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 از يقین به ترديد: 
 طوبی و معناي شبنمايیِ قهرمان رمان تحول وجه
  شناسی اجتماعیاز ديدگاه نشانه 

 
 *ندا كاظمی نوايی

  انشج م  کنرم شبان و ا باات فا سیت  انشگاه الاهرا 

 فرزان سالودي
 اناسیت  انشگاه هنر تهرانو نشانهاناسی  انشاا  شبان

 مهبود فاضلی
 ت ايرانت تهراناسنا يا  شبان و ا باات فا سیت  انشگاه الاهرا

 فرهاد ساسانی 
 اناسیت  انشگاه الاهرا انشاا  شبان

   چکیده
با تأکاد بر مسئلة  طوبی و معناي شبهدف اصلی اين مقالهت بر سی  وابط قد ت     مان 

اناسی اجنةاعی هلادم است. يكی اش اباا هايی که شبان جنسات و باشنةايی آن    اين  مان
گذا  ت واکاوم برام بر سی من ن و آاكا  کر ن ساشوکا هام ايدئ ل ژيک آن   اخناا  می

نةايی    ت لاد من ن و نةايی است.    اين پژوهزت با تأکاد بر نقز وجهساخنا  وجه و وجه
ت طوبی و معناي شبنةايی     مان بر سی وجهباشت لاد  وابط قد ت و مناسبات جنسانیت به 

ام اش انداش تا يخی هفنا سالهتیلالی پر اخنه اده است.    اين  مانت چشم -با  وش ت صافی
تنها جل  نها  ؛ اما ط بیت اخصات شن می  مت    اين سار تا يخیِ  وبهشن ايرانی ا ائه می

پاةايد. ط بی    آغاش ارم قهقرايی  ا میيابد؛ بلكه س سناو  م     سادن به اهدافز نةی
گ يد؛ اما    پايان  اسنانت فر م است که به  مانت شنی است که با کةال اطةانان سخن می

                                                                                                                  
 navaei.neda@gmail.comن يسند  مسئ ل:  *
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نةاهام ط بی هايز ناست.   واقعت سار تی ل وجهچاا يقان ندا   و هاچ باو م    گفنههاچ
کند. اين اسنیالة   ونی و سنرونی یاش قطعات و بايدِ بارونی به تر يد و اايدِ   ونی مال م

ترِ اجنةاعی     و ان  وحی ط بی    پايان  مانت با مناسبات و کا کر هام گفنةانی کالن
شنان  ا اش انديشادنت گفنن  قاجا  و پهل م اول    ا تباط مسنقام است؛ اين مناسبات اجنةاعی

  ا  . و مشا کت اجنةاعی    فضام بارون باشمی

 نةايیت جنساتت سك ت. ت وجهطوبی و معناي شباناسی اجنةاعیت نشانه كلیدي:هاي واژه

 . مقدمه 1

اناسی اننقا م مطرح اين پژوهز قبل اش هرچاا مبننی بر مفاهاةی است که    شبان
 يدگاه و  ويكر م     -آغاشگر آن است 4که  اجر فالر -اناسی اننقا ما  . شبانمی

هام هام م ج      منن اش تكناکبر سی ايدئ ل ژم مطالعات شبانی است که برام
و  2مند مايكل هلادمگرام نظا اناسی نقزشبان  نگرکند. اناخنی اسنفا ه میشبان

ت اش اين ن ع اناخنی به شبان اكل گرفتکا بر  یا چ    هاافنهچکه     هةكا انز
اننقال معناست  تنهلادم بر اين باو  است که هدف اصلی شبامطالعات اننقا م است. 

   کنز  آنچه يعنی ؛ساشندگ يش  ان برام تبا ل معنا منن  ا می تو به هةان  لال
شبان نها م اجنةاعی و بخشی  ت  نناجه؛   وبدل کر ن معناست تاهةات  ا   ا تباطی

هام به بر سی آن  سنه اش کنز اناسیشبان اسا تر اين باست.  «نظا  اجنةاعی»اش 
  .(43: 4071ت نب م و )مهاجر شبان هسنند ةواسطبه ااش  که مبننی بر اننقال معنپر اجنةاعی می

گرام هلادم برام واکاوم من ن   اخناا  يكی اش اباا هايی که  سن   نقز
هام پاشانت    تجايه و تیلال براسا  پژوهزگذا  ت بر سی ساخنا  وجه است. می

اش اهةات شيا م برخ   ا  است.  0ینةايايدئ ل ژيک من ن ا بیت پر اخنن به وجه
نةايی تفصال به بر سی وجهت بهگرادستور نقشهلادم ناا ضةن مباحث خ      کنا  

کند که به اين  لال با اين   جه اش جائاات به باان پر اش  و باان میو ان اع آن می
ها ين تن عوگ هات هةة اويژه    گفتنةايی پر اخنه است که    تیلال گفنةانت بهوجه

 & Halliday)گذا ند  ا  بر گفنةان میکنند و تأثارم نشانبا يكديگر تالقی می

Matthiessen, 2004: 150) . 
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نةايی و با اسنفا ه اش  يدگاه هايی براسا  مطالعة وجه   من ن ا بیت پژوهز
 م اناسی اجنةاعی فالر و هلادم ص  ت گرفنه است.    اين مطالعات ننايج منعدشبان

 کنام:  ست آمده است که برام نة نهت به چند م    ااا ه میبه
هام اناخنی به بر سی ايدئ ل ژمبا اسنفا ه اش اباا هام شبان (2441) 0ژان ژاک وبر
هام نةايیت جهانپر اش . وم    پژوهز خ  ت با عطف ت جه به وجهپنهان    منن می
اش به اين نناجه کند. وبر    مطالعهمی  يكنا  ا بر سی 1روزگار سخ  وايی     مان 

هام اصلی  مانت ن عی خاص اش شمانة هريک اش اخصات سد که    پسمی
اثر  امانةايی     مان ( ساخنا  وجه4932) 1نةايی نها ينه اده است.  ي يد لیوجه

نةايی    صفیة کند.    اين پژوهزت لی وجهجان آسنان  ا تجايه و تیلال می
( ناا    بر سی ساخنا  4932 هد. هلادم ) ا م    ت جه قرا  می اما  مانآغاشين 

   ساخنا   سن  م و  3گر انیو وجه 7ساشموجه هد که چط   وجه نشان می
باش   »هةچنان ساخنا  واژگانیت مضامان شمان و تعهدات اجنةاعی  ا     اسنان 

