
 

مة
لنا

ص
ف

ع 
ةی

ل
- 

ی 
هش

ژو
پ

 
بی
 اد
قد
ن

 
 .

9 
 ش

00 
ا  

به
40

91
 

ص
ص

(
42

9
-

41
4

)
 

 

 

 

 

در  سازيهاي روايی انواع كانونیامکانا  و محدودي  بررسی

  بامداد خماردر رمان  گیريايالاد تعلیق و غافل
 

  رضا نکوئی 

   انشج م  کنرم شبان و ا باات فا سی گرايز غنايیت  انشگاه ااراش

 *لیكاووس حسن
 فا سیت  انشگاه ااراش اسنا  شبان و ا باات

 پورسعید حسام
 اسنا  شبان و ا باات فا سیت  انشگاه ااراش

 

 چکیده  
ترين عناصر    ايجا  تعلاق و هام  وايی خ   اش مهمها با امكانات و میدو يتساشمکان نی
هام ص  م و بر سنت با  ويكر م مبننی ن يسندگان مقاله  وند.اةا  میگارم بهغافل
هام  وايی  نبال بر سی و يافنن امكانات و میدو يتيی    تیلال گفنةان  وايیت بهمین ا

اناسی اسنفا ه اش يک گارم و باان  لال شيبايیساشم    ايجا  تعلاق و غافلان اع کان نی
هام ساشمکان نی  هدنشان می پژوهز هسنند. ننايجبامدا  خةا   مان  ساشم غالب   کان نی

هام  وايی خاص و مشنرکی    ص  ت منناو  اش امكانات و میدو يتونی بهبارونی و   
 . آو وج   میبه    اين  مان ا گارم و غافلکنند که تعلاق ت شيع اطالعات  وايی اسنفا ه می

مخنص  باش  نگام و پیت  وايت   ونه وايی آغاش اش ماانهت تعلاق اااااسا ت امكانات  اين بر
هام  اسنان  اا هام  وايی  وايت  مان بهو امكانات و میدو يت تارونیساشم بکان نی

                                                                                                                  
 kavooshassanli@gmail.com* ن يسند  مسئ ل: 

 40/7/4093تا يخ پذيرش:   1/42/4097تا يخ   يافت: 
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گ يی نةايشیت ساشم   ونی چندگانهت تکم اشمت نقض نهیت کشةكز   ونیت کان نی
ساشم   ونی هسنند. گارم مخنص کان نیساش و تعلاق پس اش غافلمیدو يت مكانی کان نی
هام  يگر آنت  مان و بخزشين آغا هام تل يیی    صینةهةچنان طرح پرسز

 کشةكز بارونی و کشةكز    مكالةه انديشیت پاش اش شمانیت باشگشت به گذانهتساشههم
.    ا نداةر ه می هام بارونی و   ونی    ايجا  تعلاقساشمامكانات  وايی مشنرک کان نی

يرا فقط اين گار ؛ شساشم   ونی ص  ت میکان نی  گارم فقط    ح شاين  مانت غافل
يا هريک اش کنشگرهام  يند ت شيع اطالعات  وايی به خ انندهفراساش با تغاار ناگهانی کان نی

گارم ايدئ ل ژيكی جهت غلبة هد. هةچنان کةک به تسريع  مان اطالعات اضافی می
ترين  اليل يند هةدلی يكی اش مهمفراساش   ونی با هةكا م اگر هايی مانند کان نی
 است. بامدا  خةا ساشم   ونی     مان اش کان نی باشنر  اناسی اسنفا شيبايی
گارمت ساشم   ونیت تعلاقت غافلساشم بارونیت کان نیاناسیت کان نی وايت هاي كلیدي:واژه

 . بامدا  خةا 

 
  . مقدمه8

 اانن منظرم که آفرينز و خ انز آن نااشمند  است 4 وايیام اش گفنةان  مان گ نه
ها و کنشگربخز با گی اش اين گفنةان  وايی با قرا   ا ن   و است؛ اش اين مشخص

کا  هام منظرگاينی کالمی سروترين اا هترين و پاچادهاااا    الگ يی ناايسنات با مهم
کند )صافی بر سی می 0ساشمشير مفه   کان نی ا اين قابلات منظرگاينی  2 ا  . ژنت
اوضاع و گذا م هم ااخص تساشمظ   اش کان نی(. من420ت420: 4090پارل جهت 

ام اش مناسبات بافنا م ماان اين و هم طراحی ابكه اح ال  مان اش منظرم خاص است
اش هةان منظر و    هةان بافت فراهم بااد  هاط  م که امكان باشيابی آنها؛ بهاناسه

ساشم برام ین نترين کا کر هام کا(. يكی اش مهم410ت412 :4091)صافی پارل جهت 
هام مخنلف  مان ت  وايی    قسةتات شيع  قاق اطالع برانگاخنن عاليق خ اننده

هام ساشم با امكانات و میدو يتیيک اش ان اع کان ناست؛ به اين ص  ت که هر
و  0د که اطالعات  و نش   تا تعلاقنی بچانص  تها  ا بهمةكن است سرنخ  وايی خ  

  (.03ت03: 4077)ب   ول و تامس ن:  ايجا  ا   1گارمغافل
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ها و ساشم  وايی و اباا هام کالمی آنیاصلی اين مقاله ت جه به ان اع کان ن مسئلة
 گارمتغافل   ايجا  تعلاق و  هاآنهام  وايی امكانات و میدو يت بر سی و مقايسة
انه فن ن انة بامدا  خةا     مان  7کنان ية ن ت  1اناسی وايت براسا  نظرية

 است. سادج ا مجحا
 :اند اشعبا ت مقالههام اصلی پرسز

گارم ساشم    ايجا  تعلاق و غافلهام  وايی ان اع کان نیامكانات و میدو يت 
 ند؟اکدا  بامدا  خةا     مان 

هام ساشم و امكانات و میدو يتباشنر اش کدا  ن ع کان نی بامدا  خةا     مان  
آن  3اناسیو  لال شيبايی اسنفا ه اده گارمعلاق و غافل وايی آن برام ايجا  ت

 چاست؟

هام ص  م و مین ايی    تیلال بر سنتاين پژوهز  ا با  ويكر م مبننی 
کنان  ت ساشم  ية نايم. ابندا با تلفاق و گسنرش نظرية کان نیگفنةان  وايی انجا   ا ه

ها    ايجا  44 يدوايی ان اع نقطههام    با   امكانات و میدو يت 9هاچكاکو نظرية 
هام م ج   ساشمهام  وايی ان اع کان نیگارمت امكانات و میدو يتتعلاق و غافل

اناسی اسنفا ه اش  ا اسنخراج کر ه و سپس به باان  لال شيبايی بامدا  خةا     مان 
ن ايم. گفننی است که    بر سی ايساشم غالب    اين  مان پر اخنهيک کان نی

و هاچكاک و  کنانت هام  ية ن ساشت اش نظريههام  وايی تعلاقامكانات و میدو يت
 .ايمکر هاناسی اسنفا ه من ن گ ناگ ن  وايت هةچنان
 

   تحقیق . پیشینة8ل8

ده (ت پاين4094صافی پارل جه و فااضی ) ت(4030(ت باا  و نعةنی )4031و  4030م )حر
نظر ژنتت به ساشم اش یضةن معرفی مفه   کان ن (4091( و صافی پارل جه )4090)

کنانت مانفر   ية ن ت  9بالت مانند ماكه اناسانیم ا   اصالح و تعديل آن ت سط  وايت
(ت 4037 ا  ) حسنی(ت 4031صرفی )اند. ااا ه کر ه غاره و 44مايكل ت الن 44تيان

(ت 4092آذ ن ا )و  قهرو م (ت فالح4094بامشكی )(ت 4094شا ه و سلاةاان )علی
ت شا ه حسانی(ت عر 4091آبا م )(ت ن  وشم و اارشا  نجف4090تسلاةی و مبا کی )
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با اسنفا ه اش مفه    (4091) آبا م و  او ( و عر  ي سف4091) ناا و مهدومصالیی
؛ اما اندکر هبر سی و تیلال   امن ن مخنلف  تکنانت  ساشم نا  ژنت و  ية نکان نی

ها و اگر ها و ساشمیهام  وايی ان اع کان نها به امكانات و میدو يتيک اش آنهاچ
 اند. ب   ول و تامس نام نكر هااا ه گارمغافل   ايجا  تعلاق و  هاهام آنتةهاد

هاچكاک   با    ( ناا نظرية4030) ( و لاگی و سجا م صد 4032) (ت اسالمی4077)
 يدها    ايجا  تعلاق و  اع نقطههام  وايی بعضی اش انامكانات و میدو يت

هات نقد عةلی و اباا هام کالمی گسنر   اند؛ اما    پژوهز آنگارم  ا ارح  ا هغافل
   .ساشم و وج ه گ ناگ ن آن وج   ندا  کان نی

ت هام پاشانام منفاوت با پژوهزگ نههات    اين پژوهزت به فع اين کاسنی برام
ساشم  ية ن ت کنان و نظرية هاچكاک کان نیة نظري با تلفاق و گسنرش ک ااممی

 يدها    ايجا  تعلاق و ها و امكانات  وايی بعضی اش ان اع نقطهمیدو يت   با  
ساشم    ايجا  تعلاق و هام  وايی ان اع کان نیت امكانات و میدو يتگارمغافل
 ج ا مسادم.  مان حاجمند بر سی کناص  ت نظا  ا به بامدا  خةا گارم     مان غافل

آثا  پرفروش ا باات فا سی معاصر ايران است که تاکن ن اش اين منظر م    پژوهز  اش
 قرا  نگرفنه است.

 
   . چارچوب نظري9

 كنانل شناسی ژن  و ريمون هاي رواي براساس نظريه سازيكانونی. مفهوم 8ل9
که با ايجا   هام م فق استايت و ة ايج    هة کامالًاش عناصر  گارمغافلتعلاق و 

 ا ومريا کل حالت کجو   قرا مت اگفنیت ا ضام نسبی تةايالت ثبات بیوضعات بی
عقاد  (. به441: 4097کند )اب تت مند میجهان  اسنانی عالقه پاگارمخ اننده  ا به 

ع اش ان ا هريکآيد که اطالعات خ اننده    وج   میهاچكاکت تعلاق هةاشه وقنی به
اش  هريکبااد و اگر اطالعات خ اننده     باشنرهام  مان 40کنشگرها اش ساشمکان نی

ع يت ش فرايندمیدو  بااد و ناگهان  مان با تغاار  هاکنشگرهام يكی اش ان اع به  انسنه
ا يم م اجه می گارمغافلبا  تاطالعات  وايی به خ اننده اطالعات اضافی بدهد

که اکن ن  يگر به يكی اش اباا هام ساشم  ا کان نی نخست ژنت(. 19: 4011)تروف ت 
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تر و هام عانیجام معا لت بهتیلال گفنةان  وايی بدل اده است اد اناخنه
یت هام اناخنتا   يافت کر وضع  14 يد و شاوية 14شانداترم مانند  يدگاهت چشمحسی

کنانت ت  ؛  ية ن421: 4090برگار  )صافی پارل جهت عاطفی و عقادتی  اوم  ا هم   
کند )منظر  وايت( قلةدا  می 74وجه  وايت ساشم  ا شيرمق لةیکان ن وم(. 99: 4037

اةا  بههام ساخنا م گفنةان  وايی کنا  شمان  وايت اش ويژگیو وجه  وايت  ا    
اناسی ژنتت  وايتة ترين نكنه    نظري(. مهم421: 4090)صافی پارل جهت  آو  می

 است. تا پاز اش مطرح ادن نظرية بنكرانه بان صدام  وايت و وجه  وايتتةايا م
 عة ماً اش اصطالح شاوية 43برام ااا ه به  اوم اناخنیهام غار وايتتت    نظريهژن

برام ژنت  نامادند.اخص میاخص يا س   اوم  ا اول مثالً کر ند؛ يد اسنفا ه می
هر گفنةان  وايی بايد به  و پرسز بناانی  تیلال برام که با  اسندالل کر نخسنان 

