از يقین به ترديد:
تحول وجهنمايیِ قهرمان رمان طوبی و معناي شب
از ديدگاه نشانهشناسی اجتماعی



*

انشج م کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه الاهرا

فرزان سالودي
انشاا شباناناسی و نشانهاناسیت انشگاه هنر تهران

مهبود فاضلی
اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه الاهرا

فرهاد ساسانی
انشاا شباناناسیت انشگاه الاهرا

چکیده
هدف اصلی اين مقالهت بر سی وابط قد ت
جنسات و باشنةايی آن

مان طوبی و معناي شب با تأکاد بر مسئلة

اين مان است .يكی اش اباا هايی که شباناناسی اجنةاعی هلادم

برام بر سی من ن و آاكا کر ن ساشوکا هام ايدئ ل ژيک آن

اخناا میگذا ت واکاوم

ساخنا وجه و وجهنةايی است .اين پژوهزت با تأکاد بر نقز وجهنةايی ت لاد من ن و
مان طوبی و معناي شبت
باشت لاد وابط قد ت و مناسبات جنسانیت به بر سی وجهنةايی
با وش ت صافی -تیلالی پر اخنه اده است.

اين مانت چشمانداش تا يخی هفنا سالهام اش

شن ايرانی ا ائه میا ؛ اما ط بیت اخصات شن می مت

اين سار تا يخیِ وبهجل نهتنها

سادن به اهدافز نةیيابد؛ بلكه سارم قهقرايی ا میپاةايد .ط بی آغاش
سناو م
مانت شنی است که با کةال اطةانان سخن میگ يد؛ اما پايان اسنانت فر م است که به
* ن يسند مسئ لnavaei.neda@gmail.com :
تا يخ يافت4090/7/41 :

تا يخ پذيرش4090/44/47 :

فصلنامة علةی -پژوهشی نقد ادبی .3 .ش 02شمسنان ( 4090صص)400-410
فصلنامة علةی -پژوهشی نقد ادبی .3 .ش  02شمسنان ( 4090صص)10-30

ندا كاظمی نوايی
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گفنههايز ناست .واقعت سار تی ل وجهنةاهام ط بی

هاچچاا يقان ندا و هاچ باو م

اش قطعات و بايدِ بارونی به تر يد و اايدِ
وحی ط بی

ونی مال میکند .اين اسنیالة

ونی و سنرونی

پايان مانت با مناسبات و کا کر هام گفنةانی کالنترِ اجنةاعی

قاجا و پهل م اول

و ان

ا تباط مسنقام است؛ اين مناسبات اجنةاعی شنان ا اش انديشادنت گفنن

و مشا کت اجنةاعی

فضام بارون باشمی ا .

واژههاي كلیدي :نشانهاناسی اجنةاعیت طوبی و معناي شبت وجهنةايیت جنساتت سك ت.

 .1مقدمه
شباناناسی اننقا م مطرح

اين پژوهز قبل اش هرچاا مبننی بر مفاهاةی است که

میا  .شباناناسی اننقا م -که اجر فالر 4آغاشگر آن است -يدگاه و ويكر م

منن اش تكناکهام

مطالعات شبانی است که برام بر سی ايدئ ل ژمهام م ج

شباناناخنی اسنفا ه میکند .نگر شباناناسی نقزگرام نظا مند مايكل هلادم 2و
هةكا انز که

چها چ

هاافنی کا بر اناخنی به شبان اكل گرفتت اش اين ن ع

مطالعات اننقا م است .هلادم بر اين باو است که هدف اصلی شبانت اننقال معناست
و به هةان لالت گ يش ان برام تبا ل معنا منن ا میساشند؛ يعنی آنچه
ا تباطی اهةات ا ت

وبدل کر ن معناست؛

کنز

نناجهت شبان نها م اجنةاعی و بخشی

اش «نظا اجنةاعی» است .بر اين اسا ت شباناناسی به بر سی آن سنه اش کنزهام
اجنةاعی میپر اش که مبننی بر اننقال معنا بهواسطة شبان هسنند (مهاجر و نب مت .)43 :4071

يكی اش اباا هايی که سن

نقزگرام هلادم برام واکاوم من ن

میگذا ت بر سی ساخنا وجه است .براسا

پژوهزهام پاشانت

تجايه و تیلال

ايدئ ل ژيک من ن ا بیت پر اخنن به وجهنةايی 0اش اهةات شيا م برخ

هلادم ناا ضةن مباحث خ

کنا

ا است.

دستور نقشگرات بهتفصال به بر سی وجهنةايی

و ان اع آن میپر اش و باان میکند که به اين لال با اين
وجهنةايی پر اخنه است که

اخناا

تیلال گفنةانت بهويژه

جه اش جائاات به باان

گفتوگ هات هةة اين تن عها

با يكديگر تالقی میکنند و تأثارم نشان ا بر گفنةان میگذا ند ( & Halliday

.)Matthiessen, 2004: 150

اش يقان به تر يد :تی ل وجهنةايی قهرمان مان ط بی...
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مطالعة وجهنةايی و با اسنفا ه اش يدگاه

شبان اناسی اجنةاعی فالر و هلادم ص ت گرفنه است.
به ست آمده است که برام نة نهت به چند م

اين مطالعات ننايج منعد م

ااا ه میکنام:

ژان ژاک وبر )2441( 0با اسنفا ه اش اباا هام شباناناخنی به بر سی ايدئ ل ژمهام

پنهان
وايی

منن میپر اش  .وم
مان روزگار سخ

می سد که

پژوهز خ ت با عطف ت جه به وجهنةايیت جهانهام
1

مطالعهاش به اين نناجه

يكنا ا بر سی میکند .وبر

پسشمانة هريک اش اخصاتهام اصلی مانت ن عی خاص اش
1

وجهنةايی نها ينه اده است .ي يد لی ( )4932ساخنا وجهنةايی
جان آسنان ا تجايه و تیلال میکند.
آغاشين مان اما ا م

اين پژوهزت لی وجهنةايی

ت جه قرا می هد .هلادم ( )4932ناا

وجه نشان می هد که چط

مان اما اثر

7

وجهساشم و وجهگر انی

3

فرامیخ اند» 9اثر پريسنلی 44میقق میکند.