 کند. میقق می 44اثر پريسنلی 9«خ اندفرامی
هام چندم با اسنفا ه اش  سن   ة بر سی من ن ا بی فا سیت پژوهز   شمان

گرام هلادم و ناا فرانقز بانافر م ص  ت گرفنه است؛ اشجةله سادعلی سراج نقز
ن يس شن ايرانی ( فرايند افعال و ناا ان اع وجه  ا     ه  مان اش  ه  اسنان4092)

نةاهام پ( به بر سی وجهبر سی کر ه است و هةچنانت سج  م و کاظةی )شير چا
اند.   با    مان پر اخنه شهري چون بهش و  بچة مردم و اخصات شن     و  اسنان 

( به 4019هايی انجا  اده است؛ اشجةله مشات عاليی )ناا پژوهز طوبی و معناي شب
( اش  يدگاهی 4013تیلال فلسفی چهر  شن    اين  مان پر اخنهت ح  ا ياو م )

( ناا خ انشی 4072ناا )کاوانه بر اين  اسنان نظر افكنده و اولاايیانام و  واسط  ه
ط بی ناةة خاکی و شمانیِ شن است » ست  ا ه و معنقد است: کاوانه اش اين اثر به وان

هام گ ناگ ن هايی به اين  مان اش جنبهنامههةچنانت    پايان«. و لاال ناةة افس نگر شن
 (4030)کالهیت  شناختی رمان طوبی و معناي شببررسی سبکاده است؛ اشقبال پر اخنه 

 كاوانه و فمینیستی رمان طوبی و معناي شب و رمان به رنگ ارغوانخوانش روانو 
 (. 4090)الااسیت 
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 . مبانی نظري پژوهش۸
 نمايی و توزيع مناسبا  قدر . وجه۸-1
يی بساا  اسنفا ه کر ه نةاخ  ت اش وجه«  يدگاه  وايی» اجر فالر برام تنظام الگ م  

قادهام  44هايزت ان اع وجه  ا به جةلهت افعال کةكی وجهیتاست. وم    پژوهز
هام جةله 40گذا انهتهام ا ششقادها و صفت 42وجهی يا قادهام جةلهت

 (.Simpson, 1993: 47)بندم کر ه است و غاره  سنه 41افعال اناخنی 40 هندهتتعةام
ئة الگ يی برام شاوية  يدت به پاروم اش فالرت اش عناصر وجهی ناا برام ا ا 41ساةپس ن

ت نظا  47کند. او چها  ن ع اصلی نظا  وجهی شبان  ا نظا  وجهی امرماسنفا ه می
 اند می 24و نظا  وجهی ا  اکی 49ت نظا  وجهی بر اانی يا اناخنی43وجهی تةنايی

پر اش . به   تیلال  يدگاه میو به تعريف ن ع و چگ نگی اسنفا ه اش آن   (10)هةانت 
ها وج   آمدن ان اع  وايتها باعث بهنةايیِ غالب     وايتاعنقا  ساةپس نت ن ع وجه

هام مخنلف  ا ا  . بر اين اسا ت او  وايتهام وجهی مخنلفی میبا اقسا  نظا 
قل اش نبه 07)هةانت کند بندم و تیلال مینةايی غالب    هر  وايت  سنهبرپاية وجه

 (. 4094خا میت 

ط   که باان کر يمت فالر و ساةپس ن برام تنظام الگ م  يدگاه  وايی اش هةان
نةايیت به مناسبات اند؛ اما    اين پژوهز برآنام تا با بر سی وجهنةايی بهره بر هوجه

ص  ت ت قد ت به24قد ت    منن بپر اشيم. براسا  تیلال  وابط قد ت اش منظر ف ک 
ام مثابة ابكههام گ ناگ ن و بهت نامنعانت چندچهرهت ت لادکنندهت  ا ام اكل22دهپراکن

اش  وابط است که    تةا  نقاط جامعه پراکنده اده است. به اعنقا  ف ک ت قد ت عةاقاً 
هام اجنةاع و  وابط انسانی ت ان آن  ا    تةا  عرصه   ابكة جامعه  يشه  ا   و می

نةايی اباا م کا آمد برام تیلال مناسبات وجه(. 001 -000: 4094)نظرمت مشاهده کر  
هام گفنةان  ا که    نةايی تةا  جنبهگذا  ؛ شيرا وجهقد ت    منن   اخناا  می

 .  (Fowler, 1977: 13)گار  ا تباط به نگرش يا اعنقا  گ ينده يا ن يسنده استت   برمی
ت به مندگراي نظامدستور نقشکنا   بندم هلادم      اين پژوهزت براسا  تقسام

 طوبی و معناي شبعن ان اباا م نظرم    خ انز  مان نةايی بهبر سی وجه
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پر اشيم و اش اين الگ م نظرم برام نشان  ا ن  وابط نامنقا ن قد ت و مطالعات می
نةاهايی که ها هسنام: وجهگ يی به اين پرسزکنام و   پی پاسخجنسانی اسنفا ه می

لیاظ  وابط نةاها بهکنند و اين وجهبر ت چط    يدگاه او  ا باان میکا  میبی بهط 
کند؟ ط بی    هر قسةت اش  مان و    قد ت بان شنان و مر ان چگ نه عةل می

نةاها چه کند؟ اين وجهنةاهايی اسنفا ه میها اش چه وجهم اجهه با هريک اش اخصات
عن ان گ نه جايگاه فرا سنی و فرو سنی ط بی  ا بهگذا ند و چتأثارم بر گفنةان می

 کنند؟ شن تعاان و تعريف می

 نمايی و وجه. وجه۸-۸
تیلال فرانقز  باانت  يگر به ؛يابدبند تیقق می 20کنز کالمی    ساخنا  وجهیِ

وجهت اخبا مت پرسشیت امرم يا الناامی  بانافر م شبان    بندت وجه است و منظ   اش
وجه به نگرش منكلم به وق ع يک  تاش نظر معنايی .(447: 4030ت )سلطانیست ا فعل ب  نِ

ام اش سننی اش وجهت وجه فعل  ا ص  ت يا جنبههام ريفا  .    تع خدا  اطالق می
 سن   سننی شبان  تکند؛ بنابراين انند که بر اخبا ت امر يا احنةال  اللت میآن می

: وجه اخبا م که خ   اامل  و وجه خبر ا  می فا سی سه ن ع وجه برام فعل قائل
 تالبنه .(224-249: 4009ت )فراادو  وجه الناامی يا احنةالی  ؛و پرسز است؛ وجه امرم

کنا    آنچه   .ا  اش وجهت به کا کر  اجنةاعی آن ت جهی نةی هاريف   اين تع
ت کا کر م اش  ا آن پر اخنه مینةايی به باعن ان وجه و وجهم هلادم گرادستور نقش

اش گار  که    ا تباط با نگرش گ ينده يا ن يسنده به مین ام گفنهشبان  ا   برمی
 است. 

