
  

  

  

  

  

بازنمايي گفتمان
1

  در داستان و روزنامه 

  

  گوي  دكتر فريده ره

  شناسي دانشگاه تهران   دكتري زبانةآموخت دانش

  هچكيد

اي كه با نام ميخائيل باختين، فيلسوف و  نظريه ـ  اصطالح گفتمانِ چندصدايي

 با . ايراني اصطالح ناآشنايي نيستة براي خوانند- شناس روس گره خورده است زبان

هاي مختلف، اعم از فلسفه، زبان، ادبيات و فرهنگ  هاي آن در حوزهاين حال، داللت

شناختي، اين نظريه را از   با رويكرد زبانهل مقا اين.چندان آشكار نيستبراي او 

 كه خود، يكي كند  تلقي مي بازنمايي گفتمان غيرمستقيم آزادة شيواستفاده ازپيامدهاي 

  طيفي بهي نگاه درهاي داستاني است كهت شخصية گفتار و انديشة ارائةاز چند شيو

در .  بحث است موسوم به نقل قول غيرمستقيم و مستقيم قابلةموضوع، بين دو شيو

 ديگري هايكارگيري شيوه امكان بهها،  شخصيتةو انديش) و نوشتار(بازنمايي گفتار 

 ةموضوع مطالع ،هاييچنين امكان. ها هست شيوه، در اختيار نويسندهجز اين سه  به

اين مقاله با نظر به . ددهشكيل ميتمختلف بازنمايي گفتمان را ) هايمدل(هاي  انگاره

و و شرت سمينةانگار
2

 شرت و ليچةكه بر انگار) .م2004 (
3

استوار است، به ) .م1981 (

بدون امتياز قائل شدن بر يكي در مقابل ديگري، پردازد و ي مي بازنمايةمعرفي پنج شيو

 ،پيوستاراين  در يك سمت ؛كندپيوستار تعريف مييك اي در طول  را مقوله كدامهر

و در سمت شود مي  ديد او بازنماييةيز زاوصداي محض راوي شنيده و گفتمان ا

شود و بازنمايي گفتمان صورت نمايشي ارائه مي  شخصيت به، صداي محض آنديگر

گفتمان از اي است كه شيوه  غيرمستقيم آزادةمقول. گيردديد او صورت مية از زاوي

همزمان رو،  ازاين ؛شود بازنمايي مي راوي و شخصيت ديدة از زاويهمزمانطريق آن 

 در سه تراز گفتمانيِ گفتار، نوشتار و ،هاي يادشدهقولهم. شود مي  شنيدهدو يا چند صدا
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هاي  ك مالنيزو ) صوري(هاي نحوي  براساس مالكترتيبي كه ذكر شد،   بهانديشه

ناختيشناختي و منظورشامعن
4

  . شوندتعريف مي) نقشي (

 و ده گزارش خبري هاي اين بررسي از ده داستان بلند، ده داستان كوتاهداده

چنين گزينشي ضمن امكان . روزنامه، با حجم برابر و گزينش تصادفي فراهم آمده است

را با ي آن ا، بررسي مقابله)داستان ( در گفتمان ادبييادشدههاي  شيوهةدادن به مطالع

  .ممكن ساخته استنيز ) گزارش روزنامه( ايرسانهگفتمان يك 

  

گفتمان اي،   تمان، گفتمان داستاني، گفتمان رسانهبازنمايي گف: هاي كليديواژه

   هاي بازنمايي گفتمان شيوه چندصدايي،

  

  مقدمه

 باتمايز گفتماني خاص  يكي از وجوهتواند مي  گفتار، نوشتار و انديشهة ارائةنحو

 هايو سبكرا از آثار و سبك داستاني خاصي   داستاني منفرداثرگفتمان ديگر باشد يا 

 و ،عبارت ديگر، ممكن است در گفتمان خاصي بازنمايي نوشتار  به. سازدديگر متمايز

كوهن مثال، براي ؛غلبه داشته باشد ديگر بازنمايي انديشه يا گفتار يدر گفتمان
5

  

 روايت با روايت داستاني را عامل تفاوتِ هابازنمايي انديشه و حالت ذهنيِ شخصيت

 ددانمي) شعر و نمايشنامه( بدون روايت و داستانِ) مثالً گزارش خبري(غيرداستاني 

ا از داستان جدا ، روزنامه ربازنمايي نوشتاردهد ها نشان ميبررسي .)8-4: 1978كوهن، (

دو   نيزبا بسامدهاي متفاوت ولي ،هاي يكسانممكن است استفاده از شيوه. كندمي

ربسامدتر از روزنامه در داستان پ مستقيم ؛ بازنمايي گفتاردده را  متفاوت جلوه گفتمان

هاي  خاص و داللتةيك مقولنقش  ثير وأتاز اين گذشته، حتي تفاوت در . است

 راوي ةدر داستان اشارمثال، براي  ؛از عوامل تمايز دو گفتمان باشدتواند آن ميمتفاوت 

 موسوم به روايت صداةشيو(به اينكه شخصيتي صِرفاً حرفي زده است 
6

 ة در انگار

اي از سوي گزارشگرِ روزنامه تأثيرهاي متفاوتي از چنين اشاره) انبازنمايي گفتم

اي  گونه ا بهر روايت صدا ةمقولنويس و گزارشگر آورد؛ يعني داستانوجود مي به

تواند به تمايز سبكي   ادبي نيز ميةها درون يك گوناين تفاوت. گيرندكار مي  بهمتفاوت

 يكي از  غيرمستقيم آزادة بازنمايي انديشة شيوفراوان نمونه، بسامد برايبينجامد؛ 

 حاضر با بررسي ةمقال. آيدساب ميح تشخيص رمان مدرن از كالسيك بهعيارهاي م
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دو هدف را ) روزنامه(اي و رسانه) داستان(هاي بازنمايي گفتمان در متون ادبي  شيوه

ايي گفتمان براي بازنم را هاي موجود در زبان فارسينخست اينكه، شيوه: كند دنبال مي

 ، گفتمان غيرمستقيم آزاد تنها يكي از اين امكانات بودهكند  مشخص مي ودهد نشان مي

هاي ديگر نيز در جاي خود نقش  و هر يك از شيوهآيد شمار نمي بهاي غالب  شيوه

 ةاي را در شيوكنند؛ ديگر اينكه، گفتمان ادبي و گفتمان رسانهخاص خود را ايفا مي

  .كندين امكانات مقايسه ميبرداري از ابهره

  چارچوب نظري

اختصار   بهبازنمايي گفتمانهاي  مقولهضروري استپيش از پرداختن به بحث اصلي، 

، )2004( سمينو و شرت ة كه اقتباسي است وفادارانه از انگار- نمودار زير .شود معرفي

نمايي هاي باز پيوستار مقوله-استوار است )1981( ليچ و شرت ةانگار و خود بر

سه تراز گفتار، نوشتار و انديشه، برحسب ميزان دخالت راوي در  گفتمان را در

 هاي صوريِها در ترتيبِ ستوني در پيوستار، در ساختمقوله. دهدبازنمايي نشان مي

، ابهشمي ها اين صورتدهد نشان ميها؛ با اين حال، تحليل دادهيابدمشابهي نمود مي

؛ گذارندنمايش مي ي را از خود بهكامالً متضاد حتي گاهي و هاي متفاوتنقش و تأثير

  غيرمستقيم آزادة و انديشغيرمستقيم آزاد گفتار  در ستون چهارمِ نمودار مثال،براي 

اولي احساس فاصله و دومي : باوجود تناظرِ ساختي، نقش متضادي در داستان دارند

 خواننده انتقال كند و به احساس همدلي شخصيت را از سوي راوي منعكس مي

»جريان سيال ذهن«اصطالح آشناي . دده مي
7

 ةانديش بازنمايي ة ناظر بر مقول،ادبيات  در

  .  را در بر نداردآزاد »غيرمستقيمگفتار « است و آزاد غيرمستقيم

 به گفتمان غيرمسقيم آزاد در استفاده از اصطالح ،)1981(تا پيش از ليچ و شرت 

با توجه به تفاوت بين دو  ليچ و شرت.  نشده استاي  اشارهجدايي گفتار و انديشه

در ترازهاي را ها  بررسي مقوله» غيرمستقيم آزادةانديش« و آزادغيرمستقيم گفتار  ةمقول

سمينو و شرت با  .)344: 1981ليچ، و شرت، (گفتار و انديشه ترتيب دادند ة جداگان

نوشتار در عمل  ولي ،كنندگفتار جلوه ميظاهر  به ة مواردي از بازنمايي كهمالحظ

  ايندر.  خود افزودندة عنوان تراز نوشتار به انگاربا تراز ديگري ،شوند محسوب مي

جاي استفاده از اصطالحِ كلي، مانند گفتمان  نظر باشد، بهموردها  ، هر جا كه تفاوتهمقال
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شتار نو، غيرمستقيم آزادگفتار ترِ مقوله، مانند  غيرمستقيم آزاد از اصطالحات خاص

  .شده است استفاده  غيرمستقيم آزادة، و انديشغيرمستقيم آزاد

ها  در اين مقوله. دهد  گفتمان را نشان مييي بازنمايها نمودار زير پيوستار مقوله

  .شود تدريج كمتر ميحضور راوي و كنترل او بر بازنمايي از راست به چپ به

  

  هاي بازنمايي گفتار، نوشتار و انديشه نمودار شيوه

  راوي كامالً

 كندبازنمايي را كنترل مي

  راوي تاحدودي

 كندبازنمايي را كنترل مي

  راوي اصالً

بازنمايي را كنترل 

 كند نمي

   گفتمانيهاي بازنمايشيوه 

 

