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چکیده
کان نیساشمها با امكانات و میدو يتهام وايی خ

اش مهمترين عناصر

ايجا تعلاق و

مین ايی

تیلال گفنةان وايیت به نبال بر سی و يافنن امكانات و میدو يتهام وايی

ان اع کان نیساشم
کان نیساشم غالب
بارونی و

ايجا تعلاق و غافلگارم و باان لال شيبايیاناسی اسنفا ه اش يک
مان بامدا خةا هسنند .ننايج پژوهز نشان می هد کان نیساشمهام

ونی بهص ت منناو

اش امكانات و میدو يتهام وايی خاص و مشنرکی

ت شيع اطالعات وايی اسنفا ه میکنند که تعلاق و غافلگارم ا

اين مان بهوج

میآو .

بر اين اسا ت امكانات وايی آغاش اش ماانهت تعلاق اااات وايت ونهام و پی نگ باش مخنص
کان نیساشم بارونیت و امكانات و میدو يتهام وايی وايت مان بهاا
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م اشمت نقض نهیت کشةكز

ونی چندگانهت تکگ يی نةايشیت

ونیت کان نیساشم

میدو يت مكانی کان نیساش و تعلاق پس اش غافلگارم مخنص کان نیساشم
هةچنان طرح پرسزهام تل يیی

ونی هسنند.

صینة آغاشين مان و بخزهام يگر آنت

همساشهانديشیت پاش اش شمانیت باشگشت به گذانهت کشةكز بارونی و کشةكز
امكانات وايی مشنرک کان نیساشمهام بارونی و ونی
اين مانت غافلگارم فقط

ح ش کان نیساشم

مكالةه

ايجا تعلاق اةر ه میا ند.

ونی ص ت میگار ؛ شيرا فقط اين

کان نیساش با تغاار ناگهانی فرايند ت شيع اطالعات وايی به خ اننده يا هريک اش کنشگرهام
مان اطالعات اضافی می هد .هةچنان کةک به تسريع غلبة جهتگارم ايدئ ل ژيكی
کان نیساش ونی با هةكا م اگر هايی مانند فرايند هةدلی يكی اش مهمترين اليل
شيبايیاناسی اسنفا باشنر اش کان نیساشم ونی

مان بامدا خةا است.

واژههاي كلیدي :وايتاناسیت کان نیساشم بارونیت کان نیساشم

ونیت تعلاقت غافلگارمت

بامدا خةا .

 .8مقدمه
مان گ نهام اش گفنةان وايی 4است که آفرينز و خ انز آن نااشمند اانن منظرم
مشخص است؛ اش اين و بخز با گی اش اين گفنةان وايی با قرا
اااا

ا ن کنشگرها و

الگ يی ناايسنات با مهمترين و پاچادهترين اا ههام منظرگاينی کالمی سروکا

ا  .ژنت 2اين قابلات منظرگاينی ا شير مفه
پارل جهت 420 :4090ت .)420منظ

کان نیساشم 0بر سی میکند (صافی

اش کان نیساشمت هم ااخصگذا م اوضاع و

اح ال مان اش منظرم خاص است و هم طراحی ابكهام اش مناسبات بافنا م ماان اين
اناسهها؛ بهط م که امكان باشيابی آنها اش هةان منظر و

هةان بافت فراهم بااد

(صافی پارل جهت 412 :4091ت .)410يكی اش مهمترين کا کر هام کان نیساشم برام
برانگاخنن عاليق خ اننده ت شيع قاق اطالعات وايی

قسةتهام مخنلف مان

است؛ به اين ص ت که هريک اش ان اع کان نیساشم با امكانات و میدو يتهام
وايی خ

مةكن است سرنخها ا بهص تی بچانند که اطالعات و نش

غافلگارم 1ايجا ا

(ب

ول و تامس ن30 :4077 :ت.)30

تا تعلاق 0و

بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...
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مسئلة اصلی اين مقاله ت جه به ان اع کان نیساشم وايی و اباا هام کالمی آنها و
بر سی و مقايسة امكانات و میدو يتهام وايی آنها
نظرية وايتاناسی

براسا

1

7

ية ن ت کنان

ايجا تعلاق و غافلگارمت

مان بامدا خةا ن انة فنانه

حاجسادج ا م است.
پرسزهام اصلی مقاله عبا تاند اش:
امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم

ايجا تعلاق و غافلگارم

مان بامدا خةا کدا اند؟
مان بامدا خةا باشنر اش کدا ن ع کان نیساشم و امكانات و میدو يتهام
وايی آن برام ايجا تعلاق و غافلگارم اسنفا ه اده و لال شيبايیاناسی 3آن
چاست؟
اين پژوهز ا با ويكر م مبننی بر سنتهام ص م و مین ايی

تیلال

گفنةان وايی انجا ا هايم .ابندا با تلفاق و گسنرش نظرية کان نیساشم ية ن ت کنان
و نظرية هاچكاک

9

با امكانات و میدو يتهام وايی ان اع نقطه يد44ها

ايجا

تعلاق و غافلگارمت امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشمهام م ج

مان بامدا خةا

ا اسنخراج کر ه و سپس به باان لال شيبايیاناسی اسنفا ه اش

يک کان نیساشم غالب

اين مان پر اخنهايم .گفننی است که

بر سی اين

امكانات و میدو يتهام وايی تعلاقساشت اش نظريههام ية ن ت کنان و هاچكاک و
هةچنان من ن گ ناگ ن وايتاناسی اسنفا ه کر هايم.
8ل .8پیشینة تحقیق
حرم ( 4030و )4031ت باا و نعةنی ()4030ت صافی پارل جه و فااضی ()4094ت پاينده
( )4090و صافی پارل جه ( )4091ضةن معرفی مفه

کان نیساشم اش نظر ژنتت به

م ا اصالح و تعديل آن ت سط وايتاناسانی مانند ماكه بالت 9ية ن ت کنانت مانفر
يانت

44

مايكل ت الن

44

و غاره ااا ه کر هاند .صرفی ()4031ت حسنی ا ()4037ت

علیشا ه و سلاةاان ()4094ت بامشكی ()4094ت فالح قهرو م و آذ ن ا ()4092ت
تسلاةی و مبا کی ()4090ت ن وشم و اارشا نجفآبا م ()4091ت عر شا ه حسانیت
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ي سفآبا م و او ( )4091با اسنفا ه اش مفه

صالییناا و مهدوم ( )4091و عر

کان نیساشم نا ژنت و ية ن ت کنانت من ن مخنلف ا بر سی و تیلال کر هاند؛ اما
هاچيک اش آنها به امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشمها و اگر ها و
تةهادهام آنها

ايجا تعلاق و غافلگارم ااا هام نكر هاند .ب

ول و تامس ن

()4077ت اسالمی ( )4032و لاگی و سجا م صد ( )4030ناا نظرية هاچكاک
امكانات و میدو يتهام وايی بعضی اش ان اع نقطه يدها
غافلگارم ا ارح ا هاند؛ اما

ايجا تعلاق و

پژوهز آنهات نقد عةلی و اباا هام کالمی گسنر

کان نیساشم و وج ه گ ناگ ن آن وج
برام فع اين کاسنیهات

با

ندا .

