصيفي تشريحي از نماهاي فيلم بدل مي

  ).توصيف كالمي نماهاي فيلم اختصاص يافته است
  

  فيلم. 6
 كه موضوع مورد بررسيِ اين -هاي آندست از زيرشاخه رسد در فيلم، ديدگاه و آن نظر مي به

اگر . شودوسيلة دوربين تعيين مي  توسط كارگردان و ساير عوامل مسئول به- استپژوهش
روايتي عيني باشد يعني از زاوية ديد داناي كل روايت شده باشد مانند فيلم مورد بررسي، 

-در ساير موارد نيز دوربين نقش بيننده و گاه گويندة روايت را ايفا مي. دوربين روايتگر است

. بيندكند و ميجاي شخصيت حركت مي ها دوربين به در نماهاي ديدگاه كه در آنكند؛ براي مثال 
جاي ديدگاه مشدحسن حركت  اي دوربين بهدر همين فيلم در سكانس بازگشت مشدحسن، لحظه

  .كندمي
-  دوربين و حركت آن تعيين ميهاي جهت ديد و متعارف يا موجود بودنِ آن نيز با زاويه

، مربوط به سكانس استحالة مشدحسن است كه گاو نامتعارف در فيلم اي از جهت نمونه. شود
  . باال مشدحسن را در قاب تصوير گرفته است صورت روبه در آن دوربين به
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 تشخيص است؛ اما در نماي متوسط و دور نيز  تر قابل در نماهاي نزديك آسان» برجسته«
گفتن و  ، يا ديالوگ )زمينهينه و پسزمكردن پيش تار و واضح (فوكوس  با تمهيداتي مانند فلو

نمونة (يافتني است  كند، دستناخواه توجه را به خود جلب مي حركت و اجراي بازيگر كه خواه
اما ).  استگاوجمعي در تعداد زيادي از نماهاي فيلم  آن حركت و اجراي بازيگر در نماهاي دسته
ن روي شخصيتي كه برجسته است و  كردن دوربي در موارد ديگري نيز اين امر از طريق زوم

. پذيرد؛ مانند حركت كدخداجمعي صورت مي سپس دور شدن دوربين و ارائة نماي دورِ دسته
ترين عناصرند؛ با اين تفاوت فاحش  ها برجستهرسد در فيلم مانند داستان، شخصيت نظر مي به

لب شود و توجه سمت عناصر صحنه و ميزانسن ج راحتي توجه به كه در فيلم ممكن است به
سمتي كه دلخواه كارگردان نيست معطوف شود كه در اين موارد كارگردان  به) مخاطب(بيننده 

حدي قادر به كنترل آن  چيني عواملي مانند نورپردازي، صدا، موسيقي، حركت و رنگ تابا زمينه
شوند كه برجسته محسوب مي هاي فيلم هنگاميبراي مثال درمورد حركت، تمام شخصيت. است

در . ندا ، به حركت يا كنشي مشغول)هاستاند و تمركز روي آنيعني در كانون دوربين(
هايي مانند سكانس زن مشدحسن عامل صدا، در سكانس دوم بازگشت مشدحسن سكانس

ها صدا و موسيقي هاي سرگشتگي شبانة مشدحسن و پوروسيعامل موسيقي و در سكانس
  . حال انجام در صحنه معطوف كنند توجه را بيشتر به كنشِ درشوند تا دو به مدد گرفته مي هر

طور كلي، روايتي كه در اين پژوهش عرضه شد، باوجود قابليت فراوان در عرصة ذهنيت،  به
اي خطي و عيني ارائه شده است؛ درنتيجه به تحليلگر امكان پرداختن شيوه مانند داستان آن به

اما در عين حال . دهدرا نمي... ي نامعمول دوربين وها زاويه و ها فراوان به نماهاي متنوع، حركت
ها، نكات درخور توجهي را در نسبت اين  بررسي و مقايسة فيلم و داستان در جدول تحليل داده

  .دو گونة روايي با يكديگر از منظر ديدگاه آشكار كرد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد
  

  مقايسه. 7
هاي با مرور خانه. هاي درخور توجهي دست يافتيم ان و فيلم به نكتهدرمورد نسبت ميان داست

  :دست آمد ها با يكديگر اين نتايج به ها و تطبيق آن جدول تحليل داده
هاست، معادل تصويري آن نماي  يكي از شخصيت» برجسته«گفتارهايي كه در آن پاره. الف

