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چكيده

انس��ان به واس��طة بازنمایی ذهنی خود می تواند گفتمان واقعی و خيالی را  پردازش کند. همچنين 
ساخت جهان های ممکن یکی از حوزه های مطالعاتی شعرشناسی شناختی است که عالوه بر تفسير 
متن، قادر به چگونگی ساخت و بازنمایی ذهنی مفاهيم در شيوه های هنری مختلف از جمله داستان، 
شعر، فيلم و ... است. در بررسی جهان متن، فضاهای ذهنی متفاوتی دخيل اند که به واسطة  بازنمایی 
ذهنی مفاهيم حول س��ه محور مت��ن، مؤلف و خواننده امکان تفس��ير و خوانش هر اثری را ممکن 
می س��ازند. در بررس��ی فيلم مستند ترانة اندوهگين کوهس��تان، اثر حامد خسروی، با تلفيق نظریة 
جهان متن و الگوی نشانه شناسی شناختی موسوم به الگوی آرهاوس، چگونگی شکل گيری و ساخت 
فضای معنا و همچنين ارزیابی عناصر جهان ساز تبيين شده و همچنين نشان داده می شود که تغيير 
فضا یا به عبارتی، تلقی یک فضا به جای فضای دیگر، چگونه باعث تغيير سرنوش��ت ش��خصيت های 
داس��تانی به عنوان یکی از عناصر جهان ساز می ش��ود. از آنجا که فضای ارجاع و فضای ارائه در این 
اثر دو فضای متضاد تلقی می ش��وند که یکی به جای دیگری گرفته می ش��ود، این عمل در فضای 
ارتباط، غيراخالقی تلقی ش��ده، نش��ان می دهد ش��کافی ميان اطالعات ارائه شده در جهان ارجاع و 
جهان ارائه وجود دارد، به صورتی که در کشمکش ميان جهان باور/ آرزو )جهان ارائه( و جهان اجبار 
)جهان ارجاع( امکان سلطة هيچ یک از فضاها بر دیگری وجود ندارد، چرا که قهرمانان جنگ دارای 

رفتارهایی ضدهنجار بوده و همين رفتارها مانع استقرار طرح وارة اخالقی در جهان متن می شود.
واژگان کليدي: جهان ممکن، شعرشناسی شناختی، فضاهای ذهنی، جنگ، ترانة اندوهگين کوهستان.
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مقدمه
مفه��وم جهان ممک��ن در علوم مختلف از جمله منطق، ادبيات، زبان شناس��ی و 
... ب��ا عنوان ه��ای مختلفی از جمله جه��ان  خيالی، فضای ذهن��ی و غيره به کار 
رفته اس��ت. از دیدگاه شعرشناسی شناختی، »جهان ممکن« مفهومی است که 
در ذهن بازنمایی می ش��ود و فضاهای ذهنی را ش��کل می دهد. این موضوع که 
گفتمان واقعی و خيالی را پردازش کند، به واس��طة همين بازنمایی ذهنی ممکن 
می شود که یکی از حوزه های مطالعاتی شعرشناسی شناختی است. جهان ممکن 
در مفهوم اولية خود در معنی شناسی منطقی به معنای واقعيت به مثابة جهانی 
متش��کل از جهان های دیگر بوده که از تضاد یک سازة مرکزی با دیگر سازه های 
مجموعه ش��کل می گيرد و س��ازة مرکزی )پایه( به عن��وان جهان واقعی معرفی 
می ش��ود. درحالی که دیگر س��ازه ها به عنوان جهان ه��ای غيرواقعی یا جایگزین 
تلقی می شوند. برای اینکه جهانی ممکن شود، باید به جهان واقعی متصل شود 
)see. Ryan 2013; Kripke 1963, 83-94(. جه��ان  متن در مفهوم امروزی، 

از خالل س��اخت های ذهنی، جهان متن و همة محتویاتش در جزئيات به غنا و 
واقع گرایی جهان گفتمانی اس��ت که از آن نش��ئت می گيرد. پردازش این شبکة 
بازنمایی ذهنی، »فضای ذهنی« ناميده می شود که به تعریف سویتسر )1999(:
فضاهای ذهنی ]...[ یک س��ازوکار کلی ب��رای توصیف ارتباط میان 
بخشی از س��اختارهای مفهومی پیچیده است. گرچه فضاهای ذهنی 
ممکن اس��ت با انواع س��اختارهایی ک��ه احتماالً در دیگ��ر نظریه ها 
تحلیل می ش��ود، مانند جهان های ممکن )ب��ه عنوان مثال »فضاهای« 
ش��رطی این گونه اند( مطابقت داشته باش��د، اما در دیگر مثال ها یک 
فضای ذهنی با امر باور یا بازنمایی دیداری یا چیزی ش��بیه قلمروی 
معنایی منطبق است. ویژگی دقیق یک فضای ذهنی این است که یک 
نگاش��ت مفهومی نظام مند میان یک فضا و فضای ذهنی دیگر وجود 
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.)Sweetser 1999, 134-135( دارد که منجر به ارجاع می شود
درواق��ع، جه��ان در اصط��الح فوکوني��ه و سویتس��ر فضای پایه ن��ام دارد 
)Fauconnier & Sweetser 1996, 11( و ای��ن جهان، نقطة عزیمت برای 

س��اخت فضاهای دیگر تلقی می شود. فضای ذهنی به عبارتی، بازنمایی جهانی 
است که در پاره گفتار انگيخته می شود. هرگاه گوینده موقعيتی غير از واقعيت 
بالفصل را فرابخواند، به عنوان مثال موقعيتی در گذش��ته، آینده ]یا در خيال، 
رویا، آرزو و...[، مخاطب به اطالعات پایه ای که از سوی گوینده ارائه شده، یک 
فضای ذهنی اضافه می کند )ibid 8-11(. فضاهای ذهنی نيز مانند جهان های 
ممکن می توانند آنچه را در جهان ممکن اس��ت، محک بزنند و با اس��تفاده از 
دانش جهان واقعی و از خالل گفتمان، فضاهای زیرمجموعه ای را بس��ازند که 
در ش��رایط خاصی ایجاد می شوند. پاره گفتارهای فضای ذهنی اغلب در نگاهی 
 .)Cook 2012, 247( به گذشته و به صورت جمالت مشروط شکل می گيرند
به باور فوکونيه، »جمله به خودی خود دارای هيچ خوانش ثابتی نيس��ت، بلکه 
دارای ظرفي��ت ایجاد ارتباط ميان فضاهای ذهنی اس��ت. برخی از خوانش ها و 
فضاهای در دس��ترس در بافت خاص می توانند محصول این ظرفيت باش��ند« 
)Fauconnier 1994, 54(. ت��اد اوکل��ی ای��ن فضاه��ای ذهن��ی را به عنوان 

»تقليدهای��ی ذهنی از زمان واقعی و به صورت پوی��ا و تصویرپردازانه« تعریف 
می کن��د که بازنمایی صورت ها، اش��ياء، رخداده��ا و حالت ها را ممکن می کند 
)Oakley 2005,296(. از نظر اوکلی این تقليدها، شيوه های مختلف شناخت 

در انسان اس��ت: »...فضاهای ذهنی شامل بازنمایی بخشی از پدیده ها و روابط 
آنها در یک س��ناریوی فرضی اس��ت به آن گونه که مشارکان گفتمان دریافت 

.)ibid,297( ».می کنند، متصور می شوند، به خاطر می سپرند یا می فهمند
از نظر لين و پرآگه براندیت )2001( نظریة ادغام مفهومی فوکونيه و ترنر 
)1996 و 2002( نقاط ضعف  هایی داشته و آنها با نقد آن، الگوی معروف به 
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مدل آرهاوس1 را با ش��ش فضای مفهومی پيشنهاد می کنند که در این الگو، 
نقش خواننده/گوینده و نيز بافت بيرونی اهميت دارد و همچنين کارکرد هر 
یک از فضاها با فضاهای مورد نظر فوکونيه و ترنر اندکی متفاوت اس��ت. آنها 
با اضافه کردن فضای پایه و تغيير نام فضای درون داد به فضای ارائه و فضای 
ارجاع و همچنين در نظر گرفتن فضای رابطه ای که ش��امل طرح واره هاست، 
نش��ان می دهند که نظریة ادغام چگونه می تواند غير از قلمروهای ذهنی که 
حاصل تجربة انسان هس��تند، به قلمروهای اجتماعی، فرهنگی و هنری نيز 
بپ��ردازد. به عبارتی، برخالف نظریة فوکوني��ه و ترنر که فقط مدلول ها برای 
فرایند معناس��ازی مورد اس��تفاده قرار می گيرند، در ای��ن الگو نقش فرایند 
نشانگی نيز لحاظ شده است. همچنين علت انتخاب هر ویژگی در هر یک از 
فضاهای ارجاع یا ارائه در الگوی براندیت مشخص می شود، درصورتی که در 
الگوی ادغام مفهومی فوکونيه و ترنر سخنی از آن نيست. در نتيجه، می توان 
این الگو را تکمله ای بر الگوی پيشين دانست که امکان بررسی متون در آن 

و همچنين تطبيق آن با نظریة جهان متن فراهم می آید. 
در ای��ن مقال��ه، فيلم مس��تند تران��ة اندوهگين کوهس��تان در چارچوب 
جهان های ممکن گوینز )2003( و الگوی آرهاوس بررس��ی می شود. این فيلم 
دربارة جانبازان مغز و اعصاب در آسایش��گاه اردبيل است که از دو هفته مانده 
به ش��روع س��ال نو تا لحظة تحویل س��ال، مصائب و دلتنگی های خود را بيان 
می کنند. طبق نظریة جهان متن، تغيير جهان از خاکس��تری به رنگی، انتظار 
تغيي��ر اندوه به ش��ادی را در مخاط��ب فعال می کند، اما ادام��ة همان روایت 
اندوهگي��ن، بين ابزار بيان و مفهوم مورد بيان ناش��مایل گونگی و عدم تطابق 

ایجاد می کند که این شگرد، باعث تقویت معنای اندوه در اثر می شود. 