اين پژوهزت بهگ نهام منفاوت با پژوهزهام پاشانت

میک اام با تلفاق و گسنرش نظرية کان نیساشم ية ن ت کنان و نظرية هاچكاک
میدو يتها و امكانات وايی بعضی اش ان اع نقطه يدها

ايجا تعلاق و

با

غافلگارمت امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم

ايجا تعلاق و

غافلگارم

مان بامدا خةا

ا بهص ت نظا مند بر سی کنام .مان حاجسادج ا م

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

پژوهز

قرا نگرفنه است.
 .9چارچوب نظري
9ل .8مفهوم كانونیسازي براساس نظريههاي رواي شناسی ژن
تعلاق و غافلگارم اش عناصر کامالً ايج

و ريمون ل كنان

هةة وايتهام م فق است که با ايجا

وضعات بیثبات بیقرا مت اگفنیت ا ضام نسبی تةايالت و

کل حالت کج ا ومريا

خ اننده ا به پاگارم جهان اسنانی عالقهمند میکند (اب تت  .)441 :4097بهعقاد
هاچكاکت تعلاق هةاشه وقنی بهوج

میآيد که اطالعات خ اننده

هريک اش ان اع

کان نیساشمها اش کنشگر40هام مان باشنر بااد و اگر اطالعات خ اننده

هريک اش

ان اع به انسنههام يكی اش کنشگرها میدو بااد و ناگهان مان با تغاار فرايند ت شيع
اطالعات وايی به خ اننده اطالعات اضافی بدهدت با غافلگارم م اجه میا يم
(تروف ت  .)19 :4011ژنت نخست کان نیساشم ا که اکن ن يگر به يكی اش اباا هام
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اناخنهاد تیلال گفنةان وايی بدل اده استت بهجام معا لهام عانیتر و
حسیترم مانند يدگاهت چشمانداش 41و شاوية يد 41وضع کر تا
عاطفی و عقادتی اوم ا هم

يافتهام اناخنیت

برگار (صافی پارل جهت 421 :4090؛ ية ن ت کنانت

 .)99 :4037وم کان نیساشم ا شيرمق لة وجه وايت( 47منظر وايت) قلةدا میکند
و وجه وايت ا
میآو

کنا شمان وايت اش ويژگیهام ساخنا م گفنةان وايی بهاةا
نظرية وايتاناسی ژنتت

(صافی پارل جهت  .)421 :4090مهمترين نكنه

تةايا مبنكرانه بان صدام وايت و وجه وايت است .تا پاز اش مطرح ادن نظرية
ژنتت

نظريههام غار وايتاناخنی برام ااا ه به اوم 43عة ماً اش اصطالح شاوية

يد اسنفا ه میکر ند؛ مثالً اوم ا اولاخص يا س اخص مینامادند .ژنت برام
نخسنان با اسندالل کر که برام تیلال هر گفنةان وايی بايد به و پرسز بناانی
«چه کسی صیبت میکند؟» و «چه کسی میباند؟» پاسخ ا  .با اسندالل اوت اين و
باوج

پا ند نا يک و پاچادهام که باهم ا ندت لاوماً يک نفر ناسنند .کسی که

ويدا هام وايت ا باشگ میکندت مةكن است هةان کسی نبااد که آن ويدا ها ا
میباند (پايندهت 244 :4090؛ ت النت .)449 :4031
مانفر يان معنقد است که ژنت مفه
اين شمانه اقنبا

ا اش چها

کان نیساشم خ

ويكر سننی

کر ه که عبا تاند اش :ويكر شاوية يد وا ن و بروکس 49که

ح ل اين پرسز اسن ا است که چه کسی اسنان ا میباند؛ ويكر مادان يد بلان
که ذهناتهام میدو ادهام ا بر سی میکند که اسنانال
جسنه است؛ ويكر

24

يد پ ي ن 22که بر تةايا بان سه اا

24

ن انههايز اش آن س
يد ( يد هةراه با يدم

که اش طريق چشم اخصات حاصل میا ت يد اش پشتسر که هةان شاوية يد انام
کل است و يد اش بارون) اسن ا است؛ ويكر انز ت و ف 20که بر اين سؤال بناان
گذاانه اده که انز اوم باز اش انز اخصات است يا بهانداش انز اخصات
يا کةنر اش آن (يانت 20 :4039؛ باا و نعةنیت 31 :4030ت31؛ لانتولتت :4094
09ت .)00ژنت براسا

امكانات و

جههام ايجا میدو يت

وايی به خ انندهت سه ن ع کان نیساشم صفر جهت
میکند.

20

اننقال اطالعات

ونی 21و بارونی

21

ا معرفی

کان نیساشم صفر جهت اوم برون اسنانی است و میت اند با نف ذ به ذهن
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اخصاتهات خ اننده ا اش احساسات و افكا آنها باخبر کند .وقنی اسنان برحسب
ا اکی هاچ اخصات معاّنی وايت نش ت آن اسنان ا کان نینشده يا

چا چ

ا ام کان نیساشم صفر جه مینامام.
است؛ يعنی اخصانی (اصلی يا فرعی)

کان نیساشم

ونیت اوم

اخل اسنان است.

ون اسنانی
اين وضعاتت

ا اکهام يک اخصات چا چ بی برام وايت ادن اسنان ايجا میکند و خ اننده
هم فقط

اسنان ا میفهةد (پايندهت  .)241 :4090اين ن ع

هةان چا چ

کان نیساشم به سه سنة ثابت27ت منغار 23و چندگانه 29تقسام میا .

ن ع ثابتت

هةة اسنان فقط اش کان ن ا اک يک اخصات وايت میا .

ن ع منغارت

کان نیساشم هر تكه اش اسنان ا يكی اش اخصاتها برعهده میگار .

کان نیساشم

ونی چندگانهت يک ويدا يا پی فت 04واحد اش کان ن ا اک چند اخصات وايت
میا

(صافی پارل جهت 410 :4091ت411؛ يانت .)30 :4097

کان نیساشم بارونیت

فنا و گفنا اخصات اصلی اسنان برام خ اننده نةايز ا ه میا ؛ بدون اينكه
افكا و احساسات

ونی او برام ما آاكا ا .

اين وضعاتت اوم به ت صاف

مكان ويدا هات ظاهر اخصاتهات چندوچ ن وقايع و غاره بسنده میکند و نظر خ
ا ابراش نةیکند (پايندهت .)247 :4090
هرچند

هبندم ژنت گامی مؤثر

مطالعات کان نیساشم استت به لال وج

ن عی ابها ماان فاعل و مفع ل (ابها ماان «چه کسی میباند؟» و «چه چاا يده
میا ؟»)ت بساا م اش وايتاناسان اش آن اسنقبال نكر ند (حرمت .)021 :4030
هةچنان بهعقاد ماكه بالت

م

مفه

کان نیساشم صفر جه بساا تر يد وج

ا  .بهنظر اوت هاچکس نةیت اند بدون اينكه خ اسنه يا ناخ اسنه کنشی ا اش يک
يدگاه معاا ا ائه کندت آن ا به لفظ آو  .پاز گرفنن هةان وش خاصت وايت
او ا میدو و منعا ل میکند .بنابراين نةیت انام ا عا کنام کان نیساشم صفر جهام
کامالً بیطرف و خنثی و و اش هرگ نه جهتگارم وج
صفر جه بیمعنا خ اهد ب