 

روايت صدا
 

گفتار    كنشروايت

) موضوع+(
10 

گفتار 

غيرمستقيم
13 

غيرمستقيم گفتار 

آزاد
16 

گفتارمستقيم 

)آزاد(
19 

نوشتارروايت 
8 

كنش نوشتار روايت

) موضوع+(
11 

نوشتار 

غيرمستقيم
14 

نوشتارغيرمستقيم 

آزاد
17 

 نوشتار

مستقيم 

)آزاد(
20 

درونيحالتروايت
9 

انديشه   كنش روايت

) موضوع+(
12 

 انديشه

غيرمستقيم
15 

غيرمستقيم انديشه

آزاد
18 

 انديشه

مستقيم 

)آزاد(
21 

معرفي و سپس هر يك تراز با مثالي  هاي هر مقولهيك، دو و سه هايدر جدول

توصيف و  خبريِ روزنامه گفتمانلحاظ صورت، نقش و بسامد در گفتمان داستاني و  به

   .شود ميتحليل 
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  هاي بازنمايي گفتار مقوله: 1جدول شماره 

 مثال مقوله

  .زدهمچنان حرف مي يت صداروا

 
  بدون موضوع يت كنش گفتارروا

  موضوعبايت كنش گفتار روا

اعتراض . شايد رفتارشان مناسب نبود

   .كرد

  .اعتراض كردرفتار نادرستشان به 

 
  .نبود/  رفتارشان درست نيستگفت كه )نقل قول غيرمستقيميا  ( غيرمستقيمگفتار

 
اما چنين . گفت كه انتظارش را داشت  غيرمستقيم آزادگفتار

 . درست نبوداًرفتاري واقع

  )تقيمنقل قول مسيا ( مستقيم گفتار 

 د مستقيم آزاگفتار

 درست اًچنين رفتاري واقع“: گفت

  ”.نيست

 ”. درست نيستاًچنين رفتاري واقع“

  

  تارنوشهاي بازنمايي مقوله: 2جدول شماره 

 مثال مقوله

  .ا زده بوده خيلي حرف.اش رسيدنامه نوشتاريت روا

 
   بدون موضوعتارنوشيت كنش روا

  موضوعبا تارنوشيت كنش روا

  .ها انتقاد كرده بودندمهروزنا

 اين خبر راها در سطح وسيعي روزنامه

  .پوشش دادند

 
 رفتارشان درست نيست و از نوشته بود كه   غيرمستقيمتارنوش

  .اين حرفا
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اما . در نامه گفته بود كه انتظارش را داشته  غيرمستقيم آزادتارنوش

  . درست نبوداًچنين رفتاري واقع

 
 )نقل قول مستقيم يا( مستقيم تار نوش

 د مستقيم آزاتارنوش

  ”. درست نيستاًچنين رفتاري واقع“: نوشت

 ”. درست نيستاًچنين رفتاري واقع“

  

  انديشههاي بازنمايي مقوله: 3جدول شماره 

 مثال مقوله

 .نمودزده ميهيجان روايت حالت دروني

روايت كنش انديشه بدون 

  موضوع

 با موضوعروايت كنش انديشه 

  .ر بوددر فك

 .كرد فكر ميشته بودذبر آنچه بر اوگ

  .پيشامد جالبي رخ داده استكرد كه فكر مي  غيرمستقيمةانديش

 
 هنوز هم !چه پيشامد جالبي رخ داده بود  غيرمستقيم آزادةانديش

 .توانست باور كند نمي

   مستقيمةانديش

  مستقيم آزادة انديش

  " !چه پيشامد جالبي": انديشيد

 .از ذهنش گذشت! جالبيچه پيشامد 

  هاي بازنمايي گفتمان مقوله

ترتيبِ جايگاهشان در پيوستار ذكرشده در  ازنمايي گفتمان بههاي ب در اين قسمت، شيوه

نمودار باال، از راست به چپ، يعني از سمت صداي راوي تا صداي شخصيت بررسي 

هر  يعني ؛ده است ترتيب ستوني نمودار نيز در نظر گرفته ش،در اين بررسي. شودمي

 در تراز انديشه سرانجام در تراز نوشتار و ، سپس در تراز بازنمايي گفتارنخست مقوله

  . شود بازكاوي مي
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  روايت حالت دروني/ روايت نوشتار/ اروايت صد. 1

    روايت صدا.1-1

اي است كه در آن مؤلف قصد دارد نشان بدهد كسي يا كساني  شيوهروايت صدا ةمقول

 صريحي به نوع كنش گفتارة ولي هيچ اشار؛اند  فعاليت كالمي وارد شده در يكفقط
22

 ،

گروه  اين مقوله يا در. )69 :2004 ، و شرت،سمينو(كند  ها نمي يا موضوع و محتواي گفته

 اسم در گروه اسمي ،در اين صورت. يابد  تحقق مي)واره جمله(اسمي يا در يك بند 

 رخداد گفتارهب) دول مثا(و فعل در ساختِ بند ) يكمثال (
در روزنامه، . اشاره دارد 23

 خاصِ هاي اسم،با اين حال. گروه اسمي ساخت پركاربردي براي اين مقوله است

براي اشاره به رخداد گفتار ديده ...  واز قبيل شايعه، كنفرانس، همايشمحدودي، 

مثال (تان داس). يكمثال  (استاجتماعي /  سياسيمفهومها داراي  شود و اغلب آن مي

 واژگاني بيشتري در اين مورد برخوردار گوني گونهدر مقايسه با گزارش خبري از ) دو

 .است
 اقتـصادي   ةاي دارد و جامع    منشأ رسانه   شايعات اين گونه «: حسين قضاوي ادامه داد   . 1

 يعنـي بانـك مركـزي اعـالم         ،ها از سوي مرجع رسـمي ارز      كشور تا زماني كه سياست    

  ».ر اين زمينه ابراز نگراني داشته باشدنشده است، نبايد د

  )13كنيم، كارگزاران، تورم را كنترل مي(

  .كرد پچ مي پچبلوچ  .2

  )مرد بزرگ علوي، گيله(

 روايت صدا را در داستان و گزارش خبري ة توزيع مقول چهاررة شماجدول

ي رداستانيهاي داستاني و غبا اين حال، بين داده. دهد يكسان نشان مينسبت بهروزنامه 

هاي شود تفاوتلحاظ بافتِ وقوع، نقش و اينكه چه چيزي با اين مقوله نشان داده مي به

  .جالبي وجود دارد

  پيكرههاي بازنمايي گفتار در بسامد مقوله: 4 شماره جدول

  پيكره

 مقوله

  كل روزنامه داستان

 روايت صدا 100 49 51

 )وعبا موض/ بدون(روايت كنش گفتار  287 182 105



   3شمارة/ 1 سال                                                                                         36

 گفتار غيرمستقيم 111 68 43

 گفتار غيرمستقيم آزاد 52 32 20

 )ِ آزاد- (گفتار مستقيم  684 304 380

 مجموع 1234 635 599

  

  هاي بازنمايي گفتار در پيكره ميانگين طول مقوله: 5  شمارهجدول

 مقوله  پيكره

  كل روزنامه داستان

23/5 59/5 41/5  روايت صدا

2/6 9/12 55/9  )با موضوع/ بدون(ايت كنش گفتار رو

55/10 3/21 9/15  گفتار غيرمستقيم

3/19 7/17 5/18  گفتار غيرمستقيم آزاد

57/16 8/28 67/22  )ِ آزاد- (گفتار مستقيم 

داستان وثيرهاي مختلفي در أ و تنقش روايت صدا ةمقول
 

ممكن . روايت خبري دارد

رخداد يك اي براي معرفي مقدمهعنوان  بهاست هم در روزنامه و هم در داستان از آن 

بحث  ةكه در اداماستفاده شود  نوبت مكالمه ك ي و در داستان براي معرفي،صحبت

كنندگي در بسياري از  روايت صدا با اين نقشِ معرفي. شود به آن پرداخته ميتفصيل به

هاي  ادهويژه در بخش د  و بهشود  در سراسر پيكره ديده مياين مقولههاي وقوع بافت

اي  نشانهدها مانن در اين بافت بازنماييةاين شيوانتخاب . مطبوعاتي پربسامدتر است

 تواند  چه موضوعي را مية خواندن دربارامكان كه ندككه خواننده را آگاه مياست 

   : روايت صدا چنين كاركردي داردسه،هاي در مثال .داشته باشد

 .شنوم مي را نادر صداي دهد، مي معني چه كنم فكر تا بخواهم...  .3

  .داد روزه سه – دو مهلت يه كارفرما به بايد

  )هااحمد محمود، همسايه(
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در بخش مطبوعات پيكره، اغلبِ مواردِ روايت صدا به رخدادهاي صحبتي اشاره 