1. Aarhus model
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1. جهان گفتمان1: ترانة اهالی کوهستان اندوهگين است
جهان گفتمان شامل »دو یا چند مشارک است که در رخداد زبانی با یکدیگر 
در تعامل هستند که این تعامل می تواند چهره به چهره یا دورادور، به صورت 
نوش��تاری یا مکالم��ه ای باش��د« )Gavins 2003,130(. در برخ��ی موارد، 
مش��ارکان در محي��ط فيزیکی بالفصل و نزدیک به هم ق��رار دارند و در برخی 
م��وارد در محيط��ی با مکان و زمانی منفصل و ج��دای از هم. در هر دو مورد، 
جهان گفتمان آنها با قواعد گفتمانی خاصی که مورد پذیرش هر دو مش��ارک 
باشد، به صورتی منسجم و در ارتباطی دوجانبه تنظيم می شود. در این جهان، 
هر دو مش��ارک اطالعاتی ش��خصی را با خود وارد متن می کنند که از جمله 
می ت��وان به خاطرات، دانش و انگيزه ها اش��اره کرد که ام��کان تأثيرگذاری بر 

 .)ibid( موضوع گفتمان را دارند
جه��ان گفتمان با فضای نش��انه ای پایه در نظریة ادغام م��ورد نظر براندیت 
در تطابق اس��ت. از نظر براندیت، فضای نش��انه ای، فضایی است که پاره گفتار در 
آن بيان می ش��ود، عمل داللت در آن رخ می دهد و پایه ای برای س��اخت دیگر 
فضاهاس��ت. همچنين فرایند معناسازی، یا به عبارتی نشانگی، در فضای پایه رخ 
می دهد که بازنمایی کنش ساخت معنا از سوی فرد است. درواقع، نشانگی )وقوع 
پاره گفتار یا دیگر تبادل های نشانه ای( به عنوان پایه ای برای ساخت فضا در نظر 
گرفته می ش��ود و ساخت معنا در گفته پردازی را تثبيت می کند. فضای نشانه ای 
پای��ه فضایي ذهنی اس��ت که در آن یک فرد موقعيت کنون��ی درک پيرامون را 
بازنمایی می کند )Brandt 2012, 257(. از منظر پدیدارش��ناختی، وقتی مردم 

با یکدیگر ارتباط برقرارمی  کنند، موقعيت ارتباط را بازنمایی می کنند. 

فضای نشانه ای شامل سه الیه است:

1. discourse world
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الیة کنش بيانی1 که نش��انگی را شامل می شود، در فضای بزرگ تری به 
نام س��پهر موقعيت قرار گرفته و مشارکان این قاب را ایجاد می کنند. سپهر 
پدیدارشناختی2 خود بزرگ ترین فضایی است که این هر دو را دربرمی گيرد. 
فکر کردن یا ارتباط برقرارکردن از درونی ترین بخش سپهر پدیدارشناختی 
بي��رون می آی��د و کنش ها و فرایندهای داللتی را ش��کل می دهد. داللت یا 
نش��انگی نيز به مثابة کنش ارتباط بخشی از موقعيتی است که کنش بيانی 

 .)ibid, 258( و تفسير مدلول ها را برعهده دارد

نش��انگی درون الی��ة موقعيت و ه��ر دو درون جهان پدیدارش��ناختی 
قراردارن��د و ش��امل باورها و ضدواقع ها و جهان فيزیک��ی با همة ویژگی ها، 
قوانين و محدودیت هایش برای کنش انس��ان اس��ت. ای��ن جهان قلمروی 
تجربه های فردی و بينافردی است که مستقل از فکر انسان وجود دارد. این 
سپهر و سپهر موقعيت شامل فضاهای ممکن برای انسان به مثابة فرد درک 
کنندة جهان در فضای نشانه ای است. هر مشخصه ای در ارتباط یا موقعيت 
درونه گيری شده یا هر جهانی که از نظر انسانی در دسترس باشد، به صورت 

1. expressive act
2. phenol-world

موقعیت

نشانگي )کنش بیاني(

جهان پدیدارشناختي

)Brandt 2012, 259( شکل 1: فضای نشانه ای و جهان گفتمان
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.)ibid( بالقوه می تواند به شناخت مربوط باشد
جه��ان گفتمان ی��ا فضای نش��انه ای در فيلم مس��تند تران��ة اندوهگين 
کوهستان، جهانی است که ميان سازندة فيلم و مخاطب آن در سه الیه شکل 
می گيرد. الیة نخس��ت سپهر رخداد زبانی اس��ت که این فيلم مستند با همة 
جزئيات��ش را درب��ر می گيرد. نام فيلم حکایت از اندوه��ی دارد که به صورت 
ترانه در کوهس��تان خوانده می شود. در فيلم کوهستانی به چشم نمی خورد، 
اما بنابردانش  پيش زمينه ای مخاطب مکانی س��رد تلقی می ش��ود و سرما نيز 
اس��تعاره اي از نااميدی و اندوه است. همچنين از آنجا که جنگ ایران و عراق 
در مرز غربی کش��ور رخ داده که مش��خصاً کوهستان اس��ت؛ ترانة کوهستان 

مجازاً ترانة افرادی است که در کوهستان به جنگ دشمن رفته بودند. 
طبق جهان گفتمانی، کل فيلم که حکایت آس��يب دیدگان جنگ است، 
تران��ه ای اندوهناک اس��ت که مخاط��ب را به همدردی ف��را می  خواند. پس 
ترانه ای که از کوهس��تان ش��نيده خواهد شد و همان داس��تان فيلم است، 
به مثابة جهان متن، حکایت انس��ان هایی اس��ت که درخالل جنگ آس��يب 
دیده ان��د، اما آس��يب آنها ب��ه دو بخش دورة جنگ و بعد از جنگ تقس��يم 
می شود. روایت فيلم نيز به دو بخش پيش از سال نو و پس از سال نو تقسيم 
می ش��ود که روایت اول خاکس��تری و روایت دوم رنگی است. بخش رنگی 
رابطه اي ناش��مایل گونه با درون مایة خود دارد، چراکه علی رغم تحویل سال 
نو و رنگی ش��دن فيلم، درون مایه همچنان حکای��ت از اندوه دارد. نام فيلم 
نشان می دهد که حکایت این آدم ها اندوهگين است و در سپهر موقعيتی از 
س��وی اجتماع پس زده شده اند. سپهر موقعيتی الیه ای است که به بررسی 
باف��ت موقعيتی مش��ارکان می پردازد. مخاطبان به عنوان کس��انی که ترانة 
اندوهگين شخصيت های داستان را می شنوند و سازندة  اثر به عنوان کسی 
که دیدگاه خود را در الیه های تودرتوی جهان متن پنهان کرده اس��ت، در 
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این جهان حضور دارند. س��پهر پدیدارش��ناختی، به جهانی اش��اره دارد که 
پس لرزه های جنگ و موقعيت انس��ان را نس��بت به جنگ نش��ان می دهد. 
جهانی که به علت سياس��ت های دولت ها، دس��تخوش جنگ ها می ش��ود و 
انس��ان هایی نيز برای دفاع از هویت انس��انی، فردی و ملی خود، روانة این 
جنگ ها می ش��وند، اما پس از جنگ  فراموش می ش��وند و غير از آسيب های 

جسمی، متحمل آسيب های روحی فراوان هم می شوند.