ا ؛ اشاين و کان نیساشم

(باا و نعةنیت .)37 :4030

ية ن ت کنان اشجةله وايتاناسانی است که با بهرهگارم اش نظرات ماكه بال
با

کان نیساشم و سط ح چها گانة يد آسپنسكی04ت آ ام ژنت

با

مفه
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کان نیساشم ا اصالح و تعديل کر و با ا ائة الگ يی و ويیت و ن ع کان نیساشم
ونی و بارونی ا
با

تقابل باهم قرا

ا (هةانت  .)33ية ن ت کنان برام بیث

ان اع کان نیساشمت اش و معاا م قعات کان نیساش نسبت به اسنان و مااان

تداو کان نیساشم بهره میبر  .براسا

معاا اولت کان نیساشم مةكن است بارونی يا

ونی بااد ( ية ن ت کنانت  .)440 :4037بهعقاد
کان نی ساشم بارونی هةان کا گاا

بالت تص

که

میا

وايت است و اش اين و او ا اوم ت کان نگر

مینامند (هةانجا)؛ و آن وقنی اكل میگار که کان نیساش اش بارون به اسنان جهت
می هد و جهتگارم او با جهتگارم اخصاتهام منن ا تباطی ندا
حسانیت صالییناا و مهدومت  .)10 :4091کان نیساشم
ا ائهاد منن جام ا

و معة الً

ونی

(عر شا ه

بطن خدا هام

قالب اخصات ت کان نیگر ا ائه میا

( ية ن

ت کنانت  .) 440 :4037ية ن ت کنان برام فع ابها ماان فاعل (کان نیگر )02و مفع ل
(کان نیاده)00

الگ م کان نیساشم ژنتت باان میکند که وايتها ا فقط کسی

کان نی نةیکند؛ بلكه بر کسی يا چاام ناا کان نی میا  .به سخن يگرت
کان نیساشم هم فاعل ا

به

و هم مفع ل .فاعل کا گاا م است که با ا اک خ

ا ائة اسنان س يه و جهت می هد و مفع ل چاام است که کان نیگر مشاهدهاش
میکند.
بارونی يا

ست هةانگ نه که کان نیگر نسبت به خدا هام ا ائهاده مةكن است
ونی باادت امكان نگريسنن به کان نیاده اش برون يا

( ية ن ت کنانت  .)441 :4037شمانی که کان نیگر
نف ذ کندت کان نیاده

ون ناا وج

ا

افكا و احساسات کان نیاده

ونی است و وقنی ا اکات کان نیگر فقط نة هام خا جی

کان نیاده بااد و به افكا او مرب ط نش ت کان نیاده بارونی است (بامشكیت :4094
 .)292بنابراين هم کان نیساشم
اسنانی ا اش برون يا

ونی و هم کان نیساشم بارونی میت انند جهان

ون بهتص ير بكشند و به اين ترتابت هريک اش ان اع

کان نیساشم به و سنة ک چکتر اش برون و ک چکتر اش ون تقسام میا

(باا و

نعةنیت .)94 :4030
معاا و ية ن ت کنان برام بیث اش ان اع کان نیساشمت مااان تداو کان نیساشم
است .بر اين اسا ت کان نیساشم مةكن است

خالل وايت ت هةچ ن ان اع سهگانة
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ونی

کان نیساشم

نظرية ژنت ت ثابتت منغار و چندگانه بااد؛ با اين تفاوت که

تةايا ماان اين سه ن ع کان نیساشم هةانقد که
م

با

کان نیاده اعةال میا ت

کان نیگر ناا بهکا می و ( ية ن ت کنانت .)441 :4037
يكی يگر اش تعديلهام ية ن ت کنان

م

مفه

و

کان نیساشم ژنتت بهب

گسنرش امنة وج ه کان نیساشم است .بهعقاد ية ن ت کنانت مفه

کان نیساشم

معنام صرفاً بصرمت خالی تنگنظرانه است .بنابراين او با بهب

وج ه ا اکیت

واناناخنی

01

و ايدئ ل ژيكی 01و افاو ن شيرمجة عههام آنهات

پديده بیث میکند و نشان می هد که معاا بارونی/

00

با

وج ه اين

ونی چگ نه بروش و ظه

میکند (هةانت 441ت447؛ حرمت .)029 :4030
 .4بحث و بررسی
4ل .8بررسی امکانا

و محدودي هاي روايی انواع كانونیسازي در ايالاد تعلیق و

غافلگیري در رمان بامداد خمار
بامدا خةا وايت شندگی خنر ج انی بهنا میب به است .مان با کشةكز س ابه و
ما ش
ما

با اش واج س ابه با پسرم آغاش میا

س ابه که

که با خان ا آنها سنخانی ندا .

يافنه است خنرش برام اين اش واج تصةام جدم گرفنهت برام

آخرين اه چا ه اش او میخ اهد که به وايت شندگی عةهمیب به که اکن ن پارشنی
سالخ

ه استت گ ش فرا هد و اش آن پس آشا انه تصةام بگار  .میب به اش

خان ا هام بافرهنگ و نسبناً اارافی است که عااق يک ااگر نجا بهنا
میا  .او هةة خ اسنگا ان ثروتةندش ا

حام

میکند و برابر خان ا ه آنقد مقاومت

میکند تا پد ش به اش واج او با حام ضايت می هد .میب به که میخ اهد ن عی
يگر اش شندگی ا تجربه کندت

مدت هفت سال شندگی با حام چنان ح ا ث تلخی

ا تجربه میکند که اش شندگی با مر
اارافی باشمیگر .

فرو ست جامعه سرخ

ه میا

و به جهان

بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...
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اين مان بهترتابِ حض
کان نیساشم بارونی

41

کان نیساشهات اش سه بخز تشكال اده است.

بخزهام آغاشين و پايانی و کان نیساشم

ونی

بخز

ماانة آنت کان نیساشمهام غالب اثر اناخنه میا ند.
4ل8ل .8كانونیسازي بیرونی
کان نیساشم بخزهام آغاش و پايان مان بامدا خةا برعهد يک کان نیساش بارونی
است که اش ون و برون بر اااات ويدا ها و کنشگرهام مان تسلط کامل ا .
مان بامدا خةا با نةام نا يک 07اش ماانة کشةكز کالمی ما
میا

و خنرم آغاش

و خ اننده هاچگ نه اناخت و پازشمانهام اش کنشگرها و ويدا هام

کان نیاد آن ندا :
ت «مگر اش وم نعز من
ت « اينط

بش م».