 21نمايیو وجه ۸3. قطبی ۸-4
 نةايیو وجه به تفاوت قطباتنةايیت   م    وجه بیثآغاش    هلادم و مناسن 

 ن يسند: ها میپر اشند. آنمی
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 و منفی !(ط   است. اين کا   ا انجا  بدهينا) عن ان تضا  بان مثبتقطبات به
عن ان قضاوت گ يندهت يا نةايی بهو وجه (؛ط   ناست. اين کا   ا نكناين)

ط   مةكن است اين) ا    خ است قضاوت اش س م ان ندهت    م    آنچه گفنه می
   ا انجا  ط   بااد؟ اةا نبايد آن کا   ا انجا   هی. نبايد آن کات اند اينبااد. نةی

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

    قطبات با  و قطب مثبت و منفی سروکا   ا يم که چاام  ا    يا اثبات بنابراينت
تنها امكانات م ج    تاما اين  و؛ .   واقعت قطبات اننخا  بان بله و خار استکندمی

بلكه   جات من سطی که اامل ان اع منن عی اش  ؛پديده ناسنند يک شبان برام باان
اين   جات  .«اايد»يا  «گاهی»نظار  ؛افندت وج    ا  اتفاق می ماانآنچه    اين 

 ا ند. نةايی اناخنه میعن ان وجهبه هةگیمن سط بان  و قطب مثبت و منفی 

 نمايی. انواع وجه۸-3
 ترِِنةايی به  و گروه ک چکوجهت گرادستور نقشبندم هلادم    براسا  تقسام

است و  27و تناو  21ساشم باانگر احنةال . وجها گر انی تقسام میو وجه ساشموجه
بانی معنام پاز منضةنساشم   واقعت وجه 29و تةايل. 23اجبا   گر انی   برگارندوجه

)با   جات مخنلفی اش قطعات يا تیكم( گر انی امر پاشنها   ا و حد  است و وجه
ت «احنةاالً»قادهايی نظار  :خ   اامل سه   جه اش قطعات استت احنةال . گار  برمی

که  «اًحنة»قادهايی نظار  ؛هسنند کمقطعات ة که  ا ام   ج «است مةكن» و« اايد»
ام گسنر ه خ    امنه تتناو  ناا ة  ج تبه هةان ترتاب ا است؛  ا  شيا قطعات  ة  ج

گار . هريک اش اين  ا   برمی «هةاشه و هرگا»تا  «گاهی و معة الً» اش قطعات اش
 ا  مینشان  ا ه  امو عبا ت حرف اضافه فعل کةكی تها با فعلت قادنةايیوجه

 و ت کا  میام اش اجبا  بهگر انی که برام باان   جههةچنانت وجه (414-407)هةانت  
  ا  .  جات مخنلفی اش پاشنها  تا امر و اجبا   ا اامل می

« 04جهت»پر اشندت به آن می گرادستور نقشنكنة  يگر که هلادم و مناسن    
نةاهاست. ها و وجهاست. منظ   اش جهتت فاعلی يا مفع لی ب  ن جةله نةايیوجه

ام به فاعلی طرش برجسنه هندت بهنةاها به کال  می  جة قطعات و قد تی که وجه
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ساشم فاعلیب  نِ اين ن ع جةالت بسنگی  ا  . ( 02( يا مفع لی )اوبژکنا 04)س بژکنا 
ا  .    اين پژوهزت اش واژ  فاعلی اسنفا ه به باان عقاد  ن يسنده يا گ ينده مرب ط می

   انگلاسیت معنام عاملات  ا تداعی کند.   مقابلِ   subjectايم تا هةچ ن واژ کر ه
گذا  . نةايز میا بهپذيرم  ساشم قرا   ا   که مفه   کنزاين واژهت مفع لی

اين حرف »ة  و جةل بخشد.ساشم اش ع املی است که قطعات شيا م به کال  میفاعلی
ت    ظاهر  امنة «صیاح استاين حرف  من مطةئنم که»و  «صیاح است مطةئناً

اين است که    مثال  و ت  ها    هند؛ اما تفاوت آنيكسانی اش معنا  ا پ از می
و اين اا   باان  کندط   آاكا  منبع اعنقا   اسخز  ا باان میبه یتبا باان فاعل گ ينده

 . (414-409)هةانت گذا   بر لین و گفنةان تأثارم بساا می

باان اسنعا م »نةايی باعن ان    اينجا الش  است به مبیث  يگرم   م    وجه
پر اش  که   میااا ه کنام. هلادم    مبیثی جداگانه به ت ضاح اين مفه  00«نةايیوجه

قطعات يا  هاوسالة آن وم گ ينده باش است تا بهها بهام وساع اش اننخا هة ا ه  امنه
عد  قطعات سخنز  ا منعكس کند؛ بنابراينت مةكن ناست که بن ان فهرسنی قطعی اش 

نةايی  ا ا ائه کر ؛ بلكه باان قطعات يا عد  قطعات اش س م گ يندهت باان اسنعا م وجه
 ا « من معنقد ناسنم»ا  ؛ برام مثالت هلادم اش طريق مفه   کل منن فهةاده میفقط 

کنمت گةان نكنمت من مطةئنمت من فكر می»گار  يا   نظر می 00باان احنةال اسنعا م
 اند؛ به هام  يگر باان قطعات يا عد  قطعات اش س م گ ينده می ا  اه« شنمحد  می

وسالة آن   جة نةايی هرگ نه اننخابی  ا که گ ينده بهاين ترتابت باان اسنعا م وجه
هام منعد م به تفسار گار . هلادم    مثالکندت   برمیقطعات کالمز  ا تعاان می

ت اند اين  ا     وان است کهت کسی نةی»کند: عبا ات پر اش  و باان میاين معنا می
هةگی يک معنا  ا  : « که ت ان اش پذيرش آن اجننا  کر ت اكی ناستکندت مشكل می

 .(141-140)هةانت نةايی است ام اش باان اسنعا م وجهکه خ     جه« من مطةئنم»