2. جهان متن1: جهان واقعی و خيالی
وقتی رخدادهای زبانی پردازش می ش��وند، هر مش��ارک یک بازنمایی ذهنی 
یا جهان متنی از آنچه دریافت یا پردازش می کند، می س��ازد و س��طح بعدی 
نظریة جهان متن ساخته می شود. ساختار و مفهوم دقيق جهان متن به واسطة 
شاخص های زبانی درون گفتمان و استنباط هایی که مبتني بر پيش انگاشت ها 
و تجربه های مش��ارکان است، ش��کل می گيرد )Gavins 2003, 130(. برای 
بررسی اثر در سطح جهان متن،  باید از دو ابزار عناصر جهان ساز2 و گزاره های 
نقش گس��تر3 استفاده کرد. گرچه همة جهان های متن از ترکيب این دو عنصر 
ساخته می ش��وند، بسياری از مش��ارکان بازنمایی های ذهنی خود را براساس 
اطالعات زبانی مشابه شکل می دهند )صادقی 1393، 206( و درنتيجه، جهان 
متن هریک ضمن اینکه متفاوت با جهان متن س��ازندة فيلم اس��ت، می تواند 

اشتراکاتی هم داشته باشد که به دليل همان عناصر متنی مشترک است.
عناصر جهان س��از، عبارات اش��اره ای و ارجاعی درون متن هستند که به 
گفتة ورث4 چيدمان اش��اره ای و ارجاعی متن را برای س��اختن مکان، زمان، 

1. text world
2. world-building elements
3. function-advancing propositions
4. Paul Werth
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ش��خصيت و اش��ياء درون متن ش��کل می دهند. این عناصر باعث س��اختن 
پس زمينه در مقابل رویدادهای پيش زمينة متن می ش��وند و مرزهای زمانی و 
مکانی را در متن مش��خص می کنند. مکان نماها، زمان نماها و اسم  های اشاره 
از جملة این عناصر هس��تند. یکی دیگر از عناصر جهان س��از، شخصيت هایی 
است که مشارکان به آنها اشاره می کنند یا اشياء پيرامون شان در هر موقعيت 
ارتباط��ی )صادق��ی1389، 125( که ق��رار دارند. عناصر جهان س��از در فيلم 
مس��تند ترانة اندوهگين کوهس��تان به دو ش��يوة تصویری و زبانی وارد متن 
می شوند و متنی چندشيوه را ارائه می دهند. مکان کلی که از جهان گفتمان 
استنباط می شود، آسایشگاه معلولين اعصاب است البته مکان نماهای بسياری 
در تصویرها و پاره گفتارهای زبانی وجود دارند که در ش��کل گيری یک جهان 
ممکن بازنمود دارند. زمان، دورة پس از جنگ ایران و عراق در اردبيل است. 
ش��خصيت های داس��تان حدود نُه نفر از افرادی که در برابر دوربين صحبت 
می کنند و نيز افراد دیگری هس��تند که در پس زمينه دیده می شوند. در تکة 
آغازی��ن فيلم، مصاحبه ش��وندة اول چند پاره گفتار زیر را در فضای نش��انه ای 
توليد می کند: »مادر... مادرم فوت کرد. گریه ای که می کنم بر سر اونه. خدایا 

مادرمو برسون«. عناصر جهان ساز در این بخش عبارت اند از:

اشياءشخصيتهامكانزمان

دیوارمصاحبه شوندة اولکادر بستهگذشته )فوت کرد(

عینکمادرحال )گریه می کنم(

سه رنگ سیاه، سفید و خاکستریخدایاحال )برسون(

جدول 1: عناصر جهان ساز در سخن مصاحبه شوندة نخست
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در نظریة جهان متن، یک قلمرو، قلمروی واقعی در نظر گرفته می شود 
که همان فضای پایه اس��ت و جهان های دیگ��ری مرتبط با آن، جهان های 
غيرواقعی یا فرضی هس��تند که باعث تمایز واقعيت از غير از آن می ش��وند 
)صادق��ی 1393، 207(. جه��ان واقعی این فيلم، جهانی اس��ت که زندگی 
ناکام و شکس��ت خوردة افرادی را ب��ه نمایش می گذارد که در جریان جنگ 
ب��رای دفاع از ميهن مبارزه کرده اند، اما بر اثر آس��يب های ناش��ي از جنگ 
در آسایش��گاه روانی تنها رها ش��ده اند و در انتظار برگشت به خانه هستند. 
مصاحبه ش��وندة نخست، آرزوی آمدن مادرش را دارد؛ مادری که فوت کرده 
و منتظر است تا بياید و او را به خانه برگرداند. این آرزو به صورت استعاری 
ب��ه معنای آرزوی مرگ اس��ت و این هم��ان ترانة اندوهگينی اس��ت که از 
رزمندگان کوهستان شنيده می شود؛ کسانی که در جنگ کشته نشدند، اما 
به دليل آس��يب های جس��می و پس از آن آسيب های روحی، در وطن خود 
آرزوی م��رگ می کنند. عينک یکی از عنصرهای جهان س��از در این بخش 
اس��ت که مصاحبه شوندة اول، نقل می کند تيري به بينی اش خورده و باعث 
کوری چشمش شده است. عينک قرار است به او بينایی بدهد، اما می گوید 
چشمش بينایی ندارد. سپس به چشم راستش اشاره می کند که تير خورده، 
و به چش��م چپش که بينایی ندارد. این تناقض دربارة تيرخوردن و بينایی 
چش��م و همچنين استفاده از عينک برای چش��می که شبکيه ندارد، باعث 
می ش��ود مخاطب جهان گفتمانی، شخصيت فيلم را فردی دارای اختالل و 
ن��اآگاه از اوضاع خود فرض کند و این ناآگاهی بر اثر آس��يب های مختلفی 
اس��ت که او دیده است. به همين دليل مخاطب نيز در دوراهی ميان جهان 
آرزوی شخصيت ها برای داشتن یک زندگی عادی و جهان واقعی مبتني بر 
ناتوانی در س��اختن زندگی عادی به دليل آسيب دیدگي، با ترانة اندوهگين 

هم صدا می شود. 
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هر یک از ش��خصيت هایی که در آن آسایشگاه زندگی می کنند، آرزوی 
بي��رون آمدن از آنجا و برگش��تن ب��ه خانه را دارد؛ چنان ک��ه هفتمين فرد 
مصاحبه ش��ونده رو به دوربين می گوید: »موقعی که چشمام رو باز می کنم، 
ترجيح می دم خونه باش��م، اما می بينم همونجایی هس��تم که دیروز بودم«. 
تمام این افراد نس��بت به ماندن در آسایشگاه اعتراض دارند و بر این باورند 
که دیوانه نيس��تند. فرد مورد مصاحبة دوم در جهان آرزوی خود باور دارد 
که زنش دوستش دارد و پسرش منتظر اوست. او می گوید که دیوانه نيست 
و فقط گاهی بيهوش می شود و علت کتک زدن زنش نيز همين بوده است. 
همچنين یکی از آنها می گوید که اگر مشکلی دارد، پس چرا کارت جانبازی 

به او نمی دهند.
در واقع، در جهان واقعی، تمام ش��خصيت ها دارای ویژگی های مشابهی 
هس��تند: همة آنها از جنگ آس��يب دیده و موجی ش��ده اند. درواقع، وقتی 
جهان متن ساخته و گسترده می شود، جهان های دیگری بر مبنای آن شکل 
می گيرند که جهان های زیرش��مول تلقی می ش��وند و آن جهان متن اوليه، 
پایة داستان را بنا می گذارد. بر مبنای جهان اوليه، این افراد آسيب دیده در 
آسایشگاه نگهداری می ش��وند و جهان های زیرشمول دیگری بر مبنای این 

جهان پایه شکل می گيرد که جهان آرزو، باور و ... است.
عناصر جهان س��از، پس زمينة رخدادهای اصلی داستان را می سازند و به 
زمان، مکان، اش��ياء و شخصيت های موجود در داستان معنا می دهند. آنچه 
موضوع متن را مش��خص می کند، گزاره های نقش گستر ناميده می شوند که 
کنش ها، رخدادها، حالت ها و فرایندهایی را شکل می دهند که با حضورشان 
داس��تان را پي��ش می برند و هریک در داس��تان نقش��ی برعه��ده دارند که 
عبارت اند از: گس��ترش پيرنگ، گسترش صحنه، گسترش موضوع، گسترش 

شخصيت پردازی و ... )صادقی 1389(.
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در همين بخش اول، نوع متن روایی و دس��توری اس��ت. اینکه فرد مردن 
مادرش را گزارش می دهد، متن را روایی می سازد و اینکه درخواست رساندن 
م��ادر ب��رای رهایی از آسایش��گاه را دارد، متن را دس��توری می کند. در بقية 
بخش ها نيز به همين منوال، متن روایی-دستوری است. هر یک از شخصيت ها 
گزارش��ی از زندگی خود ارائه می دهند و درخواست دریافت کارت جانبازي، 
بيرون آمدن از آسایش��گاه یا بازگش��ت به خانه و خانواده را دارند. براس��اس 
الگوی آرهاوس، عناصر جهان س��از و نقش گس��تر در دو فضای ارجاع و ارائه 
ش��کل می گيرند و تلفيق این دو فضا، فضای دیگری به نام فضای مجازی را 
شکل می دهد. فضای ارجاع در این فيلم، موقعيت کنونی افراد مورد مصاحبه 
به عنوان بيماران اعصاب اس��ت. این فضا با واقعيت مرتبط اس��ت و درتقابل 
با آنچه در فضای ارائه قرار دارد. فضای ارائه فضایي غيرواقعی یا در گذش��ته 
است که در زمان حال وجود ندارد. گفته پرداز در فضای ارجاع، بيمار اعصاب 
و روان است. اما در فضای ارائه، چيزی در گذشته است؛ یعنی رزمنده ای که 