بر سی ساخنا
ساخنا

هةچنان ساخنا واژگانیت مضامان شمان و تعهدات اجنةاعی ا

صفیة
سن م و

اسنان «باش

شمانة بر سی من ن ا بی فا سیت پژوهزهام چندم با اسنفا ه اش سن
نقزگرام هلادم و ناا فرانقز بانافر م ص ت گرفنه است؛ اشجةله سادعلی سراج
( )4092فرايند افعال و ناا ان اع وجه ا

ه مان اش ه اسنانن يس شن ايرانی

بر سی کر ه است و هةچنانت سج م و کاظةی (شير چاپ) به بر سی وجهنةاهام
و اخصات شن

و اسنان بچة مردم و شهري چون بهش

پر اخنهاند.

با

مان

طوبی و معناي شب ناا پژوهزهايی انجا اده است؛ اشجةله مشات عاليی ( )4019به
تیلال فلسفی چهر شن

اين مان پر اخنهت ح ا ياو م ( )4013اش يدگاهی

اسط هام و وانکاوانه بر اين اسنان نظر افكنده و اولاايیناا ( )4072ناا خ انشی
وانکاوانه اش اين اثر به ست ا ه و معنقد است« :ط بی ناةة خاکی و شمانیِ شن است
و لاال ناةة افس نگر شن» .هةچنانت

پاياننامههايی به اين مان اش جنبههام گ ناگ ن

پر اخنه اده است؛ اشقبال بررسی سبکشناختی رمان طوبی و معناي شب (کالهیت )4030

و خوانش روان كاوانه و فمینیستی رمان طوبی و معناي شب و رمان به رنگ ارغوان
(الااسیت .)4090
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 .۸مبانی نظري پژوهش
 .1-۸وجهنمايی و توزيع مناسبا

قدر

اجر فالر برام تنظام الگ م « يدگاه وايی» خ ت اش وجهنةايی بساا اسنفا ه کر ه
پژوهزهايزت ان اع وجه ا به جةلهت افعال کةكی وجهیت 44قادهام

است .وم

وجهی يا قادهام جةلهت

تعةام هندهت 40افعال اناخنی

42

41

قادها و صفتهام ا ششگذا انهت

40

جةلههام

و غاره سنهبندم کر ه است (.)Simpson, 1993: 47

ساةپس ن 41ناا برام ا ائة الگ يی برام شاوية يدت به پاروم اش فالرت اش عناصر وجهی

اسنفا ه می کند .او چها ن ع اصلی نظا وجهی شبان ا نظا وجهی امرم47ت نظا

وجهی تةنايی43ت نظا وجهی بر اانی يا اناخنی 49و نظا وجهی ا اکی 24می اند

(هةانت  )10و به تعريف ن ع و چگ نگی اسنفا ه اش آن
اعنقا ساةپس نت ن ع وجهنةايیِ غالب

تیلال يدگاه میپر اش  .به

وايتها باعث بهوج

آمدن ان اع وايتها

با اقسا نظا هام وجهی مخنلفی میا  .بر اين اسا ت او وايتهام مخنلف ا
برپاية وجهنةايی غالب

هر وايت سنهبندم و تیلال میکند (هةانت  07بهنقل اش

خا میت .)4094

هةان ط

که باان کر يمت فالر و ساةپس ن برام تنظام الگ م يدگاه وايی اش

وجهنةايی بهره بر هاند؛ اما
قد ت

منن بپر اشيم .براسا

اين پژوهز برآنام تا با بر سی وجهنةايیت به مناسبات
تیلال وابط قد ت اش منظر ف ک 24ت قد ت بهص ت

پراکنده22ت نامنعانت چندچهرهت ت لادکنندهت ا ام اكلهام گ ناگ ن و بهمثابة ابكهام
اش وابط است که

تةا نقاط جامعه پراکنده اده است .به اعنقا ف ک ت قد ت عةاقاً

ابكة جامعه يشه ا و میت ان آن ا

تةا عرصههام اجنةاع و وابط انسانی

مشاهده کر (نظرمت  .)001 -000 :4094وجهنةايی اباا م کا آمد برام تیلال مناسبات
قد ت

منن

اخناا میگذا ؛ شيرا وجهنةايی تةا جنبههام گفنةان ا که

ا تباط به نگرش يا اعنقا گ ينده يا ن يسنده استت برمیگار (.)Fowler, 1977: 13
اين پژوهزت براسا

تقسامبندم هلادم

بر سی وجهنةايی بهعن ان اباا م نظرم

کنا

دستور نقشگراي نظاممندت به

خ انز مان طوبی و معناي شب

اش يقان به تر يد :تی ل وجهنةايی قهرمان مان ط بی...
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می پر اشيم و اش اين الگ م نظرم برام نشان ا ن وابط نامنقا ن قد ت و مطالعات
جنسانی اسنفا ه میکنام و

پی پاسخگ يی به اين پرسزها هسنام :وجهنةاهايی که

ط بی بهکا میبر ت چط

يدگاه او ا باان میکنند و اين وجهنةاها بهلیاظ وابط

قد ت بان شنان و مر ان چگ نه عةل میکند؟ ط بی

هر قسةت اش مان و

م اجهه با هريک اش اخصاتها اش چه وجهنةاهايی اسنفا ه میکند؟ اين وجهنةاها چه
تأثارم بر گفنةان میگذا ند و چگ نه جايگاه فرا سنی و فرو سنی ط بی ا بهعن ان
شن تعاان و تعريف میکنند؟
 .۸-۸وجهنمايی و وجه
20

بند تیقق میيابد؛ به يگر باانت تیلال فرانقز

کنز کالمی

ساخنا وجهیِ

بانافر م شبان

بندت وجه است و منظ

اش وجهت اخبا مت پرسشیت امرم يا الناامی

ب نِ فعل است (سلطانیت  .)447 :4030اش نظر معنايیت وجه به نگرش منكلم به وق ع يک
تعريفهام سننی اش وجهت وجه فعل ا ص ت يا جنبهام اش

خدا اطالق میا .