ت اين  و اواسندالل  پاسخ  ا . با« باند؟چه کسی می»و « کند؟چه کسی صیبت می»
که  کسیيک نفر ناسنند.  لاوماً تهم  ا ندام که باپا ند نا يک و پاچاده باوج  

ا ها  ا هةان کسی نبااد که آن  ويد کندت مةكن است ويدا هام  وايت  ا باشگ  می
  (.449: 4031؛ ت النت 244: 4090باند )پايندهت می

سننی   ويكر ساشم خ    ا اش چها  مانفر  يان معنقد است که ژنت مفه   کان نی
که  49 يد وا ن و بروکس  ويكر  شاويةاش: اند شمانه اقنبا  کر ه که عبا ت   اين 

 24مادان  يد بلان  ويكر  د؛بانچه کسی  اسنان  ا می ح ل اين پرسز اسن ا  است که
هايز اش آن س      ن انه 24که اسنانال کندمیبر سی  ا ام ادههام میدو که ذهنات

که بر تةايا بان سه اا    يد ) يد هةراه با  يدم  22 يد پ ي ن جسنه است؛  ويكر 
 يد  انام  سر که هةان شاويةا  ت  يد اش پشتطريق چشم اخصات حاصل میکه اش 

بناان  سؤالکه بر اين  20فاسن ا  است؛  ويكر   انز ت  و  است و  يد اش بارون( کل
 انز اخصات  انداش اوم باز اش  انز اخصات است يا بهگذاانه اده که  انز  
: 4094ولتت لانت ؛31ت31: 4030؛ باا  و نعةنیت 20 :4039يا کةنر اش آن )يانت 

ايجا  میدو يت    اننقال اطالعات هام (. ژنت براسا  امكانات و   جه00ت09
 ا معرفی  21بارونیو  21  ونی 20صفر  جهت ساشم وايی به خ انندهت سه ن ع کان نی

ت اند با نف ذ به ذهن  اسنانی است و میت  اوم برون  جهساشم صفر.    کان نیکندمی
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برحسب  ها باخبر کند. وقنی  اسنانخ اننده  ا اش احساسات و افكا  آن تهااخصات
نشده يا نش  ت آن  اسنان  ا کان نی نی  وايتچا چ   ا  اکی هاچ اخصات معاّ

 اسنانی   ون اوم  تساشم   ونینامام.    کان نی  جه میساشم صفرکان نی  ا ام
.    اين وضعاتت )اصلی يا فرعی(     اخل  اسنان استاخصانی ؛ يعنی است

کند و خ اننده ت ادن  اسنان ايجا  میچا چ بی برام  واي هام يک اخصاتا  اک
(. اين ن ع 241: 4090فهةد )پايندهت  اسنان  ا می   هةان چا چ    فقطهم 

   ن ع ثابتت  .ا  میتقسام  29و چندگانه 23ت منغار27ثابت ساشم به سه  سنةکان نی
 .    ن ع منغارت ا می اسنان فقط اش کان ن ا  اک يک اخصات  وايت  ةهة

ساشم گار .    کان نیها برعهده می ا يكی اش اخصاتساشم هر تكه اش  اسنان کان نی
اش کان ن ا  اک چند اخصات  وايت  واحد 04 فت  ونی چندگانهت يک  ويدا  يا پی

ساشم بارونیت (.    کان نی30: 4097؛ يانت 411ت410: 4091)صافی پارل جهت  ا  می
كه ؛ بدون اينا  می  ا هام خ اننده نةايز  فنا  و گفنا  اخصات اصلی  اسنان بر

 .    اين وضعاتت  اوم به ت صاف ساسات   ونی او برام ما آاكا  ا افكا  و اح
خ   کند و نظر بسنده می غاره چ ن وقايع وهات چندومكان  ويدا هات ظاهر اخصات

 (. 247: 4090کند )پايندهت ابراش نةی ا 
 وج   لال ت بهساشم است  مطالعات کان نیثر  بندم ژنت گامی مؤ  ه چندهر

چه چاا  يده »و « باند؟چه کسی می»ابها  ماان فع ل )ن عی ابها  ماان فاعل و م
(. 021: 4030)حرمت  نكر ند اسنقبال اش آناناسان بساا م اش  وايت (ت«ا  ؟می

وج   د تر يبساا    جه ساشم صفرمفه   کان نیعقاد  ماكه بالت   م    هةچنان به
 ا اش يک  کنشیكه خ اسنه يا ناخ اسنه بدون اينت اند کس نةیهاچ تنظر او ا  . به

هةان  وش خاصت  وايت    پاز گرفنن. لفظ   آو   ا به  آن ت يدگاه معاا  ا ائه کند
ام   جهساشم صفرت انام ا عا کنام کان نینةی د. بنابراينکناو  ا میدو  و منعا ل می

ساشم کان نی  و؛ اشاينگارم وج    ا  گ نه جهتف و خنثی و  و  اش هرطربی کامالً
 (.37: 4030معنا خ اهد ب   )باا  و نعةنیت   جه بیصفر

بال ماكه  گارم اش نظراتاناسانی است که با بهره ية ن ت کنان اشجةله  وايت
مفه      با   ت آ ام ژنت04 يد آسپنسكی ساشم و سط ح چها گانةیکان ن    با 
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ساشم  و ويیت  و ن ع کان نی کر  و با ا ائة الگ يی اصالح و تعديل  اساشم کان نی
(.  ية ن ت کنان برام بیث 33)هةانت  هم قرا   ا   ونی و بارونی  ا    تقابل با

به  اسنان و مااان ساش نسبت ساشمت اش  و معاا  م قعات کان نیان اع کان نی   با  
بارونی يا  مةكن استساشم ر . براسا  معاا  اولت کان نیبمی بهرهم ساشتداو  کان نی

ا   که بالت تص   میعقاد   (. به440: 4037ااد ) ية ن ت کنانت   ونی ب
کان نگر  و او  ا  اوم ت ساشم بارونی هةان کا گاا   وايت است و اش اين کان نی

 جهتساش اش بارون به  اسنان  نیگار  که کانآن وقنی اكل می ؛ و(جانامند )هةانمی
شا ه )عر  هام منن ا تباطی ندا  گارم اخصاتگارم او با جهت هد و جهتمی

اشم   ونی    بطن  خدا هام س(. کان نی10: 4091 و مهدومت ناات صالییحسانی
ا   ) ية ن گر ا ائه میکان نیت  قالب اخصاتاد  منن جام  ا   و معة الً    ا ائه
( و مفع ل 02گر(.  ية ن ت کنان برام  فع ابها  ماان فاعل )کان نی440: 4037نانت ت ک

کسی  ها  ا فقطکند که  وايتساشم ژنتت باان می(    الگ م کان نی00اده)کان نی
 يگرت  سخن . به  ابلكه بر کسی يا چاام ناا کان نی می کند؛ةینکان نی 

. فاعل کا گاا م است که با ا  اک خ   به فاعل  ا   و هم مفع لساشم هم کان نی
اش مشاهده گر هد و مفع ل چاام است که کان نی اسنان س يه و جهت می ا ائة
 مةكن استاده به  خدا هام ا ائهگر نسبت یگ نه که کان ن  ست هةان .کندمی

   ا   وج اش برون يا   ون ناا  ادهبه کان نیامكان نگريسنن بارونی يا   ونی باادت 
اده گر    افكا  و احساسات کان نیکه کان نی (. شمانی441: 4037ت کنان) ية ن ت 

فقط نة  هام خا جی  گرکان نی ا  اکات اده   ونی است و وقنیکان نی تنف ذ کند
: 4094ت )بامشكیت اده بارونی اساده بااد و به افكا  او مرب ط نش  ت کان نیکان نی

ت انند جهان ساشم بارونی میساشم   ونی و هم کان نیان نیهم ک (. بنابراين292
اش ان اع تص ير بكشند و به اين ترتابت هريک به اسنانی  ا اش برون يا   ون 

  )باا  و ا تر اش   ون تقسام میک چک تر اش برون وک چک ساشم به  و  سنةکان نی
 (.94: 4030نعةنیت 

ساشم ساشمت مااان تداو  کان نیان اع کان نی اش کنان برام بیثمعاا   و   ية ن ت 
 گانةهةچ ن ان اع سه ت خالل  وايت ساشم مةكن است   است. بر اين اسا ت کان نی
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با اين تفاوت که  منغار و چندگانه بااد؛ثابتت  ت ژنت ساشم   ونی    نظريةکان نی
ا  ت اده اعةال مینیکان  قد  که   با  ساشم هةانن ع کان نی تةايا ماان اين سه

  (.441: 4037کنانت  و  ) ية ن ت کا  میگر ناا بهکان نی  م    
ساشم ژنتت بهب   و مفه   کان نیهام  ية ن ت کنان   م    يكی  يگر اش تعديل

ساشم    عقاد   ية ن ت کنانت مفه   کان نیساشم است. بهوج ه کان نی گسنرش  امنة
 00نظرانه است. بنابراين او با بهب   وج ه ا  اکیتی تنگمعنام صرفاً بصرمت خال

هات   با   وج ه اين هام آنو افاو ن شيرمجة عه 01و ايدئ ل ژيكی 01اناخنی وان
بروش و ظه    چگ نه  هد که معاا  بارونی/   ونیکند و نشان میپديده بیث می

  (.029: 4030؛ حرمت 447ت441 کند )هةانتمی
 

 سی. بحث و برر4

سازي در ايالاد تعلیق و هاي روايی انواع كانونیبررسی امکانا  و محدودي . 8ل4
 بامداد خمار در رمان  گیريغافل

نا  میب به است.  مان با کشةكز س  ابه و  وايت شندگی  خنر ج انی به بامدا  خةا 
نی ندا  . ها سنخاآن خان ا  ا   که با آغاش می اش واج س  ابه با پسرم   با  ما  ش 

 ن اش واج تصةام جدم گرفنهت برام خنرش برام اي است ما   س  ابه که   يافنه
که اکن ن پارشنی میب به که به  وايت شندگی عةه خ اهداش او می  اه چا هآخرين 

اش  میب به. آشا انه تصةام بگار  هد و اش آن پس ت گ ش فراخ   ه استسال
نا   حام افی است که عااق يک ااگر  نجا  بهفرهنگ و نسبناً ااربا امخان ا ه

قد  مقاومت آنبرابر خان ا ه و    کند ا    می ثروتةندش خ اسنگا ان هةةا  . او می
ن عی خ اهد  هد. میب به که میکند تا پد ش به اش واج او با  حام  ضايت میمی

ح ا ث تلخی  نچنا شندگی  ا تجربه کندت    مدت هفت سال شندگی با  حام يگر اش 
به جهان ا   و میکه اش شندگی با مر   فرو ست جامعه سرخ   ه  کندتجربه می ا 

 .گر  اارافی باشمی
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 ت اش سه بخز تشكال اده است.ساشهاحض   کان نی ترتابِاين  مان به
ساشم   ونی    بخز  و کان نی یو پايان ينهام آغاشساشم بارونی    بخزکان نی

 .ا ندهام غالب اثر اناخنه میساشم نیآنت کان ماانة
 

  سازي بیرونی كانونی. 8ل8ل4

ساش بارونی برعهد  يک کان نی بامدا  خةا هام آغاش و پايان  مان بخز ساشمکان نی
 است که اش   ون و برون بر اااات  ويدا ها و کنشگرهام  مان تسلط کامل  ا  .