کارگفتکارکردنوعاسنادنوعمتن

گزارش، برشمردنپیرنگ گسترکنشیروایی

توصیفی:
)Scene(     صحنه

شخص 
روال

)Routine(  روزمره

حالت
حالت، وصفی

)Habitual( عادتی

صحنه گستر
شخص گستر

)Routine-advancing( عادت گستر

توصیف صحنه
توصیف شخصیت

توصیف عادت

)Discursive( ربطیگفتمانی)Argument-advancing( فرض، نتیجهموضوع گستر

)Instructive( درخواست، فرمانهدف گسترامریدستوری

.)Stockwell 2002, 138( جدول 2: گزاره هاي نقش گستر
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برای دفاع از ميهن به جبهه رفته اس��ت. تلفيق این دو فضا در فضای دیگری 
به نام فضای مج��ازی رخ می دهد که گویا تاحدودی با محتویات فضای ارائه 
یکسان است. این فضا نيز غيرواقعی است یا به عبارتی، جهان آرزو، رؤیا، باور 
و ... را به تصویر می کشد. اگر این فضا واقعی بود، دیگر فقط به یک فضا نياز 
بود که آن هم فضای ارجاع بود. فرق واقعيت و هنر نيز با تفاوت فضای ارجاع 
و ارائه رقم می خورد و هرچه ش��کاف ميان این دوفضا بيش��تر باشد، یک اثر 

می تواند هنری تر تلقی شود. 
در این فيلم، شرایط واقعی افراد در زمان حال در فضای ارجاع با شرایط 
م��ورد نظر آنها در زمان گذش��ته در فضای ارائه تلفيق می ش��ود و مخاطب 
با اس��تفاده از فضای دیگری به نام فضای ارتب��اط، قادر به تحليل موقعيت 
شخصيت های فيلم و ارزیابی آنها خواهد بود. طبق نمودار 1، شخصيت فيلم 
خ��ود را نه ی��ک بيمار اعصاب، که رزمنده ای می داند ک��ه باید مدال افتخار 

کسب می کرد. 
س��ناریوی موجود در فضای ارجاع مربوط به موقعيت کنونی گفته پرداز 
به عنوان بيمار اعصاب در بيمارس��تان اس��ت که به صورت کسی که دچار 
اختالل _ چه به لحاظ روانی چه به لحاظ زندگی _ ش��ده است، قاب بندی 
می ش��ود. این س��ناریو در زمان حال و در جایی که کنشگر و نتيجة کنش 
او ارزیابی می ش��وند، شکل می گيرند و درنتيجه معنای نو در ادغام مجازی 
ساخته ش��ود. این محتوای معنایی نمی تواند در یک فضای ذهنی جداگانه 
بازنمایی شود، چراکه بخش بنيادین فرایند ساخت معناست و معنا در ذهن 
بازنمایی می ش��ود و بدون آن امکان حضور ندارد. از دیدگاه گفته پرداز، این 
بحث مرتبط می تواند سناریوهای ممکن بسياری را ارائه دهد که مربوط به 

ساخت جهان های ممکن می شود و متعاقباً بحث خواهد شد.
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3.جهان های ممكن )زیرشمول(
وقتی جهان متن ش��کل می گيرد و گس��ترش پيدا می کند، جهان های بی شمار 
دیگری یا به عبارتی، فضاهای ارائة دیگری براساس این متن اوليه شکل می گيرند 
که س��طح سوم یا جهان های زیرشمول یا »جهان های ممکن« نام دارند. الگوی 
گوینز و ورث برای بحث دربارة جهان ممکن، اندکی با یکدیگر متفاوت هستند و 
گوینز عزیمت از هر یک از این جهان ها را که سبب شکل گيری یک جهان تازه 
می شود، به دوبخش تقس��يم می کند: »تغيير جهان«1 و »جهان های وجهی«2. 
جهان وجهی خود به دو دس��تة تصميمی3 و معرفتی4 تقسيم می شود، اما ورث 
جهان ممکن را »جهان زیرشمول« می نامد و آن را به سه نوع فعاليت مفهومی 
مرکزی تقس��يم می کند که عبارت اس��ت از: جهان اش��اری5، جهان  نگرشی6 و 
جه��ان معرفتیStockwell 2002, 140( 7(. جهان اش��اری مورد نظر ورث، با 
مفهوم »تغيير جهان« مورد نظر گوینز مش��ابهت دارد. همچنين، دس��ته بندی 
»جهان های وجهی« مورد نظر گوینز به دو دس��تة »تصميمی« و »معرفتی« با 

جهان »نگرشی« و »معرفتی« مورد نظر ورث هماهنگی دارد. 

2-2-1. تغيير جهان
وقت��ی کانون توجه مرکزی گفتمان تغيي��ر می کند، یک جهان تازه با صحنه ای 
تازه ش��کل می گيرد که ورث این ش��گرد را »جهان زیرش��مول عبارت اشاری« 
می نامد که همان »تغيير جهان« در دیدگاه گوینز است. عقب رفت )فلش بک(، 

1. world-switches
2. modal worlds
3. deontic modality
4. epistemic modality
5. deictic sub-worlds
6. attitudinal sub-worlds
7. epistemic sub-worlds
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جل��و رفت )فلش فوروارد( یا هر نوع عزیم��ت از یک موقعيت به موقعيت دیگر 
در این جهان شکل می گيرد. نقل قول مستقيم نيز باعث تغيير جهان می شود، 
چراک��ه مش��صخة زمانی جهان متن از حال به گذش��ته تغيي��ر می کند و تأثير 
اصلی آن، تغيير زمان اصلی جهان متن اس��ت که به واسطة تغيير زمان حال در 
پاره گفتار به زمان روایی گذشته رخ می دهد. این حرکت مخاطب را مستقيماً به 
جهان گفتمان شخصيت می برد. درنتيجه زمان پيرامون جهان متن شخصيت ها 

.)Werth 1999, 221( و نه مشارکان بازسازی می شود
در ای��ن فيلم، چند روایت م��وازی از زندگی حدود نُه نف��ر از جانبازان 
جن��گ، جهان های زیرش��مول مختلف را می س��ازد و داس��تان های موازی 
مختلف را پيش می برد. روایت از نقطه ای آغاز می شود و در نقطه ای به پایان 
می رسد. عقب رفت ها در روایت افراد برای ارائة تصویر ذهنی خود از واقعيت 
ش��کل می گيرد. هيچ یک از افراد تصویر کنونی خود را نمی پذیرد و همگی 
مدام به عقب برمی گردند و درواقع، بازگش��ت به عقب یا تمرکز شخصيت ها 
بر فضای ارائه و نه فضای کنونی ارجاع، باعث ایجاد گسس��ت ميان اکنون و 
گذش��ته می ش��ود. تغيير جهان یا فضا یا به عبارتی، تلقی یک فضا به جای 
فضای دیگر، باعث تغيير سرنوش��ت ش��خصيت های داستانی به عنوان یکی 
از عناصر جهان س��از می ش��ود، به صورتی که هریک از شخصيت های فيلم 
به مثابة یکی از عناصر جهان س��از در روایت های موازی، تمایل به بازگشت 
به گذش��ته را دارد: بازگش��ت به زن و بچه ها، به خانه، به داش��تن خواهر و 
برادرهایی که هم اکنون مرده اند، درخواس��ت حضور مادری که مرده است، 
درخواست ازدواج مجدد با همسر سابق که یک سال قبل با شخص دیگری 
ازدواج کرده اس��ت. نپذیرفتن جهان واقعی، باعث ش��کل گيری جهان های 
زیرشمول بسياری از جمله جهان رویا و آرزو و تبدیل این جهان ها به جهان 
باور می شود. زمان فيلم بين گذشته و حال در کشمکش است. زمان گذشته 
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ب��ه کنش های افراد در دورة جنگ اختصاص دارد و زمان حال به واماندگی 
آنه��ا. کنش ورزی و واماندگ��ی درتقابل با یکدیگر باعث ش��کل گيری زمان 
فرضی دیگری در ذهن شخصيت ها می شود و آن زمانی است که برای انجام 
کنش ها، فرد دیگری به خدمت گرفته می شود. یکی از شخصيت ها از زنش 
طالق گرفته و دخترش را نيز به سرپرستی گرفته است، اما در واقع، خواهر 
اوست که مشغول بزرگ کردن دختر است، چراکه فرد در زمان کنونی، توان 
انجام کنشی برای کارهای خود ندارد، اما در عين حال مدعی سالمت کامل 

برای بازگشت به زندگی است.
همچني��ن، در نق��ل قول های مس��تقيم، م��دام جهان دیگری س��اخته 
می شود که متعلق به فردی است که سخنش نقل می شود. به عنوان مثال، 
مصاحبه شوندة دوم می گوید که پسرش دوستش دارد، ولی تلفنی با او حرف 
نمی زند، بلکه منتظر برگشت پدر است تا او را در آغوش بگيرد. در این نقل 
قول پدر از پس��ر، به علت تناقض موجود در جمالت، جهان زیرشمول آرزو 
س��اخته می ش��ود که پدر تصورات خود را دربارة پسرش می گوید و درواقع، 
درخواست او از پسرش این است که او را بخواهد. پدر دوست دارد که بچه 
این گون��ه بگوید و در جهان رؤیای خود از جانب کودک چنين نقل می کند؛ 
چراکه فرزندی که حاضر نيس��ت با پدرش تلفن��ی صحبت کند، چگونه به 
او می گوید منتظر بازگش��ت اوست. درواقع، تغيير جهان در این فيلم صرفاً 
به  واس��طة عناصر جهان س��از کالمی رخ نمی دهد، بلکه ش��يوه های دیگری 
چ��ون تصوی��ر، آواز و تقاب��ل کالم و گفتار نيز در س��اخت متن فيلم نقش 
دارن��د. آوازهایی که افراد می خوانند، با درون مایة اندوه یا آرزوس��ت. آهنگ 
»دلم می خ��واد به اصفهان برگردم« وقتی خوانده می ش��ود که فرد آرزوی 
برگشت به خانه را دارد. هنگام سبزه انداختن نيز آوازی که خوانده می شود، 
حکایت از غم و اندوه دارد. تصویر سيم خاردار در زمان جنگ و نيز پيرامون 
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آسایشگاه روانی، جهان جدیدی را شکل می دهد و در واقع، استعاره ای است 
که آسایش��گاه را به زندان اسرای جنگی تبدیل می کند؛ گویی این افراد در 
سرزمين خود و از جانب اجتماع و خانواده  شان و نيز مسئوالن و برنامه ریزان 
خدمات اجتماعی اسير شده اند؛ به گونه ای که قطع شدن حقوق قبلی، عدم 
دریافت کارت جانبازی، طالق، از دست دادن خانواده و عدم امکان خروج از 
آسایشگاه به علت ترس از آسيب دیدن اجتماع دليل بر اسارت این افراد در 