سياسي گوهاي رسمي و و مانند مصاحبه و گفت؛دارند كه داراي ارزش خبري است

  . صحبت غيررسمي مطرح استاغلب ن ولي در داستا؛ )مثال چهار(

همچنين به گزارش ايرنا، پيش از مالقات ديشب جليلي و سوالنا، دبير شوراي ...  .4

ت پارلماني اروپا در ارتباط با ايران و ديگر اعضاي اين ئعالي امنيت ملي با رئيس هي

جي وي همچنين امروز با بنيتافررووالدنر، كميسيونر روابط خار. ت ديدار كردئهي

 .كندوگو مياتحاديه اروپا گفت

  )15، 1386 بهمن 4همشهري،  ةروزنام(

 گفتار را نيز نشان ةموارد زيادي در داستان هست كه عنصرِ ناظر بر گفتار شيو

. در گزارش خبري چنين مواردي بسيار نادر است.  فرياد وپچه، زمزمه مانند پچ؛دده مي

  :ري نيز دارد، از جملههاي ديگ روايت صدا نقشةدر داستان، مقول

 ديدة زاوياز كهيي ها ييِ گفته يا گفتهازنماب) الف
24

  : )پنجمثال  (ندا اهميت خاص بي 

ياد گيتي ه يكباره ب. (همه از عشق حرف بزنيم. پريوش و پريچهر و پريرخ و پريزاد .5

ه را ببيرون رستوران كتم . دسر بستني توت فرنگي و قهوه فرانسه با شير گرم) امافتاده

رسانمش تا در  با تاكسي مي. نه. پرسد قدم بزنيم  مي.همچنان بايد حرف زد .دوش دارد

  . ام كسل و تنبلخسته. خداحافظ. منزل

  )شميم بهار، طرح(

ـ     ها  يا گفته  گفتهييِ  ازنماب) ب  ديـد مـورد نظـر دور اسـت و شـنيده             ةيي كـه از زاوي

 :)ششمثال  (شود نمي

هاي آراكس  لب. پهلوي هم ايستاده بودند. شده بودمها پنهان  پشت يكي از درخت .6

  . خورد تكان مي

  )علي خدايي، از ميان شيشه و مه(

 در خاص ديد ة كه از زاويده استاي ادا شگونه عمد به هبكه ي صحبتييِ ازنماب) پ

 :)هفتمثال  (روايت قابل شنيدن نباشد

گرفت وسط حياط بود  م داشت كه يه دريا آب مي حياط بزرگ بود و حوض بزرگي .7

 ماه، دهنشون ةكرده نشسته بودند عين پنج و روي سكوي كنار حوض، چند زن بزك
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شون گرفت  منو كه ديدند خنده. خوردند كه تمومي نداشت جنبيد و انگار چيزي مي مي

  .كردند پچ مي  پچ و زدند هي با هم حرف ميو خنديدند و 

 ةين مقوله همتاي نوشتاري مقولا :نوشتار روايت .2-1)، گداغالمحسين ساعدي(

آنكه محتواي متن  كند، بيميست و به فعاليت نوشتاري مختصري اشاره روايت صدا

  :)هشتمثال  ()102 :2004 ، و شرت،سمينو( سازدشده را آشكار  نوشته

  .نوشت.  خم شد بر كاغذ، مداد به دست.8

  )430هوشنگ گلشيري، نيمه تاريك ماه، (

شود   متن خاصي منجر ميماديش برخالف گفتار به توليد يند نگارا فرچونولي 

طور صريح يا ضمني به نوع متن نيز   ناگزير بايد به، اغلب)غيره و كتابنامه،   مثل(

   :)نهمثال  (اشاره شود

بعد از آن تو نه ديگر به من نگاه . تنها يادگاري تو و من از ايوان«: آراكس گفت .9

.  تا براي تو نوشتم ايوان مردنوشتيمي نامهاهي يك گ. كردي و نه به ايوان و رفتي

  ».آمدي اينجا كاله كپي را پرت كردي روي صليب قبر

  )علي خدايي، از ميان شيشه و مه(

يت روا، هاي خبري روزنامهگزارشدر دهد،  نشان مي ششةشماركه جدول  گونه آن

 در مقابل، ميانگين ؛تبا اختالف بسياري پربسامدتر از موارد آن در داستان اسنوشتار 

موارد مشابه در تر از رفته در آن كوتاه كار هاي به ها برحسب تعداد كلمهطول مقوله

 برخي كه چنين توجيه كرد توان  اين تفاوت را مي.)شماره هفتجدول ( داستان است

 شرايط فعاليت نوشتاري مربوط دربارة بازنمايي در داستان، جزئياتي ةمواردِ اين شيو

  :)دهمثال  (كنند  مي آشكار نيز را) نوشتنعلتمكان و مثل (

 نويسم  برايم ضروري شده است مي فقط براي اين احتياج به نوشتن كه عجالتاًمن .10

 من محتاجم، بيش از پيش محتاجم كه افكار خودم را به موجود خيالي خودم، به _

   .سايه خودم ارتباط بدهم

  )2صادق هدايت، بوف كور، (

يت نوشتار برخالف روايت صدا ارجاعي تنها به نگارش يك شخص  رواةمقول

  :، ممكن است چنين نباشديازده مانند مثال ،تنها موارد معدودي. اشاره دارد
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 من به حداد  كه نه ربطي به نامةاند هايي زده ها حرف  برخي در بعضي از رسانه.11

  . مقام معظم رهبريةعادل دارد نه مرقوم

  )3 ،1386ن بهم4كارگزاران، (

تواند به فعاليت نوشتاري اشخاص  مي »اند هايي زده حرف«در اين نمونه، كنش 

  .   نيز اشاره داشته باشدمختلفي در روزنامه

  

  پيكرهتار در نوشهاي بازنمايي  بسامد مقوله:6  شمارهجدول

 مقوله  پيكره

  كل روزنامه داستان

 روايت نوشتار 23 17 6

 )با موضوع/ بدون(شتار روايت كنش نو 105 94 11

 نوشتار غيرمستقيم 19 18 1

 نوشتار غيرمستقيم آزاد 2 1 1

 )ِ آزاد-(نوشتار مستقيم  10 3 7

 مجموع 158 133 25

  

  تار در پيكرهنوشهاي بازنمايي  ميانگين طول مقوله: 7شماره جدول 

 مقوله  پيكره

  كل روزنامه داستان

 روايت نوشتار 8/5 94/4 5/6

 )با موضوع/ بدون(روايت كنش نوشتار  7/7 13/9 37/6

 نوشتار غيرمستقيم 5/9 5/14 5/4

 نوشتار غيرمستقيم آزاد 17 24 10

 )ِ آزاد-(نوشتار مستقيم  8/83 7/32 135
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هاي گفتار در موارد بسياري فعل.  است كمتر از گفتارهاي عمل نوشتنتنوع واژه

در . هم دارند هب اين دو فرايند شباهت بيشتري  كهبر نوشتار داللت دارند؛ به اين دليل

  .بريم كار مي جاي نوشتن به گفتار روزمره نيز گاهي اوقات گفتن را به

    روايت حالت دروني .3-1

  ةپديدبردارنـدة دراست كه نمايش حالت ذهني و تغييراتي  ، روايت حالت درونيةمقول

مواردي كه برچسب  . نداردي اشارهخاص ةو به كنش انديش عاطفي است  ـشناختي

.  نمايش انديشه متفاوت استهاي مقوله ساير با ،خورد مي روايت حالت دروني ةمقول

توان  اي كه مي  تجربه،براي مثال ؛ استكار حالت يا فرايند شناختي در، در اين مورد

 خاصي مانند فكر كردن، حدس ةآنكه به كنش انديش كرد بيشكلي از شناخت تلقي

 باشد كه در اي درآوردن انديشهكالم  اي يا به  كند و محتواي گزارهاير آن اشارهزدن و نظ

  .)132 :2004 ، و شرت،سمينو(گذرد  ذهن شخصيت مي

 .ديروز از روشويي كه آمد بيرون ديدم چشمهاش قرمز شده.  پدرت دلتنگ است.12

 )34حسين مرتضائيان آبكنار، عطر فرانسوي، (

 ؛ عاطفي اشاره داردي اول به واكنشةثال باال، در درجشده در م كشيده قسمت خط

پردازش گفتار .  پردازش شناختي محرك خاصي استةولي اين واكنش عاطفي درنتيج

 اين ،در واقع. شده باشدمنجر يا رفتار خود يا ديگري ممكن است به اين واكنش 

روايت عنوان   بهگيري در تلقي چنين مواردي است كه مبناي تصميم شناختي ،پردازش

  . شودهاي بازنمايي انديشه مي در كنار ديگر مقولهحالت دروني

است  متنوع ،كندميروايت حالت دروني از نظر واژگاني كه به حالت ذهني اشاره 

 به عاطفه و شناخت ها اين واژه. كندبرداري را مي و داستان از اين تنوع بيشترين بهره

و  دادن اهميت ،شدنغمگين ،  گيج شدنهمچونايي ه فعلبراي مثال(شوند مربوط مي

 به ة نخست كه در درج نيزها هبرخي واژ).  عقده وكنجكاوي، اشتياقمانند هايي اسم

 عاطفي يا ةطور استعاري به تجرب هاست ب ممكن ،دن مادي داللت دارءكنش يا شي

ني تشكيل  يع،»ظاهر شدن تصوير در مقابل چشم«؛ براي مثال كنندشناختي داللت 

  .سيزدهشنيداري در مثال اي مثل تجربه اي خاص،  تجربهة در نتيجاي خاطره
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هاي افتاده روي هم ها تصوير، مثل عكسدهكي، كجا؟ . آيد اولين عشق؟ يادم نمي.13