کالمی ما   و  خنرم آغاش  ة کشةكزنماا اش 07نةام نا يکبا  بامدا  خةا   مان
ها و  ويدا هام کنشگرام اش شمانهگ نه اناخت و پازخ اننده هاچ وا   می

   آن ندا  :ادکان نی
 «.مگر اش  وم نعز من    بش م»ت 

 اناد اينط   حرف ناناد مامانت خالی سبک است. اش اةا بعاد است. اةا که می»ت 
 (.4: 4070سادج ا مت )حاج« ا  شن او می ا  ومن تصةام خ     ا گرفنه

ساش بارونی برام ايجا  تعلاق اولان اگر  کان نی ناگهانی يا اروع 03اش ماانهآغاش 
ساش بارونی و بعضی اش کنشگرهام  مان    اين  مان است.    اين اگر ت کان نی

 ا ند؛  نرمخ اننده اطالعات  وايی باش اش ادهکنشگرها و  ويدا هام کان نی    با 
انگاا ماان عةل  اسنانی آغاش ساش  مان  ا اش جام بیرانی و هاجانکان نی بنابراين

و اگر هام  يگرت   با   آغاش  مان به خ اننده  09باشگشت به گذاتکند و بعد اش می
 هد. خ اننده ناا ضةن باشساشم گذانهت با کنجكاوم باشنرم  ويدا هام اطالعاتی می

افندت کنشگرها چه ک اد تا بفهةد بعد چه اتفاقی میکند و هة ا ه میمی مان  ا  نبال 
هام انديشند و ناا چه ننايجی اش افكا ت گفنا  و کنزکنند و به چه میگ يندت چه میمی
 (.229و  243: 4033آيد )مارصا قی و مارصا قیت  ست میها بهآن

اش اکنشاف و باش سی  جان ب   کهفقط يک صندوقچة ک چک    گنجة اتاق عةه
 و  مانده ب  . نه اينكه غافل اده بااند و يا با ها تصرفز نكر ه بااند ها بهبچه
جام چها پايه برام اينكه  سنشان به طبقات باالتر برسد شير پايشان نگذاانه و به

ها بااند؛ بلكه به اين  لال که هةاشه    آن قفل ب   و هرگا به عقل ک چک آن
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جا اين جعبه يک تا  ناا به ه اش عةه بپرسند   ون جعبه چاست. به ساد کنةی
يا   اات اين تا  ناا به  ي ا  اتاق عةه  ي ا  اتاق عةه آويخنه ب  . س  ابه تا به

ها ناا آويخنه ب  . يک تا  کهنة عناقه. اين تا  انگا  حرمنی  اات که حنی بچه
 (.9: 4070ت سادج ا مکر ند )حاجس م آن  ست   اش نةیبه

جان و تا  آويخنه به  ي ا  اتاق او چاست؟ آن  اش صندوقچة ک چک    اتاق عةه
ها جانشانی منص   اد؟ چرا ت ان برام آننةی جاننظر عةهاااا چه اهةانی  ا ند که به

پ  ت يكی اش ع املی که مندنیعقاد  جان هسنند؟ بهعةر عةه ةااش ماننداين اااا 
  آو  ن اش  اش بعضی اش اااا کشاندت اانااق او برام سر مان میننهام  خ اننده  ا به ا

خاصت تعلاق اااا پديد  ئیاست. با    میاق قرا  گرفنن اا اسنان م ج      جهان 
بها  اين ند. اهسن برانگااآل   و تا يک اش اااا بساا  کنجكاومصاوير مبهمت مهآيد. تمی

پ  ت  هد )مندنیو گاه معنام اثر  ا تشكال می  ا اااا گاه    ط ل اثر  وان می
 تها و خ انندهکنشگرساش بارونیت کان نی ةگانسه تبامدا  خةا (.     مان 419: 4030

 جان و تا  آويخنه بهک چک عةه ة اخل صندوقچ ماااا  اطالعات منفاوتی   با 
( مانند س  ابهکنشگرها ) بعضی اش ساش بارونیتام که کان نیگ نهبه  ي ا  اتاق او  ا ند؛

له ساش بارونی با از با  مداخکان نی هةچنانآن ندا ند.   اطالعاتی   با و خ اننده 
 اخل صندوقچه  ماش اااا تساش   ونیكا م با کان نیهام ماانة  مان و هة   بخز

 ست س  ابه  ا .  جان نامه  ا اش صندوقچه بارون کشاد و بهعةه» کند:ماگشايی می 
«  ا واقعاً که خط شيبايی ب  . ولی کاغذ اش گذ  شمان ش   و کهنه ب   و ب م غم می

يابند که مرو    میت س  ابه و خ اننده بهترتاباين به  (.10: 4070سادج ا مت )حاج
جان مرب ط هسنند. تالش برام اناخت آن آن اااا به لیظات خاصی اش شندگی عةه

  هد.  مان  ا تشكال می ام اش تعلاقات بخز عةدههلیظات و ابها  ناای اش آن
جان ناا برام س م س  ابهت عةهجان اش ت عةهبا پذيرش پاشنها  ما   برام حكةا

ا  . ظاهر ادن يک کنشگر جديدت قطع  اسنان اش وا    مان میشندگی ةگفنن قص
 ل  اسنان  قبلی و آغاش  اسنان جديد  ا   پی  ا  . اگر  گنجاندن  اسنان  ومی   

(. بر اين اسا  و با تغاار 09: 4033فت نا   ا   )ت  و  04اماولی  واينگرم   ونه
ساشم   ونی    خالل  وايت ساشم بارونی به کان نیم قت م ضع  وايت اش کان نی
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کند که ا   و  اسنان  يگرم  ا  وايت میساش ع ض می اسنان اصلیت م قناً کان نی
ام   ونه ت  واينگرم04عقاد    يداکند. بهاصلی  ا  نبال نةیخط سار شمانی  وايت 

و اين  قاقاً     مان  (11: 4094تأخار بافند )بامشكیت به باشنرمعنا  ا  سبب می
 لال اننظا     اسنانت بهام يا  اسنانم   ونه واينگر هد. اگر     می بامدا  خةا 

 پاگارماروع مجد   وايت قبلی و ام که    خ اننده برام شمان و  وگانههم
ت بامدا  خةا ساش است.     مان کندت بساا  تعلاقجديد ايجا  می ويدا هام  وايت 

جان عةها  ت  اسنان ما   خ انده میيا  02  حالی که  اسنان س  ابه  وايت   برگار
ناا  اينجاپر کر ه است.        ا  صد کنا 91باشنر اش ام اف با  واينی   ونهحر

هام بناا ين ساش   ونیت برام پاسخ به پرسزساش بارونی با فراخ اندن کان نیکان نی
 ها پازت اهرشا  با اسنفا ه اش آنقرنکند که ام اسنفا ه میآغاش  مانت اش حربه

(. 43: 4090 ا  )اعارمت  خنران و شنان  يا  مشرق  ا تغاار   خ   سرن ات  قم
ها  ا خاصات اساسی تةا  حكايت»ام م   ونه واينگراسانت انبعضی اش  وايتباو  به

« است اش حكايت يک حكايتام عبا ت که حكايت   ونهکند؛ چرابرمال می
آثا  ا باات  اسنانی  ترينکهنکه     حالت اين اگر با اين (. 12: 4032فت )ت  و 

ت نامهرشبانمت کلاله و  منهت ابيکوهاا  چ نهة تعامه و کالساک شبان فا سی
ط   كه بهت جه به اين(ت با 224: 4090 ا   ) اغبت   يشهت مثن م معن م و نامهط طی

اين مقدا  اش کند ) نگ  مان  ا برمال میپیمعة ل فقط بعضی اش خص صاات اساسی 
بخشی اقعلت خاصات ت(بااد مؤثرخ اننده  باشنرت اند    جلب ت جه افشاگرم ناا می

 با ل   ا ن آن  ا  .  باشنرم    مقايسه
و يک  وايت  اش يک  وايت   برگار بامدا  خةا گ نه که ااا ه کر يمت  مان هةان

ام تشكال اده است.  وايت   برگار  مان غارخطی است و پايانی مبهم  ا  ؛   ونه
گشايی اش اننخا  س  ابه به اين ص  ت که  مان با فرجامی نامشخص و بدون گره

ت عةه جان. نه من يک  خنر کندولی م    من فرق می’س  ابه گفت: » : سدپايان میبه
 ا فقط خ   س  ابه اين اننخا   ةنناج(. 009 )هةانت]...[‘«  ساله هسنمت نه اوپانا ه

گ نه کم اينساش بارونی ) ستکنشگرهام  مانت خ اننده و کان نی ة اند و بقامی
برام پی ناا تالش خ اننده  نناجه    اينجا د.  ناطالعی اش آن ندا  کنند(وانة   می
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بندم  مان  ا اناسان اين اگر  پايانبر ن به اننخا  س  ابه م جِد تعلاق است.  وايت
گشايی ت اغلب گره نگ باشپی هام  ا ام    مان . آنان معنقدندنامندمی 00 نگ باشپی

 امگارمعبا ت  يگرت نناجهبه  .دآيچشم نةیباادت شيا  بهمشخصی وج   ندا   يا اگر 
قطعی  باادت ا   و اگر همباش  يده نةی  نگپیبسنه وج    ا  ت      نگپیکه    

ن ش هم  ا    نگ باش    اواخر سد(. گرايز به پی34ت79: 4071ناست )مارصا قیت 
ا باات برام خلق تأثارات که حاصل عا  هةاشگی  بپندا يمام فنی ن آو م امت انمی

(.    اين اگر ت 13: 4032طريق فرواكسنن ق اعد ب  ه است )ما تانت اش تاشه 
  میض کنندبه   يافتتنها عنام  مان مشا کت فعال  ا   و نهخ اننده ناا    ساخت م
 مان  ةو تعاان نناج پر اختوا  ت بلكه خ    ا    ساختپاامی خاص تبديل نةی

ترين اگر هام  نگ باش يكی اش مهمپی (. بنابراين414: 4092اند )صهبات   خال می
   تعلاقی جاو انی  است که فرجا  آن  ا بامدا  خةا  وايت  مان ساش    کالنتعلاق

  هد.قرا  می
 

 سازي درونی كانونی .2ل8ل4
نا  میب به ساش   ونی بهبرعهد  يک کان نی بامدا  خةا ساشم بخز ماانة  مان کان نی

 اده میدو يت  ا  . به اااات  ويدا ها و کنشگرهام کان نی است که اش هر نظر نسبت
 نگ و تق يت تعلاق     مان است. هام تك ين و بسط پیاش  اه يكی 00کشةكز

گار . اين  و  ويدا هام هر  مان براسا  کشةكز بان  و ناروم ناساشگا  اكل می
و  91: 4092ت نارو مةكن است  و کنشگر يا  و وجه اش يک کنشگر بااند )پاينده

اعنبا  نی   به«   ونی»و « بارونی» و ن ع کشةكز  تبامدا  خةا (.     مان 010ت010
هام   برگار و يابد. س  ابه و میب به کنشگرهام اصلی  وايتبروش و اكل تجلی می

ها سادج ا م هسنند که با اننخا  مر انی که با فرهنگ خان ا   آنام  مان حاج  ونه
اند. ندت بر ايدئ ل ژم غالب خان ا ه و طبقة اارافی شندگی خ   ا  يدهسنخانی ندا 

ها برام  سناابی به هدف با گ خ  ت با ناروهام مخنلفی اش   ون و پارام ن خ   آن
 بامدا  خةا ام  مان کنند. کشةكز   ونی فقط    بخز  وايت   ونهمبا شه می
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با ناروهام منضا م اش   ون (  مان ساش   ونیوج    ا   که    آن میب به )کان نی
  فت: کند؛ برام نة نه    پیه میمبا شخ   

]میب به:[ اش اينكه اش اعنةا  و اطةانان پد  و ما    س ءاسنفا ه کر ه ب    احسا  
اد  تا  ل اسار  ا اش بند جدا کنم. ولی فقط  لم نب   تر میکر   و مصةمگناه می

هايم تک سل لبندِ وج    ب  . تکطر  خ نم ب  . بندقخ است. قطرهکه او  ا می
ک ااد به ا  ب   که هرچه میب  ند و تنها مخالف    سراسر بدنمت مغا باچا ه

جنگاد  و هةه باش با خ   میبر . با اينکس اش او فرمان نةی ساد. هاچجايی نةی
سرن ات  خ اسنم م فق بش  . ولیتر ناست. میهاچ نبر م اش اين سهةگان

 (. 11: 4070سادج ا مت  يگرم برايم  قم خ   ه ب   )حاج
ا  . میتر يد و تالال   ونی   چا ت عقل وعشق  میب به    اننخا  يكی اش  و  اه