آن می انند که بر اخبا ت امر يا احنةال اللت میکند؛ بنابراينت سن
فا سی سه ن ع وجه برام فعل قائل میا  :وجه اخبا م که خ

سننی شبان

اامل و وجه خبر

و پرسز است؛ وجه امرم؛ وجه الناامی يا احنةالی (فراادو ت  .)224-249 :4009البنهت
اين تعريفها اش وجهت به کا کر اجنةاعی آن ت جهی نةیا  .آنچه

کنا

دستور نقشگرام هلادم باعن ان وجه و وجهنةايی به آن پر اخنه میا ت کا کر م اش
شبان ا

برمی گار که

ا تباط با نگرش گ ينده يا ن يسنده به مین ام گفنهاش

است.
 .4-۸قطبی  ۸3و وجهنمايی
هلادم و مناسن

21

آغاش بیث

میپر اشند .آنها مین يسند:

م

وجهنةايیت به تفاوت قطبات و وجهنةايی

سال  / 3اةا 02

403

قطبات بهعن ان تضا بان مثبت (اينط
(اينط

ناست .اين کا

ا نكن)؛ و وجهنةايی بهعن ان قضاوت گ يندهت يا

خ است قضاوت اش س م ان ندهت
بااد .نةیت اند اينط

است .اين کا

ا انجا بده!) و منفی

م

آنچه گفنه میا

(مةكن است اينط

بااد؟ اةا نبايد آن کا ا انجا هی .نبايد آن کا ا انجا

می ا م؟) مطرح است (.)Halliday & Matthiessen, 2004: 143

بنابراينت
میکند.

قطبات با و قطب مثبت و منفی سروکا ا يم که چاام ا

واقعت قطبات اننخا

بان بله و خار است؛ اما اين وت تنها امكانات م ج

شبان برام باان يک پديده ناسنند؛ بلكه
آنچه

يا اثبات

جات من سطی که اامل ان اع منن عی اش
ا ؛ نظار «گاهی» يا «اايد» .اين

اين ماان اتفاق میافندت وج

جات

من سط بان و قطب مثبت و منفی هةگی بهعن ان وجهنةايی اناخنه میا ند.
 .3-۸انواع وجهنمايی
براسا

تقسامبندم هلادم

دستور نقشگرات وجهنةايی به و گروه ک چکترِ

وجهساشم و وجهگر انی تقسام میا  .وجهساشم باانگر احنةال 21و تناو  27است و
وجهگر انی
و حد

برگارند اجبا  23و تةايل.

است و وجهگر انی امر پاشنها

برمیگار  .احنةالت خ

اامل سه

«اايد» و «مةكن است» که ا ام

29

واقعت وجهساشم منضةن معنام پازبانی
ا (با

جات مخنلفی اش قطعات يا تیكم)

جه اش قطعات است :قادهايی نظار «احنةاالً»ت
جة قطعات کم هسنند؛ قادهايی نظار «حنةاً» که

جة قطعات شيا ا ا است؛ به هةان ترتابت جة تناو
اش قطعات اش «گاهی و معة الً» تا «هةاشه و هرگا» ا

ناات خ

امنهام گسنر ه

برمیگار  .هريک اش اين

وجهنةايیها با فعلت قادت فعل کةكی و عبا ت حرف اضافهام نشان ا ه میا
(هةانت  )414-407هةچنانت وجهگر انی که برام باان

جهام اش اجبا بهکا می و ت

جات مخنلفی اش پاشنها تا امر و اجبا ا اامل میا .
نكنة يگر که هلادم و مناسن
وجهنةايی است .منظ

دستور نقشگرا به آن میپر اشندت «جهت»04

اش جهتت فاعلی يا مفع لی ب ن جةلهها و وجهنةاهاست.

جة قطعات و قد تی که وجهنةاها به کال می هندت بهطرش برجسنهام به فاعلی

اش يقان به تر يد :تی ل وجهنةايی قهرمان مان ط بی...
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(س بژکنا  )04يا مفع لی (اوبژکنا  )02ب نِ اين ن ع جةالت بسنگی ا  .فاعلیساشم
به باان عقاد ن يسنده يا گ ينده مرب ط می ا .
کر هايم تا هةچ ن واژ subject

اين واژهت مفع لیساشم قرا

اين پژوهزت اش واژ فاعلی اسنفا ه

انگلاسیت معنام عاملات ا تداعی کند.
که مفه

ا

مقابلِ

کنزپذيرم ا بهنةايز میگذا .

فاعلیساشم اش ع املی است که قطعات شيا م به کال میبخشد .و جةلة «اين حرف
مطةئناً صیاح است» و «من مطةئنم که اين حرف صیاح است»ت
يكسانی اش معنا ا پ از می هند؛ اما تفاوت آنها
گ ينده با باان فاعلیت بهط

اين است که

ظاهر امنة
مثال و ت

آاكا منبع اعنقا اسخز ا باان میکند و اين اا باان

بر لین و گفنةان تأثارم بساا میگذا

(هةانت .)414-409

اينجا الش است به مبیث يگرم

وجهنةايی» 00ااا ه کنام .هلادم

م

وجهنةايی باعن ان «باان اسنعا م

مبیثی جداگانه به ت ضاح اين مفه

میپر اش که

هة ا ه امنهام وساع اش اننخا ها به وم گ ينده باش است تا بهوسالة آنها قطعات يا
عد قطعات سخنز ا منعكس کند؛ بنابراينت مةكن ناست که بن ان فهرسنی قطعی اش
باان اسنعا م وجهنةايی ا ا ائه کر ؛ بلكه باان قطعات يا عد قطعات اش س م گ يندهت
فقط اش طريق مفه

کل منن فهةاده میا ؛ برام مثالت هلادم «من معنقد ناسنم» ا

باان احنةال اسنعا م
حد

00

نظر میگار يا «من فكر میکنمت گةان نكنمت من مطةئنمت

میشنم» ا اههام يگر باان قطعات يا عد قطعات اش س م گ ينده می اند؛ به

اين ترتابت باان اسنعا م وجهنةايی هرگ نه اننخابی ا که گ ينده بهوسالة آن
قطعات کالمز ا تعاان میکندت

برمیگار  .هلادم

جة

مثالهام منعد م به تفسار

اين معنا میپر اش و باان میکند :عبا ات « وان است کهت کسی نةیت اند اين ا
کندت مشكل میت ان اش پذيرش آن اجننا
«من مطةئنم» که خ

جهام اش باان اسنعا م وجهنةايی است (هةانت .)141-140

هةچنانت وم باان می کند که گ ينده
اننخا هام مةكن ا
م افق است کهت اکثر مر
کهت اكی

کر ت اكی ناست که» هةگی يک معنا ا :
باان احنةال ناا به هةان ترتابت امنهام اش

باان يک ن ع اش احنةال

اخناا

ا  :گاا ههام «هر معلةی

م افقاند کهت هرکسی می اند کهت اةا نةیت اناد اک کناد

اين ناست که» و باانهام بیاةا

يگر اش اين ستت هةگی به اين معنا
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هسنند« :من معنقد ».