محوطة محصور سيم خاردار آسایشگاه به مثابة ميدان جنگ است. 
در نهای��ت، می ت��وان به کاربرد رنگ در فيلم اش��اره ک��رد که تا قبل از 
تحویل س��ال و عيد نوروز، فيلم به صورت خاکس��تری پخش می شود و بعد 
از تحوی��ل س��ال، صحنه ها رنگی می ش��وند. در این بخ��ش، رنگ به عنوان 
فضاس��از عمل می کند و یک فضا را به فض��ای دیگر تبدیل می کند: فضای 
س��ال گذش��ته و فضای س��ال نو. از آنجا که رنگ خاکس��تری با درون مایة 
اندوه در تطابق اس��ت، انتظار می رود نيمة دوم فيلم که رنگ های دیگر وارد 
می شوند، دارای درون مایة ش��ادی باشد، اما این عدم تطابق رنگ به عنوان 
صورت و درون مایه به عنوان معنی، نوعی ناش��مایل گونگی اس��ت که باعث 
تقوی��ت درون مایه و تأثير کالم بر مخاطب می ش��ود. ش��مایل گونگی باعث 
تقوی��ت معنای موجود در متن می ش��ود و به گفتة فيش��ر، »تأثير کلی اثر 
هن��ری را افزایش می ده��د« )Fischer 1999, 257(، اما آلوین فيل براین 
باور است که در بسياری از موارد معنای بيشتر از خالل شمایل گونگی کمتر 
یا به عبارتی، ناشمایل گونگی ایجاد می شود )Fill 2005, 97(. درواقع، او به 
بررس��ی مواردی می پردازد که شرایط ایجاد شمایل گونگی موجود است، اما 
غياب نس��بی یا کامل آن نقش عمده ای در تقویت معنا و همچنين ساختن 
فضاه��ای معنای��ی جدید دارد. آلوین فيل این عملک��رد زبانی را طبق اصل 
»فقدان مانندس��ازی- معنای به دس��ت آمده« مطرح می کند و بر این باور 
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اس��ت که معنا به صورت س��لبی و در تمایز با دیگر نشانه ها ایجاد می شود. 
درنتيجه فقدان همانندی و ش��باهت برای ش��کل دهی به معنا الزم اس��ت. 
بدین س��ان ناش��مایل گونگی در این فيلم گاهی در س��طح استعاری، گاهی 
در س��طح آهنگ کالم، گاهی هنگام ادغام تصویر و متن کالمی و در نهایت 
متن و موس��يقی رخ می دهد. ناش��مایل گونگی متن و موسيقی وقتی است 
که ش��خصيت های فيلم با آهنگی اندوهگين می رقصند و این رقص نش��انة 
ش��ادی نيس��ت و بر درون مایة اندوهگين فيلم می افزاید. درواقع عدم تقارن 
ميان متن و آواز یا ریتم با معنا و احساس��اتی که در کلمات بيان می شوند، 
باعث افزایش و تش��دید معنا می ش��ود، درنتيجه ریتم تند که باید داللت بر 
شادی، لذت و سرزندگی داش��ته باشد، داللت بر اندوه و اسارت می کند. به 
باور آلوین، ترانه ای که لزوماً با آهنگ خود در ش��مایل گونگی نيست، معنای 

.)ibid, 108( عميق تری می تواند ایجاد کند
نمونة دیگر ناش��مایل گونگی، هنگامی اس��ت که چند نف��ر از جانبازان 
مش��غول س��بزه انداختن در ظرف یکبار مصرف هس��تند. یکی از آنها آواز 
»همه  زندگی من غمه...« می  خواند، و بعد می گوید: »سبزه درست کردم تا 
ببرم برای بچه هام، بعد س��بزه را نگاه کنند و خوشش��ون بياد که پدر به یاد 
اونها بوده، و هس��ت و خواهد بود«. این بخش مربوط به تدارکات عيد نوروز 
است، آماده شدن برای تغيير و شادی و جشن سال نو که عدم تطابق صورت 
و معنای موجود، همان طور که پيش تر گفته ش��د، باعث ایجاد معنایی افزون 
برآنچه وجود دارد، می ش��ود. در ناشمایل گونگی ميان تصویر و متن، تصویر 
به جای اینکه شمایلی از متن باشد، حرف دیگری را بيان می کند. به عنوان 
مثال، یکی از جانبازان با تصویری که حکایت از اضمحالل او دارد )نداشتن 
دندان، تراش��يدن مو و حرف های ضد و نقيض(، دربارة زیبایی خدا صحبت 

می کند و بعد از چشم هایش می گوید که نمی بينند. 
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ای��ن نابينای��ی و اضمحالل و س��خن گفت��ن از زیبایی ب��ه گونه ای در 
ناش��مایل گونگی با یکدیگر قرار دارند که به تعبيری استعاری منجر می شود 

و بر معنای متن و تصویر در ذهن مخاطب می  افزاید.
ن��وع دیگری از جهان های زیرش��مول ک��ه در دل جهان واقعی ش��کل 
می گيرد، انواع مختلف جهان های وجهی اس��ت که از دید گوینز به دو وجه 

تصميمی و معرفتی تقسيم می شود.

4. جهان های وجهی
4ـ 1. جهان های وجهی تصميمی

وجه تصميمی، ش��دت اجبار درون کنش ها را بيان می کند و شامل فعل های 
وجهی مانند توانس��تن، بایس��تن، ممکن بودن و… اس��ت. کنش هایی که در 
عبارات دارای افعال وجهی از این دس��ت به کار می روند، موقعيتی را در آینده 
رق��م می زنند که از جه��ان متن واقعی فاصله دارد. این جهان به س��ه جهان:  

جهان آرزو1، جهان باور2 و جهان هدف3 تقسيم می شود. 

1. want-worlds
2. believe-worlds
3. intend-worlds

تصویر 1: یکی از جانبازان اعصاب و روان در فیلم ترانۀ اندوهگین کوهستان
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جهان آرزو از فعل هایی مانند آرزو کردن، خواستن، اميدوار بودن و خواب 
دیدن تشکيل می ش��ود و نقطة  ثقل فيلم نيز شکل گيری جهان آرزویی است 
که با واقعيت فاصلة بس��يار دارد. درواقع، در جهان آرزو ش��خصيت ها مایل به 
بازگشت به وضعيتی ش��بيه گذشتة خود هستند، اما موقعيت کنونی آنان در 
فضای نش��انه ای، اجازة تحقق این آرزو را به آن��ان نمی دهد. کارکرد عکس و 
تصوی��ر در این فيلم بيش��تر با ه��دف ارائة موقعيت در جه��ان واقعی و ایجاد 
کشمکش و تناقض ميان جهان واقعی و جهان آرزوست. درواقع، وجه آرزویی1 
به بيان خواسته های گوینده یا نویسنده می پردازد و شرایطی را فرض می کند 
که در آن این آرزوها محقق می شوند. کنش ها در این جهان، دنيایی غيرواقعی 
 .)Gavins 2003,131( را ترسيم می کنند که از جهان متن اوليه فاصله دارند
به عنوان مثال، پس از اینکه مصاحبه ش��وندة اول از کوری چشمش می گوید، 
تصویری از بيمارس��تان از بيرون )درخت زار، پنجره و دیوار( و درون )اش��ياء 
روی ميز، پای فردی که ناتوان روی تخت افتاده و نوشته های روی تخته( ارائه 
می ش��ود که این تصاویر ميان جهان آرزو/ باور شخصيت ها مبنی بر سالمت و 
جهان واقعی مبنی بر آس��يب دیدگی کش��مکش ایجاد می کند. از سوی دیگر، 
کشمکش��ی ميان بایدها و نبایدها ایج��اد می کند. ورث می  گوید: »این عناصر 
کمابيش جهان های زیرش��مول فرضی را می س��ازند که نقش آنها بيان چيزی 
اس��ت که آرزو را اغناء می کند. به بيان س��اده، این فرض مطرح می ش��ود که 
چني��ن چيزی بهتر اس��ت وجود داش��ته باش��د« )Werth 1999, 230(. به 
عنوان مثال، روی تخته نوشته شده است: »شهيدان زنده اند اهلل اکبر، به خون 
غلتيده  اند اهلل اکبر«. اما تصویر بعدی همين افراد آسيب دیده را نشان می  دهد 
که روی تخت های بيمارس��تان خوابيده اند. گویی زنده بودن شهيدان، اما مرده 