کنشگر اصلی  مانت عامل  وم يا گفنةان مخالف و  و     قهرماناينجات ضد   
ف و احساساتز است که ی اش ع اطيا بخش ام اش وج   اوپا هبلكه  خا جی ناست؛

وتاش کند و وج   او  ا عرصة تاختعصاان میآاكا  او  ا ا  خ است و   مقابل 
 هد. چنان کشةكشی  ا کشةكز   ونی احساسات گ ناگ ن و گاهی منضا  قرا  می

هايی که    نامند؛ شيرا مبا ش  اصلی      ون کنشگر اصلی  مان است و اش بان  اهمی
 اند کدا   ا برگايند.    اين اا هت ن يسنده با اعةال و گفنا م ت نةیمقابلز قرا   ا  

آو  ت عالقة خ اننده  ا جلب و ت جهز  ا به که برام کنشگر اصلی فراهم می
(. نخسنان نشانة 491ت490: 4011کند )مكّیت سرن ات او تا پايان  مان حفظ می

لال و سر فنن کشةكز   ونی میب به و پ يايی اخصات او خسنگی بدون  
کندت وقت اش خانة خ اهرش  ل نةیاش اش خانة ناهت است. میب به که هاچح صله

آو  . اناسد و بال   میق ل خ  شت حاال برام باشگشت به منال سر اش پا نةیبه
هةچنان   حالی که هةه اننظا   ا ند بالفاصله بعد اش خ اسنگا م پسر عطاءالدوله به 

کند. اين بعد اش نقض نهی مجد ت برام او آ شوم مرگ می هدت او ج ا  مثبت 
 هد که میب به با اتخاذ  ويكر م هام يا اده نشان میها و مضة ن گاا هکنز

يک اش خ اسنگا هام معرفی و تأياداده اش س م گرايانه به اش واج با هاچچالز
ساشم   ونی  مانت  لال ا ائة م اشم اطالعات    بخز کان نی هد. بهخان ا ه تن نةی
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ا   که کشةكز   ونی میب به    پايان ساش من جه میشمان با کان نیخ اننده ناا هم
کا م  ا کنا  بگذا   و گار  که میافظها   و او نهايناً تصةام می فت حل میاين پی

 اه عشق  ا اننخا  کند. میب به بهام سنگان اننخابز  ا با وا   ادن به کشةكشی 
پر اش  و با پشت کر ن به سعا ت و خ ابخنی امروش و اش کشةكز فعلی میاديدتر 

ا   که فر ام خ  ت وا   مرحلة جديدم اش کشةكز با خان ا ه و اطرافاانز می
بانی نناجة اين کشةكز   ونی برام ا  . البنه پازکشةكز بارونی ناماده می

ناست. او   چندان مشكلی هام من ن کهن ا   پا سی کا01مايهخ انند  آانا با بن
اش    اش تجرباات گذانه هام ذهنیام يا انبا ه احنی با ت جه به  انز کلاشهبه

هام  وايیت هةچ ن تقابل عقل و عشقت به پاروشم مقند انة عشق م اجهه با شنجاره
 آمد عا ت کا م نكر ه است. بر  و ن يسند   مان هم    خالفمیپی

مرو   واينی با ساخنا  خطی است که به  ا ام بامدا  خةا ام  مان  وايت   ونه
 اخناا  خ اننده ا   ها و  ويدا هام  مان کنشگرم    اده   بندماطالعات طبقه

خط سار  وايت وج    ا   ت    اوايل فصل اول اين  وايت  و حالبا اين . گذا  می
که ابندا  ص  تين به ا ا  ؛ديگر باشگ  میا تباط با يكص  ت م اشم و    که به

بخشی اش  وايت  و  و باش بخشی اش  وايت اول و  سپسبخشی اش  وايت اول و 
 ا  پر اشم وايت اا   . میققان  مان اين ا باان میبخشی اش  وايت  و   سپس

اش  ترمضعاف ة(. اين اگر  گ ن400: 4030س  ات )آتزنامند میم اشم  هام اسنان
 وايت  اا     مان مد ن است که برام ايجا  تعلاق و ابها     يه  دالچن هام وايت

ام آن اليه وايت  ت.    اين اگر  که هر  وايت مكةل  وايت  يگر است و کا  میبه
 يسنده به يک ا تباط بلكه ن ديگر ناست؛م اشات يكی بههاي وايتص  ت تنها به

    ها وايتهام منفاوتی اش گاا ه تآن است که مطابق  ست يافنهوجهی هندسی و چند
 (. 471و  419: 4092)صهبات  ا  می  وايت  يگر يافت

چاا با خط  وايت سادج ا مت هةهساش   ونی اش  مان حاج    وايت کان نی
ا   تا اينكه    ماان اين  وايت له اش میب به آغاش میخ اسنگا م پسر عطاءالدو

یب به به ااگر  نجا م سر گذ  م ی و  ل بسننِآاناي نی   واينی اش يرظاهر اصلیت شبه
هام مكر  01برشماانساش   ونی با کند. کان نیسرعت اروع به  اد کر ن میبه
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به ااگر  نجا م  ا به  وم  تد يج  وايت  ل بسنن میب بهت بهظاهر اصلی وايت به
ن آانايی آن  ا پارام ن  ويدا هام اي  نگپیآو   و تا پايان  مان خط  وايت می

ساش   ونی اش اين  وايت به آن  وايتت مكر  کان نی هامبرشماان هد. گسنرش می
اش اين خط ط  هريک برشماانکند. با ساش تبديل میاين اگر   ا به عنصرم تعلاق

اد و  وايتت خ اننده مننظر است تا بباند خط  وايت  يگر به کجا خ اهد  س
ت ترکاب م ضع ساشمتعلاق اا  اين سرن ات میب به چه خ اهد اد.    

نی   ت شيع اطالعات    آن بساا  اهةات  ا  ؛ يعنی   حالی ساشم   ونی با کان نی
خط اول  مان  هاماخصات ةساشم   ونی  وايتت خ اننده و هة لال کان نیکه به

چ ن خ اسنگا م پسر عطاءالدوله اش میب به اطالع  ا ند و فقط اش چندو پاشاپاز
اش اين  يکجا خ اننده هاچساش استت بهها تعلاقگی وق ع اين امر برام آنچگ ن

دا هايی که    شير وايت  مان   حال وق ع استت اطالعی ندا ند. ها اش  ويکنشگر
آگاهی برتر خ اننده اش اين  ويدا ها و اننظا  او اش چگ نگی آگاهی  بنابراين
مةكن میب بهت  هامنهیه نقض ايشان ب واکنز نی  و  هاآن هام  يگر  مان اشکنشگر

   با  خ اننده اش  انز خ    اينجاپ  ت    ق ل مندنیساش بااد. بهتعلاق است بساا 
و  مان برام  بر میلذتی ا   کنشگرها خبرم  يگر هام  مان و بیکنشگرسرن ات 

ر سر کنند و يا چه باليی بها پس اش آگاهی چه میکنشگراو کشز  ا   تا بفهةد آن 
 (.417: 4030پ  ت )مندنیآو ند می مان  کنشگر

ام خ ابخت  ا پسندت جائاات شندگی خان ا هعامههام  مان باشنرآغاشين  صینة
منضا م است برام  ةشمان مثابةبهاين خ ابخنی و بهروشم طباعناً  د. هنشان می

ص  ت نامرئی ساية اين بدبخنی هم اکن ن به.  سدفرامیبدبخنی و  وشگا  سخنی که 
 هايیو غدقن هانهی ت. اش اين وضعاتچرخدمیخ ابخت   باالم سر اين خان ا 

(. ا سط  12: 4013)پراپت  گارندمیسرچشةه  و غاره « به ک چه مرو»چ ن هة
افنا ن قهرمان تراژ م اش اوج سعا ت به حضاض  ( ناا معنقد است که400: 4017)
بهرگی او اش فضالت و عدالت. اش نه بی دهت لال خطايی است که مرتكب اقاوت بها

احنةال نقض نهی يا خطام قهرمان  مانت خ اننده  ا  چا  تر  و تعلاق ناای   و اين
آيد پاز می اممرحلهکند. اين احسا     خ   ن اين تعا ل اولاه میهم ش احنةال بها
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ت بخت و و برگش  وندمیفاجعه پاز  س مخر ک به ويدا هام  مان خر ک که
مشاهده  کامالً سعا ت و خ ای به بدبخنی و اقاوت معك   ادن وضع  ا اش

خ    و مدا  اصطالح حرص میا   و بهنی م که خ اننده  چا  تنز میبهکنام؛ می
 (.401: 4031)اةاسات « آخر چرا؟»گ يد می

دهی تا من خانم  ا به ااگر  نجا  بخ اهی ت  ]میب به[ پاغا  اناسمی»خانم:[ ] ايه
جانت نگ يی من  اانم اةع  وان هم اةع  ا  وان کنم؟ ولی به خان  

جان خ  ش با نجا  صیبت کر . بااه؟ وگرنه پد    ا کر   ها. بگ   ايهمی
خالی خ  . بااد. شو   وان کن و »ح صلگی گفنم: ]میب به:[ با بی«. آو    می

.. میب به:[    ارايط معة لی «. ]. و  تا برسیي اش می نبالم باا. من ي اش
کال  اد با افرا  اين طبقه هم ا   عا   میج ا  سال  ]ااگر  نجا [  ا هم نةی

 انم. ]...[ شبانم الل ا   که ]به ا  . ولی حاال بها  ب  . چه مرگم اده ب  ؟ نةی
 (.27ت21: 4070سادج ا مت ااگر  نجا [ گفنم: خدا کند هةاشه شنده باااد )حاج

ها يا خطاهام میب بهت مانند پذيرش   وغ گفنن به ام اش نقض نهی عهمجة
ادن با ااگر  نجا م و آ شوم هةاشه  کال جانت  فنن به مغاش  نجا مت همخان  
تغاار سرن ات  ةتد يج شمانب  ن برام اوت اش طرف میب به آمده است که بهشنده 

بساا م     مقايسه باآگاهی برترم که  واسطةه. خ اننده بآو  میتراژ يک او  ا فراهم 
برگشنگی و ختب ها و   نناجهنهیان اع نقض  هاو تر اش آنش تهام  مان  ا  کنشگراش 
چگ نگی تر  و افقنی که اش   لالباند و بهس م فاجعه  فنن میب به  ا میبه

 م  ويدا هامباشنرو تعلاق  کنجكاومبا  گار تفرامیسرن ات او تةا  وج  ش  ا 
 کند. مان  ا  نبال می

ام  مان سادج ا م برام ايجا  تعلاق     وايت   ونهيكی  يگر اش اگر هام حاج
عضی اش  ويدا هام  مان ساشم چندگانه است.    اين اگر ت باسنفا ه اش عامل کان نی

ا   و  وايت ساش   ونی  وايت میبا  اش منظر يک عامل کان نیبا  و هرباز اش يک 
اده    ويدا هام کان نیساش   ونی فقط يكی اش  و يا چند  وايت م ج     با کان نی

ساش   ونی  مان (. اين اگر  برام خ اننده و حنی کان نی11: 4094است )پرينست 
گ ناگ ن  هام وايتکه بايد با   کنا  هم چادن خر هيک ج  چان است  مثابةبه
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ساش ين ترتابت کان نیيابد. به اش آن  ست به يک  وايت کامل ا ت ويدا م واحد    با 
خ اننده     مقايسه باگريبان است و بهام  ستعديدههام  وايی   ونی با میدو يت

باشنرم ندا   و بايد    هربا  م اجهه با  اطالعات تساشهام   ونیو  يگر کان نی
الش کند.  وايت آن ت  ادراه خ اننده برام يافنن ابعا  گمهةهات به وايت گ نهاين

اسنفا ه اش  ةما  ش برام اوت نخسنان نة ن خالة ن  کر ه ادن نگی نشان حام اش چگ 
 است: خةا  بامدا ندگانه     مان ساشم   ونی چاگر  کان نی

 ا  ؟ ويد شننان نا احت نةیت ]میب به:[ اةا که ظهرها خانه نةی
 ت ] حام:[ من شن ندا  .