حرف ناناد مامانت خالی سبک است .اش اةا بعاد است .اةا که می اناد

من تصةام خ

ا گرفنها و شن او میا » (حاجسادج ا مت .)4 :4070

آغاش اش ماانه 03يا اروع ناگهانی اولان اگر کان نیساش بارونی برام ايجا تعلاق
اين مان است.
با

اين اگر ت کان نیساش بارونی و بعضی اش کنشگرهام مان

کنشگرها و ويدا هام کان نیاده اش خ اننده اطالعات وايی باشنرم ا ند؛

بنابراين کان نیساش مان ا اش جام بیرانی و هاجانانگاا ماان عةل اسنانی آغاش
میکند و بعد اش باشگشت به گذات 09و اگر هام يگرت

با آغاش مان به خ اننده

اطالعاتی می هد .خ اننده ناا ضةن باشساشم گذانهت با کنجكاوم باشنرم ويدا هام
مان ا نبال میکند و هة ا ه میک اد تا بفهةد بعد چه اتفاقی میافندت کنشگرها چه
میگ يندت چه میکنند و به چه میانديشند و ناا چه ننايجی اش افكا ت گفنا و کنزهام
آنها به ست میآيد (مارصا قی و مارصا قیت  243 :4033و .)229
فقط يک صندوقچة ک چک

گنجة اتاق عةهجان ب

که اش اکنشاف و باش سی

بچهها به و مانده ب  .نه اينكه غافل اده بااند و يا با ها تصرفز نكر ه بااند
و بهجام چها پايه برام اينكه سنشان به طبقات باالتر برسد شير پايشان نگذاانه
بااند؛ بلكه به اين لال که هةاشه

آن قفل ب

و هرگا به عقل ک چک آنها
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نةی ساد که اش عةه بپرسند

ون جعبه چاست .بهجا اين جعبه يک تا ناا به

ي ا اتاق عةه آويخنه ب  .س ابه تا بهيا

اات اين تا ناا به ي ا اتاق عةه

آويخنه ب  .يک تا کهنة عناقه .اين تا انگا حرمنی اات که حنی بچهها ناا
بهس م آن ست اش نةیکر ند (حاجسادج ا مت .)9 :4070

اتاق عةه جان و تا آويخنه به ي ا اتاق او چاست؟ آن

اش صندوقچة ک چک

اااا چه اهةانی ا ند که بهنظر عةهجان نةیت ان برام آنها جانشانی منص

اد؟ چرا

اين اااا مانند ااشة عةر عةهجان هسنند؟ بهعقاد مندنیپ ت يكی اش ع املی که
خ اننده ا به اننهام مان میکشاندت اانااق او برام سر
م ج

جهان اسنان است .با

میآيد .تصاوير مبهمت مهآل
اااا گاه

میاق قرا گرفنن اائی خاصت تعلاق اااا پديد

و تا يک اش اااا بساا کنجكاومبرانگاا هسنند .ابها اين

ط ل اثر وان میا

.)419 :4030

آو ن اش اش بعضی اش اااا

و گاه معنام اثر ا تشكال می هد (مندنیپ ت

مان بامدا خةا ت سهگانة کان نیساش بارونیت کنشگرها و خ انندهت

اطالعات منفاوتی

اااام اخل صندوقچة ک چک عةهجان و تا آويخنه به

با

ي ا اتاق او ا ند؛ بهگ نهام که کان نیساش بارونیت بعضی اش کنشگرها (مانند س ابه)
و خ اننده اطالعاتی

با آن ندا ند .هةچنان کان نیساش بارونی با از با مداخله

بخزهام ماانة مان و هةكا م با کان نیساش

ونیت اش اااام اخل صندوقچه

ماگشايی میکند« :عةهجان نامه ا اش صندوقچه بارون کشاد و به ست س ابه ا .
واقعاً که خط شيبايی ب  .ولی کاغذ اش گذ شمان ش

و کهنه ب

و ب م غم می ا »

(حاجسادج ا مت  .)10 :4070به اين ترتابت س ابه و خ اننده بهمرو

میيابند که

آن اااا به لیظات خاصی اش شندگی عةهجان مرب ط هسنند .تالش برام اناخت آن
لیظات و ابها ناای اش آنهات بخز عةدهام اش تعلاق مان ا تشكال می هد.
با پذيرش پاشنها ما

برام حكةات عةهجان اش س م س ابهت عةهجان ناا برام

گفنن قصة شندگیاش وا

مان میا  .ظاهر ادن يک کنشگر جديدت قطع اسنان

قبلی و آغاش اسنان جديد ا

پی ا  .اگر گنجاندن اسنان ومی

ل اسنان

ونهام 04نا

(ت و فت  .)09 :4033بر اين اسا

و با تغاار

اولی واينگرم

ا

م قت م ضع وايت اش کان نیساشم بارونی به کان نیساشم

ونی

خالل وايت

بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...
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اسنان اصلیت م قناً کان نیساش ع ض میا

و اسنان يگرم ا وايت میکند که
04

خط سار شمانی وايت اصلی ا نبال نةیکند .بهعقاد
سبب میا
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يدا ت واينگرم

ونهام

معنا باشنر بهتأخار بافند (بامشكیت  )11 :4094و اين قاقاً

مان

بامدا خةا

می هد .اگر

همشمان و وگانهام که

واينگرم

ونهام يا اسنان

خ اننده برام اروع مجد

اسنانت به لال اننظا
وايت قبلی و پاگارم

ويدا هام وايت جديد ايجا میکندت بساا تعلاقساش است.
برگار 02يا اسنان ما

حالی که اسنان س ابه وايت
حراف با واينی

صد کنا

ونهام باشنر اش 91

کان نیساش بارونی با فراخ اندن کان نیساش

مان بامدا خةا ت

خ انده میا ت عةهجان

ا پر کر ه است.

اينجا ناا

ونیت برام پاسخ به پرسزهام بناا ين

آغاش مانت اش حربهام اسنفا ه میکند که قرنها پازت اهرشا با اسنفا ه اش آن
سرن ات قمخ

خنران و شنان يا مشرق ا تغاار ا (اعارمت .)43 :4090

بهباو بعضی اش وايتاناسانت واينگرم ونهام «خاصات اساسی تةا حكايتها ا
برمال میکند؛ چراکه حكايت

ونهام عبا ت است اش حكايت يک حكايت»

(ت و فت  .)12 :4032با اين حالت اين اگر که

کهنترين آثا ا باات اسنانی

عامه و کالساک شبان فا سیت هةچ ن هاا ويکابت کلاله و منهت مرشباننامهت
ط طینامه و مثن م معن مت يشه ا

( اغبت )224 :4090ت با ت جه به اينكه بهط

معة ل فقط بعضی اش خص صاات اساسی پی نگ مان ا برمال میکند (اين مقدا اش
افشاگرم ناا میت اند
باشنرم

مقايسه با ل

جلب ت جه باشنر خ اننده مؤثر بااد)ت خاصات تعلاقبخشی
ا ن آن ا .

هةانگ نه که ااا ه کر يمت مان بامدا خةا اش يک وايت
ونه ام تشكال اده است .وايت

برگار و يک وايت

برگار مان غارخطی است و پايانی مبهم ا ؛

به اين ص ت که مان با فرجامی نامشخص و بدون گرهگشايی اش اننخا
بهپايان می سد« :س ابه گفت’ :ولی م

س ابه

من فرق میکند ت عةه جان .نه من يک خنر

پانا هساله هسنمت نه او [( »‘]...هةانت  .)009نناجة اين اننخا

ا فقط خ

س ابه

می اند و بقاة کنشگرهام مانت خ اننده و کان نیساش بارونی ( ستکم اينگ نه
وانة

میکنند) اطالعی اش آن ندا ند.