ام اش کند که گ ينده    باان احنةال ناا به هةان ترتابت  امنهوم باان میهةچنانت 
هر معلةی »هام هام مةكن  ا    باان يک ن ع اش احنةال   اخناا   ا  : گاا هاننخا 

ت اناد اک کناد  اند کهت اةا نةیاند کهت هرکسی میم افق است کهت اکثر مر   م افق
 ستت هةگی به اين معنا اةا   يگر اش اينهام بیو باان« کهت اكی    اين ناست که
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ام اش نةايی به ح شهوجه»کند:   نناجهت او بر اين نكنه تأکاد می«. من معنقد »هسنند: 
ا  : آنچه  هد و اين میدو ه  ا اامل میخار قرا   ا  ت ا جاع می معنا که بان بله و

 (.143-147)هةانت « آيدبان  و قطب مثبت و منفی می

 ها . تحلیل داده4

 ا  طوبی و معناي شبنةايی     مان براسا  آنچه تاکن ن مطرح کر يمت اکن ن وجه
ام که    هفنا ساله کنام. ط بیت اخصات می  م  مانت     وند تا يخیِتیلال می

کند که اش قطعاتت ايةان و ا  ت سارم قهقرايی و ن مادانه  ا طی می مان مطرح می
گار . اين سار ناولی و قهقرايی اطةانان تا تر يدت تر ت يأ  و سرخ   گی  ا فرامی

معل ل ع املی چند است؛ اشجةله اش ست  ا ن منابع خا جی قد تت سك ت و جبر 
اده که ط بی   شنان    اين  و   تا يخی و ناا مناسبات مكانیِ جنسانیاجنةاعی   با 

  ا  .  ا اش مشا کت اجنةاعی باشمی

گارم و اننخا  بر اين اسا ت بندها و جةالت م    تیلال  ا با  وش نة نه
هام مخنلف نةاهايی که ط بی     و ههدفةندت    سط ح مخنلف اشقبالِ وجه

ر ت بر سی قد ت ط بی    مقايسه با  يگر شنان و هةچنان بکا  میاش بهشندگی
نةاهام ط بی    م اجهه با مر ان اننخا  کر يم که    ا امه به تیلال تیلال وجه

 پر اشيم. ها میکافی برخی اش اين نة نه

 نماهاي طوبی در مصاف با ديگر زنان. قاطعی  طوبی و دسترسی به منابع قدر : تقابل وجه4-1
هام مخنلف شندگی و هات و ناا     و هيک اش اخصاتشمانة هر مانت    پس    اين

نةايی برجسنه اده است. ط بی     و ان ک  کی اخصات ط بیت ن ع خاصی اش وجه
ا  . و جةالت امرم به مخاطب معرفی می 01نةاهام با ا شش شيا و ج انیت با وجه

 يگر شنان و قد ت و قاطعانز    ابندام  اسنان ناات تفاوت اخصات ط بی با 
برجسنه اده است.    صفیة آغاشين  مانت وقنی اولان با  مخاطب با ط بی م اجه 

تص ير کشاده اده است.   واقعت    هةان بند ا  ت چالز او با  و شن  يگر بهمی
مصطفی که با آغاشين  مانت مخاطب با چالز بان سه شن م اجه است: شنان حاج
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ا   و ط بی اخصات ها يا  میحاجی اش آن« ترشن ک چک»و « تر گشن با»هام نا 
 می  م  مان: 

تر نگريسنند. شن با گساله میمصطفی اش پشت پنجره به با   هاجده و شن حاج
خبر باايد و حاجی ناگهان و بی اگرتر    هرا  اين انديشه ب   که تر و م ذمعاقل

گانه ب   تر سا ه و بچهخ اهد اد؟ شن ک چک عريان  ا    ح ض بباند چهبا   ناةه
تر پنجره  ا گش  ه و    وس سه که به ط بی ملیق ا   و ح ض  ا بش يد. شن با گ

س م او برگشت. گر  کا  ب   و ب   تا ط بی  ا صدا کند. شن  ست اش کا  کشاد و به
   طتر گفت که ايناد. شن با گاگر با ان نب   عرق اش سراپايز جا م می

مر م باايدت حاجی باايد يا  يگرم  اگرعريان ح ض اسنن کا  خ بی ناستت ناةه
هم فشر  و  وبا ه سرگر  کا  اد.  يگر اما کا  به  لز هايز  ا به]...[ ط بی لب

چسباد ]...[ بساط حةامز  ا آما ه کر ت چا   و  وبنده انداخت و بقچه به بغل نةی
مصطفی  وبا ه طرف    خانه  اه افنا . شنان حاجو بهبارون آمد.    اتاق  ا قفل کر  

تر پنجره  ا باش کر  تا بپرسد ط بی کجا به پشت پنجره هج   آو  ه ب  ند. شن با گ
 و  و اگر شهرا آمد بگ يند به  نبال او به آنجا  و . شن ج ان گفت به گرمابه میمی

سن    اات و جرئت خ است چاام بگ يدت اش طرف ا هرش  باايد. شن حاجی می
 بايدها  ا عذ  آن اکبیت انديشاد کر  بگ يد و ط بی اش    که بارون  فتنةی

 (. 0-0: 4013پ  ت )پا سیبخ اهد 

ا يم که   نگ با اخصات مسنقل ط بی م اجه می   اين بند آغاشين  مانت بی
صات مسنقل و گذا ند. اخاناخنی بر اين امر صیه میهام شبانتعدا  شيا م اش مؤلفه

آاكا    انستمیو  اکبیت بايدنةاهام قاطع ط بی    ابندام  مانت    قالب وجه
نةاهام  ا ام قد ت و ا شش شيا ت اش بان امكانات ط بی با اننخا  وجه ا  .می

اين امرت بر برترم م قعات   هد.م ج  ت باشنرين قطعات  ا به کال  خ   اخنصاص می
کندت اسنفا ه اش ااا ه می (141 :1982) ط   که هلادمهةانکند. او بر  يگران تأکاد می

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

ت که    ط ل  اسنان به ا   ناا ناای اش  سنرسی او به منابع خا جی قد ت اسمی
ا  .    صفیة بعد و پس اش اين بندت ط بی شير ساية اخصات مخاطب گ اا  می



   02 / اةا   3 سال                                                                                       402

و تأثار پد ش    شندگی و جايگاه « مر م به با گی  ناا»ا  : پد ش تعريف می
 ا  : اجنةاعی وم باان می