نناجهت او بر اين نكنه تأکاد میکند« :وجهنةايی به ح شهام اش

معنا که بان بله و خار قرا

ا ت ا جاع می هد و اين میدو ه ا اامل میا  :آنچه

بان و قطب مثبت و منفی میآيد» (هةانت .)143-147

 .4تحلیل دادهها
براسا

آنچه تاکن ن مطرح کر يمت اکن ن وجهنةايی

تیلال می کنام .ط بیت اخصات می م مانت

مان طوبی و معناي شب ا
وند تا يخیِ هفنا سالهام که

مان مطرح میا ت سارم قهقرايی و ن مادانه ا طی میکند که اش قطعاتت ايةان و
اطةانان تا تر يدت تر ت يأ

گی ا فرامیگار  .اين سار ناولی و قهقرايی

و سرخ

معل ل ع املی چند است؛ اشجةله اش ست ا ن منابع خا جی قد تت سك ت و جبر
اجنةاعی با شنان

اين و تا يخی و ناا مناسبات مكانیِ جنسانیاده که ط بی

ا اش مشا کت اجنةاعی باشمی ا .
بر اين اسا ت بندها و جةالت م
هدفةندت

تیلال ا با وش نة نهگارم و اننخا

سط ح مخنلف اشقبالِ وجهنةاهايی که ط بی

شندگیاش بهکا میبر ت بر سی قد ت ط بی
تیلال وجهنةاهام ط بی

و ههام مخنلف

مقايسه با يگر شنان و هةچنان

م اجهه با مر ان اننخا

ا امه به تیلال

کر يم که

کافی برخی اش اين نة نهها میپر اشيم.
 .1-4قاطعی

طوبی و دسترسی به منابع قدر  :تقابل وجهنماهاي طوبی در مصاف با ديگر زنان

اين مانت

پسشمانة هريک اش اخصاتهات و ناا

و ههام مخنلف شندگی و

اخصات ط بیت ن ع خاصی اش وجهنةايی برجسنه اده است .ط بی
و ج انیت با وجهنةاهام با ا شش شيا

01

و ان ک کی

و جةالت امرم به مخاطب معرفی میا .

ابندام اسنان ناات تفاوت اخصات ط بی با يگر شنان و قد ت و قاطعانز
برجسنه اده است.

صفیة آغاشين مانت وقنی اولان با مخاطب با ط بی م اجه

میا ت چالز او با و شن يگر بهتص ير کشاده اده است.

واقعت

هةان بند

آغاشين مانت مخاطب با چالز بان سه شن م اجه است :شنان حاجمصطفی که با

اش يقان به تر يد :تی ل وجهنةايی قهرمان مان ط بی...
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و ط بی اخصات

می م مان:
و شن حاجمصطفی اش پشت پنجره به با

هاجدهساله مینگريسنند .شن با گتر

اين انديشه ب

که اگر حاجی ناگهان و بیخبر باايد و

عاقلتر و م ذمتر

هرا

با

ناةهعريان ا

و

وس سه که به ط بی ملیق ا

ب

ح ض بباند چه خ اهد اد؟ شن ک چکتر سا ه و بچهگانه ب
و ح ض ا بش يد .شن با گتر پنجره ا گش ه

تا ط بی ا صدا کند .شن ست اش کا کشاد و بهس م او برگشت .گر کا ب

اگر با ان نب

و

عرق اش سراپايز جا م میاد .شن با گتر گفت که اينط

ناةهعريان ح ض اسنن کا خ بی ناستت اگر مر م باايدت حاجی باايد يا يگرم
[ ]...ط بی لبهايز ا بههم فشر و وبا ه سرگر کا اد .يگر اما کا به لز
نةیچسباد [ ]...بساط حةامز ا آما ه کر ت چا
بارون آمد.

اتاق ا قفل کر و بهطرف

به پشت پنجره هج

و وبنده انداخت و بقچه به بغل

خانه اه افنا  .شنان حاجمصطفی وبا ه

آو ه ب ند .شن با گتر پنجره ا باش کر تا بپرسد ط بی کجا

می و  .شن ج ان گفت به گرمابه می و و اگر شهرا آمد بگ يند به نبال او به آنجا
باايد .شن حاجی میخ است چاام بگ يدت اش طرف ا هرش سن
نةیکر بگ يد و ط بی اش

اات و جرئت

که بارون فت انديشادت بیاک عذ آنها ا بايد

بخ اهد (پا سیپ ت .)0-0 :4013

اين بند آغاشين مانت بی نگ با اخصات مسنقل ط بی م اجه میا يم که
تعدا شيا م اش مؤلفههام شباناناخنی بر اين امر صیه میگذا ند .اخصات مسنقل و
قاطع ط بی

ابندام مانت

میا  .ط بی با اننخا

قالب وجهنةاهام بايدت بیاک و می انست آاكا

وجهنةاهام ا ام قد ت و ا شش شيا ت اش بان امكانات

م ج ت باشنرين قطعات ا به کال خ
او بر يگران تأکاد میکند .هةانط

اخنصاص می هد .اين امرت بر برترم م قعات
که هلادم ( )1982: 141ااا ه میکندت اسنفا ه اش

وجه نةاهام ا ام با قطعاتت قد ت و ا شش شيا ت نااشمند سنرسی به منبع خا جی
قد ت است .با ا شای وجهنةاها و قد تی که اش اين طريق برام ط بی حاصل
می ا

ناا ناای اش سنرسی او به منابع خا جی قد ت است که

مخاطب گ اا می ا .