1. boulomaic modality
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بودن آنان که در راه ش��هادت رفته اند، اما ش��هيد نشده اند، به چالش کشيده 
می ش��ود. فيلم نشان می دهد که ش��کاف ميان جهان آرزوی اجتماع و جهان 
آرزوی جانبازان آنقدر عميق است که نزدیک کردن آنها به هم ممکن نيست. 
در جهان آرزوی اجتماع، ش��هيدان ارزشمند تلقی می شوند و آنان که در این 
راه رفته اند، اما زنده مانده اند، طرد می ش��وند. این عمل از دید جانبازان و نيز 
مخاطب فيلم، غيراخالقی است و جهان متن بارها آن را به نقد می کشد و در 

الگوی آرهاوس در بخش 3 چگونگی عملکرد آن نشان داده خواهد شد.
جهان دیگری که در جهان وجهی ش��کل می گيرد، »جهان باور« نام دارد 
که درآن ش��خصيت یا مشارک باور خود را در گزاره ای خاص بيان می کند. به 
عنوان مثال، در نوحه  ای که یکی از افراد آسایش��گاه دربارة امام حس��ين )ع( 
س��رمی  دهد و سينه می زند، جهان ممکن داس��تان امام حسين )ع( در کربال 
بازس��ازی می ش��ود. س��پس با نش��ان دادن این افراد که از جنگ برگشته اند، 
تش��نگی و مظلوميت حسين به زندگی این افراد پيوند زده می  شود. این ادغام 
ميان نوحه و تصویر افراد و پيش انگاشت های موجود شکل می گيرد و واکنش 
جامعه را نس��بت به این آس��يب دیدگان به نقد می کشد که گویی افراد جامعه 
همان اهالی کوفه هستند که به امام حسين )ع( پشت کرده اند.کشمکش ميان 
جهان ه��ای متفاوت، مثاًل جهان آرزو و باور یا ه��دف در جهان متن می تواند 
پيرنگ های متفاوتی را موجب شود )Ryan 1991, 120( و شکل های مختلف 
پيرنگ، به معنای مواجهه با چند جهان واقعی است که در این فيلم، با ساخت 

چند جهان متناقض به موازات یکدیگر مواجه هستيم.
جهان دیگری که در دل جهان های وجهی شکل می گيرد، »جهان هدف« 
نام دارد که به کنش های گفتاری یا گزاره هایی مربوط است که پيرامون مفهوم 
قصد کردن کنشی در آینده می چرخد. فعل هایی مانند قول دادن، ارائه دادن، 
درخواس��ت کردن و دستور دادن از جمله عناصر جهان  ساز این حوزه هستند. 
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هر یک از شخصيت های این داستان به شکلی »جهان هدف« خود را می سازد. 
به عنوان مثال، یکی از شخصيت هایی که مشغول سبزه انداختن برای سال نو 
است، بيان می کند که هدفش از این کار این بوده است که به فرزندانش بگوید 
به یاد آنها بوده، هست و خواهد بود. به عقيدة ورث، »ميان جهان هدف و آرزو 
گاهی ممکن اس��ت هم پوش��ی هایی وجود داشته باشد، اما در نهایت، برعکس 
جه��ان هدف، در جه��ان آرزو هيچ قصدی برای تحقق آرزو دیده نمی ش��ود« 

 .)Werth 1999, 231(

4ـ2. جهان های وجهی معرفتی
جهان معرفتی نيز جهان جدیدی را در ذهن مشارکان گفتمان یا شخصيت های 
جهان متن ش��کل می دهد. جهانی که به  واس��طة افعال وجهی معرفتی شکل 
می گي��رد، موقعيت هایی را ترس��يم می کند که از دانش مش��ارکان گفتمان یا 
ش��خصيت های داس��تان فاصله دارد و این فاصله می توان��د باعث بحران، عدم 
تحقق یک امر، کش��مکش یا اوج داستان بشود. فعل های وجهی که این جهان 
را می س��ازند، عبارت  اند: از فکر کردن، دانستن، فرض  کردن، باورداشتن، شرط 
بستن، بایستن، توانستن، ممکن بودن و… )Gavins 2003, 132(. به عنوان 
مثال، شخصيتی که عاشق کونگ فو است، ابراز می دارد که »من مدرک دارم. به 
من رسيدگی نمی کنن. کارت جانبازی منو نمی دین. نه اینکه بگم پيکان بدید، 
نه. واقعيت موجی هس��تم.کونفو عشقمه. بروس��لی روحمه. به خدا من آدمم«. 
در این جهان، موقعيت فردی ترس��يم می ش��ود که باید کارت موجی بودن را 
دریافت کند و فکر می کند که موجی واقعی است، اما حقش ضایع شده است. 
او در ج��ای دیگری می گوید: »دیوانه نيس��تم، موجی هس��تم. اگه مرخصمون 
نمی کن��ن، پس چرا کارت موجی ام رو نم��ی دن؟«  فرد دیگری می گوید: »اگر 
مرتکب قتل هم ش��ده بودی��م، تا حاال عفو خورده بودیم. ح��اال چرا ما رو نگه 
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داش��تن؟ البد می خوان عتيقه مون کن��ن«. منطقی که در گفتة این افراد دیده 
می شود، ناش��ی از خودآگاهی آنهاست که شرایط خود را می دانند، اما معرفت 
نسبت به خود، باعث درد بيشترشان می شود. در این جهان معرفتی، فرد خود 
را ب��ه عنوان  آس��يب دیدة جنگ معرفی می کند که پس از جنگ نيز آس��يب 
اجتماعی دیده است و او را آدم فرض نکرده اند. درواقع، جهان معرفتی هرگونه 
فرض یا بعيد بودن را بيان می کند که درون جهان متن مطرح شده و به نوعی، 

یک موقعيت غيرواقعی و بعيد از متن اصلی ساخته می شود. 

5. تعامل و کشمكش فضاهای داستانی در ادغام نشانه شناختی
ایجاد شبکة پيچيده ای از امکانات غيرواقعی در داستان، نقش مرکزی در ظرفيت 
زیبایی ش��ناختی پيرن��گ دارد که راین این اصل را اص��ل گوناگونی1 می نامد. به 
ب��اور او، طبق این اصل بای��د در پی ایجاد گوناگونی و تنوع در جهان های ممکن 
جهان روایت باش��يم )Ryan 1991, 156( و این گوناگونی، با حضور جهان های 
فرض��ی و ممک��ن متعلق به ش��خصيت های مختلف و کش��مکش و تقابل ميان 
جهان های مختلف باعث گس��ترش پيرنگ  و ش��کل گيری جهان های نو می شود 
که بر ظرفيت زیبایی ش��ناختی اثر می افزاید. داستان ترانة اندوهگين کوهستان 
براس��اس جهان پایه ای شکل  می گيرد که ش��رایط زندگی برخی آدم ها را بعد از 
جنگ در موقعيتی خاص ترس��يم می کند و براس��اس این جهان، آسيب دیدگی 
و واکنش اجتماع نس��بت به این آس��يب موضوع اصلی این جهان است. در الیة 
گفتمان )هستة مرکزی فضای پایه(، گفته پرداز و گفته خوان مکالمه ای را دربارة 
موقعيت آس��يب دیدگان جنگ ایران و عراق شکل می دهند. در جهان موقعيت، 
آس��يب دیدگان جن��گ را می  بينيم که در بيمارس��تان اعصاب و روان بس��تری 

1. diversification
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ش��ده اند. در جهان پدیدارشناختی، کسانی که به دفاع از کشور خود می پردازند، 
باید در صورت آس��يب نيز مورد تقدیر واقع می ش��وند و دول��ت و جامعه از آنها 
قدردانی کند. درواقع، از لحاظ پدیدارش��ناختی، وقت��ی گفته پرداز و مخاطب با 
یکدیگر ارتباط برقرارمی کنند، موقعيت ارتباط را � که همان آسيب بعد از جنگ 
اس��ت � بازنمایی می کنند و قلمروی تجربه های فردی و بينافردی را که مستقل 
از فکر انس��ان وجود دارد، نش��ان می دهند. گفته پرداز در ای��ن فيلم، افراد مورد 
مصاحبه و همچنين زاویة دید کارگردان است و گفته خوان، تماشاگر فيلم است. 
پاره گفتارها در فضای نش��انه ای پایه توليد می ش��وند و عمل داللت نيز در همين 
فضا رخ می دهد. درواقع، این فضا پایه ای برای ساخت دیگر فضاها از جمله فضای 
ارجاع و ارائه )معادل تقریبی فضای درون داد در نظریة فوکونيه و ترنر( اس��ت و 
 .)Line Brandt 2012, 258( س��اخت معنا در گفته پردازی را تثبيت می کن��د
داللت به مثابة کنش ارتباط بخش��ی از موقعيتی اس��ت که تفس��ير مدلول ها را 
برعهده دارد و شامل باورها و ضدواقع ها و جهان فيزیکی با همة ویژگی ها، قوانين 
و محدودیت هایش اس��ت. یکی از فضاهایی که از فضای پایه منش��عب می شود، 
جایی که پاره گفتار توليد می شود، فضای ارجاع نام دارد که در این فيلم، موقعيت 
کنون��ی افراد مورد مصاحبه به عنوان بيماران اعصاب اس��ت. این فضا به واقعيت 
مرتبط اس��ت و درتقابل با محتویات فضای ارائه قرار دارد. فضای ارائه یک فضای 
غيرواقعی یا فضایی در گذشته است که در زمان حال وجود ندارد. گفته پرداز در 
فضای ارجاع، بيمار اعصاب و روان اس��ت. اما در فضای ارائه، چيزی در گذش��ته 
است؛ یعنی رزمنده ای که برای دفاع از ميهن به جبهه رفته است. تلفيق این دو 
فضا در فضای دیگری به نام فضای مجازی رخ می دهد که تاحدودی با محتویات 
فضای ارائه یکس��ان است. این فضا نيز غيرواقعی است یا به عبارتی، جهان آرزو، 