 -او  اا يبت اش سفر مكه برگشنه ب  ت گفنه ب   که سالگی وقنی پد شت حاجی   نه
   شير ناو ان طالم خانه خدا  عا کر ه است تا عةرش به   اشام  -خانم  اط بی

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

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

مصطفی    هةان بندِ آغاشين  مان ناات به نكات نةاهام شنان حاجبا بر سی وجه
بريم. هايشان پی می  خ   ت جهی   با   هريک اش اين ااخاص و چگ نگی جايگاه

که منضةن معنام تر يد و احنةال « اگر»با آو  ن وجه ارطی « تر حاجیشن با گ»
شند و ناا    کالمز استت به عد  قطعات   م    خ   و  يگران    کالمز  امن می

کند؛ بنابراينت او    مقا  شنی که به عن ان نها هام مسلط و ناظر يا  میاش مر ان به
اش م ضع گار  که بخشدت   برابر ط بی قرا  میگفنةان مر ساال انه مشروعات می

نةاهام اين  و اخصاتت تقابل    نظا  کند؛   نناجهت تقابل وجهاقندا   فنا  می
 کند. گفنةانی هريک  ا آاكا  می

 سازي و جم   امري: ديگر عوامل قطعی  در ك م طوبیزاوية ديد، فاعلی. 4-۸
 ساشم اش ع املی است که قطعاتط   که    مباحث نظرم مطرح کر يمت فاعلیهةان

هايی است که     و ان ج انی ساشم اش  يگر مؤلفهبخشد. فاعلیشيا م به کال  می
 کند:ت قطعات  ا    کال  او تثبات میط بی

کس حنی فرشندش جانشان میبت هاچ هرگا اجاشه نخ اهد  ا به پد ش گفنه ب   
 (.49)هةانت عشق خداوند برام او بش   

اروع به صیبت کر . ت ضاح  ا  که خانم  جام ما  ط بی ناگهان تصةام گرفت. به
والده خ اسنگا م پادا کر ه و امر امرم است خان ا گی که   ص  ت پاسخ    

آقا مايل بااندت اوت ط بیت ت اند اسبا  کدو ت بان اق ا   ا باعث ا  . اما اگر حاجمی
ی سا گحاضر است به هةسرم ايشان   آيد و مشكل میرمات حل ا   ]...[  خنر به



 400              ...ط بینةايی قهرمان  مان وجهاش يقان به تر يد: تی ل              02/ اةا   3سال 

تر اش هرچاا ويژه آنكه میرمات مهمبهباندت ايرا م    اين معنی نةیپاسخ  ا ه ب   
 (. 22-24)هةانت  يگر است 

نةايی    اين بندت بايد به شاوية  يد    اين ساشم و جهتِ وجهپاز اش تیلال فاعلی
  اننقال ها شبان ط بی و  اوم   هم تناده است. اگر مان بپر اشيم؛ شيرا    اين نة نه

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  

کند. هةچنانت ترکاب صدام اخصات )نقل مسنقام( اخصات  ا به خ اننده مننقل می
هام جامع   با   بندمنامند. يكی اش  سنهمسنقام آشا  میو صدام  اوم  ا سخن غار

( انجا   ا ه است. وم    4973هال )وج ه باشنةايی گفنا  و انديشه  ا مک
هايزت باشنةايی گفنا  و انديشه  ا    هفت سطحت اش خ  گ يی میض تا بر سی

طوبی و    مان ن يسند(. 403: 4037ت 01) ية ن کنانبندم کر ه است میاکات میضت  سنه
آو   که به ذهن  ست میبا اا   باشنةايی گفنا  و انديشهت اين امكان  ا به معناي شب
نةايی شبان آو  ؛ بنابراينت    اين بندهات وجهها  ا بهها نف ذ کند و افكا  آناخصات

ا  ت ساشم که با قطبات هةراه میآيد و فاعلینةاهام ط بی میکةک وجه اوم ناا به
بخشد. پاز اش اين گفنام که    باان فاعلیت اشنرين با  قطعات  ا به کال  ط بی میب

قطعات باشنرم به « من مطةئنم»کند: گ ينده آاكا ا منبع اعنقا   اسخز  ا باان می
هرگا اجاشه »ساشم    عبا اتی نظار هات فاعلی   اين نة نه«. مطةئناً» هد تا کال  می

من »کنند. هةچنانت کنشگرم اخصات نقز بساايی ايفا می ت    القام«نخ اهم  ا 
ظاهر يک معنا  ا مننقل به« ايرا م    اين معنی ناست»با « بانمايرا م    اين معنی نةی

گذا  ت ؛ اما تأثارم که اين اننخا  فاعلی بر کال  و گفنةان می«ايرا م ندا  »کنند: می
گارم قرا    جايگاه مرجعات و تصةامتثبات جايگاه ط بی    مقا  فر م است که  

  ا  .  

 . جم   امري: تقابل مناسبا  قدر  طوبی و مردان4-4
که افرا   کنندقلةدا  می یاباا هاي  ا جةالت امرمو فالر    پژوهشی مشنرکت  07کر 

 هاتبه باو  آن .برندکا  میفرا ست برام اعةال قد ت بر افرا  فرو ست    گفنا  به
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 وم »ام مانند گ م  ونفره با جةلهوصیبنز  ا    يک گفتکننده مصاحبه هکهنگامی
 وگ گفتهايی که برام اروع کندت   واقع اش بان گاينهمیاروع  «صندلی بنشان
 & Kress)گايند برمی ت  اامرمة جةلت يعنی ترين ن عت مسنقاماست   اخناا   اانه

Fowler, 1979: 66-67.)  
هايی است که قطعات  ا    کال  ط بی تثبات اش  يگر مؤلفه کا بر  جةالت امرم

کند. ط بی پس اش  يدا  با آقام خاابانی و عااق او ادنت    قالب جةالت امر و می
 (19)هةانت « خدايا نبا ان  يگر»و  (01: 4013پ  ت )پا سی «آقا مرا  وست بدا يد»نهی نظار 
بر ت اخصات قاطعت کا  می و ان بهگ يد. جةالت امرم که ط بی    اين سخن می

ط   که    بر سی ان اع گذا  . هةاننةايز میخ بی بهمسنقل و کنشگر او  ا به
ام اش پاشنها  تا اجبا   ا نةاها طاف گسنر هگر انی ت ضاح  ا يمت اين ن ع وجهوجه