ط ل اسنان به

صفیة بعد و پس اش اين بندت ط بی شير ساية اخصات
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پد ش تعريف میا « :مر م به با گی ناا» و تأثار پد ش

شندگی و جايگاه

اجنةاعی وم باان میا :
نهسالگی وقنی پد شت حاجیا يبت اش سفر مكه برگشنه ب ت گفنه ب
ط بیخانم ا-

که او ا-

شير ناو ان طالم خانه خدا عا کر ه است تا عةرش به

اشام

عةر ن ح بااد .خاطر پد شت مر م به با گی ناا برايز گرامی ب  .پد ش با آن
قامت بلندت سر اغلب خةاده به جل و چشةان نافذ قاق .لقبز ا يب ب

بهخاطر

علةزت و اش وشم که ط بی ست چپ و اسنز ا تشخاص ا ه ب ت اين م ض ع
ا می انست (پا سیپ ت .)1-0 :4013

با بر سی وجهنةاهام شنان حاجمصطفی
خ

ت جهی

هةان بندِ آغاشين مان ناات به نكات

با هريک اش اين ااخاص و چگ نگی جايگاههايشان پی میبريم.

«شن با گتر حاجی» با آو ن وجه ارطی «اگر» که منضةن معنام تر يد و احنةال
خ

استت به عد قطعات م

و يگران

کالمز امن میشند و ناا

اش مر ان بهعن ان نها هام مسلط و ناظر يا میکند؛ بنابراينت او
گفنةان مر ساال انه مشروعات میبخشدت
اقندا

فنا میکند؛

کالمز

مقا شنی که به

برابر ط بی قرا میگار که اش م ضع

نناجهت تقابل وجهنةاهام اين و اخصاتت تقابل

نظا

گفنةانی هريک ا آاكا میکند.
 .۸-4زاوية ديد ،فاعلیسازي و جم
هةانط

که

امري :ديگر عوامل قطعی

مباحث نظرم مطرح کر يمت فاعلیساشم اش ع املی است که قطعات

شيا م به کال میبخشد .فاعلیساشم اش يگر مؤلفههايی است که
ط بیت قطعات ا

در ك م طوبی
و ان ج انی

کال او تثبات میکند:

به پد ش گفنه ب

هرگا اجاشه نخ اهد ا میبت هاچکس حنی فرشندش جانشان

عشق خداوند برام او بش

(هةانت .)49

ط بی ناگهان تصةام گرفت .بهجام ما

اروع به صیبت کر  .ت ضاح ا که خانم

والده خ اسنگا م پادا کر ه و امر امرم است خان ا گی که

ص ت پاسخ

میت اند اسبا کدو ت بان اق ا ا باعث ا  .اما اگر حاجآقا مايل بااندت اوت ط بیت
حاضر است به هةسرم ايشان آيد و مشكل میرمات حل ا [ ]...خنر بهسا گی

اش يقان به تر يد :تی ل وجهنةايی قهرمان مان ط بی...
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اين معنی نةیباندت بهويژه آنكه میرمات مهمتر اش هرچاا

يگر است (هةانت .)22-24

پاز اش تیلال فاعلیساشم و جهتِ وجهنةايی
مان بپر اشيم؛ شيرا

اين بندت بايد به شاوية يد

اين نة نهها شبان ط بی و اوم

اين

هم تناده است .اگر اننقال

سخنان و افكا اخصات اش شبان اومت باشنةايی گفنا و انديشه نا ا .

باشنةايی

گفنا و انديشهت گاهی اوم با گفنا مسنقام و گاه غارمسنقامت سخنان و افكا
اخصات ا به خ اننده مننقل میکند .هةچنانت ترکاب صدام اخصات (نقل مسنقام)
و صدام اوم ا سخن غارمسنقام آشا مینامند .يكی اش سنهبندمهام جامع
وج ه باشنةايی گفنا و انديشه ا مکهال ( )4973انجا
بر سیهايزت باشنةايی گفنا و انديشه ا

با

ا ه است .وم

هفت سطحت اش خ گ يی میض تا

میاکات میضت سنهبندم کر ه است ( ية ن کنان01ت  .)403 :4037ن يسند مان طوبی و

معناي شب با اا

باشنةايی گفنا و انديشهت اين امكان ا به ست میآو

اخصاتها نف ذ کند و افكا آنها ا بهشبان آو ؛ بنابراينت

که به ذهن

اين بندهات وجهنةايی

اوم ناا بهکةک وجهنةاهام ط بی میآيد و فاعلیساشم که با قطبات هةراه میا ت
باشنرين با قطعات ا به کال ط بی میبخشد .پاز اش اين گفنام که

باان فاعلیت

گ ينده آاكا ا منبع اعنقا

اسخز ا باان میکند« :من مطةئنم» قطعات باشنرم به

کال می هد تا «مطةئناً».

عبا اتی نظار «هرگا اجاشه

نخ اهم ا »ت
ايرا م

اين نة نههات فاعلیساشم

القام کنشگرم اخصات نقز بساايی ايفا میکنند .هةچنانت «من

اين معنی نةیبانم» با «ايرا م

اين معنی ناست» بهظاهر يک معنا ا مننقل

میکنند« :ايرا م ندا »؛ اما تأثارم که اين اننخا
تثبات جايگاه ط بی

مقا فر م است که

فاعلی بر کال و گفنةان میگذا ت
جايگاه مرجعات و تصةامگارم قرا

ا .
 .4-4جم

کر  07و فالر

امري :تقابل مناسبا

قدر

طوبی و مردان

پژوهشی مشنرکت جةالت امرم ا اباا هايی قلةدا میکنند که افرا

فرا ست برام اعةال قد ت بر افرا فرو ست

گفنا بهکا میبرند .به باو آنهات
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هنگامیکه مصاحبهکننده صیبنز ا
صندلی بنشان» اروع میکندت
اخناا

يک گفتوگ م ونفره با جةلهام مانند « وم

واقع اش بان گاينههايی که برام اروع گفتوگ

اانه استت مسنقامترين ن عت يعنی جةلة امرمت ا برمیگايند ( & Kress

.)Fowler, 1979: 66-67

کا بر جةالت امرم اش يگر مؤلفههايی است که قطعات ا
می کند .ط بی پس اش يدا با آقام خاابانی و عااق او ادنت

کال ط بی تثبات
قالب جةالت امر و

نهی نظار «آقا مرا وست بدا يد» (پا سیپ ت  )01 :4013و «خدايا نبا ان يگر» (هةانت )19

اين و ان بهکا میبر ت اخصات قاطعت

سخن میگ يد .جةالت امرم که ط بی

مسنقل و کنشگر او ا بهخ بی بهنةايز میگذا  .هةانط

بر سی ان اع

که

وجهگر انی ت ضاح ا يمت اين ن ع وجهنةاها طاف گسنر هام اش پاشنها تا اجبا
کال خ

برمیگارند؛ بنابراينت هنگامی که ط بی

ا

اش جةالت امرم اسنفا ه میکندت

به اين معناست که اش بان اننخا هام مةكنت قطعیترين و آمرانهترين حالت ا
برگايده است.