 کر ه ندا يد؟انت ]میب به:[ کسی  ا هم نش

 ت ] حام:[ چرا.

 خ  يم.ااءاهلل. پس هةان  وشها اارينی هم میت ]میب به:[ مبا ک است ان

خ اهم. الهی حل ايم  ا بخ  يد ت ] حام:[ برام ما    مبا ک استت من که نةی
 (. 01ت00: 4070سادج ا مت )حاج

شت برام خ  ش طلب ا   اين  وايتت  حام با ابراش نا احنی اش ناما م ناخ اسنه
ا امة اين با اصرا  بر ابراش عشق و عالقه به  حامت ا امه ناا میب به  کند و   مرگ می

بر . اين  وايت باوج   تغاارات میطرش مشك کی به شير سطح  وايت  وايت  ا به
باال آمدن مجد  آن به سطح  وايتت نا يک به  احنةالساشم   ونی و منعد  کان نی

شمان ط النی و   حالی که .    اين مدتماندمی  شير سطح  وايت باقی صفیه   224
اش  وايت ناما م  حام با  خنر  مم جديدهاسرنخپی يافنن خ اننده هة ا ه   

اةا  آو  ت  واينی به مان   نگپیآن  ا ضعف  چه بسا ما  ش است و حنی پسرخالة
ما     حام با میب بهت اش س م کالمی ما   کشةكز ةاش ماانبا    يگر اش آن و اين

 :ا  ساشم می حام کان نی
ا م؟ مگر او نا احت ]ما    حام:[ چرا نبايد عقدش کند؟ چرا نا احت میت  

 حام  ا قر نا م؟  اد که ت  آمدم ناما ش  ا اش چنگز   آو  م؟ مگر ت 
 (.211 )هةانت
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  گذانهت میب به  ا به با يا آو م ناما م  حام و ک کب      اين  وايتت ما    حام
کند و مالمت می تکه با قر و اط ا   حام  ا اش چنگ میب به   آو  ه است لال اين 

عقد کند.  ع ض آن عةل میب به  معنقد است که اينک  حام ناا حق  ا   ک کب  ا 
اده و مغف ل  ويدا م آانا خ اننده اش شبان ما    حام با بعضی اش ابعا  گم  واش اين 

وج   غالب میب به  ساشم لال کان نیبه ها   که تاکن ن امكان  سنرسی به آنامی
ساشم میب به کان نی  خ اننده  ا با تر يدهايی   با   ويدا  مةكن است. اين نداات

ايت ساش   ونی با به شير سطح  وايت بر ن تعةدم  وشيرا اين کان نی م اجه کند؛
عةل امكان فريب خ اننده  ا فراهم النیت   ناما م  حام و ک کب برام شمانی ط 

ام صفیه71ام با فاصله)(.  وايت س   اين  ويدا   ا 12: 4094کر ه است )پرينست 
 : کندساشم میخ   میب به کان نی (اش  وايت  و 

 يد ؟ کی  فت؟ چرا  فت؟ تقصار من پس کجا  فت آن  حاةی که     کان می
کر ؟ آيا کب بةاند؟ اگر ک کب جام من ب   چه میب   يا او؟ چرا نگذاانم با ک 

فهةاد؟ تر نب  ؟ آيا او شبان اين مر   ا بهنر اش من نةیاو برايز مناسب
 (.004: 4070سادج ا مت )حاج

   اين  وايتت میب به اش گذانة خ   و اينكه نگذاانه  حام با ک کب که هةسنخ او 
 لال راف  يرهنگا  میب بهت خ اننده بهاين اعن کند. باابراش پشاةانی می ب   اش واج کندت

بر . اين  ويدا  پی می  هام شيا م اش  وايت   با اناسی سك ت به بخزشيبايی
 هامساشمهات خ اننده اطالعات بساا  کةنرم اش کان نیهةچنان    تةا  اين  وايت

انن و تجايه و اش تعلاق ناای اش کنا  هم گذا مةكن است و  اين  ونی  ا   و اش 
ت هم  ا ندبساا  شيا م ناا با هامهام منعد  اين  ويدا  واحد که فاصلهتیلال  وايت
هام ذهنی  هد که بر ااتت اين اگر   وايی نشان میاش اينگذانهلذت ببر . 
و اين  ديگر تفاوتی چشةگار  ا ندخنلف اش  ويدا م واحد اغلب با يكکنشگرهام م

ه يتت  بر مفه می چ ن  ويدا  ت ام  م مانندعالوه سار تاخنالف    بر اات و تف
 (. 210: 4031)ل تهت  کندگارم    شندگی و ثبات  وابط انسانی  ا  چا  تر يد میجهت

اش واج او با  نی  سرن ات منص   بعد اش خ اسنگا م اش میب به و  هام وايت
 بامدا  خةا گانه     مان ساشم   ونی چنداش اگر  کان نی ترمپاچاده ةناةناجت نة ن
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 و  وايت مثابة جانت بهاش س م ما   س  ابه و  ايهترتاب است. اين  و  وايت به
ا ند.     وايت ما   میب بهت منص   بعد اش انادن ج ا     ساشم میکان نی مسنقلت

 اند کجا  فنه است. ةیو کسی هم ن  و میاش میب به با اسب اش باغ عة جان بارون 
جا  ها ت    هةان   اين برهه اش  وايت  لال اهةات ناچااش وايت بهين خر ها

ر ه حالی که میب به با  حام اش واج کو    صفیه بعد اش اين  وايت 442. ا  می
عن ان  واينی فرعی ج منص    ا برام او و خ اننده بهجان خبر اش وات  ايهاست

طالعات  وايی  لال اساش   ونی بهنی.    اين  وايتت کان کندساشم میکان نی
پد  و ما     وايتحسب ظاهر  ويدا  و مطابق با چاا  ا فقط برمیدو شت هةه

با  ناا ت سط خ    حالت اين  و  وايت يک. با اين کندمی باانمنص   خ   و عالی 
ساشم یديگر کان نپا سنه و    ا تباط با يكهمکامالً بهی هاي وايتعن ان منص   و به

ا  . چاا اش  وش خ اسنگا م منص   اش میب به آغاش می.    اين  وايتت هةها ندمی
 و   و  ومیبا اسب اش باغ پد ش بارون  تس  ابه منص   بعد اش انادن ج ا  منفی

و  ماندمی. بعد اش باشگشت به باغ پد ت  و ماه    آنجا بر می وش به ااه عبدالعظام پناه 
اديد پد  و  هاممخالفتوج   و با ا  انا میپد  او آا ناةناج و ب ت   اين مدت

 لال  کند.  وايت منص   به ايناش واج می  وست تآبلهکه  خنرم  ت ما  ش با ناةناج
ساشم  ويدا هايی قرا   ا   که خ اننده پاز اش اين    می   کان نی کنشگرکه خ   

هم به اين  لال که نقاط سفاد آن  و  ها  ا خ انده است ومیدو م اش آن هام وايت
  ساشم شيا م برام خ اننده  ا  . تعلاق جنبة ت هد وايت  ا پ از می

 اش س ماطالعات  وايی  ا ائةيكی  يگر اش اگر هام  07ینةايش گ يیتک
 ةهة    مقايسه باساش   ونی است که خ اننده  ا    م ضع اطالعاتی باالترم کان نی
هام اا هو اش  گ يیتکنةايشی يكی اش ان اع  گ يیتک هد. را  میهام  مان قکنشگر

يكی  سد که نظر میبه ر کند.    اين اگيک نفر آن  ا باان می نقل  مان است که فقط
ت اناسداناسد يا نةیمیهام  مان با صدام بلند برام مخاطبی که او  ا کنشگراش 

(.    040: 4071)مارصا قیت و برام حرف ش ن خ    لالی  ا    شندمیحرف 
هام  يگر سخن کنشگر و چه نباادتچه    صینه تنها بااد  کنشگر تنةايشی گ يیتک

گ ش صیبت آ می ت گ يی به ا ند. خ اننده     ويا ويی با اين اگر او  ا نةی
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(.    اين اگر ت 473: 4077تلفنی است )ج  کزت  وگ مگفت که مشغ ل  هدمی
ظاهر ساش   ونیت اش  ويدا هام بهگاهی اش مكن نات قلبی کان نیآ واسطةخ اننده به

م اش باشنر يگر  مان حساسات  هام  برابر کنشگرت گذ  میکه پارام ن او  امعا م
ط   م قت و تا پايان ه ما    حام که قرا  ب   فقط به هد. برام نة نخ   نشان می

به پاشنها  خ  ش برام هةاشه     ت حام و میب به بةاند ةحةل میب به    خانوضع
ام و ما  ش يک  ويدا  برام  حکه اين م ض ع  حالی   .ا  ها ماندگا  میآن ةخان

 ی ضايننااش  تساش   ونینةايشی کان نی گ يیتک واسطةبهفقط خ اننده  عا م استت
 میب به اش آن اطالع  ا  :

کر  .  سنز  ا میخ است کا م  ا که آ شو  اانم ]میب به:[ چقد   لم می
ت انسنم. عرضه نداانم. يا  انداخنم. ولی نةیگرفنم و اش خانه بارونز میمی

نگرفنه ب   .  فاع اش خ    ا يا  نگرفنه ب   . هةاشه گفنه ب  ند ک تاه باا. باش به 
جانت ت  خانم باش. اش خشم هام ما    افنا  : ت  خانم باش میب  يا  نصایت
گرم آنچه  ا ماند . او با حالهش  . ساکت میبخند میاد  و لمنفجر می

 سادج ا مت ست آو  . ماند و مننز  ا بر سر من نها  )حاجخ است بهمی
 4070 :229.) 
ساش  حام و ما  ش تعلاق ا پاامد آگاهی برتر خ اننده    مقايسه بانا    اينجا

 ست  ی  ونی به اطالعات ساشنةايشی کان نی گ يیتک واسطة؛ شيرا خ اننده بهاست
است. اين  غارمةكنها هام  مان به آنکنشگر  سناابیکه    حالت عا مت  يابدمی

ام که او  ا گ نهبه به  ويدا هام  مان   پی  ا  ؛باشنر خ اننده  ا حساسات  م ض ع
نا يک اش  ل اين  آيند که      ساندمیيا م  هايیکشةكز قاق ان اع  بانیپاز   
 . يی نةايشی بارون خ اهند آمدگتک

گرم اش نظر مكانیت م قعات مشاهده بامدا  خةا ساشم   ونی  مان عامل کان نی
کند.    اين م ا  ت گارم مكانی میدو  تبعات می و اش جهتمیدو م  ا  ؛ اش اين 

ت اند خ   اتاق  ا ساش   ون يک اتاق   بسنه و بدون پنجره باادت فقط میاگر کان نی
بر ت سر میساش اغلب با مكان میدو م که    آن بهت صاف کند؛ شيرا ا  اک کان نی

(. بنابراين کنجكاوم 03: 4037؛ ن بلت 443ت447: 4037مالش  است ) ية ن ت کنانت 
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هام  يگر و    ا تباط با خ اننده برام سر   آو  ن اش  ويدا هايی که    مكان
ا ن استت مسنعد تعلاق است. میدو يت مكانی ساش   ونی  مان   حال  وم  کان نی
برعهده  ا  .  بامدا  خةا ساش   ونی باشنرين سهم  ا    ايجا  تعلاق     مان کان نی

ام  مانت وقنی که پد  میب به اش ماجرام عالقة برام نة نه    بخشی اش  وايت   ونه
ماندن اش  ست اوت  ا  ت میب به برام    امان خنرش به ااگر  نجا  سرگذ  آگاه می

ساش   ونی و بر .    اينجات با قطع ا تباط کامل کان نیبه آاپاخانة ته حااط پناه می
بالطبع خ اننده با  ويدا هام  اخل ساخنةان میل اسنقرا  پد  و  يگر اعضام 

ساش و خ اننده اش هريک اش کنشگرهام  اخل ساخنةان خان ا هت اطالعات  وايی کان نی
 .   نناجه کنجكاوم خ اننده برام سر   آو  ن اش جائاات  ويدا هايی که ا کةنر می