کندت  ه میکه ط بی    کال  خ   اش جةالت امرم اسنفاگارند؛ بنابراينت هنگامی  برمی
ترين حالت  ا ترين و آمرانههام مةكنت قطعیبه اين معناست که اش بان اننخا 

که ط بی برام باان پاشنها  خ  ت امكانات  يگرم هةچ ن برگايده است.   حالی 
ت و ناا «ا   نبا انیمی»و « بهنر ناست  يگر نبا  ؟»ت «کاش  يگر با ان نبا  »هام گاا ه

ترين و  ا   اخناا   ا  ت صريح« کاش  وسنم  اات»و « انه باای؟ا    وسنم  امی»
کند. با کةی  قت مشخص ترين ن ع باان  ا که جةلة امرم استت اننخا  میمسنقام

کند و اين ن ع اش هايز اسنفا ه میگ يیا   که ط بی اش اين جةالت امرم    تکمی
ابلت اين مر ان هسنند که    قطعات   م    ط بی چندان نة   خا جی ندا  .   مق

نةاهام امرم که مر ان    کنند. وجهوگ  با ط بی اش جةالت امرم اسنفا ه میگفت
برندت جالب و حائا اهةات کا  میجريان ح ا ث  مان و ناا    مصاف با ط بی به

نا  گداعلاشاه که ط بی اولان با  با آقام خاابانی و ناا اخصانی   ويز بهاست. شمانی
سپا  ت اين ااخاص با جةالت امرمت ن عی به اين افرا  سر میا   و به و می وبه

کنند که البنهت معرفِ جايگاه اجنةاعی حض   خ    ا به مخاطب و به ط بی اعال  می
اين  و مر  است. آقام خاابانی اولان با  با اين جةلة امرم و البنه ت صاف  اوم اش 

ا   که اين امر منناسب کندت     مان ظاهر می لاد میصدام او که حالنی وهةی  ا ت
ا  : مر م عالِمت مبا ش و تص ير کشده میبا اخصانی است که اش او تا پايان  مان به
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صدام تاا و برند  »ماند: گاه  وحی ط بی باقی می و  اش  سنر  که تا آخر عةر تكاه
 (.29)هةانت « ولز کنادد: مر م ناگهان فضام اطراف گ   عة می  ا    خ   پ اان

  ويشی که ط بی پس اش ناکامی     سادن به آقام خاابانی به او سر  -گداعلاشاه
کند ناا    نخسنان  يدا  با ط بی    قالب جةالت امرم با وم صیبت می -سپا  می

هام قد ت اين افرا      ناام  مان و    مصاف با ط بی  ا تأياد که خ  ت جايگاه
 کند: می

ط بی سر پايان انداخت. آقا قد   يگرم پايان گذاات و قلب ط بی پايان  يخت. 
مر هت شنان هايی اش ن ع اةا. شنان ا مما باش يدکنند  شن  ا يمت اما نه شن»گفت: 

اندت    اين ص  ت اگر سفر چاا خ    ا اش ست  ا هسرپرست ماندهت شنانی که هةهبی
« هاينان و ا هرتان ناسناد؟ست. اما اةا منعهد بچهسخنی  ا برعهده بگارند باکی نا

ت خ    اه  ا پادا برگر يدت  ه سال  يگر باايادط بی  وبا ه سر فرو آو  . آقا گفت: 
 (. 410)هةانت خ اهاد کر  

بنابراينت ط بی که    مقايسه با  يگر شنان و ناا    باو  ذهنیِ خ   و    
گ يدت يیِ با ا شش شيا  و وجه امرم سخن مینةاهايز قاطع است و با وجهگ يیتک

   معا الت قد تت   برابر مر ان    م ضع ضعف قرا   ا   و هةچنان مر ان    
 مصاف با ط بی صاحب جايگاه قد ت هسنند.  

  . سکو : سترونی روحی طوبی4-3
 وا  باان کر يمت ط بی     و ان ج انی اش قاطعات شيا مبراسا  آنچه تاکن ن خالصه

   سخنانز برخ   ا  است که اين مسئله با  سنرسی او به منابع قد ت ناا ا تباط 
پاةايد و  ا  . اما مسئلة پژوهز اين است که ط بی تا پايان  مان سارم قهقرايی  ا می

ا  .   واقعت اين قاطعات به پاشبر  اهداف  چا   گرگ نی اش قطعات به تر يد می
 گذا  . اش تأثارم بساا نةیشندگیکند و    ط بی هاچ کةكی نةی

هات يكی اش کا کر هام اناخنی   با    مانهام شبانبراسا  برخی پژوهز
ها و     وند  اسنان است؛ مثالً نةاهام با قطعات شيا ت ايجا  تغاار    اخصاتوجه

 هد که چط   انجا   ا هت نشان می اماتال      پژوهشی که   با   فصل اول  مان 
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بانی وم  ا منی ل نةاهام  يگرت اخصات و جهانفا   اما اش بايد و برخی وجهاسن
نةاهام ط بی    اين  مان . بنابراينت    بر سی وجه(Taylor, 1978: 368)کند می

نةاهام قطعات  ناام ط بی  ا ناا تغاار  هد؛ اما وم م فقانی  فت که وجهاننظا  می
 ل اخصات ط بی که با بارون  فنن اش خانه و آو  . تی ست نةی   اين شمانه به

گر اند که     و ان افندت او  ا    ظاهر به قطعانی برمی يدا  با آقام خاابانی اتفاق می
نةايی بر وقايع شندگی ط بی و ک  کی و پاز اش اش واج  اات؛ اما اين ن ع وجه

آيد. او معة الً با خ   گذا  ؛ شيرا هرگا به مرحلة باان   نةیپاشبر  اهدافز اثر نةی
« اکبی»و « بايد»نةاهام   واقعت    سراسر  مان وجه گ يد.انديشد؛ اما هرگا نةیمی
 ا ند: نشان میهم« انديشادمی»با 

يافتت تا  ناا  ناا شوال نةی هرگاکند.  ولت پا ااهان او ]مارشا[ اانباه می انديشادشن 
بايست با ااهاا ه اگر او نةی انديشادا  . نةی اند. اينب  ت اش اشل پا ااهان ب  ه

: 4013پ  ت )پا سینی م او  ا    جريان بگذا   به بايد اش واج کندت آقا ]آقام خاابانی[

71) .  