هاي اتوبوس، دوستان  محموديه، رانندهةپسرهاي محل: شوندهايم ظاهر ميمقابل چشم

 سينما، رهگذري غريبه توي كوچه، موجوداتي خيالي، هايمسن و كچل پدر، هنرپيشه

 .نويسندگاني كه عكسشان توي روزنامه است
  )18گلي ترقي، دو دنيا، (

در موارد . هستند در مثال باال، روايت حالت دروني كشيده شدهدو قسمت خط

 رفته در كار هاي به طول مقوله برحسب كلمهممكن استمختلف مانند اين دو مورد، 

ميانگين طول تر از  ولي در مجموع، ميانگين طول آن در پيكره بيش؛فاوت باشدتمآن 

 و پنجشماره جدول ( شود ديده مي مشابه آن در بازنمايي گفتارة كه مقولستروايت صدا

 اين مقوله را در بخش داستان با اختالف بسيار، ،هشت ةشمارجدول . )هشت

  . دهداي پيكره نشان مي از بخش روزنامهترپربسامد

  پيكره در انديشههاي بازنمايي  بسامد مقوله:8  شمارهجدول

 مقوله  پيكره

  كل روزنامه داستان

 روايت حالت دروني 99 10 89

 )با موضوع/ بدون(روايت كنش انديشه  75 28 47

  غيرمستقيمةانديش 96 30 66

  غيرمستقيم آزادةانديش 45 - 45

 )ِ آزاد-( مستقيم ةانديش 38 - 38

 مجموع 353 68 285

   در پيكرهانديشههاي بازنمايي  ميانگين طول مقوله:9شمارهجدول 

 مقوله  پيكره

 كل روزنامه داستان

 

 روايت حالت دروني 8/6 7 6/6

 )با موضوع/ بدون(روايت كنش انديشه  9/8 4/11 33/6

  غيرمستقيمةانديش 11 6/14 8/7

  غيرمستقيم آزادةانديش 25 - 25

 )ِ آزاد-( مستقيم ةانديش 15 - 15



   3شمارة/ 1 سال                                                                                         42

 روايت حالت دروني، برحسب ةهاي بازنمايي انديشه، از جمله مقولدر تمام مقوله

 راوي به ذهن .1: گزارشگر به ذهن انديشنده دو امكان وجود دارد/ دسترسي راوي

 و تنها شواهد ندارد دسترسي مستقيم به آن .2 ؛ دسترسي داردمستقيمانديشنده 

 را فراهم و حالت چهره، مبناي استنباط آن از قبيل گفتار، رفتار كلي ،غيرمستقيمي

  . آورد مي

بازگو را ) ها( شخصيتةانديشكل  راوي سوم شخصِ داناي وقتي در داستان، 

 ة انديش،نمايدميگزارشگر افكار يا حاالت دروني خود را باز/  يا راويكند مي

گزارشگر  افكار / لي وقتي راوي و؛)سيزدهمثال ( دهد نشان ميغيراستنباطي را 

 استنباطي از انديشه يا ،نمايد را بازمي) جز افكار خود به( در روايت كنندگان شركت

 ،ايهاي روزنامهدر مورد گزارش). دوازدهمثال (د كن  ها را ارائه ميحالت دروني آن

  . بازنمايي انديشه اغلب چنين وضعيتي دارد

  )با موضوع/ بدون(ديشه ان/ نوشتار/  روايت كنش گفتار.2

  )با موضوع/ بدون(روايت كنش گفتار . 1-2

 بازنمايي ة از اين شيو،در روايت، چنانچه راوي بخواهد نوع كنش گفتار را نشان بدهد

و بسته به هدفِ استفاده از آن، ممكن است موضوع گفتار را مشخص  كنداستفاده مي

ثير كارگفتيأها تمعموالً اين كنش). زدهپانمثال (يا ناگفته بگذارد ) چهاردهمثال  (كند
25

 

  گروه اسمي يا بند است،تحقق اين مقولهو ساخت ).  تشكر ومانند انتقاد(نيز دارند 

 طول  وبسامد بيشتري دارد ، داستاندر مقايسه با ،روزنامه در. )73 :2004 ، و شرت،سمينو(

  . ه بيشتر استكلمموارد آن نيز بر حسب تعداد 

 پزشكي براي تمام ةم معاون دانشجويي وزارت علوم از تشكيل پروندقائم مقا .14

حسن مسلمي نائيني در گفتگو با فارس با اشاره . دانشجويان جديدالورود خبر داد

 ةمعاين: شود، گفت به اينكه كارت سالمت به دانشجويان جديدالورود ارائه مي

  .بردي  ميليون تومان اعتبار م210پزشكي دانشجويان جديدالورود 

  )17 ،1386 مرداد 2جام جم، (
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اميدوارم باز . خيلي خوش آمديد«.  سرمدي تا دم در آمد و با آرزو دست دادخانم .15

  ».ها تشكر كردند بچه« : بعد رو به سهراب گفت»سرفرازمان كنيد

  ...»ها ازچي تشكر كردند؟بچه«: سوار ماشين كه شدند آرزو پرسيد

  )133 ،كنيم عادت مي ،زويا پيرزاد(

تواند  معاني   عمدي موضوع گفتار از سوي راوي يا شخصيت داستان، مينگفتن

 ؛داند  است كه سهراب نگفته نيز مياي ئله مس»تشكر«، پانزدهدر مثال . ضمني را برساند

در تعليق . كند و آرزو الزم نيست آگاه شود مني استنباط ميضطور  بهنيز خواننده 

 است كه راوي براي ترسيم امكاناتي داستان، يكي از ةمگذاشتن كنجكاوي آرزو در ادا

  . برد كار مي منشي و فروتني شخصيت سهراب بهبزرگ

 كوتاه به موضوع گفتار، رةدر روزنامه، روايت كنش گفتار بدون موضوع يا با اشا

  .خواهدفضاي كمتري ميعنوان خبر  زيرا ؛ استعنوان خبريمناسبِ 

  هاي شهري ييد خاموشيأت .16

  )13 ،1386 بهمن 4كارگزاران، (

ها، روايت كنش گفتار هم در داستان و هم در روزنامه نقش  جز اين نقش به

با اين حال، تأثير . كردن محتواي گفتار را دارد بازكردن باب موضوع و خالصه

از . تفاوت داردهاي كاربرد آن براي اين مقاصد در اين دو گفتمان ايجادشده و انگيزه

كند، زمينه را اي در داستان باب موضوعي را به اين شيوه باز ميي نويسندهسو، وقت يك

سازي و  و خود اين موضوعِ برجستهآورد مي گفتمان فراهم ة بقي كردنبراي برجسته

خواهد توجه ولي گزارشگر مي. دارد اثر همسويي ةماي خودكار با تشكيل درونةزمين

توجه سازي و جلب البته برجسته.  جلب كند مطلب خودةسرعت به ادام خواننده را به

هاي   محتواي گفتار داللتة خالصةاز سوي ديگر، ارائ. كردن دو موضوع جداست

كارگيري كمترين فضا و گزارشگر از اين طريق با به. تواند داشته باشدمتفاوتي مي

 هايساخت. تواند اطالعات بيشتري به خواننده بدهدهاي پيچيده، ميايجاد ساخت

ثيرِ أ تكند،كنش گفتاري را در روايت بازنمايي ميها كه راوي از طريق آن اي طوالني

   :)هفدهمثال (خبري است تا داستان سبك رسمي را دارد و بيشتر مناسب گزارش
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عـصر روز   ....  مقامات امنيتي حماس و شاهدان همچنـين تـصريح كردنـد،             .17

ها زنـان معتـرض بـه        كه اغلب آن   شنبه صدها تن از زنان و بيماران فلسطيني       سه

اعتراض به بسته مانـدن گـذرگاه رفـح و ممانعـت       غزه بودند، درة محاصرةادام

انتقال بيماران فلسطيني به  اين كشور جهت درمان، تظـاهرات   مقامات قاهره از

  .راه انداختنداي را بهگسترده

 )16 ،1386 بهمن 4جمهوري اسالمي،  (

نفر  البته مربوط به بيش از يك (»راه انداختندرات بهتظاه«، كنشِ  هفدهمثالدر 

مثال اي   كلمه44 ةبنابراين، جمل. ثير كارگفتي داردأكنشي مالزم با كالم است و ت) است

اعتراض « : اين كنشايِموضوع نوزده كلمه. بازنمايي راوي از كنش گفتار است هفده

 بازنمايي ةستفاده از اين شيوا.  موضوع استبا كنش گفتاريِ »جهت درمان... به بسته

اي ناشي از فشردگي حجم زيادي از اطالعات  با چنين ساخت دستوري پيچيدهگفتار

 جامعي ةدهد كه خالصاين مقوله به گزارشگر اين امكان را نيز مي. در يك جمله است

 .)هجده و هفدهمثال (از يك يا چند گفته را در اختيار خواننده بگذارد 

شنبه در بغداد  مسائل عراق امروز سهة ميان ايران و آمريكا درباراكراتمذدور دوم  .18

  .شودبرگزار مي

  ) با موضوع/ بدون( روايت كنش نوشتار .2-2

 روايت كنش ة برچسب پوششي براي دو مقول،)با موضوع/ بدون(روايت كنش نوشتار 

تار با اشاره به ، و روايت كنش نوش)نوزدهمثال (نوشتار بدون اشاره به موضوع نوشتار 

   : است)بيستمثال (موضوع نوشتار 

اي، عكسي  اي، گنبدي، كتيبه پدر از هر گوشه.  فقط يك هفته ماندند و رفتند.19

 كوچكش ة در دفترچمادر. شده را كريستين گرفت بري عكس محراب گچ. داشت برمي

  . كرد  مييادداشتپرسيد و   مي،كرد يادداشت مي

  )  و كيدهوشنگ گلشيري، كريستين(

تند تند خوابي را كه ديده بودم  كنار پنجره، روي صندلي لهستاني سردي نشستم و .20

  .  يادداشت كردم

  )8جعفر مدرس صادقي، گاوخوني، (
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تعداد موارد اين مقوله در .  بازنمايي نوشتار استةاين مقوله پربسامدترين مقول