نناجه

اينجا ناا تالش خ اننده برام پی
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بر ن به اننخا

س ابه م جِد تعلاق است .وايتاناسان اين اگر پايانبندم مان ا

00

مانهام ا ام پی نگ باشت اغلب گرهگشايی

پی نگ باش مینامند .آنان معنقدند
مشخصی وج
که

ندا يا اگر باادت شيا بهچشم نةیآيد .به عبا ت يگرت نناجهگارمام
پی نگ باش يده نةیا

و اگر هم باادت قطعی

پی نگ بسنه وج

ا ت

ناست (مارصا قیت 79 :4071ت .)34گرايز به پی نگ باش

اواخر سد ن ش هم ا

میت انام ن آو مام فنی بپندا يم که حاصل عا هةاشگی ا باات برام خلق تأثارات
تاشه اش طريق فرواكسنن ق اعد ب ه است (ما تانت .)13 :4032
خ اننده ناا

اين اگر ت

ساخت معنام مان مشا کت فعال ا و نهتنها به يافتکنند میض

پاامی خاص تبديل نةیا ت بلكه خ

ا

ساختوپر اخت و تعاان نناجة مان

خال می اند (صهبات  .)414 :4092بنابراين پی نگ باش يكی اش مهمترين اگر هام
تعلاقساش

کالن وايت مان بامدا خةا است که فرجا آن ا

تعلاقی جاو انی

قرا می هد.
4ل8ل .2كانونیسازي درونی
کان نیساشم بخز ماانة مان بامدا خةا برعهد يک کان نیساش

ونی بهنا میب به

است که اش هر نظر نسبت به اااات ويدا ها و کنشگرهام کان نیاده میدو يت ا .
کشةكز 00يكی اش اههام تك ين و بسط پی نگ و تق يت تعلاق
ويدا هام هر مان براسا

مان است.

کشةكز بان و ناروم ناساشگا اكل میگار  .اين و

نارو مةكن است و کنشگر يا و وجه اش يک کنشگر بااند (پايندهت  91 :4092و
010ت.)010

مان بامدا خةا ت و ن ع کشةكز «بارونی» و « ونی» بهاعنبا نی

بروش و اكل تجلی میيابد .س ابه و میب به کنشگرهام اصلی وايتهام
ونهام مان حاجسادج ا م هسنند که با اننخا

مر انی که با فرهنگ خان ا آنها

سنخانی ندا ندت بر ايدئ ل ژم غالب خان ا ه و طبقة اارافی شندگی خ
آن ها برام سناابی به هدف با گ خ ت با ناروهام مخنلفی اش
مبا شه میکنند .کشةكز

ونی فقط

برگار و

بخز وايت

ا يدهاند.

ون و پارام ن خ

ونهام مان بامدا خةا
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ا

بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...

آن میب به (کان نیساش

مبا شه میکند؛ برام نة نه
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ون

ونی مان) با ناروهام منضا م اش

پی فت:

[میب به ]:اش اينكه اش اعنةا و اطةانان پد و ما

س ءاسنفا ه کر ه ب

احسا

گناه میکر و مصةمتر میاد تا ل اسار ا اش بند جدا کنم .ولی فقط لم نب
که او ا میخ است .قطرهقطر خ نم ب  .بندبندِ وج

ب  .تکتک سل لهايم

سراسر بدنمت مغا باچا ها ب

که هرچه میک ااد به

ب ند و تنها مخالف

جايی نةی ساد .هاچکس اش او فرمان نةیبر  .با اينهةه باش با خ

میجنگاد و

هاچ نبر م اش اين سهةگانتر ناست .میخ اسنم م فق بش  .ولی سرن ات
يگرم برايم قم خ

میب به

اننخا

هب

(حاجسادج ا مت .)11 :4070

يكی اش و اه عشق و عقلت چا تر يد و تالال

اينجات ضدقهرمان يا گفنةان مخالف و و
خا جی ناست؛ بلكه پا هام اش وج
مقابل خ است و ا ا

ونی میا .

وم کنشگر اصلی مانت عامل

او يا بخشی اش ع اطف و احساساتز است که

آاكا او عصاان میکند و وج

او ا عرصة تاختوتاش

احساسات گ ناگ ن و گاهی منضا قرا می هد .چنان کشةكشی ا کشةكز
می نامند؛ شيرا مبا ش اصلی
مقابلز قرا

ا ت نةی اند کدا

ونی

ون کنشگر اصلی مان است و اش بان اههايی که
ا برگايند.

اين اا هت ن يسنده با اعةال و گفنا م

که برام کنشگر اصلی فراهم می آو ت عالقة خ اننده ا جلب و ت جهز ا به
سرن ات او تا پايان مان حفظ میکند (مكّیت 490 :4011ت .)491نخسنان نشانة
کشةكز

ونی میب به و پ يايی اخصات او خسنگی بدون لال و سر فنن

ح صلهاش اش خانة ناهت است .میب به که هاچوقت اش خانة خ اهرش ل نةیکندت
بهق ل خ شت حاال برام باشگشت به منال سر اش پا نةیاناسد و بال

میآو .

ا ند بالفاصله بعد اش خ اسنگا م پسر عطاءالدوله به

هةچنان

حالی که هةه اننظا

او ج ا

مثبت هدت بعد اش نقض نهی مجد ت برام او آ شوم مرگ میکند .اين

کنزها و مضة ن گاا ههام يا اده نشان می هد که میب به با اتخاذ ويكر م
چالزگرايانه به اش واج با هاچيک اش خ اسنگا هام معرفی و تأياداده اش س م
خان ا ه تن نةی هد .به لال ا ائة م اشم اطالعات

بخز کان نیساشم

ونی مانت
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خ اننده ناا همشمان با کان نیساش من جه میا
اين پی فت حل میا
اه عشق ا اننخا

که کشةكز

پايان

ونی میب به

و او نهايناً تصةام میگار که میافظهکا م ا کنا بگذا

کند .میب به بهام سنگان اننخابز ا با وا

و

ادن به کشةكشی

اديدتر اش کشةكز فعلی می پر اش و با پشت کر ن به سعا ت و خ ابخنی امروش و
فر ام خ ت وا

مرحلة جديدم اش کشةكز با خان ا ه و اطرافاانز میا

کشةكز بارونی ناماده میا  .البنه پازبانی نناجة اين کشةكز
خ انند آانا با بنمايه01هام من ن کهن ا

که

ونی برام

پا سی کا چندان مشكلی ناست .او

به احنی با ت جه به انز کلاشهام يا انبا ههام ذهنی اش تجرباات گذانهاش
م اجهه با شنجارههام وايیت هةچ ن تقابل عقل و عشقت به پاروشم مقند انة عشق
پیمیبر و ن يسند مان هم

خالفآمد عا ت کا م نكر ه است.

وايت ونهام مان بامدا خةا
م

اطالعات طبقهبندماده
میگذا  .با اين حالت

ا ام واينی با ساخنا خطی است که بهمرو

کنشگرها و ويدا هام مان ا

اخناا خ اننده

اوايل فصل اول اين وايت و خط سار وايت وج

که بهص ت م اشم و

ا

ا تباط با يكديگر باشگ میا ؛ به اين ص ت که ابندا

بخشی اش وايت اول و سپس بخشی اش وايت و و باش بخشی اش وايت اول و
سپس بخشی اش وايت و باان میا  .میققان مان اين اا

وايتپر اشم ا

اسنانهام م اشم مینامند (آتزس ات  .)400 :4030اين اگر گ نة ضعافترم اش
وايتهام چنداليه
بهکا می و .