ساش است.  هدت بساا  تعلاق   اين مدت و    پا ند با میب به    ساخنةان  وم می
ساش هام کان نیحلترين  اهخبرگارم اش کنشگرهام حاضر    ساخنةان يكی اش سا ه

هاست. برام اين کا ت میب به بالفاصله بعد   ونی برام اطالع اش چندوچ ن اين  ويدا 
 و  که خ اهرش هام  اخل ساخنةانت به اتاقی میفروکز کر ن کامل کشةكزاش 

 کند: خ ابد و اقدا  به اين کا  میناهت    آنجا می
]ناهت:[ آقاجان قدغن کر ه که اش خانه بارون بروم. اگر هم الش  ادت با   اكه 

آقاجان گفت به عة  پاغا   جان. ]...[خانم و با اجاش  خانمجان يا   هآن هم با خانم
برندت تا قرا  و  ويد. می هد که تا چند  وش  يگر به باغ اةاران عة جان میمی

کس اش اهل ات  ا با منص   بگذا ند. ]...[ تاشه قدغن کر ه که هاچمدا  عروسی
بايد  اهنان  ا  و  کناد. وآمد کند. هةه اين خانه حق ندا   اش طرف باشا چه  فت

چها  تا خانه  ا  و  باناد. بايد اش آن طرف برويد اش سةت چپ برويد و سه
 (.449ت443: 4070سادج ا مت )حاج

به  منع میب   اش  فنن به خانة پد  و   نناجه عد   سنرسی او و بالطبع خ اننده
اش   ونی    اين  مان سمكانی کان نی ترين میدو يت ويدا هام پارام ن آنجات با گ

 و .    اينجا ناا خبرگارم اش يكی اش کنشگرهام حاضر    خانة پد م تنها اةا  میبه
جان تنها کنشگر ساش   ونی برام اطالع اش  ويدا هام آنجاست.  ايهحل کان نی اه

وآمد واسطة آو  ن ماهاانة پد  به خانة میب به  فتخانة پد م میب به است که به
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آو  ت او و خ اننده  ا ناا    جان هر ماه که اين مبلغ  ا برام میب به می ايه  ا  .
جان ناا    آو  ن اخبا  با  هد. البنه    بعضی اش م اقع  ايههةة اخبا  قرا  می جريان

جان خبر عروسی منص    ا هايی م اجه است. برام نة نه هنگامی که  ايهمیدو يت
هايی    گرفنن و آو  ن خبرهام  لال میدو يتکندت بهمی ساشمبرام میب به کان نی

ام که گ نهساشم کند؛ بهص  ت مخدوش کان نیصیاحت ناچا  است اين خبر  ا به
جان کندت با خبر  ايهساشم میوقنی بعدها خ   منص   اصل اين خبر  ا کان نی

 هام شيا م  ا  . مغايرت
ما اطالعات  وايی  ا تقريباً فقط اش  تخةا بامدا  ام  مان  وايت   ونه بخز   

کنام. بدون هاچ اسنثنائیت ما چاام  ا طريق يک کنشگرت يعنی میب بهت   يافت می
ساشم  مان میدو  ان يم که او نديده يا نشناده بااد؛ بنابراين کان نیبانام يا نةینةی

ساش  مان با تغاار  اند.    اين م ا  ت هرگاه کان نیبه چاام است که میب به می
ناگهانی فرايند ت شيع اطالعات  وايیت به خ اننده و يا هريک اش کنشگرها اطالعات 

(. خ اسنگا م منص   اش 19: 4011ا يم )تروف ت گارم م اجه میاضافی بدهدت با غافل
 بامدا  خةا     مان  و بالطبع خ انندهساش   ونی گارم کان نیمیب به نخسنان غافل

يک  وش هنگا  برگشنن میب به و ما  ش اش منال عةة میب بهت ما   میب به او است. 
  هد:  ص  ت ناگهانی    جريان خبر خ اسنگا م منص   اش او قرا  می ا به

يک خ اسنگا  خ   برايت پادا اده. عة جانت ت   ا برام ت ]ما   میب به:[ 
 ترکا  هسنی کامةان اارينارينمنص   خ اسنگا م کر ه. به آقاجانت گفنهت بگذا  تا ا

   (.11: 4070سادج ا مت )حاج ا  

معط ف به  ويدا هام مهم  يگرم تنها ساش   ونی و خ اننده    اينجات ت جه کان نی
؛ میب به به  حام ب   ةهةچ ن خ اسنگا م پسر عطاءالدوله اش میب به و عشق و عالق

 ا ت آن  نگپیبر گسنرش  مانت عالوه هانی مسار  ويدا هاماين خبر با تغاار ناگ اما
هام گارم ناای اش میدو يتکند. اين غافلبانی هدايت میپاز سةنی غارقابلبه

ت جه به ساش   ونی با شيرا کان نی است؛ و بالطبع خ انندهساش   ونی  وايی کان نی
ط با او ا تبا يگر و     هام   مكانت اش  يدن  ويدا هايی نگاه میدو م که  ا  

م اجه با تعلاق جديدم  تبالفاصله بعد اش اين م قعات جديد اينجاتمیرو  است.    
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دم هام جديشيرا وقنی که  وايت هن ش ا امه  اانه باادت اننظا ات و پرسز ؛ا يممی
: 4097 سد )اب تت به ذهنةان می تشو م اسنقرا  يابداش اين م قعات که قرا  است به

مند ادن به  حام    عالقه لال  به بهکه میباش  مانت هنگامی  (.    بخز  يگرم424
ص  ت پنهانی ديگرت بهها اش يكبر ت پد  او برام جدا کر ن آنسر میاسا ت خانگی به

ت پد  و ما   میب به اينجا.    بند خر  و   ش  ا می ا میمیل کا   حام   مغاش
ها برام نشان  ا ن میس سی  ا ند. آن به  خنراان و خ اننده برترم اطالعاتینسبت 

 هند تا خ   میب به باايد و آن  ا بباند. ترتابی می تغارمسنقام تعطال ب  ن مغاشه
نجا م او   میب به بالفاصله با باش  يدن فضام امنانی خانه برام  يدن  حام به مغاش

با  يدن اين  تاانند و . اما او و خ اننده که اننظا  تعطال ب  ن هةاشگی مغاشه  ا ندمی
 :  سدمی منعد م به ذهنشان هاما ند و پرسزگار میغافلصینه 

   (.441: 4070سادج ا مت اند؟ )حاجاند؟ کشنهت ]میب به:[ او  ا حبس کر ه

ترين گارم میب به اش  فنن  حام به پاز ک کبت يكی  يگر اش با گغافل
آيد. يک اب که پسرخالة ما    حام با اةا  میبه بامدا  خةا هام  مان گارمغافل

 فنن به  ةآيندت  حام هنگا  خ ا  به بهانمی  خنر و پسرش به خانة  حام و میب به
 و . میب به که می(    آن خ ابادهت ما  ش خالة خنر پسرمسنراح به اتاقی که ک کب )

کامالً ادهت  م ض عبا باش نشدن    اتاق تاال  به اي ان و  ير کر ن  حام من جه اين 
ت کندچند که  حام    اب  يگر ناا کنز خ    ا تكرا  می. هرا  گار میغافل

کنندگی خ    ا اش ست  ا ه است. تكرا  اين گارغافل لال تكرا  آنت  يگر خاصات به
 تكرا ساشم  مان اش ن ع   ونی است و   ص  ت کنز به اين  لال است که کان نی

. ا  ساش هام کان نیصیت گفنه   با  تر يد خ اننده  اک وباعث  مةكن ب   نشدن
عن ان میكی برام آشم  ن کنشگرهام به گارمساش   ونی    اين م   ت اش غافلکان نی

ش  فنن  حام به پاز ص  ت که وقنی میب به  اين ؛ به اکند مان ناا اسنفا ه می
ااکی اش میب به ادنت  ارگغافلجام ت او بهگذا  ک کب  ا با ما    حام   ماان می

  حام ناا وقنی ما  ش اوکند. ا   و او  ا منهم به  نگ   آو  ن برام پسرش میمی
كه میب به جام حااا کر ن و اثبات اينت به هدهام میب به قرا  می ا    جريان گفنه
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گارم غالب    جهت م ض عکند. اين  ا تأياد میهايز کر ه استت گفنه اانباه
 مر   طبقة فرو ست جامعه  يشه  ا  .  ژيک  مان    اثبات پسنی ايدئ ل 
 
 بیرونی و درونی مشترک هاي سازيكانونی. 9ل8ل4
ايجا  تعلاق و ترغاب   اناسانت يكی اش  و ص  ت عةدبساا م اش  وايت عقاد به

هام  ويدا هام  مانت طرح پرسز پاگارمها و کنشگرخ اننده برام هةراهی با 
مارصا قی و مارصا قیت هام آن است )آغاشين  وايت و  يگر بخز ةصین تل يیی   

ساشم که اش م اضع کان نی بامدا  خةا آغاش  مان  (.   44: 4092؛ پايندهت 024: 4033
ساشم که اش م ضع کان نیا  ت سه پرسز و    بخز ماانة  مان بارونی  وايت می
هام بارونی ساشا   که کان نیح می واش ه پرسز اساسی مطر ا  ت  ونی  وايت می

ها  ا ند. هام آنسخپا  اطالعات منفاوتی   با  کنشگرها و خ اننده و   ونی و ناا
 اند اش: عبا تها ترين اين پرسزبعضی اش مهمبرام نة نه 

سادج ا مت اش اش واج کند؟ )حاجا   با مر  م    عالقهآيا س  ابه م فق می
4070 :4.) 

جان ا تباطی با منضا  س  ابه و ما  ش   با   خ ابخت ب  ن عةه آيا نظرهام
 (.1ت0 هام ج انی او  ا  ؟ )هةانتعشق سال

 اش چه خ اهد ب  ؟ )هةانتقهجان   با   اش واج س  ابه با مر  م    عالنظر عةه
1.) 

   (.41 اق چه کسی ب  ه است؟ )هةانتجان عاعةه

هريک اش اضالع  کةنر خ اننده    مقايسه بااطالعات  تهااين پرسز ة   پاسخ هة
ساش بارونیت جا کان نیه است. برام مثال پاسخ پرسز اول  ا بهبر ه قابل ت جمثلث نا 

ا    ا هام  و ت س   و چه انند. پاسخ پرسزاش کنشگرها و خ اننده نةی يکهاچ
ند. بنابراين  انةیبعضی  يگر اش کنشگرها و خ اننده ن  انند؛ اماها میبعضی اش کنشگر

برام  سادن به پاسخ اين  (هةراه بعضی اش کنشگرهابا  به اينبا   يگر خ اننده )
ام  مانت هات بايد شمان نسبناً شيا م  ا    اننظا  بةانند. با اروع  وايت   ونهپرسز

ساشم   ونیت ساشم بارونی به کان نیسادج ا م با تغاار م ضع  وايت اش کان نیحاج
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است که اش اين  گفننی هد. ها پاسخ میجان به بساا م اش اين پرسزشبان خ   عةه اش
ام ط النی  ا   تغاار م ضع  وايت که    من ن کالساک ا باات  اسنانی ناا سابقه

يند فرا ويدا هام  مان و ايجا   کر ن(ت باشنر برام باو پذير 93: 4030پ  ت )مندنی
هام عااقانه آفرينی باشنر  مانتعلاق نناجهر  يا شن و   خ اننده با قهرمان م 03هةدلی

 (. 00: 4033ا   )اسن  مت فا ه میاسن
هام به  اللت یت جهانديشی يا بیساشهها به همکنشگراحنةال گرفنا م بعضی اش 

ساشه  هد. هم ا تشكال می بامدا  خةا ضةنیت بخز با گی اش عنصر تعلاق     مان 
هام ثابت ات مدل لاانگ   عة میت کلاشهت ايدئ ل ژم مسلط وقادهةان عرف عا  و ع