بخش غيرداستاني، ميانگين   در.است مورد 94 و در بخش غيرداستاني11بخش داستاني 

ها ناشي ه دستوري جملپيچيدگي ، در اين بخش.بخش داستاني استاز طول آن بيشتر 

  .هاي طوالني است  بازنمايي نوشتار با ساختةاز كاربرد اين شيو

  تومان700 تومان به 940 خبري مربوط به بررسي طرح كاهش نرخ دالر از انتشار .21

رساني اينترنتي منتشر  هاي اطالع از سوي يكي از پايگاه شوراي پول و اعتبار كه در

  .تكارشناسان و فعاالن اقتصادي را در پي داشة شد، واكنش گسترد

  )13 ،1386 بهمن 4دنياي اقتصاد، (

ممكن است فاعلِ دستوري فعلي كه بر كنش نوشتار بيشتر نامه ز رودر گزارش

  :رود  از آن سخن ميكهنباشد اي  شده  متن نوشتهة نويسند،داللت دارد

:  سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه  درباره نشست برلين اظهار داشت.22

اي ايران، انجام مذاكرات   درمورد برنامه هسته5+ 1 جديد گروه ةنويس قطعنام پيش

  .داده است مستقيم با تهران را مدنظر قرار

  )5 ،1386 بهمن 4ايران، ( 

 بنـدي  رود،ينكه سـخن از مـتن نوشـتاري مـي      ، با توجه به ا    22قسمت پررنگ مثال    

 در آن »مـدنظر قـرار دادن    « و فعـل     ،است كه بازنمايي كنش نوشتار با موضـوع شـمرده         

  را مـسلماً )در جايگاه فاعل اين بند( نويس قطعنامه پيش. آيد شمار مي بهنوشتاري  كنش

بـا  / بـدون (روايـت كـنش نوشـتار        .دانـست ) مد نظـر قراردهنـدگان    (كنشگر  توان  نمي

هـاي بعـدي مـتن       ن بـاب موضـوعي را دارد كـه در قـسمت           نيز نقش بـازكرد   ) موضوع

  . كند لب را ايفا ميكنندگي مط  نقش خالصه، از اين رو؛شود تر ارائه مي مفصل

  )با موضوع/ بدون( كنش انديشه  روايت.3-2

نش كه ك  درحاليدارد،ثير كارگفتي أ تواي ارتباطي  روايت كنش گفتار و نوشتار جنبه

تنها جايي . شود ثير كارگفتي به آن اطالق نميأ لذا مفهوم ت؛نيست كنش ارتباطي ،انديشه

شوند وقتي است كه  هم شبيه مي كه روايت كنش گفتار و روايت كنش انديشه بسيار به

است  دهد كه در حالت معمول يك كنش گفتاريذهني كنشي را انجام مي طور كسي به

  :)23مثال (  )130 :2004 ، و شرت،سمينو(
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  .كرداز خودش بازخواست مي.  هستي خسته شده بود.23

  )161 سرگرداني، رة جزيسيمين دانشور،(

 نشان تنها،  كنش انديشه حتي با اشاره به موضوع انديشه روايت، مواردبيشتردر 

 خاصي به ذهن شخصيت داستان خطور كرده است و به محتواي ة انديشدهد مي

 اين موارد معموالً با .كند نمي  اي اشارهم درآوردن آن انديشه اي يا به كال گزاره

اين مقوله نيز . ند هستهمراه... داشتن، درماندن و خاطرافتادن، به... مثل به يادِ، هايي فعل

 بند مستقل و يا در گروه اسمي تحقق ، در)با موضوع/ بدون( كنش گفتار مثل روايت

  .يابدمي

برشته بود و   سنگك داغ و.چنگال كارد و اد و استيك واد رستوران سوييس افت ي.24

  . اش شدبوي ترشي ليته كه خورد به دماغش گشنه

  )191كنيم،  عادت ميزويا پيرزاد، (

هن شخصيت ذ كند در دقيقاً مشخص نميافتادن ... ياد رستوران كنشِ ،در اين مثال

 كنش انديشه روايتدر  .عيت انديشيده استق چه كلماتي به اين مواشته و بذچه گ

 استفاده) كردن  فكر ومثل شناختن ( شناختيهاياز فعل  معموالً)با موضوع/ بدون(

  موضوع آن انديشه يا كنش- كه يك گروه اسمي است- مفعول چنين فعلي . شودمي

  ).24مثال (شود  ميشناختي محسوب 

  .شد كم دور مي  كه كم شناختمرا آسيه ةصداي گري .25

  )23اند، يوزپلنگاني كه با من دويدهبيژن نجدي، (

 كه معمولِ  نداردگي راكنندنقش خالصه) با موضوع/ بدون( كنش انديشه  روايت

   .شان است همتاي گفتاري و نوشتاري

 گفتمان غيرمستقيم.3
  

  گفتار غيرمستقيم . 1-3

نكه كند بدون آهاي يك يا چند نفر را بازنمايي مي راوي محتواي گفته،شيوهدر اين 

. )77 :2004 ، و شرت،سمينو(ملزم به كاربردِ واژه و دستور گفتار اصلي شخصيت باشد 

شده در مثال  قسمت خط كشيده(اي است لحاظ صوري بند وابستهبهگفتار غيرمستقيم 
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آيد كه اسم يا فعلي دال بر فعاليت گفتاري دارد؛ اين ساخت دنبال ساختي مي  و به)26

گفتار ةنندك گزارشساخت در اصطالح 
26

  :شود خوانده مي)26قسمت پررنگ مثال ( 

  .هر وقت خواست بگريزد با تير كارش را بسازد كه به او گفته بودند .26

  )بزرگ علوي، گيله مرد(

هاي طوالني گفته محتواي كردن همانند نقش روايت كنش گفتار در خالصه نقشي

تر از   پربسامدتر و طوالنييكرهپ در بخش مطبوعات ،رو از اين ؛داردرا  يك يا چند نفر

 كه تنها محتواي گفتار  باشددليلاين  از آن ممكن است به استفاده. بخش داستاني است 

مهم نيست  چندانگزارشگر /  و دستور گفتار اوليه براي نويسندهواژگاناهميت دارد و 

 وضعيت اين .)28مثال  (ي اوليه امكان ندارد)ها( دادن عين گفتهپوشش يا )27مثال (

 ولي در مورد راوي داناي كل ؛تواند براي گزارشگر يا راوي محدود پيش بيايدمي

  .كند صدق نمي

ضمن احترام به نيروهاي امنيتي مصر، پـس         رهبران حماس از مردم خواستند كه        .27

  .ازتأمين مايحتاج خود به غزه بگردند

  )15 ،1386 بهمن 4ايران، (

 نزديكان خود در  آنان براي ديدار با خويشاوندان وكه برخي ازشود   البته گفته مي.28

  .روستاهاي اطراف رفح ماندند شهرها و

  )15 ،1386 بهمن 4ايران، (

 بند در »شودگفته مي«استفاده از ساخت مجهولِ  گزارش در ة، نويسند28 در مثال

گفتار از بازنمايي   وكندخود را به منبع گفتار اعالم مينداشتن ، دسترسي كننده گزارش

 نويسنده را به استفاده از اين  در داستانهاي ديگري نيزانگيزه .گيرد غيرمستقيم بهره مي

براي ) كشيده شده در مثالقسمت خط (زمينهايجاد پس. دهدشيوه سوق مي

از اين ) پررنگ شده در مثال قسمت(بعدي در روايت  سازي ساخت برجسته

  ):29مثال (هاست  انگيزه

يك شب، نصف شب،  و تعريف كرد كه زنش سر نترسي دارد كه  بعد هم گفت.29

دكتر كه صداش زده زن . كه از خواب پريده ديده كنار پنجره نشسته، روي يك صندلي

  .روي اين پنجره هآيد روباش ميدانم چرا اين گرگ همهنمي: گفته

  )233 ، تاريك ماهةهوشنگ گلشيري، نيم(
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 گفتار غيرمستقيم در تعامل با گفتار مستقيم ،ي داستاناي هعالوه بر اين، در مكالم

  :)30مثال (دهد  تقابل نگرش دو طرف مكالمه را به مكالمه نشان مي

كاش . چقدر خنديدم. گوشت تنم آب شد. واي خانم جان، مردم«: گويد  مي.30

هر .  جانخانم«: دوباره ميگويد. ... رود ، و دوباره غش و ريسه مي»ديدند پسرهام مي

 هواپيمادهم كه   توضيح ميبهش» .ترسم جا بمانم مي. يديم سوئد خبرم كنوقت رس

شود و در فرودگاه  از فرودگاه تهران بلند مي. كند ده جا توقف نمي. مثل اتوبوس نيست

  .اش را عوض كند بايد پياده شود و طياره. نشيند شارل دوگل مي

  ) گلي ترقي، اناربانو و پسران(

كند   سعي ميآن اناربانوداستاني است كه درسراسر ، بخشي از  سية شمارمثال

گوي او و نوبت گفت. شود ولي كمتر موفق مي؛صحبت بگيرد  شخصيت را به- راوي

 - ولي در مورد راوي؛شودگزارش مي )شده قسمت پررنگ(گفتار مستقيم صورت  به

اين تغيير در . است) شده كشيده قسمت خط( غيرمستقيمصورت  بهشخصيت گزارش 

. دهد گو نشان ميو  شخصيت را به وارد شدن در گفت- ميلي راوي بي، بازنماييةشيو

البته . كند  شخصيت ايجاد مي-ثيري طنزآلود از جانب راويأها ت  تمام اين،در مجموع

 .شودشخصيت مي-  داستان، اين طنز متوجه خود راويةدهندبا توجه به پايان تكان

   نوشتار غيرمستقيم . 2-3

 ، و شرت،سمينو(غيرمستقيم است  ستقيم از نظر صورت و نقش موازي گفتارنوشتار غيرم

2004: 105.(  

  كهنويسي داري مياما وقتي برمي اما براي اينكه روشنت كنم، نه كه من بخواهم، .31

خواستم نگرانت كرده است اي دلها كه از اين طرف و آن طرف شنيدهبعضي حرف

  .خبر نمانيبي

  )187 تاريك ماه، ةمهوشنگ گلشيري، ني(

 عناصري  مجازيطور  بهكننده  است فاعل ساخت گزارش ممكندر روزنامه،

   :)32مثال (  فعل نوشتاري كنشگر اصليِنه باشد نام سازمان، يا نوع نوشته همچون

 بـر  خواهـد مـي يـد از كـشورهاي عـضو سـازمان ملـل            جد ةنويس قطعنام  يشپ .32