حالی که ط بی برام باان پاشنها خ ت امكانات يگرم هةچ ن

گاا ههام «کاش يگر با ان نبا »ت «بهنر ناست يگر نبا ؟» و «میا
وسنم اانه باای؟» و «کاش وسنم اات» ا

«میا

مسنقامترين ن ع باان ا که جةلة امرم استت اننخا
میا

که ط بی اش اين جةالت امرم
م

قطعات

ط بی چندان نة

اخناا

نبا انی»ت و ناا

ا ت صريحترين و

میکند .با کةی قت مشخص

تکگ يیهايز اسنفا ه میکند و اين ن ع اش

خا جی ندا .

مقابلت اين مر ان هسنند که

گفتوگ با ط بی اش جةالت امرم اسنفا ه میکنند .وجهنةاهام امرم که مر ان
جريان ح ا ث مان و ناا

مصاف با ط بی بهکا میبرندت جالب و حائا اهةات

است .شمانیکه ط بی اولان با با آقام خاابانی و ناا اخصانی ويز بهنا گداعلاشاه
وبه و میا
حض

خ

و بهن عی به اين افرا سر میسپا ت اين ااخاص با جةالت امرمت
ا به مخاطب و به ط بی اعال میکنند که البنهت معرفِ جايگاه اجنةاعی

اين و مر است .آقام خاابانی اولان با با اين جةلة امرم و البنه ت صاف اوم اش
صدام او که حالنی وهةی ا ت لاد میکندت

مان ظاهر میا

که اين امر منناسب

با اخصانی است که اش او تا پايان مان بهتص ير کشده میا  :مر م عالِمت مبا ش و

اش يقان به تر يد :تی ل وجهنةايی قهرمان مان ط بی...
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که تا آخر عةر تكاهگاه وحی ط بی باقی میماند« :صدام تاا و برند

مر م ناگهان فضام اطراف گ
گداعلاشاه-
میسپا  -ناا

عة می ا

پ ااند :ولز کناد» (هةانت .)29

خ

ويشی که ط بی پس اش ناکامی
نخسنان يدا با ط بی

که خ ت جايگاههام قد ت اين افرا

سادن به آقام خاابانی به او سر

قالب جةالت امرم با وم صیبت میکند
مصاف با ط بی ا تأياد

ناام مان و

میکند:
ط بی سر پايان انداخت .آقا قد

يگرم پايان گذاات و قلب ط بی پايان يخت.

گفت« :ما باش يدکنند شن ا يمت اما نه شنهايی اش ن ع اةا .شنان ا ممر هت شنان
بیسرپرست ماندهت شنانی که هةهچاا خ

اين ص ت اگر سفر

ا اش ست ا هاندت

سخنی ا برعهده بگارند باکی ناست .اما اةا منعهد بچههاينان و ا هرتان ناسناد؟»
ط بی وبا ه سر فرو آو  .آقا گفت :برگر يدت ه سال يگر باايادت خ اه ا پادا
خ اهاد کر (هةانت .)410

بنابراينت ط بی که

باو ذهنیِ خ

مقايسه با يگر شنان و ناا

و

تکگ يیهايز قاطع است و با وجهنةايیِ با ا شش شيا و وجه امرم سخن میگ يدت
برابر مر ان

معا الت قد تت

ا

م ضع ضعف قرا

و هةچنان مر ان

مصاف با ط بی صاحب جايگاه قد ت هسنند.
 .3-4سکو  :سترونی روحی طوبی
براسا

آنچه تاکن ن خالصهوا باان کر يمت ط بی

سخنانز برخ

و ان ج انی اش قاطعات شيا م

ا است که اين مسئله با سنرسی او به منابع قد ت ناا ا تباط

ا  .اما مسئلة پژوهز اين است که ط بی تا پايان مان سارم قهقرايی ا میپاةايد و
چا

گرگ نی اش قطعات به تر يد میا .

ط بی هاچ کةكی نةیکند و
براسا

شندگیاش تأثارم بساا نةیگذا .

برخی پژوهزهام شباناناخنی

وجهنةاهام با قطعات شيا ت ايجا تغاار
تال

پژوهشی که

با

واقعت اين قاطعات به پاشبر اهداف
با

مانهات يكی اش کا کر هام

اخصاتها و

فصل اول مان اما انجا

وند اسنان است؛ مثالً

ا هت نشان می هد که چط
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اسنفا اما اش بايد و برخی وجهنةاهام يگرت اخصات و جهانبانی وم ا منی ل
میکند ( .)Taylor, 1978: 368بنابراينت

اين مان

بر سی وجهنةاهام ط بی

اننظا می فت که وجهنةاهام قطعات ناام ط بی ا ناا تغاار هد؛ اما وم م فقانی
اين شمانه به ست نةی آو  .تی ل اخصات ط بی که با بارون فنن اش خانه و
يدا با آقام خاابانی اتفاق میافندت او ا

و ان

ظاهر به قطعانی برمیگر اند که

ک کی و پاز اش اش واج اات؛ اما اين ن ع وجهنةايی بر وقايع شندگی ط بی و
پاشبر اهدافز اثر نةیگذا ؛ شيرا هرگا به مرحلة باان
میانديشد؛ اما هرگا نةیگ يد .واقعت

نةیآيد .او معة الً با خ

سراسر مان وجهنةاهام «بايد» و «بیاک»

با «میانديشاد» همنشان میا ند:
شن انديشاد او [مارشا] اانباه میکند .ولت پا ااهان هرگا شوال نةیيافتت تا ناا ناا
ب ت اش اشل پا ااهان ب هاند .اين نةیا  .انديشاد اگر او نةیبايست با ااهاا ه
اش واج کندت آقا [آقام خاابانی] بايد بهنی م او ا

جريان بگذا

(پا سیپ ت :4013

.)71

افكا ط بی قاطعانه است و مؤلفههام شباناناخنی ناا اين قطعات ا تصديق و
تأياد می کنند؛ اما فقط
اش اين

مبیث شاوية يد مطرح کر يم که اين مان بهاا

وايت میا .
خ

فكر خ

او جريان ا ند و به مرحلة گفنا

بساا م اش م ا ت ط بی

بساا قاطع استت اين قاطعات

عان اينكه

نةیآيند .پاز

باشنةايی گفنا و انديشه
ناام

ذهن

ونی و

عالم واقعی و عانی هاچ نة م ندا .