هام لفظی و عقاد  با تت اسنعا ه(؛   حالی که به404: 4031هاست )آلنت  ال   پس 
. عكسی اش طباعت  ا ند 14و  اللت ضةنی 90 و سطح معنايی  اللت صريح بصرم

شان  هد ) اللت ماا چ بی ن اخل گلدانی  وم  هايی  اجان مةكن است گلبی
: 4079مةكن است باانگر آ امز و سا گی بااد ) اللت ضةنی( )برتت ناا و  صريح(

 هد که چگ نه شان میخ بی نهب بالااکت سا اشيناش  (. با ت    خ انز   خشانز11
هايی که گر  او  ا نة  الحد منفعالاش  لال پذيرش باز سا اشين   کل نهايناً به

هام هام ضةنی فرهنگی    نةايزخبر اش  اللتا  . او بینه میشکُ اندتگرفنهفرا
هنرت شيبايی و  هام فرهنگی   م   اسار کلاشهاپرام اينالاايیت به هةان انداشه ناا 

به  کنشگرهام    معرض ابنالجةله (. س  ابه اش404: 4031است )آلنت شنانگی 
 چ نهايی هة  ابه    گاا هست.     وايت   برگار  مانت ما   سا انديشیساشههم

هايت  ا باش کن. گ ل چشم»و  «س  ابهت    شندگی فقط چشم و ابرو که ارط ناست»
  به  خنرش   با  (2و  4 :4070سادج ا مت )حاج« وال ا   ا نخ  و کتظاهر سرو

ت جه به  هد. هام صريح بساا  هشدا  می   پس اين  اللت هام ضةنی م ج   اللت
ت    م ضع اطالعاتی ساش بارونیکنا  ما   س  ابه و کان نیخ اننده  ا    ا اين هشدا ه

م  خنرش برام به س  ابه قرا   هد. ما   س  ابه وقنی تصةام جدباالترم نسبت 
گار  اش  وايت شندگی ج انی تصةام می تبانداش  ا میعالقه اش واج با مر  م   

جان اش گاه کر ن  خنرش اسنفا ه کند. عةهام  وايی برام آعن ان حربهجان بهعةه
هام ضةنی او  ا به به او  اللت نكر ن  مان است که ت جه امهام  وايت   ونهکنشگر
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ها ب  ه چ ن س  ابه اسار کلاشهکشاند. او که    ج انی هةاهی میسق ط و تب ةو ط
کند تا یومت مبرابر خان ا ه مقاقد    هام صريحت آنک قرا   ا ن  اللتبا مال تاست

تقابل مقاومت   هد. ضايت می نا   حامبه مااگر   نجا  پد ش به اش واج او با
هام ضةنیت ها برام آگاهی  خنراان اش  اللتبرابر خان ا ه و تالش آن میب به  

اگر    با اين تفاوت که   هد؛ام  ا تشكال میتعلاق     وايت   ونه  بخز عةد
  ساش بارونی    يک   ن نیاها با ککنشگرهةراه بعضی اش به  وايت   برگارت خ اننده

ساش به کان نیکنشگرها نسبت هةراه بساا م اش هخ اننده ب اينجااطالعاتی ب  ندت    
تر خ اننده برام او با   يگر پاامد آگاهی بر   واقع .   ونی برترم اطالعاتی  ا 

 بخز است.لذت
ام  مان است. انديشی     وايت   ونهساشههام   گار همکنشگر حام اش  يگر 

 واينی  ا با  میب بهاو غافل اش خ  آگاهی میب بهت    تالش است با   يگر  برام نة نه
 و  اين  ةبا  سرکاسه کند.  حام    نسخها پاز کا گر ب  هت برام آخرين که سال
خالی  سرش با سفا ش گرفنن اش يكی اش نجا هام معنبر که که مدعی است ت وايت

 س م میب به برام گرو گذاانن سندهام خانه و مغاشهال غ استت به وکالنی تا  اش 
 حالت با اين (.000ت000نااش  ا   )هةانت نا  نجا  مذک   برام خريد چ   و وساله 

انديشی سا ه  هايی   با  حام هن ش اسار کلاشه انند که ده و میب به ناک میخ انن
ت اش اينگذانه برام با   و  اسنفا ه کند. وايی  ة ا   اش يک حربمیب به است و سعی 

گرم    با مداخله باشنرساش بارونی برام ايجا  تعلاق     وايت   برگارت کان نی
پندا م خ اننده ذاتم جب هم هةدلیکند. اگر  اسنفا ه می هةدلیاش اگر   ت وايت

  و خ اننده  ا اريک اطالعات و ا هام  مان میکنشگرساش و بعضی اش با کان نی
 (.49: 4097کند )ب منت ها میهام فاايكی و عاطفی آناحسا 

کر   آو  .  خنرشت  خنر تیصالشيبايی او ]س  ابه[  ل ما    ا باشنر به     می
ترهات ق ل خ   س  ابه و قديةی وانفكر و هنرمندشت با پشن انة معنبر فامالی و به

 ساد  جاهل اده  و انبهت عااق تنها پسر يک خان ا   تاشه ا اصال و اسنخ ان
ب   که   م به تخنه خ   ه و ثروتی گر  آو  ه ب  ند. پد  و ما   باچا   س  ابه 

 انسنند حنی جرئت نداانند تا   با   سابقة اين خان ا ه تیقاق کنند. خ   می
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ا مسك ت بگذا ند سابقة   خشان و آبرومندم    کا  ناست و بهنر است قضاه  
 (. 0: 4070سادج ا مت )حاج

و بعضی  ساشکان نیناا و باالت پاامد آگاهی برتر خ اننده  هامبرام نة نه    گاا ه 
بخز است و او  ا با س  ابه تا حد شيا م برام خ اننده لذت کنشگرها اشاش 

و  وج   هشدا هام جدم ما  که آيا باکند  ست م اجه میهايی اش اينپرسز
هام صريح که اللتپس  هام ضةنی م ج       با    اللتساش بارونی  کان نی

اش م    عالقه غافل استت باش هم س  ابه برام اش واج با مر س  ابه اش وج  اان 
 اصرا  خ اهد کر  يا نه.

مةكن است  ادهم و  ويدا هام  وايت واينگرپا ندهام شمانی ماان شمان وق ع 
 انط   کلی شمان     مآفرينی  ا برام خ اننده فراهم کند. بهتعلاقشمانة اننظا  و 

 کا گارم آنت اننظا  خ اننده  ا به باشمهةاشه میرِک تعلاق است و ن يسنده با به
گاه فت ترتاب شمان  وايت )سخن( هاچعقاد  ت  و (. به444: 4031گار  )پرونرت می

اب وقايع پاشان    ترت ناچا و به اشم ناست مان من   ادکامالً با ترتاب شمان  وايت
  آمدن وج  لال اصلی اين تغاار ترتاب و   نناجه به آيد.وج   میو پسان تغاارم به

نی است ساحةندم سخن تکشمان ةندم نهفنه است؛ و شمان تعلاقت    تفاوت ماان اين
 و ن ع  ب  گی ت اشم ماان ايننامةكن .   نناجهساحنیةندم  مان چندو شمان

ند اش اپريشی عبا تاصلی شمان ة.  و گ نا  منجر میپريشی شمانةندم به شمان
پاز گفنه که اش يا اسنقبال. هنگامی 14بک و پاش اش شمانیيا فالش باشگشت به گذانه

کا  خ اهام  اات. اين  ت ما با پاش اش شمانی سروا   که بعداً چه اتفاقی خ اهد افنا
ص  ت  اسنانی اش آن  هد که پاز اش خلق يک کنز بهمی امكان اگر  به خ انندگان

 ت لس تی ايلاچ مرگ اي انها اش اين اگر ت  اسنان اصلی فرمالاست ةآگاهی يابند. نة ن
مدهام  ا  . باشگشت شمانی بعد اش پاشا گشايی  اسنان    عن ان آن قرا ب   که گره

 کنشگرپی و و  يک    وايت کالساکت   کند. مثالً  ها آگاه میگذانهت ما  ا اش آن
(. 93و  19: 4079فت ا   )ت  و ة وم آو  ه میگذان  جديدت گاا ای   با 

بسامد بااليی    خلق  تبا  اسنفا ه 04به گذانه با پاش اش شمانی و باشگشت  اگر هام
که ر  پاش اش شمانی اش آن نظر  ا ند. اگ خةا  بامدا بناا      مان هام شمانتعلاق
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کندت یمال م صاات اصلی  ويدا هام  مان  ا برط   معة ل فقط بعضی اش خصبه
با  ت«چه خ اهد اد؟»هايی اش پرسز بناا م گ يی به بخزشمان با پاسخت اند هممی

پاز  لهره و اضطرا  ناای اش تعلاق  ا    ذهن اش باز « چگ نه خ اهد اد؟» پرسز
نقل  (.     وايت   برگار  مان به02: 4091پند مت خ  و جاللیخ اننده برانگاا  )ناک

س  ابه جانمت م اظب باش. خالی م اظب باش. کا م نكن که » جان آمده است:اش عةه
« اين و آن مااحم و سربا  باای. ةعاقبنت مثل من بش  . تنهات بدون فرشند.    خان

س  ابه وعده  ا ه  جان بهاين عةهاش  (.   حالی که پاز42: 4070سادج ا مت )حاج
عةل ناا تقريباً تةا   مان به اين امر ندگی خ  ش  ا برام او بگ يد و   ش ةب   که قص

هات با ااا ه به خط ط اصلی  ويدا هام اخنصاص يافنه استت پاشاپاز    اين گاا ه
نهايت سربا  اين و آن ادنت اش بساا م اش مانند تنهايیت نداانن فرشند و   ش اشندگی

 تشاجان اش خط ط اصلی  ويدا هام شندگیگشايی عةهکند. با گرهگشايی میرهآن گ
ة اين و آن شندگی ت جه خ اننده ناا به چگ نگی تنهايیت بدون فرشند ماندن و    خان

ام هام  يگرم اش اين اگر      وايت   ونهجان منةرکا خ اهد اد. نة نهکر ن عةه
 اند اش:عبا ت خةا  بامدا  مان 

 ا  .  اسنی او خ اسنگا  اةا ب  ه؟]س  ابه:[ وامت باو   نةی ت

 (.24جان:[ باو  کن جانم. ولی من او  ا    کر   )هةانت ت ]عةه

ط   خ نسر  و پايادت وقنی  يد هةان]میب به:[ ما    که اش شير چشم مرا می 
ط   ينا ت خاالز  احت اد. اايد اش صرافت افنا ه باام. ولی اخاال نشسنهبی

تر اده ب   .  يشب تا صبح فكرهايم  ا کر ه ب    و نقشه کشاده نب  . تاشه مصةم
 (.421ت421ب    )هةانت 

هام نامه نگ نةايزپی   ا  . تراويک   با  ام ط النیاسنفا ه اش اين اگر  پاشانه
اش تةاااگران نكات  اسنان  ا اشپاز  بعضی» :تراژ م ي نان باسنان معنقد است

پر اش چگ نه م ض ع  ا پرو  ه نامهكه نةايزبرام مشاهد  اين و باشنر  انسنندمی
(. ذوالفقا م ناا ضةن 31ت31 /4 :4070)تراويکت « آمدند تا  يدن سرانجا   اسنانمی

پاشگ يی که ت معنقد است حةاه قصةو  ااهنامهت نامهبهةنهايی اش ااا ه به  اسنان
گ  و م ج   طريق   ويزت غابو آينده اش  قهرمانت  ويدا ها سرن ات کنشگر
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امر چند اين ة فا سی است. هرهام عاماان اسنان  برندامت يكی اش اباا هام پازافسانه
: 4090بان ببر ت امرم عا م اده است )ذوالفقا مت مةكن است تعلاق  اسنان  ا اش

 (.441ت441
 اننده    مقايسه بااطالعات  وايی کةنر خ اگر  باشگشت به گذانه ناا براسا  

هام  مان بنا اده است.    اين اگر  که اش سانةا وا   کنشگرساش و بعضی اش کان نی
مثالً ذکر  هام مخنلفتاكل ا بهش آغاش  مان ات  ويدا هام پاز ا باات اده است