 -2، 13 -2، 8 -2، 5 -2، 29 -1هاي  نزديك از همان شخصيت است؛ مانند نمونه نزديك يا نيمه
در مواردي نيز نماي . ها همراه معادل تصويري آن گفتار ديگر به پاره33 و تعداد 15 -2 و 14

  .تنهايي معادل تصويري برجستة او در داستان است متوسط شخصيت به
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ها اغلب مانند وضعيتي است كه دوربين در وضعيت راوي در داستان در گزارش صحنه. ب
براي مثال در سكانس زن مشدحسن، نمايي كه او را در . ا اتخاذ كرده استه نامه فيلم در نمايش

 در داستان است كه 8 -1دهد، مانند نمونة پايين دوربين نشان مي ميدان ده با زاوية روبه
شكل حضور . كند بيند و براي كدخدا بازگو ميبابا همين صحنه را از سوراخ باالي در مي مشدي

هاي حضور راوي از آن ياد شد، در وي نيز كه در همين بخش از مقاله درمورد شيوهرا
براي نمونه، در سكانس زن مشدحسن كه معادل . هاي فيلم اغلب به همان وضعيت است سكانس

آن در داستان گفته شد، دوربين پيوسته با گرفتن نماهاي دور و نزديك حضور خود را درمقام 
كند؛ يعني گاه در مركز حادثه است و گاه از آن   اعالم مي-داستان استشكلي كه در   به-راوي

  .  گيردفاصله مي
  

  گيري نتيجه. 8
-ها نمود ميكمك آن ها يا به اي كه ديدگاه در آنگفتارهاي داستان عناصر زبانيدر تحليل پاره

. يابدر مياي عناصر زباني ظهو مالحظه شد كه هريك از عوامل ديد در پاره. يابد مشخص شد
بيننده و تغيير ديدگاه از طريق حركت درون / شخصيت و گوينده/ نقطة ديد و تمايز ميان راوي

بيش از همه در تغيير زمان دستوري، ) نويسنده، راوي، شخصيت( روايي مختلف هاي سطح
اوية تشخيص ز. كند اي از عوامل فرازباني مانند دونقطة بياني و گيومه بروز پيدا ميگويه و پاره

/ تمايز برجسته. گيرد  حركتي صورت ميهاي نماها و فعلديد از طريق قيدهاي مكان، جاي
 نيز در عواملي مانند جايگاه آن در -داند هاي ديدگاه مي  كه لنگاكر آن را يكي از زيرشاخه-زمينه
اند ل كه ازلحاظ معنايي بيانگر عمهايي و همراهي آن با فعل) قرارگيري در جايگاه نهاد(جمله 

تر رسد با توجه به اينكه بيش ينظر م نامه نيز متني بينابيني است، به اگرچه فيلم. يابد نمود مي
. تر است تر و نزديككنندة ديدگاه به داستان شبيهتر است، در تشخيص اين عواملِ نمايانزباني

 دوربين و ايه نماها، حركت  كه ديدگاه بيش از همه از طريق شكلشود درمورد فيلم مشاهده مي
توان الگوي  به اين ترتيب، در اين مقاله نشان داده شد كه مي. شود  آن نمودار ميهاي زاويه

كالمي از بر الية   افزون نيز كهيهاي  درمورد متنبر زبان، ديد را بسط داد و عالوه زاوية شناختيِ
نظر  به. ر گرفتكا به) مانند فيلم(د نبر هم بهره مي صوتي و موسيقايي ،هاي تصويري اليه
ها، هاي برگرفته از داستانها يا فيلمنامه رسد اجراي چنين الگويي در بررسي ساير فيلم مي

  . شيوة نويني در بررسي و مقايسة اين محصوالت فرهنگي با يكديگر معرفي كند
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83 .register به موقعيت، جايگاه و مخاطب  هايي در نوشتار و گفتار افراد كه بناگونيعبارت است از گونه
 اصطالح سياق در ارجاع به اين شناسان ازشايان ذكر است برخي از زبان. يذيرد تنوع زباني مي

  .  جاي آن پيشنهاد كرده است را به» گويه«اصطالح ) 1384( اما ساساني ؛اند مفهوم بهره گرفته
علت تفصيل زياد در مقاله نگنجيد و  نامة كارشناسي ارشد نگارنده آمده و به اين جدول در پايان. 84

 .نامه در فهرست منابع موجود است انعنوان و مشخصات پاي. فقط نتايج آن در مقاله ذكر شد
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