مان مد ن است که برام ايجا تعلاق و ابها

اا

وايت

اين اگر که هر وايت مكةل وايت يگر استت وايت اليهام آن

تنها بهص ت وايتهايی بهم اشات يكديگر ناست؛ بلكه ن يسنده به يک ا تباط
هندسی و چندوجهی ست يافنه است که مطابق آنت گاا ههام منفاوتی اش وايتها
وايت يگر يافت میا
وايت کان نیساش

(صهبات  419 :4092و .)471
ونی اش مان حاجسادج ا مت هةهچاا با خط وايت

خ اسنگا م پسر عطاءالدوله اش میب به آغاش میا

تا اينكه

ماان اين وايت

بهظاهر اصلیت شير واينی اش نی آانايی و ل بسننِ میب به به ااگر نجا م سر گذ
بهسرعت اروع به اد کر ن میکند .کان نیساش

ونی با ماانبرش01هام مكر

بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...
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وايت بهظاهر اصلیت بهتد يج وايت ل بسنن میب به به ااگر نجا م ا به وم
خط وايت میآو

و تا پايان مان پی نگ آن ا پارام ن ويدا هام اين آانايی

گسنرش می هد .ماانبرشهام مكر کان نیساش
اين اگر

ونی اش اين وايت به آن وايتت

ا به عنصرم تعلاقساش تبديل میکند .با ماانبرش هريک اش اين خط ط

وايتت خ اننده مننظر است تا بباند خط وايت يگر به کجا خ اهد ساد و
سرن ات میب به چه خ اهد اد.
کان نیساشم

ونی با نی

که به لال کان نیساشم

اين اا

ت شيع اطالعات

تعلاقساشمت ترکاب م ضع

آن بساا اهةات ا ؛ يعنی

حالی

ونی وايتت خ اننده و هةة اخصاتهام خط اول مان

پاشاپاز اش چندو چ ن خ اسنگا م پسر عطاءالدوله اش میب به اطالع ا ند و فقط
چگ نگی وق ع اين امر برام آنها تعلاقساش استت بهجا خ اننده هاچيک اش اين
کنشگرها اش ويدا هايی که

شير وايت مان

حال وق ع استت اطالعی ندا ند.

بنابراين آگاهی برتر خ اننده اش اين ويدا ها و اننظا او اش چگ نگی آگاهی
کنشگرهام يگر مان اش آنها و نی

واکنز ايشان به نقض نهیهام میب بهت مةكن

است بساا تعلاقساش بااد .بهق ل مندنیپ ت

اينجا خ اننده اش انز خ

سرن ات کنشگرهام مان و بیخبرم يگر کنشگرها لذتی ا
او کشز ا

با

میبر و مان برام

تا بفهةد آن کنشگرها پس اش آگاهی چه میکنند و يا چه باليی بر سر

کنشگر مان میآو ند (مندنیپ ت .)417 :4030
صینة آغاشين باشنر مانهام عامهپسندت جائاات شندگی خان ا هام خ ابخت ا
نشان می هد .اين خ ابخنی و بهروشم طباعناً بهمثابة شمانة منضا م است برام
بدبخنی و وشگا سخنی که فرامی سد .ساية اين بدبخنی هم اکن ن بهص ت نامرئی
باالم سر اين خان ا

خ ابخت میچرخد .اش اين وضعاتت نهیها و غدقنهايی

هةچ ن «به ک چه مرو» و غاره سرچشةه میگارند (پراپت  .)12 :4013ا سط
( )400 :4017ناا معنقد است که افنا ن قهرمان تراژ م اش اوج سعا ت به حضاض
اقاوت به لال خطايی است که مرتكب ادهت نه بیبهرگی او اش فضالت و عدالت .اش
اين و احنةال نقض نهی يا خطام قهرمان مانت خ اننده ا چا تر
اش احنةال بههم خ

ن اين تعا ل اولاه میکند .اين احسا

و تعلاق ناای

مرحلهام پاز میآيد
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که ويدا هام مان خر کخر ک بهس م فاجعه پاز می وند و برگشت بخت و
معك

ادن وضع ا اش سعا ت و خ ای به بدبخنی و اقاوت کامالً مشاهده

میکنام؛ بهنی م که خ اننده چا تنز میا

و مدا

و بهاصطالح حرص میخ

میگ يد «آخر چرا؟» (اةاسات .)401 :4031
[ ايهخانم« ]:میخ اهی ت [میب به] پاغا اناسخانم ا به ااگر نجا بدهی تا من
هم اةع ا وان کنم؟ ولی به خان جانت نگ يی من اانم اةع وان
میکر

ها .بگ

ايهجان خ ش با نجا صیبت کر  .بااه؟ وگرنه پد

میآو »[ .میب به ]:با بیح صلگی گفنم« :خالی خ

ا

 .بااد .شو وان کن و

ارايط معة لی
نبالم باا .من ي اشي اش می و تا برسی» ...[ .میب به]:
ج ا سال [ااگر نجا ] ا هم نةی ا عا میاد با افرا اين طبقه همکال
ا  .ولی حاال بها ب  .چه مرگم اده ب ؟ نةی انم ]...[ .شبانم الل ا

که [به

ااگر نجا ] گفنم :خدا کند هةاشه شنده باااد (حاجسادج ا مت 21 :4070ت.)27

مجة عهام اش نقض نهی ها يا خطاهام میب بهت مانند پذيرش

وغ گفنن به

خان جانت فنن به مغاش نجا مت همکال ادن با ااگر نجا م و آ شوم هةاشه
شنده ب ن برام اوت اش طرف میب به آمده است که بهتد يج شمانة تغاار سرن ات
تراژ يک او ا فراهم میآو  .خ اننده بهواسطة آگاهی برترم که

مقايسه با بساا م

اش کنشگرهام مان ا ت شو تر اش آنها ان اع نقض نهیها و نناجه بختبرگشنگی و
بهس م فاجعه فنن میب به ا میباند و به لال تر

و افقنی که اش چگ نگی

سرن ات او تةا وج ش ا فرامیگار ت با کنجكاوم و تعلاق باشنرم ويدا هام
مان ا نبال میکند.
يكی يگر اش اگر هام حاجسادج ا م برام ايجا تعلاق
اسنفا ه اش عامل کان نیساشم چندگانه است.

وايت ونهام مان

اين اگر ت بعضی اش ويدا هام مان

باز اش يک با و هربا اش منظر يک عامل کان نیساش
کان نیساش ونی فقط يكی اش و يا چند وايت م ج

ونی وايت میا
با

ويدا هام کان نیاده

است (پرينست  .)11 :4094اين اگر برام خ اننده و حنی کان نیساش
بهمثابة يک ج چان است که بايد با

و وايت
ونی مان

کنا هم چادن خر ه وايتهام گ ناگ ن
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بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...