کنند و باننده و خ اننده هام اثرت منیصراً مرو  میکنشگرام يا اعنراف يكی اش خاطره
ام (.  وايت   ونه434ت479: 4031 هند )اةاسات م ض ع اصلی قرا  می جريان  ا   
 بامدا  وايت  مان اش اگر  باشگشت به گذانه    کالنترين اتفاق    اسنفا ه با گ
 ةهة تاست. با من قف کر ن ت جه خ اننده اش کشةكز کالمی س  ابه و ما  ش خةا 
هةراه بعضی اش ا   که خ اننده بهمی جلبجان شندگی عةه ةخ اننده به قص ت جه

سادج ا م با اناخت بساا  کةی اش سرگذات او  ا ند. حاج (مانند س  ابهکنشگرها )
ا   خا ج میشمان حاضر  مان  ت اشساشم بارونی به   ونیتغاار م ضع  مان اش کان نی

 کند.   نناجه ا ا ائه میجان و ماجرام عشق او  وشگا  ج انی عةه  و اطالعاتی   با 
اننظا  برام باشگشت  وبا ه به ت الی  ويدا هام گذانه و هاجان ناای اش   يافت 

کند. اش اين گذانهت تر هةراه میبخزو لذت ت تاشهت خ اننده  ا با تعلاقی باشنراطالعا
 واش ه  با تباشگشت به گذانه استکه خ   يک کالنام  مان      ون  وايت   ونه

اش  باشنرها باشگشت به گذانه ويام. خر هبهباشگشت به گذانه  وم    خر ه
ساش   ونی  مان يعنی کان نی ا  ؛میناای  ساش   ونیمیدو يت مكانی کان نی

 حام با پد م و سپس   اول با خان ا  ةام که      جمیدو يت مكانی شندگی لال به
يكی  يگر اش   عهد   م قت برطساشم   ونی  وايت  ا بهمجب   است کان نی ت ا  

هام  مان قرا   هد تا با اسنفا ه اش اگر  باشگشت به گذانهت خ   و خ اننده  ا کنشگر
ساش کان نی شيرت  فتها قرا   هد. برام نة نه    پی ويدا هام آن مكان جريان   

د تا با  هجان قرا  میساشم  مان  ا برعهد   ايه  ونی با تغاار م ضع  وايتت کان نی
 دا هام خان ا   پد م قرا   هد: وي جريانباشگشت به گذانهت او و خ اننده  ا    
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ت ]میب به:[ باش سر برج ب  .  ايه آمد. ]...[ مدتی مرا نصایت کر  و بعد من 
 «.جان؟تاشه چه خبر  ايه»م ض ع  ا ع ض کر   و پرساد : 

 جان:[ خبر خ  !ت ] ايه 

 بگ . ت ]س  ابه:[ چه خبرم شو  

 (.200ت202: 4070سادج ا مت ت ] ايه جان:[ منص  آقا عروسی کر ه )حاج
اش ن ع بارونی است.    يک س م  بامدا  خةا ن ع  يگر کشةكز م ج       مان 

نخسنان کشةكز بارونی اين  مان س  ابه قرا   ا   و    س م  يگر ما   و پد  
ت اند برام است که خ  ش می کر هس  ابه. اش نظر س  ابهت او يک  خنر تیصال

اش  ا اننخا  کند؛ اما ما  ش معنقد است: تصةام بگار  و مر  شندگی اششندگی
ت اند خ  ش ]مر  شندگی خ  ش  ا[ اننخا  کند. کر   امروشم میيک  خنر تیصال»

بايد خ  ش اننخا  کند. ولی نبايد با پسرم اش واج کند که خالی  احت  انشكده  ا 
(. برخالف کشةكز 4: 4070سادج ا مت )حاج«  و   نبال کا  پد شو می کندول می

  ونیت    اينجات گفنةان مخالف  و     وم کنشگر اصلی  مانت يک عامل خا جی 
ا  .   با   است که اش س م ما   س  ابه و به نةايندگی اش خان ا   او هدايت می

ترم اش طالعاتی پايانسرن ات اين کشةكزت خ اننده و کنشگرها    م ضع ا
کند که حداقل تا پايان ساش بارونی قرا   ا ند و هةان امر خ اننده  ا ترغاب میکان نی

 فتت مننظر پاسخ سؤاالت خ   بةاند. با باال گرفنن کشةكز بان س  ابه و هةان پی
اش وا    مان جان ناا به   خ است ما   س  ابه برام گفنن قصة شندگیما  شت عةه

هام بارونی منعد مت اشجةله با خان ا   جان ناا کشةكزا  .    شندگی عةهمی
خ  ش   م    اننخا   حام نجا  و با خ    حام    شندگی مشنرکشانت وج    ا   

بخز  لال اطالعات میدو شت بساا  لذتها برام خ انندهت بهکه نناجة هريک اش آن
مانت تعدا  شيا م کشةكز ام  و   ونه   برگار هام وايتت    اش اينگذانهاست. 

 پسند هسنند و لذاعامه  واقع يک اكل هنرم »مكالةات ناا وج    ا  .     مكالةه
(. بنابر يكی اش اين 479: 4034)آسابرگرت  «ق اعد و قرا  ا هام خاص خ    ا  ا ند

ا  . که بايد مرتب ت سط  و طرف قطع  است جانبهوگ يی  وگفتمكالةه  تقرا  ا ها
که     ا      تةا  ط ل مكالةهت تألل ئی اش يک کشةكز مداو کا  باعث میاين 
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 تآن هر لیظةو      يده ا  چا چ   کشةكز اصلی )کشةكز بارونی( قرا   ا  ت 
عاقبت هر  هرچند. منظ   اش کشف جديد اين است که برسدخ اننده به کشفی جديد 

 گارم برام خ اننده معل   و آاكا  ت    لیظات مخنلف  حد  باادقابل  کشةكز
مكالةه  ا اش س   يكی  نناجة امدم جديد تعا ل معا الت  ا برهم شندتپاش . هرآننبااد

بعد چه  لیظةم    اين تر يد نگه  ا   که  يگرم تغاار  هد و خ اننده  ا  ائبه س   
 ا  میطرف مقابلز چگ نه پاسخ  ا ه کنشگر اش س م يک  جةلةو به  آيدمیپاز 

ما   س  ابه:[ »]گاا   (. برام نة نه    30: 4090؛ هرمنت 404ت404: 4011)مكّیت 
: 4070سادج ا مت )حاج« پد ت نا اضی است س  ابهت خالی اش  سنت نا احت است

است.  جريانبان س  ابه و ما  ش     وگ يیگفتهام پاز و پس آنت ( و گاا ه4
. او با اعال  نظر مخالف گار کندغافل  ا ابه س  ک ادمیما   س  ابه    کشفی جديد 

مكالةه  ا به س   خ   تغاار  هد.  نناجة ک ادمیپد  و افاو ن بر ناروهام مخالفت 
 ساش است؛تالش برام افاو ن بر ناروهام مخالف و يا م افق يک کنزت امرم تعلاق

نظر راهی پد  با بعد اش هةا  . برام نة نه منجر می هام جديدمايجا  پرسز شيرا به
 آيا س  ابه م فق به اش واج با مر  م   ا   که اين پرسز ايجا  میما  ت  مخالف
ها    م ضع اطالعاتی  مان    پاسخ به اين پرسز خ انند . ا   يا نهاش میعالقه

اماد و ساش با    بام گار  و کان نیساش بارونی قرا  میکان نی    مقايسه با ترمضعاف
کند و میهام  مان  ا شنده و جذا  کنشگروگ م بان اانن خ انندهت گفتنگه  

  ا  .هر واژهت تشنه و مشناق نگه میآخرت    هر گاا ه و  لیظةخ اننده  ا تا 
 

  نتیاله. 5
ساشم    ايجا  هام  وايی ان اع کان نی   اين مقالهت با بر سی امكانات و میدو يت

  يافنام که    اين  مان با  و ن ع  مدا  خةا باگارم     مان تعلاق و غافل
عن ان  وايت   برگارت ساشم بارونی بهام. کان نیساشم بارونی و   ونی م اجهکان نی
ها بات جه ساشمکند. هريک اش اين ان اع کان نیگارم میساشم   ونی  ا   ونهکان نی

ام گ نهها  ا بها ندت سرنخهايی که    ت شيع اطالعات  وايی  به امكانات و میدو يت
 هد که گارم ايجا  ا  . ننايج اين پژوهز نشان میچانند که تعلاق و غافلمی
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هام ص  ت منناو  اش امكانات و میدو يتهام بارونی و   ونی بهساشمکان نی
کنند که به ايجا  تعلاق     وايی خاص و مشنرک    ت شيع اطالعات  وايی اسنفا ه می

ا  . بر اين اسا ت امكانات  وايی آغاش اش ماانهت تعلاق منجر می مدا  خةا با مان 
و امكانات و  تساشم بارونیمخنص کان نی باش نگ ام و پیاااات  وايت   ونه

هام م اشمت نقض نهیت کشةكز  اسنان اا  هام  وايی  وايت  مان بهمیدو يت
ساش ايشیت میدو يت مكانی کان نیگ يی نةساشم   ونی چندگانهت تک  ونیت کان نی
-طرح پرسز چنانساشم   ونی هسنند. هةکان نی ت ويژ گارماش غافل و تعلاق پس

انديشیت پاش اش ساشههام آنت همآغاشين  مان و  يگر بخز ةهام تل يیی    صین
شمانیت باشگشت به گذانهت کشةكز بارونی و ناا کشةكز    مكالةهت امكانات  وايی 

هام بارونی و   ونی    ايجا  تعلاق هسنند. اين امكانات با ساشمکان نیمشنرک 
ساشهات کنشگرها و ماان سه ضلع مثلث کان نی ت شيع هدفةند اطالعات  وايی   

ساشها اش بعضی اش کنشگرها اطالعات ها خ اننده و کان نیآن ده که    هةةخ انن
گارم فقط    ح ش  مانت غافلکنند.    اين  ساشم میباشنرم  ا ندت تعلاق

يند فراساش با تغاار ناگهانی گار ؛ شيرا فقط کان نیساشم   ونی ص  ت میکان نی
يا هريک اش کنشگرهام  مان اطالعات اضافی  ت شيع اطالعات  وايیت به خ اننده

ساش   ونی با گارم ايدئ ل ژيكی کان نی هد. هةچنان کةک به تسريع غلبة جهتمی
اناسی اسنفا   باشنر اش ترين  اليل شيبايیيند هةدلیت يكی اش مهمفرای مانند اگر هاي

 است. بامدا  خةا ساشم   ونی     مان کان نی
ساش بارونی هام  وايی ان اع کان نی   جدول شيرت بسامد امكانات و میدو يت

اين اطالعات  ايم.آو  ه بامدا  خةا گارم     مان و   ونی  ا    ايجا  تعلاق و غافل
  هند.ط   خالصه ننايج اين پژوهز  ا ناا نشان میبه

 ساز درونیكانونی ساز بیرونیكانونی شگرد مورد استفاده 

 4 4 آغاش اش ماانه يا اروع ناگهانی 
 4 1 تعلاق اااا 

 4 4 ام  وايت   ونه
 4 4  نگ باش پی
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 2 4 هام م اشم اا    اسنان وايت  مان به
 9 4 هی يا خطام قهرمان  ماننقض ن

 2 4 کشةكز   ونی 
 0 4 ساشم   ونی چندگانه کان نی

 43 4 گ يی نةايشی تک
 03 4 ساشمیدو يت مكانی کان نی

 23 4 گارمغافل
 23 4 گارماش غافلتعلاق پس

هام تل يیی    صینة طرح پرسز
 هام آنآغاشين  مان و  يگر بخز

0 42 

ت جه نكر ن به  انديشی ياساشههم
 هام ضةنی اللت

4 2 

 47 4 پاش اش شمانی يا اسنقبال
 42 4 باشگشت به گذانه 

 9 4 کشةكز بارونی يا آ می ضدآ می
 44 4 کشةكز    مكالةه
 494 47 هامجة ع هةة تعلاق
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