م ا ت مخاطب اش البهالم تکگ يیهام

اين

ونی ط بی به انديشههايز پی میبر .

واقعت اش آنجايی که «سك ت مطلق غارمةكن استت و حنی اگر فر با صدام بلند
سخن نگ يدت تکگ يی

ونی ا بهط

سرتاسر مان با تکگ يی

مداو ا امه می هد» (صا قیت )12 :4092ت

ونی م اجهام که خ

اش ان اع سك ت میس

تیلال اين امرت نبايد نا يده گرفت که وقايع مان
می هد.

و ان قاجا و پهل م اول

واقعت يكی اش ننايج بالفصلِ مبانی سننی و ساخنا اجنةاعی

تا يخی و هةچنان مرشبندم جنسانی
که شن صاحب صدا نبااد و

میا .
اين و

جامعة بسنه و مر ساال آن وش ايرانت اين ب

ن بتگارم

گفتوگ کةنرين حق ا اانه بااد؛

اش يقان به تر يد :تی ل وجهنةايی قهرمان مان ط بی...
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و ان پهل م اول بهتص يب سادت «اش مر تص يرم برترت

ئا ست صاحب حق واليت بر هةسر و فرشند ا ائه ا ه است و شن ا منفعلت
فرو ستت مطاع و گ شبهفرمان ت صاف کر ه است» (کا ت )22 :4071؛ بنابراينت مجة عة
اوضاع سااسی و ساخنا هام خر و کالن اجنةاعی
ا منفعل و فرو ست ت صاف میکند.
بساا م م ا
ط بی قا

حض
نب

نناجهت

اين و ان بهاكلی است که شن
چنان اوضاعی صدام ط بی

ما م و عانی ندا  .طباعی است
ام

چنان فضام مر انهام که

ناا مشا کت کندت ذهن او «فعاالنه

میکر » (پا سیپ ت  )419 :4013و ما

ام

ناا مشا کت

بساا م م ا ت وجهنةايی قاطعانه ا اش طريق

صدام اوم و اش خالل ذهن ط بی میان يم.
ط بی «ح صلة ل هگ يی شنها ا نداات» و با آنها

خ

عان

نةیاد و

حالت به ناام مر ان ناا اهی نداات؛ بنابراينت عان قاطعاتت سك ت میکند .اوم
اين بند سك ت او ا به وانی باان میکند:
هرگا به شنهام يگر

اين با

گفتوگ پادا نةیاد .آنچه ب

حرف نةیش و با مر ان ناا هرگا فرصت
ذهن او ب  .ذهنی که فعاالنه

ام

ناا

مشا کت میکر و باال و پايان مسائل ا بر سی میکر و بساا کم به مرحلهام
می ساد که اش طريق شبان بهباان آيدت و اما اگر فرصنی پاز میآمد که اظها نظرم
بكند چنان به لكنت شبان چا میاد که ان ندگان مر حالنی اش لس شم و
عط فنی که با گان نسبت به بچهها پادا میکنندت پادا میاد .اش اين قرا ترجاح می ا
که حرف ناند و ساکت بةاند (هةانجا).

بساا م م ا ت صدام ط بی اهی به بارون اش ذهن او ندا ؛ هةانط
خ ش باوج

تالشهايز اهی به بارون اش خانه ندا

ادن ب ت ک چک ادن ب ت تاخ
فكرم ط بی ا

که

و «سرن ات شنانهاش خم

ن ب » .هةان ع امل سنرونی وحی و انجةا

پايان مان قم میشنند.
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 .5-4افول وجهنماهاي طوبی
و ههام مخنلف شندگی ط بیت چرخشی اش قطعات به تر يد ا يم؛ اش ثبات تا
بی ثباتیت اش مرکا ت جه ب ن تا فر م مااحم و اضافی ب نت اش پاشرو ب ن تا منیجر
ب نت اش ج انی تا پارم.
پايان اسنانت وجهنةاهام ط بی پس اش پی بر ن به ناکامی
خ اسنههايز

شندگی گرگ ن میا .

قسةتهام پايانی مانت تكرا جةالت

پرسشی و تر يد حكايت اش سرگشنگیت عد قطعاتت تر
وجهنةاهام ط بی

پايان مانت

سناابی به

و تالال او ا ند .اف ل

قالب و مسئله تباانپذير است :يكیت اش ست

ا ن منابع قد ت (اشجةله شيبايیت پد شت انايی و فضل) و يگرمت انجةا فكرم و
سنرونیِ وحیِ ناای اش
نناجة جة
اسناصال او

خانه ماندن و به سك ت تن ا ن .ط يی

فكرمت نات ان اش ک اطرافاانز است؛

پايان مانت

نناجهت هةه ترکز میکنند و

قالب وجهنةاهام تر يد و جةالت پرسشی بهنةايز گذاانه میا :

ط بی پرساد آيا آقا می اند او چه بايد بكند؟ [ ]...حقاقت چاست؟ چرا او بايد اش
خانه میافظت کند؟ چرا نبايد هةانط

که

ج انی آ شو اانه

نبال حقاقت اه بافند؟ چرا او ا وا ا کر ند که

ک ه و ات به

يک چها ي ا م بةاند و حاال

چرا بهخاطر اين امر اش او مننفرند؟ (پا سیپ ت .)073 :4013

گفنةانِ طباعی تلقیاده و تثباتاده طی قرنها که تناظرِ شن /ونت مر  /بارون ا
باشت لاد کر ه استت شنان ا اش مشا کت اجنةاعی
ط بی

اين مان اجاش حض

فعاالنه و مسنقل

بارون اش خانه باش اانه؛

نناجهت

فضام بارون ا ندا ت ون خانه

میماند و من لی خانه و نگهبان اجسا میا ؛ به اين ترتابت

پايان مانت حنی

عاجا اش ک اطرافاانز است:
تةا آن سالهايی که حريم خانه ا حفظ میکر ت حا ثه
او چاام نةی انست .هرگا وقت نكر ه ب
اکن ن چه؟ [ ]...ولی اايد میت انست آن ا

بارون

می ا .