اناخنی ناا اين قطعات  ا تصديق و هام شبانافكا  ط بی قاطعانه است و مؤلفه
آيند. پاز د و به مرحلة گفنا    نةیکنند؛ اما فقط    فكر خ   او جريان  ا نتأياد می

اا   باشنةايی گفنا  و انديشه اش اين    مبیث شاوية  يد مطرح کر يم که اين  مان به
ا  .    بساا م اش م ا  ت ط بی    عان اينكه     ناام   ونی و    ذهن  وايت می

  .    اين خ   بساا  قاطع استت اين قاطعات    عالم واقعی و عانی هاچ نة  م ندا
بر . هايز پی میهام   ونی ط بی به انديشهگ يیالم تکم ا  ت مخاطب اش البه
سك ت مطلق غارمةكن استت و حنی اگر فر  با صدام بلند »  واقعت اش آنجايی که 

ت    (12: 4092)صا قیت «  هدط   مداو  ا امه میگ يی   ونی  ا بهسخن نگ يدت تک
ا  .   ونی م اجهام که خ   اش ان اع سك ت میس   می گ يیسرتاسر  مان با تک

   تیلال اين امرت نبايد نا يده گرفت که وقايع  مان     و ان قاجا  و پهل م اول    
 هد.   واقعت يكی اش ننايج بالفصلِ مبانی سننی و ساخنا  اجنةاعی    اين  و   می

 ساال  آن  وش ايرانت اين ب   تا يخی و هةچنان مرشبندم جنسانی    جامعة بسنه و مر
وگ  کةنرين حق  ا  اانه بااد؛ گارم    گفتکه شن صاحب صدا نبااد و    ن بت
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اش مر  تص يرم برترت »تص يب  سادت ام که     و ان پهل م اول بهحنی قان ن مدنی
 ئاست صاحب حق واليت بر هةسر و فرشند ا ائه  ا ه است و شن  ا منفعلت 

؛ بنابراينت مجة عة (22: 4071)کا ت « فرمان ت صاف کر ه استبهو گ شفرو ستت مطاع 
اكلی است که شن اوضاع سااسی و ساخنا هام خر  و کالن اجنةاعی    اين  و ان به

کند.   نناجهت    چنان اوضاعی صدام ط بی     ا منفعل و فرو ست ت صاف می
ام که   چنان فضام مر انهبساا م م ا   حض   ما م و عانی ندا  . طباعی است  

فعاالنه    ام    ناا مشا کت »ط بی قا   نب      ام    ناا مشا کت کندت ذهن او 
نةايی قاطعانه  ا اش طريق و ما    بساا م م ا  ت وجه (419: 4013پ  ت )پا سی« کر می

 ان يم. صدام  اوم و اش خالل ذهن ط بی می
اد و    عان خ   نةیها   و با آن« ااتها  ا ندگ يی شنح صلة ل  ه»ط بی 

کند.  اوم حالت به  ناام مر ان ناا  اهی نداات؛ بنابراينت   عان قاطعاتت سك ت می
 کند:    اين بند سك ت او  ا به  وانی باان می

ش  و با مر ان ناا هرگا فرصت هام  يگر    اين با  حرف نةیهرگا به شن
      ذهن او ب  . ذهنی که فعاالنه    ام    ناا اد. آنچه بوگ  پادا نةیگفت

ام کر  و بساا  کم به مرحلهکر  و باال و پايان مسائل  ا بر سی میمشا کت می
آمد که اظها نظرم باان آيدت و اما اگر فرصنی پاز می ساد که اش طريق شبان بهمی

اش  لس شم و  اد که    ان ندگان مر  حالنیبكند چنان به لكنت شبان  چا  می
 ا  اد. اش اين قرا  ترجاح میکنندت پادا میها پادا میعط فنی که با گان نسبت به بچه

 جا(. )هةانکه حرف ناند و ساکت بةاند 

ط   که    بساا م م ا  ت صدام ط بی  اهی به بارون اش ذهن او ندا  ؛ هةان
اش خم سرن ات شنانه»هايز  اهی به بارون اش خانه ندا   و خ  ش باوج   تالش

هةان ع امل سنرونی  وحی و انجةا  «. ادن ب  ت ک چک ادن ب  ت تاخ   ن ب  
 شنند. فكرم ط بی  ا    پايان  مان  قم می
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 نماهاي طوبی. افول وجه4-5
هام مخنلف شندگی ط بیت چرخشی اش قطعات به تر يد  ا يم؛ اش ثبات تا     و ه

تا فر م مااحم و اضافی ب  نت اش پاشرو ب  ن تا منیجر  ثباتیت اش مرکا ت جه ب  نبی
 ب  نت اش ج انی تا پارم. 

نةاهام ط بی پس اش پی بر ن به ناکامی     سناابی به    پايان  اسنانت وجه
هام پايانی  مانت تكرا  جةالت ا  .    قسةتهايز    شندگی  گرگ ن میخ اسنه

قطعاتت تر  و تالال او  ا ند. اف ل  پرسشی و تر يد حكايت اش سرگشنگیت عد 
است: يكیت اش  ست  پذيرنةاهام ط بی    پايان  مانت    قالب  و مسئله تباانوجه

 ا ن منابع قد ت )اشجةله شيبايیت پد شت  انايی و فضل( و  يگرمت انجةا  فكرم و 
مانت سنرونیِ  وحیِ ناای اش    خانه ماندن و به سك ت تن  ا ن. ط يی    پايان  

کنند و   نناجة جة   فكرمت نات ان اش   ک اطرافاانز است؛   نناجهت هةه ترکز می
 ا  :نةايز گذاانه مینةاهام تر يد و جةالت پرسشی بهاسناصال او    قالب وجه

حقاقت چاست؟ چرا او بايد اش   اند او چه بايد بكند؟ ]...[ط بی پرساد آيا آقا می
ط   که    ج انی آ شو  اانه    ک ه و  ات به يد هةانخانه میافظت کند؟ چرا نبا

 نبال حقاقت  اه بافند؟ چرا او  ا وا ا  کر ند که    يک چها  ي ا م بةاند و حاال 
 (.073: 4013پ  ت )پا سیخاطر اين امر اش او مننفرند؟ چرا به

/ بارون  ا ها که تناظرِ شن/   ونت مر اده طی قرناده و تثباتگفنةانِ طباعی تلقی
باشت لاد کر ه استت شنان  ا اش مشا کت اجنةاعی    بارون اش خانه باش اانه؛   نناجهت 
ط بی    اين  مان اجاش  حض   فعاالنه و مسنقل    فضام بارون  ا ندا  ت   ون خانه 