رویا، باور و… را به تصویر می کشد. 
ادغام فضای ارائه و ارجاع در فضای مجازی به  گونه ای رخ می دهد که گویی 
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واقعی اس��ت، حتی اگر باور نشود؛ چراکه یک بازنمایی مجازی است که چيزی 
را درب��ارة ارجاع مش��خص می کند )ibid, 261(. در این فيلم، ش��رایط واقعی 
افراد در زمان حال در فضای ارجاع با شرایط مورد نظر آنها در زمان گذشته در 
فضای ارائه تلفيق می ش��ود و مخاطب با استفاده از فضای دیگری به نام فضای 
ارتباط، قادر به تحليل موقعيت شخصيت های فيلم و ارزیابی آنها خواهد بود. 

طبق نمودار 1، ش��خصيت فيلم خود را رزمنده ای می بيند که بایس��تی 
مدال افتخار کسب می کرد، نه اینکه همچون یک بيمار اعصاب با او برخورد 
شود. یکی از ش��خصيت های فيلم که از انگليس به ایران آمده و عازم جبهه 
ش��ده بود، با حالتی بسيار منطقی روی تخت بيمارستان نشسته و از شرایط 
خ��ود برای مخاطب می گوید. جهان آرزوی او چندان رؤیایی نيس��ت و حق 
طبيع��ی او جلوه می کند: بازگش��ت به خانه. اما این جه��ان به رؤیایی ترین 
جهان او بدل ش��ده اس��ت. به گفت��ة او: »موقعی که چش��ام رو باز می کنم، 
ترجيح می دم در خانه باشم، اما می بينم همونجایی هستم که دیروز بودم.« 
یکی دیگر از شخصيت ها می گوید: »دوست دارم پيش مادرم باشم، مادرم که 
ش��هيد ش��د، پيش مادر خونده ام«. یکی دیگر از آنها می گوید: »دوست دارم 
پيش بچه هام باش��م. خيلی دوستشون دارم. پسرم تلفن زده بود اینجا. باهام 
حرف نمی زد... می گفت من مي خوام بچس��بم به قلبت.« درواقع، فضای ارائه 
برای تمام ش��خصيت ها، منطبق با شرایط آنها درگذشته است؛ یعنی زمانی 
که هنوز به جبهه نرفته بودند و درکنار همس��ر و خانواده به خوش��ی زندگی 
می کردند. آنان پس از جنگ، به جای دریافت مدال قهرمانی، خانوادة خود را 
از دست دادند، از سوی جامعه طرد شدند، مورد غفلت مسئوالن قرار گرفتند 
و حت��ی کارت جانبازی دریافت نکردند. جهان باور و آرزوی این افراد بر هم 
منطبق اس��ت و خواستة آنها چيزی نيست مگر بازگشت به موقعيت قبل از 
جنگ یا دست کم، کسب ارزش در برابر کنشی که در جنگ انجام داده اند.
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س��ناریوی موجود در فضای ارجاع مربوط ب��ه موقعيت کنونی گفته پرداز به 
عنوان بيمار اعصاب در بيمارستان است که به صورت کسی که دچار اختالل � 
چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ زندگی ش��ده اس��ت � قاب بندی می شود. این 
سناریو در زمان حال و در جایی که کنشگر و نتيجة کنش او ارزیابی می شوند، 
شکل می گيرند. سناریوی فضای ارائه به فضای باور و آرزوی گفته پرداز اختصاص 
دارد؛ آرزو برای بازگش��ت به گذشته ای که در آن دارای احترام اجتماعی بود و 
خانواده  او را طرد نکرده بودند. معنای نوظهور ادغام به فضای پایه برمی گردد و 
فرافکنی می شود تا موضوع مکالمه و نيز تغييرات روند مکالمه، ادراک مشترک 
مش��ارکان را تحت  تأثير قرار دهد. ادغام در فض��ای مجازی به عنوان زاویة دید 
گوینده گزاره بندی می ش��ود. س��ازوکار شناختی که به معنا اجازه می دهد تا در 

گوينده جنگنده کنشگربيمار

کنش

وضعیت

طرحوارهمانع/نيرو
کنشگر
کنش

وضعيت

فضايارتباط

فضايمعنا

فضايمجازي

فضاينشانهاي فضايارائه فضايارجاع

جنگندهدر
بيمارستانغيرفعال
ميشودوقادربه
کسبمدالنيست

دوري/دفاعازخانه

غيرفعالکردن

بيمار/جنگنده

بستريشدن

دورازخانه
جنگيدن

دفاعازخانه

مخاطبمدال

نمودار 1: ارزیابی موقعیت کنشگران براساس مدل آرهاوس
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ادغام ظاهر ش��ود، باید در تحليل دریافته ش��ود و بنابرای��ن، توصيفی از دانش 
پس زمينه ای، ط��رح واره ای برای ادغام دو درون داد ارائه دهد و درنتيجه معنای 
نو در ادغام مجازی ساخته شود. این محتوای معنایی نمی تواند در فضای ذهنی 
جداگانه  ای بازنمایی ش��ود؛ چراکه بخش بنيادین فرایند ساخت معناست و معنا 
در ذهن بازنمایی می ش��ود و بدون آن ام��کان حضور ندارد. دانش پس زمينه ای 
یا طرح واره ها در جهان پدیدارشناختی حضور دارند و در فضای ادغام به واسطة 
فضای ارتباط مورد اس��تفاده واقع می ش��وند. به عبارتی، ای��ن طرح واره ها برای 
قاب بن��دی ادغام اس��تفاده می ش��وند. از آنجا که این فضا ش��امل دانش ذهنی 
گوینده اس��ت، زمانی که مطلب��ی را برای ارائه به عنوان نش��انه ای برای ارجاع 
فرامی خوان��د، فضای ارتباط ناميده می ش��ود. این فضا ش��امل محتویات فکری 
مرتبط با قاب بندی در ادغام اس��ت و برای ظهور استنباط های معقول در سطح 

داللت ضمنی کاربردشناختی مورد استفاده قرار می  گيرد.
معنای توليده شده، محصول یک نگاشت ميان ادغام و طرح واره های مرتبطی 
است که ادغام را ساخت بندی می کنند. از چشم انداز گوینده، ادغام ممکن است 
نگاش��ت های طرح واره ای مختلفی را جذب کند و بستگی به این دارد که کدام 
س��اختارها بتوانند ميان درون دادها مشترک فرض شوند. از دیدگاه گفته پرداز، 
بحث مرتبط می تواند س��ناریوهای ممکن بس��ياری را ارائه دهد. نگاشت اجازه 
می دهد که طرح وارة مرتبط در فضای ارتباط بر بازنمایی ادغام ش��ده، فرافکنی 
ش��ود و آن را به عنوان روایت دربارة ارجاع ساخت بندی کند. طرح وارة مناسب 

برای پيرنگ کلی این فيلم این است که کنشگر بيمار یا قهرمان فرض شود: 

موقعیت بدتر:
کنش گر غیرفعال می شود )مرگ(

سناریوی ضدواقع: دریافت بهبودی
مشارکان دور می شوند )مانع: قطع یاری(

حرکت به 
سوی هدف

کنش گر

کنشگربيماراست
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ارزیابی واکنش جامعه نس��بت به رزمنده/ بيمار به صورت پيرنگ داس��تانی 
ای��ن فيلم و به صورت طرح وارة مانع/ نيرو مطرح می ش��ود که طبق آن نش��ان 
داده می ش��ود چگونه تلقی یک فضا )بيمار( به جای دیگری )قهرمان(، می تواند 
سرنوش��ت کس��ی را تغيير دهد. به عنوان مثال، تلقی بيمار از فردی که خود را 
قهرم��ان می داند یا تلقی قهرمان از فردی که بيمار اس��ت، می تواند سرنوش��ت 
کنش��گر را تغيي��ر دهد. در این فيل��م، افرادی که برای دفاع از س��رزمين خود 
به ميدان جنگ رفته اند و آس��يب دیده بازگش��ته اند، از س��وی بخشی از جامعه 
بيم��ار تلقی می ش��وند و این نگاه باع��ث فاصله گرفتن افراد خان��واده و جامعه 
از آنه��ا می ش��ود، درصورتی که آنها خود را ایثارگران��ی می دانند که در زندگی 
خ��ود به خاطر دیگ��ران اخالل ایجاد کرده اند. این ایثار از نگاه جامعه پوش��يده 
مانده و تلقی عنوان نادرس��ت، باعث کنش متفاوت نسبت به این افراد می شود. 
بدی��ن معنی که یک فرد موقعي��ت دیگری را تحت تأثير قرار می دهد و دیگری 
چگونه با سرنوش��ت خود رها می ش��ود. این طرح واره  برای ارزیابی کنش انسان 
به عنوان اخالقی یا غيراخالقی ب��ه کار می رود و می توان آن را طرح وارة اخالقی 
نامي��د؛ چراک��ه یک نامگ��ذاری غلط باعث تغيير سرنوش��ت بخش��ی از جامعه 
می ش��ود. کنش ها به صورت یاری رس��ان )اخالقی( یا آسيب رسان )غيراخالقی( 
ارزش گذاری می ش��وند. وقتی مردم به همنوع خود کمک می کنند، فعل »یاری 
کردن« از لحاظ نخستين الگویی فعلی اخالقی تلقی می شود که به معنی زندگی 
را برای کس��ی سهل کردن اس��ت. درحالی که فعل »آسيب رساندن« به معنی 