چاام بداند .مسئ ل چاام نب  .اما
خاابان باابد .اگر چند صباحی يک

نفس خاابان اه می فتت اگر برابر مغاشهها میايسنا و به مر گ ش می ا ت
اگر مجلههام اسةاعال ا خ انده ب ت اگر به سفر فنه ب و ناا ا يده ب  .چه

اش يقان به تر يد :تی ل وجهنةايی قهرمان مان ط بی...
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چط
ب

ا

خانهاش حبس کر ه ب

اسةاعال ا آنهةه ي انه کر ه ب

به اين ترتابت اين امر

تا آنهةه ناساا بگ يد .چقد مضیک
نةیش  .او که ائم مدعی

(هةانت .)39-33

پايان مانت همشمان با پارم و اش ست ا ن ساير منابع قد تت

باعث اشبان فنن قطعانز میا .

تر يدت يأ

تا حا ثه ناگهان بر سرش س ا ا .

که اش حد پايانتنه چاام ا باشنر حد

جستوج م خداوند ب
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بخزهام پايانی مانت تكرا وجه پرسشی و

و اسناصالت چهر جديدم اش ط بی بهنةايز میگذا :
حااط اه می فت .بهط

ماههام بعد ا پريشانح ا

انديشة خانه

جدم

فرو فنه ب  .اايد حق با اسةاعال ب  .اگر خانه ا تعةار میکر اايد بچهها
نةی فنند .اايد اينط بیخبر نةی فنند .ولی چگ نه بايد خانه ا تعةار کند؟ اش کجا
اروع کند؟ با جسد سنا ه چه کند؟ هةة آن چااهايی که او ا به شندگی وابسنه
میکر هةان تلک و پ لک ب  .اگر آنها ا تغاار می ا ت يگر نه خ شت نه ه ينز
ا بهخاطر نةیآو  .يک

يا آ

مر ه پشت سرش ب  .بساا م اش آنها که

می ت انسنند گ اهی بدهند اوت ط بیت خنر ا يب استت مر ه ب ند .آن چند تايی که
مانده ب ندت پار و علال ب ندت اغلب حافظه نداانندت تنها چاام که برايز مانده ب ت
خانه ب

(هةانت .)072

اين بندت بهخ بی اليل اش ست ا ن منابع قد ت ط بی باان میا

و

هةان

حال ااهد وجهنةاهام تر يدت جةالت پرسشی و «نةی انمها» هسنام .وجهنةام «بايد»
جايز ا به «اايد» می هد و جةالت پرسشیِ پی پی اسناصال ا بهنةايز
میگذا ند.
سر گةی اش

آغاش مانت ط بی می اند و بهخ بی می اند؛ اما
يافنن حقاقت و حنی

پايانت ندانسنن و

يافنن اتفاقات وشمرهت

پرسشی پی پی باان میا ؛ بنابراينت سنرسیاش به منابع قد ت
میآو و تالای بیثةر برام حفظ آن ا  .مهمترين منبع قد ت ط بی

قالب جةالت
گذانه ا بهيا
ط ل مانت

پد شت ا يب مر م به با گی ناات ب ؛ اما اکن ن يگر کسی او ا بهخاطر نةیآو .
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 .3نتیاله
ساخنا هام قد ت ساخنا هام ثابنی ناسنند؛ بلكه با ت جه به مؤلفههام گ ناگ ن و
ارايط مخنلف منغارند .براسا

هةهجا هست و بهط

نظريات ف ک ت قد ت

يكسان ناا تقسام نشده است .يكی اش اباا هام مناسب برام بر سی وابط قد ت
مانت بر سی وجهنةايی است؛ شيرا با قد ت و قطعات
مننقل میا .

کال ت اش طريق وجهنةايی

اين پژوهزت ضةن پاشنها بر سی وجهنةايی برام آاكا کر ن و

تباان وابط قد ت

مان طوبی و

من نت به بر سی چگ نگی کا کر وجهنةاها

معناي شب با تأکاد بر مسئلة جنسات و باشنةايی جنسانی پر اخنام .بر اين اسا ت
ننايج شير به ست آمد:
 .4چگ نگی اسنفا ه اش وجهنةاها و

نناجهت قطعات يا عد قطعات

ا تباط مسنقام با سنرسی به منابع خا جیِ قد ت قرا
واقع تا قبل اش پارم و تنهايیِ ط بیت اسنفا

ا .

کال ت

ابندام مان و

وم اش وجهنةاهام ا ام با

قطعات شيا ت بان او و يگر شنان فاصلهام معنا ا ايجا میکند که اين تةايا
منناسب با جايگاه اجنةاعی اوست؛ اما

پايان مان که ط بی سنرسیاش به

منابع قد ت ا اش ست می هدت وجهنةاهايز ناا گرگ ن میا ند.
 .2نكنة

خ

اوست.

ت جه

وقطبی وجهنةاها اش س م

بر سی اخصات ط بیت حض

بساا م اش صینههات ط بی اش وجهنةاهام ا ام با ا شای شيا اسنفا ه

میکند؛ اما با کةی قت میيابام که اين قطعات فقط
شبان نةیآو ؛ بنابراينت سك ت که

ذهن اوست و چاام بر

سرتاسر مان با تکگ يی

ونی نة

میيابدت با ا شای و تأثار قد ت وجهنةاها ا به کةنرين حد می ساند.
 .0صدام ط بی اهی به بارون اش ذهن او ندا ؛ هةانط

که خ شت باوج

تالشهايزت اهی به بارون اش خانه ندا  .هةان ع املت سنرونی وحی و انجةا
فكرم ط بی ا

پايان مان قم میشنند.
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