 . كنند» نظارت«صادرات ايران   وهاي مليهاي مالي خود با بانك فعاليت
   )2، 1386 بهمن 4اعتماد، (
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    غيرمستقيم ةانديش. 3-3

  با وجود تشابه صوري با همتاي گفتاري و نوشتاري خود نقش  غيرمستقيمةانديش

 كند تمام آورد كه تصور ميوجود  بلكه اين تأثير را در خواننده به،گي نداردكنندخالصه

 براي ،گذرداي از روايت ميكار خاصي كه در ذهن كسي در نقطهاي اف گزارهمحتوايِ

  :)33مثال ( )127 :2004 ، و شرت،سمينو(  او آشكار است

اي پيدا كنـد و دومرتبـه         هرطوري شده پول و پله     كه   مور بلوچ در اين فكر بود     أم .33

تواننـد    ا نمي ه  قدر وسيع است كه امنيه     ، باالخره بيابان آن   هاي داغ  بگريزد به همان بيابان   

  .او را پيدا كنند

  )بزرگ علوي، گيله مرد(

زدن،  مثل انديشيدن، حدس ؛انداز نوع شناختي  غيرمستقيمةانديشهاي  فعلبيشتر

  . استها در داستان بيشتر  تنوع اين فعل. دانستن

 گفتمان غيرمستقيم آزاد.4
27  

    گفتار غيرمستقيم آزاد .1-4

ي ِگفتار غيرمستقيم و شناخت زبانهاي  ويژگي ازاي زهآمي گفتارييِ بازنما ةين شيوا

  ولي؛ زمان فعل متناسب با روايت راوي استوضماير ها، در اغلب زبان. است مستقيم

  وشود يمگوينده در آن حفظ خاص  گفتاري هاي ويژگي و برخي سخني محتوا

هاي ياشار
28

 مناسب گفتار  نيز...) ومثل اينجا، آنجا، حاال، امروز(و زماني   مكاني

 آزاد صوري گفتار غيرمستقيم هاي ويژگينداشتن عالمت نقل قول از . يم استمستق

 )82 :2004 ، و شرت،سمينو( تواند حذف شودگفتار نيز مي ةكنند ساخت گزارش. است

  :)34مثال (

. اين اقدام نيروهاي امنيتي تشكر كردند مردم غزه از خبرنگار الجزيره ةگفت به .34

  .ود كانتينرهايي براي خريد وحمل سوخت به مصر بردندآنان با خ

هاي   دوسوم از مواردِ گفتار غيرمستقيم آزاد در دادهتقريباً )15 ،1386 بهمن 4ايران، (

   : هستند35مطبوعاتي پيكره شبيه مثال 
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اند كه نه هايي زده ها حرفها در برخي رسانهبرخي  با بيان اينكهنژاد احمدي.35

، عادل داشت و نه ارتباطي به پاسخ مقام معظم رهبري نامه من به حدادارتباطي به 

 اند كه گويي قانون  اساسي ما اشكال دارد، ظاهراًها اين طور تلقي كردهبرخي: گفت

  ...ذهن اين گونه افراد، ذهني صفر و يكي دارند

  )2، 1386 بهمن 4همشهري، (

  : را دارندهاي زير و ويژگي

گرفته النه.1
29

مثالً ( مستقيم  گفتارةكنند درون يك بند گزارش اغلبگيري النهتند و  هس

  ؛دهدرخ مي) : گفتنژاداحمدي

   ؛آيددنبال بند ميزبان مي كه بهكنند  معرفي ميموضوع گفتاري را . 2

  ؛)اينكه بيان با گفتارند، مثلِ ةكنند ساخت گزارشةوابست( مستقل نيستند .3

يير زمان و ضماير نقش چنداني در تعيين مقوله ندارد و هاي ديگر، تغ  برخالف زبان.4

 تنها وابستگي به ساخت . باشدمستقيمگفتار ها مناسب تواند همچون اشاريمي

  .سازد گفتار است كه آن را با گفتار مستقيم متفاوت ميةكنندگزارش

 زباني چه در سطح دستور و چه در سطح واژگان ويژگي حضور هر ،در هر حال

 با آن را ،سمت خود صداي گوينده است  كنترل راوي بهوي بر حركتي از سكه دال

شود، گفتار غيرمستقيم آزاد  ه ميظطور كه مالح همان. سازد گفتار غيرمستقيم متمايز مي

 واضحي از اثر ولي ؛كننده باشد  بند گزارشةلحاظ دستوري وابست حتي ممكن است به

  .صداي خود گوينده را هم داشته باشد

 برخالف بخش داستاني، مطبوعاتمستقيم آزاد در بخش  كاربرد گفتار غيرةيزانگ

ترين موارد  خش داستانيِ پيكره پيچيدهب .كننده است  گزارشفعلبيشتر پرهيز از تكرار 

از بخش  گفتار غيرمستقيم آزاد را دارد و تنوع صوري آن  نيز در اين بخش بيشتر

يا كنايهاين شيوه احساس فاصله . غيرداستاني است
30

كه گفتارش رساند  مي را به كسي 

اي از اين شيوه در داستان  نمونه36 مثال ةشد هاي مشخصقسمت. شودبازنمايي مي

 دستوري هيچ ة وابستگفتار غيرمستقيم آزاد وقتي بند 36 در مواردي مانند مثال .است

 نه گفتار  باشد متناسبكه با روايت راوي اي گونه  به،ساختي نيست، زمان و ضماير

  .كندگوينده، تغيير مي
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در صورتم خيره . بينم ام را بعد از چند ماه در خيابان ميزن برادر صاحبخانه .36

 . ترام و ضعيفاما خيلي الغرتر شده. نه. ام مريض بودهچرا؟. امالغرتر شده. شود مي

  ..... بايد لبخند بزنم

 )شميم بهار، طرح(

بسامد .  بازنمايي گفتار استةبسامدترين مقولد كمبازنمايي گفتار غيرمستقيم آزا

نبود .  در بخش داستاني و غيرداستاني پيكره تفاوت چنداني ندارديادشده ةمقول

 كه خواننده ناچار معناستكننده در گفتار غيرمستقيم آزاد به اين  پربسامد بند گزارش

رو، ممكن   از اين؛دهاي بافتي استنباط كن را از سرنخ  مربوطةاست خود، هويت گويند

 ةهايي چون انديشاست مواردي باشد كه بين اين مقوله، روايت راوي و يا مقوله

كم آن را  نسبت  بهتواند بسامد كلي  اين ويژگي مي.ابهام پيش بيايدغيرمستقيم آزاد 

  .توجيه كند

    نوشتار غيرمستقيم آزاد .2-4

. غيرمستقيم آزاد است گفتارنوشتار غيرمستقيم آزاد از نظر صورت و نقش موازي 

 در روزنامه ؛ اماكندگي و صراحت روايت كمك ميواسطه كاربرد آن در داستان به بي

 نوشتار گزارشگر است كه ايكننده بيشتر ناشي از گرايش به پرهيز از تكرار بند گزارش

  .  آن را مشخص كرده استاز قبل

 .جنگم در راه وطنم مي و خوانم نماز ميكه ننه من  نوشت .پسر بزرگه نامه داد .37
  )گلي ترقي، اناربانو و پسرانش(

    غيرمستقيم آزادةانديش.  4-3

شخصيتي  در ادبيات به گفتار دروني يا جريان سيال ذهن  غيرمستقيم آزادة انديشةمقول

در اين مقوله  .دشوميشناختي داستان  معروف است و باعث عمق رواندر داستان،

و از آنجايي كه مانند گفتار شود  عاطفي استفاده مياي پرسشي وهاز ساخت معموالً

 است،  مستقيمو گفتمان غيرمستقيم هاي  ويژگيكارگيريبهاي از غيرمستقيم آزاد آميزه

 .)123 :2004 ، و شرت،سمينو( شود شخصيت شنيده مي صداي راوي وزمانهم

 اي ه پديدفقط اول ة درج در غيرمستقيم آزادةانديشدهد ميهاي كمي نشان  بررسي

  :)38مثال (است داستاني 

چرا از سليم پرسيده بود : كردازخودش بازخواست مي.  هستي خسته شده بود.38

مادربزرگ گوش  جا بود؟ دستشويي كجاست؟ درحالي كه نيم ساعت پيشش همان
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 چرا به قول لندهور پا برسر... ايستاد وحاال هستيمامان عشي گوش مي. ايستادمي