ويدا م واحدت به يک وايت کامل اش آن ست يابد .به اين ترتابت کان نیساش

ونی با میدو يتهام وايی عديدهام ستبهگريبان است و

مقايسه با خ اننده

و بايد

هربا م اجهه با

و يگر کان نیساشهام

ونیت اطالعات باشنرم ندا

اينگ نه وايتهات بههةراه خ اننده برام يافنن ابعا گماد آن تالش کند .وايت
حام اش چگ نگی نشانکر ه ادن ن
اگر کان نیساشم ونی چندگانه

خالة ما ش برام اوت نخسنان نة نة اسنفا ه اش
مان بامدا خةا است:

ت [میب به ]:اةا که ظهرها خانه نةی ويد شننان نا احت نةیا ؟
ت [ حام ]:من شن ندا .
ت [میب به ]:کسی ا هم نشانکر ه ندا يد؟
ت [ حام ]:چرا.
ت [میب به ]:مبا ک است انااءاهلل .پس هةان وشها اارينی هم میخ يم.
ت [ حام ]:برام ما

مبا ک استت من که نةیخ اهم .الهی حل ايم ا بخ يد

(حاجسادج ا مت 00 :4070ت.)01

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

مرگ میکند و

وايت ا بهطرش مشك کی به شير سطح وايت میبر  .اين وايت باوج
منعد کان نیساشم
 224صفیه

ونی و احنةال باال آمدن مجد آن به سطح وايتت نا يک به

شير سطح وايت باقی میماند.

خ اننده هة ا ه

تغاارات

اين مدتشمان ط النی و

حالی که

پی يافنن سرنخهام جديدم اش وايت ناما م حام با خنر

پسرخالة ما ش است و حنی چه بسا آن ا ضعف پی نگ مان بهاةا آو ت واينی
يگر اش آن و اين با اش ماانة کشةكز کالمی ما

حام با میب بهت اش س م ما

حام کان نیساشم میا :
ت [ما

حام ]:چرا نبايد عقدش کند؟ چرا نا احت میا م؟ مگر او نا احت

اد که ت آمدم ناما ش ا اش چنگز
(هةانت .)211

آو م؟ مگر ت

حام ا قر نا م؟
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اين وايتت ما

حام با يا آو م ناما م حام و ک کب

اين لال که با قر و اط ا

حام ا اش چنگ میب به

معنقد است که اينک حام ناا حق ا ک کب ا
اش اين و خ اننده اش شبان ما
میا

گذانهت میب به ا به

آو ه استت مالمت میکند و
ع ض آن عةل میب به عقد کند.

حام با بعضی اش ابعا گماده و مغف ل ويدا م آانا

که تاکن ن امكان سنرسی به آنها به لال کان نیساشم غالب میب به وج

نداات .اين ويدا مةكن است خ اننده ا با تر يدهايی
م اجه کند؛ شيرا اين کان نیساش

ونی با به شير سطح وايت بر ن تعةدم وايت

ناما م حام و ک کب برام شمانی ط النیت
کر ه است (پرينست  .)12 :4094وايت س
اش وايت و ) خ

با کان نیساشم میب به

عةل امكان فريب خ اننده ا فراهم
ا (با فاصلهام 71صفیهام

اين ويدا

میب به کان نیساشم میکند:

کان می يد ؟ کی فت؟ چرا فت؟ تقصار من
پس کجا فت آن حاةی که
ب يا او؟ چرا نگذاانم با ک کب بةاند؟ اگر ک کب جام من ب چه میکر ؟ آيا
ا بهنر اش من نةیفهةاد؟

او برايز مناسبتر نب ؟ آيا او شبان اين مر
(حاجسادج ا مت .)004 :4070

اين وايتت میب به اش گذانة خ
ب

و اينكه نگذاانه حام با ک کب که هةسنخ او

اش واج کندت ابراش پشاةانی میکند .با اين اعنراف يرهنگا میب بهت خ اننده به لال

شيبايیاناسی سك ت به بخزهام شيا م اش وايت

با

اين ويدا پی میبر .

هةچنان

تةا اين وايتهات خ اننده اطالعات بساا کةنرم اش کان نیساشمهام

ونی ا

و اش اين و مةكن است اش تعلاق ناای اش کنا هم گذاانن و تجايه و

تیلال وايتهام منعد اين ويدا واحد که فاصلههام بساا شيا م ناا باهم ا ندت
لذت ببر  .گذانهاش اينت اين اگر

وايی نشان می هد که بر ااتهام ذهنی

کنشگرهام مخنلف اش ويدا م واحد اغلب با يكديگر تفاوتی چشةگار ا ند و اين
اخنالف
جهتگارم

بر اات و تفسار ت عالوهبر مفه می چ ن ويدا ت ام م مانند ه يتت
شندگی و ثبات وابط انسانی ا چا تر يد میکند (ل تهت .)210 :4031

وايتهام سرن ات منص

بعد اش خ اسنگا م اش میب به و نی

ناةناجت نة نة پاچادهترم اش اگر کان نیساشم

ونی چندگانه

اش واج او با

مان بامدا خةا

بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...
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س ابه و ايهجانت بهمثابة و وايت

وايت ما میب بهت منص

بعد اش انادن ج ا

اش میب به با اسب اش باغ عة جان بارون می و و کسی هم نةی اند کجا فنه است.
اين خر ه وايت به لال اهةات ناچااش

اين برهه اش وايتت

میا  442 .صفیه بعد اش اين وايت و

حالی که میب به با حام اش واج کر ه

استت ايهجان خبر اش واج منص
کان نیساشم میکند.

هةانجا ها

ا برام او و خ اننده بهعن ان واينی فرعی
ونی به لال اطالعات وايی

اين وايتت کان نیساش

میدو شت هةهچاا ا فقط برحسب ظاهر ويدا و مطابق با وايت پد و ما
منص

خ

منص

و بهعن ان وايتهايی کامالً بههمپا سنه و

میا ند.
منص

و عالی باان میکند .با اين حالت اين و وايت يک با ناا ت سط خ
ا تباط با يكديگر کان نیساشم

اين وايتت هةه چاا اش وش خ اسنگا م منص

بعد اش انادن ج ا

اش میب به آغاش میا .

منفی س ابهت با اسب اش باغ پد ش بارون می و و و

وش به ااه عبدالعظام پناه میبر  .بعد اش باشگشت به باغ پد ت و ماه
اين مدتت با ناةناج و پد او آانا میا

و باوج

مخالفتهام اديد پد و

ما ش با ناةناج ت که خنرم آبله وست ت اش واج میکند .وايت منص
که خ

کنشگر

می

کان نیساشم ويدا هايی قرا

آنجا میماند و

ا

به اين لال

که خ اننده پاز اش اين

وايتهام میدو م اش آنها ا خ انده است و هم به اين لال که نقاط سفاد آن و
وايت ا پ از می هدت جنبة تعلاقساشم شيا م برام خ اننده ا .
تکگ يی نةايشی
کان نی ساش

07

يكی يگر اش اگر هام ا ائة اطالعات وايی اش س م

ونی است که خ اننده ا

م ضع اطالعاتی باالترم

مقايسه با هةة

کنشگرهام مان قرا می هد .تکگ يی نةايشی يكی اش ان اع تکگ يی و اش اا ههام
نقل مان است که فقط يک نفر آن ا باان میکند.