ا  ؛ به اين ترتابت    پايان  مانت حنی ماند و من لی خانه و نگهبان اجسا  میمی
  ک اطرافاانز است: عاجا اش  

 ا . کر ت حا ثه    بارون    میهايی که حريم خانه  ا حفظ می   تةا  آن سال
 انست. هرگا وقت نكر ه ب   چاام بداند. مسئ ل چاام نب  . اما او چاام نةی

ت انست آن  ا    خاابان باابد. اگر چند صباحی يک اکن ن چه؟ ]...[ ولی اايد می
 ا ت ايسنا  و به مر   گ ش میها می فتت اگر   برابر مغاشهمی نفس    خاابان  اه

هام اسةاعال  ا خ انده ب  ت اگر به سفر  فنه ب   و  ناا  ا  يده ب  . چه اگر مجله
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اش حبس کر ه ب   تا حا ثه ناگهان بر سرش س ا  ا  . احةقانه خ    ا    خانه
هةه ناساا بگ يد. چقد  مضیک نهةه  ي انه کر ه ب   تا آچط   اسةاعال  ا آن

ش . او که  ائم مدعی تنه چاام  ا باشنر حد  نةیب   که اش حد پايان
 (.39-33)هةانت ج م خداوند ب   وجست

شمان با پارم و اش ست  ا ن ساير منابع قد تت به اين ترتابت اين امر    پايان  مانت هم
يانی  مانت تكرا  وجه پرسشی و هام پا   بخزا  . باعث اشبان  فنن قطعانز می

 گذا  : نةايز میتر يدت يأ  و اسناصالت چهر  جديدم اش ط بی به
ط   جدم    انديشة خانه  فت. بهح ا     حااط  اه میهام بعد  ا پريشانماه

ها بچه اايد کر خانه  ا تعةار می اگرحق با اسةاعال ب  .  اايد فرو فنه ب  .
 فنند. ولی چگ نه بايد خانه  ا تعةار کند؟ اش کجا خبر نةیط   بیاين اايد فنند. نةی

اروع کند؟ با جسد سنا ه چه کند؟ هةة آن چااهايی که او  ا به شندگی وابسنه 
 ا ت  يگر نه خ  شت نه ه ينز ها  ا تغاار میآن اگرکر  هةان تلک و پ لک ب  . می

ها که ش ب  . بساا م اش آنآو  . يک   يا آ   مر ه پشت سرخاطر نةی ا به
ت انسنند گ اهی بدهند اوت ط بیت  خنر ا يب استت مر ه ب  ند. آن چند تايی که می

مانده ب  ندت پار و علال ب  ندت اغلب حافظه نداانندت تنها چاام که برايز مانده ب  ت 
 (. 072)هةانت خانه ب   

ا   و    هةان بی باان میخ بی  اليل اش ست  ا ن منابع قد ت ط    اين بندت به
« بايد»نةام هسنام. وجه« ها انمنةی»نةاهام تر يدت جةالت پرسشی و حال ااهد وجه
نةايز   پی اسناصال  ا به هد و جةالت پرسشیِ پیمی« اايد»جايز  ا به 

 اند؛ اما    پايانت ندانسنن و خ بی می اند و بهگذا ند.    آغاش  مانت ط بی میمی
اش    يافنن حقاقت و حنی   يافنن اتفاقات  وشمرهت    قالب جةالت گةیسر  

يا  اش به منابع قد ت    گذانه  ا بها  ؛ بنابراينت  سنرسی  پی باان میپرسشی پی
ترين منبع قد ت ط بی    ط ل  مانت ثةر برام حفظ آن  ا  . مهمآو   و تالای بیمی

 آو  . خاطر نةی  ؛ اما اکن ن  يگر کسی او  ا بهپد شت ا يب مر م به با گی  ناات ب
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 . نتیاله3
هام گ ناگ ن و    ساخنا هام قد ت ساخنا هام ثابنی ناسنند؛ بلكه با ت جه به مؤلفه
ط   جا هست و بهارايط مخنلف منغارند. براسا  نظريات ف ک ت قد ت    هةه

رام بر سی  وابط قد ت    يكسان ناا تقسام نشده است. يكی اش اباا هام مناسب ب
نةايی نةايی است؛ شيرا با  قد ت و قطعات    کال ت اش طريق وجه مانت بر سی وجه

نةايی برام آاكا  کر ن و ا  .    اين پژوهزت ضةن پاشنها  بر سی وجهمننقل می
طوبی و نةاها     مان تباان  وابط قد ت    من نت به بر سی چگ نگی کا کر  وجه

با تأکاد بر مسئلة جنسات و باشنةايی جنسانی پر اخنام. بر اين اسا ت  معناي شب
  ست آمد: ننايج شير به

نةاها و   نناجهت قطعات يا عد  قطعات    کال ت    . چگ نگی اسنفا ه اش وجه4
   ابندام  مان و  ا تباط مسنقام با  سنرسی به منابع خا جیِ قد ت قرا   ا  .

نةاهام  ا ام با  و تنهايیِ ط بیت اسنفا   وم اش وجه   واقع تا قبل اش پارم
کند که اين تةايا ام معنا ا  ايجا  میقطعات شيا ت بان او و  يگر شنان فاصله

اش به که ط بی  سنرسیمنناسب با جايگاه اجنةاعی اوست؛ اما    پايان  مان 
 ا ند. نةاهايز ناا  گرگ ن میوجه هدت منابع قد ت  ا اش ست می

نةاها اش س م . نكنة   خ   ت جه    بر سی اخصات ط بیت حض    وقطبی وجه2
نةاهام  ا ام با  ا شای شيا  اسنفا ه ط بی اش وجه هاتاوست.    بساا م اش صینه

يابام که اين قطعات فقط    ذهن اوست و چاام بر کند؛ اما با کةی  قت   میمی
گ يی   ونی نة   رتاسر  مان با تکبنابراينت سك ت که    سآو  ؛ شبان نةی

  ساند.نةاها  ا به کةنرين حد میيابدت با  ا شای و تأثار قد ت وجهمی

ط   که خ  شت باوج   . صدام ط بی  اهی به بارون اش ذهن او ندا  ؛ هةان0
هايزت  اهی به بارون اش خانه ندا  . هةان ع املت سنرونی  وحی و انجةا  تالش

 شنند.    پايان  مان  قم میفكرم ط بی  ا 
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