 گذاشت؟ چنان عادت زشتي نمي
  )161، سرگردانيةسيمين دانشور، جزير(

 ازجمله ،هاي ديگرِ بازنمايي انديشه غيرمستقيم آزاد در مقايسه با صورتةانديش

، دسترسي به ذهن شود  داده ميهاي بعد توضيحكه در قسمت) آزاد( مستقيم ةانديش

الت عادي در زندگي واقعي اين امكان در ح. سازدپذير ميها را امكانشخصيت

 ؛ زيرا)شنويم نه افكارشان را هاي مردم را مي در زندگي واقعي گفته(ناممكن است 

 تصميم نويسنده به فراهم كردن امكان چنين دسترسي .انديشه امري شخصي است

دهد و به ها نشان مياحساس نزديكي و همدلي راوي را به شخصيتخود  خودبه

گي طور كه قبالً نيز اشاره شد، اين مشخصه با ويژهمان. سازدخواننده نيز منتقل مي

اولين . استكند، كامالً در تضاد ميگذاري ايجاد  كه تأثير فاصلهگفتار غيرمستقيم آزاد

  .به اين تفاوت اشاره كردند) 1981(بار ليچ و شرت 

   گفتمان مستقيم.5

   )آزاد(گفتار مستقيم . 1-5

 بر سر بندي است كه فتارگ ةكنند  حضور ساخت گزارش معمول گفتار مستقيمويژگي

 ، و شرت،سمينو( و در ابتدا و انتهايش عالمت نقل قول آمده است دارداستقالل نحوي 

نشان استفاده از اين عالمت وفاداري راوي را به گفتار گوينده ). 39مثال  ()88 :2004

  . دهد مي

و گل و بوته و مردي الغر كه انگار جقه بته: هاي گچبريش بود نقشه«:  زنم گفت.39

  ».چند تا پرنده و آهو هم بود. فقط لنگي به خودش بسته بود

  )197 ، تاريك ماهةهوشنگ گلشيري، نيم(

 ةكنند راوي در بازنمايي گفتار دخالتي ندارد و حضورش تنها در ساخت گزارش

حذف در صورت . استشدني  گفتار و عاليم نگارشي محسوس است كه آن نيز حذف

گفتار . گيرد گفتار مستقيم آزاد صورت ميةشيو ها، بازنمايي بهيك يا هر دوي اين نشانه

 ).40مثال (آيد  نميشمار  مستقلي بهةاي از گفتار مستقيم است و شيومستقيم آزاد گونه

  .هاي فارسي گرايش به حذف عالمت نقل قول بيشتر استدر داده

  .المصالحه شومخواهم مثل تو وجهمن نمي: گفت .40

  .آيدخبر ميخواستم، ولي هميشه بي من هم نمي -

  )412، همان(
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شده در مثال  قسمت خط كشيده (تارگف ةكنند در موارد بسيار معدودي، بند گزارش

را ) قسمت پررنگ در مثال زير( بند گفتار مستقيم هاي ديگرتأثير از زبان شايد به) زير

  :گيرديم گسلد و در جايگاه گسست قرارمي

اگر اين . ها گذاشته بوددو دستش را بر دسته، گويد مبل مي،سنگين و لَخت .41

  ...هاي ما را بينباردهقي حفرهجنس آدمي فريادي بزند يا به هق

  )409 همان،(  

در . داردهاي متفاوتي در داستان و گزارش خبري نقش) ِ آزاد- (گفتار مستقيم 

  :شاره كردهاي زير ا توان به نقشداستان مي

با وانمود كردن اينكه گفتماني پيش از گفتمان (نمايي ثير عاطفي يا واقعأ تشديد ت.1

  .)نماياندمو باز مي فعلي وجود داشته است و راوي آن را موبه

بخش زيادي از هويت يك شخصيت در داستان از طريق (پردازي شخصيت. 2

   .)شودهاي مستقيم وي مشخص مي حرف

 .ادن آند واسطه جلوه و بيبه روايتدادن   نمايشيةجنب. 3

 به موارد زير  نيزهاي خبري روزنامهدر روايت) ِ آزاد- (هاي گفتار مستقيم از نقش

بل(توان اشاره كرد مي
31

، 1991: 208:(  

 ؛ شاهد مورد استفاده قرار بگيرددر جايگاه واقعيت مسلمي كه بتواند روشن كردن .1

   .اوليه را ضبط كرده باشدويژه اگر گزارشگر گفتار به

گويد تا مسئوليت محتوا يا شكل  ميصله بين گزارشگر و آنچه منبع گفتاري ايجاد فا.2

  .شده متوجه گزارشگر نباشد گفتار بازنمايي

  .  آميختن گزارش به چاشني كلمات خود شخص خبرساز.3

   )آزاد( نوشتار مستقيم .2-5

.  عادي شامل ارتباط رودررو و فوري نيستطور هاست كه ب  ارتباطياي هنوشتار، شيو

 درنتيجه تأثير نمايشي كه در مورد ؛باشدتواند رسمي ، بيشتر از گفتار ميدليلاين  به

 ؛شودتر ميرنگ كم)آزاد(نوشتار مستقيم  وجود داشت در مورد )آزاد(تار مستقيم گف

 بسيار كمتر )آزاد(قيم تار مستاز گف) آزاد(نوشتار مستقيم ويژه در داستان كه موارد به

  .)108 :2004 ، و شرت،سمينو(است 
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اگر يك سطل آب روي صورتم . اماز تشنگي به خواب رفته. اممن زنده:  نوشتم.42

اينجا گرم است، آتش است، ...خورمخورم، آب ميآيم و آب ميبريزيد به هوش مي

  ...آتش

  )71 ،حسين مرتضائيان آبكنار، كنسرت تارهاي ممنوعه(

است، با اين )  ِ آزاد- (مثل گفتار مستقيم ) ِ آزاد- (ثير نوشتار مستقيم أ ت، روزنامهدر

عالوه چون منبع   به؛دهدنميحالت نمايشي هاي خبر تفاوت كه به صداي شخصيت

هاي اصلي رود بازنمايي كلمه به كلمه به گفته انتظار مي، نوشتاري استيخبر متن

  .وفادار باشد

آسوشيتدپرس درگزارشي با اشاره به نشست خبرگزاري آمريكايي در همين رابطه .43

پنج عضو شوراي امنيت و «: برلين نوشت اي ايران در هستهة درباره برنام5+1اعضاي 

اي ايران به توافق رسيدند اما  هستهةهاي جديد عليه برنامآلمان برسر اعمال تحريم

  ».ريكاست آمةهاي گذشتظاهراً اقدامات جديد كمتر از خواسته

  )12 ،1386 بهمن 4جمهوري اسالمي، (

كشيده شده در مثال  قسمت خط (تارنوش ةكنند در موارد بسيار معدودي، بند گزارش

 گسلد و در جايگاه گسست قراررا مي) قسمت پررنگ(بند نوشتار مستقيم ) زير

  :گيرد مي

يكي را بايد در اگر آدمي بخواهد برسد، تار«  نوشته بود كاتب »به صلح با جهان« .44

   .»لفافي از فراموشي پنهان كند

  )426 تاريك ماه، ةهوشنگ گلشيري، نيم( 

   )آزاد( مستقيم ة انديش.3-5

  متناظرهاي نمايش گفتارلحاظ صوري با مقولههاي بازنمايي انديشه بهگرچه مقولها

مثال ( )118 :2004 ، و شرت،سمينو( كاربردشان كامالً متفاوت است ة تأثير و نتيج،است

45(:  

 شود مي كارگر دلم در خنجري مچون هكه آميزش محبت ايهنگاه زير در من .45
 است نامه است، شكو مانه اين آيا :انديشم يم خودم با و خورممي را غذايم ستههآ

   كند؟ مي پرستاري كودكي مثل من از كه است موه ؟امبريده را زبانش روزي من كه

  )بهرام صادقي، ملكوت(

 ثيرتأچون . ها بسيار آشكار استبه گفتار در اين مثال) آزاد( مستقيم ةانديشهت شبا

  . هاي مختلف يك شخصيت است-»خود«ايجادشده مثل تأثير مكالمه بين 
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 يعني زماني كه راويِ  ـ مستقيم در صورتي كه استنباطي باشدةبازنمايي انديش

شود روايت ساختگي  اعث مي ب-كند هاي ديگر را بازنمايي مي شخصيتةمحدود انديش

  . نظر برسد به

كند  مي به خواننده كمكقول نبود عالمت نقل مستقيم آزاد معموالً ة در مورد انديش

هاي تنوع فعل. دهد مستقيم تميز تار مستقيم را از بازنمايي انديشةتا بازنمايي گف

 ةكنند گزارشهاي ها با فعلبرخي فعل.  است محدودنسبت  به انديشهةكنند گزارش

 است قبل  نيز ممكن انديشهةكنند بند گزارش ). پرسيدن ومثل گفتن(ند ا گفتار مشترك

  . بيايد)آزاد(تقيم ة مس انديشو بعد يا وسط بند

  گيري نتيجه

.  خاص، مثالً گفتمان غيرمستقيم آزاد تقليل داداي شيوهتوان به بازنمايي گفتمان را نمي