سناریوی ضدواقع:
کنشگر آسیب می بیند

موقعیت بهتر: دریافت پاداش
مشارکان نزدیک می شوند )رفع مانع(

کنش گر

کنشگرقهرماناست

)Brandit, 2012: 277( شکل 2: طرح وارة نیرو/مانع
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سخت کردن زندگی  کسی است و غيراخالقی تلقی می شود. 
درنتيجه یک داستان در فضای ارجاع وجود دارد که کسی بيمار است و بيماری 
او مس��ری است و به همين علت در بيمارستان بستری می شود تا از خانواده دور 
باش��د و بيماری به جامعه س��رایت نکند. در فضای ارائه داستان رزمنده  ای روایت 
می شود که برای دفاع از تماميت ارضی کشورش به مبارزه می رود و دیگران از او 
به  دليل این از خودگذشتگی قدردانی می کنند. قدردانی دیگران به مثابة پاداشی 
اس��ت که دربرابر کنش جنگنجو انتظار می رود، اما ش��خصيت های درون فيلم به 
جای قدردانی با طردشدگی مواجه می شوند و طبق طرح واره ای که فضای ارتباط 

آن را وارد فضای ادغام می کند، این کنش غيراخالقی است.
در فضای ادغام، کنشگر دارای هویتی متناقض است: رزمنده/ بيمار. رزمنده 
کس��ی است که از لحاظ جس��می بسيار سالمت اس��ت و بيمار، کسی است که 
س��المتش را از دس��ت داده اس��ت. ميدان جنگ فضایی برای درگيری اس��ت و 
بيمارس��تان فضایی برای آرامش. رزمنده کس��ی اس��ت که ب��رای خانه )وطن( 
می جنگد و بيمار کس��ی اس��ت که از خانه دور می شود. رزمنده برای مردم قابل 
احترام اس��ت و همچون قهرمان بازگش��ت او به خانه م��ورد تقدیر قرار مي گيرد. 
بيمار کس��ی است که از ترس سرایت بيماری، از او دوری می کنند. فضای ارجاع 
و فض��ای ارائه در این فيلم دو فضای متضاد هس��تند ک��ه یکی به جای دیگری 
گرفته می ش��ود )ر.ک. تغيير فضا/جهان( و بحران از همين جا ش��روع می ش��ود 
که ميان س��ناریوی مقصد و س��ناریوی مبدأ هيچ گونه شباهتی وجود ندارد، اما 
در فضای نش��انه ای موقعي��ت یکی به جای دیگری گرفته می ش��ود و در فضای 
ارتباط این عمل، غيراخالقی تلقی می ش��ود. درواقع، شکافی ميان اطالعات ارائه 
ش��ده در جهان ارجاع و جهان ارائه وجود دارد، ب��ه صورتی که ميان جهان باور 
و آرزو )جهان ارائه( و جهان اجبار )جهان ارجاع( هميش��ه کشمکشی هست که 
در نهای��ت هيچ  یک از این دو فضا کاماًل حکمفرما نمی ش��وند، چرا که قهرمانان 
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جنگ دارای رفتارهایی ضدهنجار هستند و همين رفتارها مانع استقرار طرح وارة 
اخالقی در جهان متن می شود.

نتيجه
در ای��ن پژوهش، ب��ا تلفيق نظریة جه��ان متن گوین��ز/ورث و مدل آرهاوس 
)اصالحية نظریة ادغام مفهومی فوکونيه و ترنر(، به تحليل فيلم مس��تند ترانة 
اندوهگين کوهستان، اثر حامد خسروی پرداخته مي شود. براساس نظریة جهان 
مت��ن، یک قلمرو ب��ه عنوان قلمروی واقعی در نظر گرفته می ش��ود که همان 
فضای پایه اس��ت و جهان های دیگری که به آن مرتبط می ش��وند، جهان های 
غيرواقعی یا فرضی هستند که باعث تمایز واقعيت از ناواقعيت می شوند. جهان 
پایه دارای س��ه الیه اس��ت و ساخت معنا یا نش��انگی در همين الیه قراردارد. 
جهان واقعی این فيلم، جهانی اس��ت که زندگی ناکام و شکست خوردة افرادی 
را به نمایش می گذارد که در جریان جنگ برای دفاع از ميهن مبارزه کرده اند، 
اما پس از دریافت آسيب های جنگ در آسایشگاه روانی تنها رها شده اند و در 
انتظار برگش��ت به خانه هستند. براس��اس الگوی آرهاوس، فيلم از جهان پایه 
ش��روع می ش��ود و عناصر جهان ساز و نقش گس��تر در دو فضای ارجاع و ارائه 
ب��ه هم پيوند می خورند. موقعيت فعل��ی افراد مورد مصاحبه به عنوان بيماران 
اعص��اب در فضای ارج��اع قرار دارد که ای��ن فضا به واقعيت مرتبط اس��ت و 
درتقابل با محتویاتی است که در فضای ارائه قرار دارد. فضای ارائه با توجه به 
موقعيت کنونی یک فضای غيرواقعی اس��ت که در زمان گذشته وجود داشته 
اس��ت. گفته پرداز در فض��ای ارجاع، بيمار اعصاب و روان اس��ت اما در فضای 
ارائه، جنگنده ای است که در گذشته بوده و برای دفاع از ميهن به جبهه رفته 
اس��ت. تلفيق این دو فضا در فضای دیگ��ری به نام فضای مجازی رخ می دهد 
که جهان آرزو، رویا، باور و ... را به تصویر می کشد. فضای ارجاع و فضای ارائه 
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در این فيلم دو فضای متضاد هس��تند که در فضای نشانه ای موقعيت یکی به 
جای دیگری گرفته می ش��ود و ارزیابی واکنش جامعه نسبت به رزمنده/بيمار 
به صورت طرح وارة مانع/نيرو در فضای ارتباط نشان داده می شود که تلقی یک 
فضا )بيمار( به جای دیگری )قهرمان(، می تواند سرنوشت کسی را تغيير دهد. 
افرادی که برای دفاع از سرزمين خود به ميدان جنگ رفته اند و آسيب دیده 
بازگشته اند، از سوی بخشی از جامعه بيمار تلقی می شوند و این نگاه باعث فاصله 
گرفتن افراد خانواده و جامعه از آنها می شود، درصورتی که تلقی عنوان نادرست، 
باعث کنش متفاوت نسبت به این افراد می شود. این طرح واره  برای ارزیابی کنش 
انس��ان به عنوان اخالقی یا غيراخالقی به کار می رود و در فضای ارتباط قرار دارد 
که الگوی آرهاوس آن را به الگوی ادغام مفهومی فوکونيه و ترنر می افزاید. طبق 
طرح واره ای که فضای ارتباط آن را وارد فضای ادغام می کند، کنش افراد اجتماع 
و مس��ئوالن نسبت به آس��يب دیدگان جنگ، کنش��ی غيراخالقی است. درواقع، 
ش��کافی ميان اطالعات ارائه ش��ده در جهان ارجاع و جهان ارائه وجود دارد، به 
صورت��ی که ميان جهان باور و آرزو )جهان ارائ��ه( و جهان اجبار )جهان ارجاع( 
هميش��ه کشمکشی هست که در نهایت، هيچ یک از این دو فضا کاماًل حکمفرما 
نمی ش��ود؛ چرا که قهرمانان جنگ دارای رفتارهایی ضدهنجار هس��تند و همين 

رفتارها مانع استقرار طرح وارة اخالقی در جهان متن می شود.
از دیگر دس��تاوردهای این مطالعه این است که در برخی موارد، شرایط ایجاد 
ش��مایل گونگی موجود است، اما غياب نسبی یا کامل آن نقش عمده ای در تقویت 
معنا و همچنين ساختن فضاهای معنایی جدید دارد. درواقع، معنا به صورت سلبی 
و در تمایز با دیگر نشانه ها ایجاد می شود، درنتيجه فقدان همانندی و شباهت برای 
شکل دهی به معنا الزم است. درنتيجه ناشمایل گونگی در این فيلم گاهی در سطح 
اس��تعاری، گاهی در سطح آهنگ کالم، گاهی هنگام ادغام تصویر و متن کالمی و 

سرانجام متن و موسيقی رخ می دهد و معنای عميق تری ایجاد می کند.
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