تواند  ها هست كه هريك مي در اختيار نويسندهبراي اين كار امكانات مختلفي

 خاص بروز دهد و در خدمت مقاصد يفردي را در گفتمان يا متن هاي منحصربه ويژگي

و  ،هاي مختلف بازنمايي گفتمان معرفي شيوه،در اين مقاله. خاص نويسنده قرار بگيرد

گزارش  (اي انهو رس) داستان(شان در گفتمان ادبي   صوري، نقشي و بسامديهاي ويژگي

با وجود برخي مشتركات، . شددر زبان فارسي بررسي و مقايسه ) خبري روزنامه

هاي بازنمايي گفتمان ديده  لحاظ استفاده از شيوه  بين دو گفتمان بهآشكاريهاي  تفاوت

ها در داستان و خبر، گزارش كوتاه زير از  جز تفاوت در نقش اين شيوه  به.شود مي

داستان در . تر نشان بدهد تواند اين مقايسه را عيني  مي، بررسي اينهاي كمي يافته

  :هاي زير را دارد لحاظ كمي ويژگي ، بهگزارش خبري روزنامهمقايسه با 

  . از روزنامه استهاي بازنمايي گفتار اندكي كمتر در داستان، بسامد كلي مقوله.1

  .وارد آن بيشتر از روزنامه است گفتار مستقيم آزاد و م، در داستان پربسامدترين مقوله.2

 گفتار غيرمستقيم آزاد و موارد آن كمتر از روزنامه ، در داستانبسامدترين مقوله  كم.3

 . است
كند و اين  استفاده ميهاي مستقيم بازنمايي گفتاراز شيوه  داستان بيشتر از روزنامه.4

  .ذير استپكردن روايت توجيه امر با توجه به تالش نويسنده در نمايشي

 .  دارد در مقايسه با روزنامه بازنمايي نوشتار بسيار كمي داستان.5
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بازنمايي  درصد 90دارد و بسياري  ة بازنمايي انديش روزنامه در مقايسه با داستان.6

در روزنامه بيش از نيمي از موارد محدود بازنمايي   در حالي كه،غيراستنباطي است

  . استنباطي استةانديش

  .حالت دروني بيشترين بسامد را در داستان دارد روايت .7

  . بسامدي را داردة، دومين رتبكم غيرمستقيم با اختالف ة انديش- 8 

 اگر روايت حالت دروني را با توجه به ويژگي خاصي كه آن را در مقابل چهار .9 

م  غيرمستقيةانديشگاه آن ،دهد در نظر نگيريم قرار مي بازنمايي انديشه ديگرةمقول

  .دشو  قلمداد مي در بازنمايي انديشهجارن هةمقول

  .مستقيم آزاد تنها در داستان حضور دارند ة غيرمستقيم آزاد و انديشة انديش.10

 غيرمستقيم ة انديش،هاي بازنمايي انديشهترين صورتاستفاده از مستقيمداستان در  .11

  .شود مي دورين تراز بازنمايي در اهنجارة  مستقيم آزاد از شيوةآزاد و انديش

  ها نوشت پي

مشتمل است بر گفتار، نوشتار و انديشه؛ اما » گفتمان«در انگارة بازنمايي  يا ارائة گفتمان، اصطالح  .1

اصطالح گفتمان، ناظر بر زبان در ... در تعابير مانند گفتمان ادبي، گفتمان خبري، گفتمان سياسي و

  . كاربردهاي ويژه در يك بافت خاص است

2. Semino & Short 
3. Leech 
4. Pragmatic 
5. Cohn 
6. Narrator’s Representation of Voice 

 نوشت پي( و نيز در روايت نوشتار -امكار برده  كه معادل اين اصطالح به-در اصطالح روايت صدا 

م عام ، روايت به مفهو)12-10 شماره نوشت پي(انديشه / نوشتار/ و در روايت كنش گفتار) 8شماره 

نه به مفهوم خاص آن در اصطالحاتي مانند روايت   يعني بيان، نقل يا بازنمايي مورد نظر است،آن

  . جريان روايت/خبري/ داستاني

7. Stream of Consciousness 
8. Narrator’s Representation of Writing 
9. Internal Narration 
10. Narrator's Representation of Speech Act (without/ with Topic) 
11. Narrator's Representation of writing Act (without/ with Topic) 
12. Narrator's Representation of Thought Act (without/ with Topic) 
13. Indirect Speech 
14. Indirect Writing 
15. Indirect Thought 
16. Free Indirect Speech 
17. Free Indirect Writing 
18. Free Indirect Thought 
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19. (Free) Direct Speech 
20. (Free) Direct Writing 
21. (Free) Direct Thought 
22. Speech Act 
23. Speech Event 

 است نه (Discoursal Point Of View) ديدِ گفتماني ة ديد در اينجا زاوية منظور از زاوي.24

اي است  ديدِ گفتماني ناظر بر رابطهةزاوي. (Fictional Point Of View) ديد داستاني ةزاوي

در واقع، گفتن .  داستاني داردهاي با داستان و شخصت(Implied Author)كه مؤلف پنهان 

 ديد آن شخص در گفتمان ةي اتخاذ زاويا يك شخص به معنة طريق گفتار يا انديشداستان از

تواند داشته باشد و هاي بيشتري مي ديدةداستان بر خالف انواع ادبي ديگر زاوي«. است

 ديد ةزاوي .)257 :1997، شرت (». ديد داردةشماري براي انتخاب زاوي نويس امكانات بي داستان

ها را نيز نشان رزشي دارد و روحيات و نگرش مؤلف، راوي و يا شخصيتهاي اگفتماني داللت

هاي اخالقي و يا تواند خواننده را به سمت قضاوتها مي رخدادها و شخصيتة ارائةشيو. دهدمي

 گفتماني ةهاي هر الي ارزش،رو  ازاين؛باشدتواند گفتماني تودرتو داشته رمان مي. عاطفي بكشاند

براي ). (276 :1997،  و شرت،ليچ(ي ديگر متفاوت باشد هابا اليه) ه الزاماًاما ن(ممكن است 

  .)  مراجعه شود1981 بهتر است به فرانتس استنزل  داستانيديد ةزاويآشنايي با 

25. Illocutionary Force 
26. Reporting Structure 

گفتمان غيرمستقيم آزاد، يعني مفهوم گفتمان چندصدايي و درهم تنيدگي متقابل دو بافت در مورد  .27

 باختين در مورد ساخت مكالمه ةاز نظريو شود، كند و بافتي كه بازنمايي ميبافتي كه بازنمايي مي

كار   را بهگفتمانن بر گفتما و گفتمانگفتمان در باختين تعبير . و رمان چندصدايي گرفته شده است

) 1929 ( زبانةماركسيسم و فلسفوي در . )1999 ، و پرين،؛ وينسنت1993 ، التين:ك.ر(برد مي

ورزد كه هم جوانب نحوي  ولي بر اين تأكيد مي؛كند مي اعمالشده  گفتارِ نقلدراصول مكالمه را 

 زيرا مبالغه در هريك از اين عوامل و ؛و هم جوانب معنايي و منظورشناختي را بايد در نظر داشت

ستقيمِ آزاد تنها كه اگر گفتمان غيرم  اي گونه  به؛شودكنار گذاشتن بقيه به برداشت نادرستي منجر مي

كند و  در آن صورت تنها مؤلف است كه صحبت مي، نحوي تعريف شودهاي برحسب ويژگي

گاه شخصيت   آن،هاي معنايي و منظورشناختي تعريف شود برعكس، اگر تنها برحسب مشخصه

 ،شوددوصداييِ گفتار ناديده گرفته مياي و در هر دو مورد ماهيت مكالمه. كنداست كه صحبت مي

كنند و لحن  مؤلف و شخصيت صحبت مي،زماندر حالي كه واقعيت اين است كه در اين شيوه هم

در يك ساخت زباني واحد همزيستي ) برانگيختن همدلي(و شخصيت ) گذاريفاصله(مؤلف 

  . دارند

 برداشت :ن غيرمستقيم آزاد هستپردازان انگليسي، دو برداشت مسلط در مورد گفتما نظريهنزد

 تعبير، راوي به نفع در اين. كنداول بر استقالل كامل اين گفتمان از اِعمال نظر راوي تأكيد مي

داند كه به صداهاي ديگر امكان اي ميبرداشت دوم آن را شيوه. شودرود يا ناپديد ميشخصيت كنار مي

در بررسي اين گفتمان در ) 2004(گون . كندعيف گوي راوي رقابت و آن را تض دهد با صداي تكمي

منظور . كندها صدق نميها درست يا غلط در مورد اين رمانگويد اين برداشتهاي جين آستن مي رمان
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 بلكه نوعي ،جين آستن در استفاده از گفتمان غيرمستقيم آزاد بازنمايي گفتمان مستقل شخصيت نيست

ه در گفتار غيررسمي ممكن است كسي گفتمان ديگري را طور ك همان. تقليد از سوي راوي است

تواند براي مدت كوتاهي اي را تصور كرد كه ميشود راويداري تقليد كند، در اينجا نيز ميطور خنده به

هاي  يكي از ويژگي.  شخصيت درآيدةصدا بدهد و آشكارا يا پنهاني به صداي گفتار يا انديش تغيير

ها گفتمان شخصيت بارها در اين رمان. درتمند و قابل اعتماد راوي استهاي جين آستن صداي قرمان

 واحد هم رخ ةاين آميختگي حتي درون يك جمل. آميزد راوي درميةها و لحن ارزيابانبا نظردادن

 ةها و متوني ناشي از اين تغييرات ظريف در شيوشناختي چنين جملهدر واقع لذت زيبايي. دهد مي

  . استبازنمايي گفتمان 

هايي هستند كه بخشي از معنايشان را از بافت  واژه (Deictic Expressions)ها اشاري.28

  .گيرند مي

29. Embedded 

  . به ارتباط بين گفتمان غيرمستقيم آزاد و كنايه پرداخته استتفصيل به) 1988( رمضاني .30

31. Bell 
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