اين اگر بهنظر می سد که يكی

اش کنشگرهام مان با صدام بلند برام مخاطبی که او ا میاناسد يا نةیاناسدت
حرف میشند و برام حرف ش ن خ
تکگ يی نةايشیت کنشگر چه
او ا نةیا ند .خ اننده

لالی ا

(مارصا قیت .)040 :4071

صینه تنها بااد و چه نباادت کنشگرهام يگر سخن
ويا ويی با اين اگر ت گ يی به صیبت آ می گ ش
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می هد که مشغ ل گفتوگ م تلفنی است (ج کزت .)473 :4077
خ اننده بهواسطة آگاهی اش مكن نات قلبی کان نیساش
عا مام که پارام ن او میگذ ت
خ

ونیت اش ويدا هام بهظاهر

برابر کنشگرهام يگر مان حساسات باشنرم اش

نشان می هد .برام نة نه ما

وضعحةل میب به

اين اگر ت

حام که قرا ب

فقط بهط

م قت و تا پايان

خانة حام و میب به بةاندت به پاشنها خ ش برام هةاشه
حالی که اين م ض ع برام حام و ما ش يک ويدا

خانة آنها ماندگا میا .

عا م استت فقط خ اننده بهواسطة تکگ يی نةايشی کان نیساش

ونیت اش نا ضاينی

میب به اش آن اطالع ا :
[میب به ]:چقد

لم میخ است کا م ا که آ شو اانم میکر  .سنز ا

میگرفنم و اش خانه بارونز میانداخنم .ولی نةیت انسنم .عرضه نداانم .يا
نگرفنه ب  .فاع اش خ ا يا نگرفنه ب  .هةاشه گفنه ب ند ک تاه باا .باش به
يا نصایتهام ما افنا  :ت خانم باش میب جانت ت خانم باش .اش خشم
منفجر میاد و لبخند میش  .ساکت میماند  .او با حالهگرم آنچه ا
میخ است به ست آو  .ماند و مننز ا بر سر من نها (حاجسادج ا مت
.)229 :4070

اينجا ناا پاامد آگاهی برتر خ اننده

مقايسه با حام و ما ش تعلاقساش

است؛ شيرا خ اننده بهواسطة تکگ يی نةايشی کان نیساش
میيابد که

ونی به اطالعاتی ست

حالت عا مت سناابی کنشگرهام مان به آنها غارمةكن است .اين

م ض ع حساسات باشنر خ اننده ا به ويدا هام مان
پازبانی قاق ان اع کشةكزهايی يا م می ساند که

پی ا ؛ بهگ نهام که او ا
آيند نا يک اش ل اين

تکگ يی نةايشی بارون خ اهند آمد.
عامل کان نیساشم

ونی مان بامدا خةا اش نظر مكانیت م قعات مشاهدهگرم

میدو م ا ؛ اش اين و اش جهتگارم مكانی میدو تبعات میکند.
اگر کان نیساش

ون يک اتاق

اين م ا ت

بسنه و بدون پنجره باادت فقط میت اند خ

ت صاف کند؛ شيرا ا اک کان نیساش اغلب با مكان میدو م که

اتاق ا

آن بهسر میبر ت

مالش است ( ية ن ت کنانت 447 :4037ت443؛ ن بلت  .)03 :4037بنابراين کنجكاوم

بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...
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خ اننده برام سر

آو ن اش ويدا هايی که

کان نیساش

ونی مان

کان نیساش

ونی باشنرين سهم ا

برام نة نه

بخشی اش وايت

مكانهام يگر و

27

ا تباط با

حال وم ا ن استت مسنعد تعلاق است .میدو يت مكانی
ايجا تعلاق

مان بامدا خةا برعهده ا .

ونهام مانت وقنی که پد میب به اش ماجرام عالقة

خنرش به ااگر نجا سرگذ آگاه میا ت میب به برام
به آاپاخانة ته حااط پناه می بر .

امان ماندن اش ست اوت
ونی و

اينجات با قطع ا تباط کامل کان نیساش

بالطبع خ اننده با ويدا هام اخل ساخنةان میل اسنقرا پد و يگر اعضام
خان ا هت اطالعات وايی کان نیساش و خ اننده اش هريک اش کنشگرهام اخل ساخنةان
کةنر میا  .نناجه کنجكاوم خ اننده برام سر آو ن اش جائاات ويدا هايی که
اين مدت و

پا ند با میب به

خبرگارم اش کنشگرهام حاضر

ساخنةان وم می هدت بساا تعلاقساش است.
ساخنةان يكی اش سا هترين اهحلهام کان نیساش

ونی برام اطالع اش چندوچ ن اين ويدا هاست .برام اين کا ت میب به بالفاصله بعد
اش فروکز کر ن کامل کشةكزهام اخل ساخنةانت به اتاقی می و که خ اهرش
ناهت

آنجا میخ ابد و اقدا به اين کا میکند:
[ناهت ]:آقاجان قدغن کر ه که اش خانه بارون بروم .اگر هم الش ادت با

اكه

آن هم با خانمجان يا هخانم و با اجاش خانمجان ]...[ .آقاجان گفت به عة پاغا
می هد که تا چند وش يگر به باغ اةاران عة جان می ويد .میبرندت تا قرا و
مدا عروسیات ا با منص بگذا ند ]...[ .تاشه قدغن کر ه که هاچکس اش اهل
اين خانه حق ندا اش طرف باشا چه فتوآمد کند .هةه بايد اهنان ا و کناد.
اش سةت چپ برويد و سهچها تا خانه ا و باناد .بايد اش آن طرف برويد
(حاجسادج ا مت 443 :4070ت.)449

منع میب

اش فنن به خانة پد و

نناجه عد

سنرسی او و بالطبع خ اننده به

ويدا هام پارام ن آنجات با گترين میدو يت مكانی کان نیساش
بهاةا می و .
اهحل کان نیساش

اينجا ناا خبرگارم اش يكی اش کنشگرهام حاضر

ونی

اين مان

خانة پد م تنها

ونی برام اطالع اش ويدا هام آنجاست .ايهجان تنها کنشگر

خانة پد م میب به است که بهواسطة آو ن ماهاانة پد به خانة میب به فتوآمد
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ا  .ايهجان هر ماه که اين مبلغ ا برام میب به میآو ت او و خ اننده ا ناا
بعضی اش م اقع ايهجان ناا

جريان هةة اخبا قرا می هد .البنه

آو ن اخبا با

میدو يتهايی م اجه است .برام نة نه هنگامی که ايهجان خبر عروسی منص
برام میب به کان نیساشم میکندت به لال میدو يتهايی

ا

گرفنن و آو ن خبرهام

صیاحت ناچا است اين خبر ا بهص ت مخدوش کان نیساشم کند؛ بهگ نهام که
وقنی بعدها خ

اصل اين خبر ا کان نیساشم میکندت با خبر ايهجان

منص

مغايرتهام شيا م ا .
بخز وايت

ونهام مان بامدا خةا ت ما اطالعات وايی ا تقريباً فقط اش

طريق يک کنشگرت يعنی میب بهت

يافت میکنام .بدون هاچ اسنثنائیت ما چاام ا

نةیبانام يا نةیان يم که او نديده يا نشناده بااد؛ بنابراين کان نیساشم مان میدو
به چاام است که میب به می اند.

اين م ا ت هرگاه کان نیساش مان با تغاار

ناگهانی فرايند ت شيع اطالعات وايیت به خ اننده و يا هريک اش کنشگرها اطالعات
اضافی بدهدت با غافلگارم م اجه میا يم (تروف ت  .)19 :4011خ اسنگا م منص
میب به نخسنان غافلگارم کان نیساش

ونی و بالطبع خ اننده

مان بامدا خةا

است .يک وش هنگا برگشنن میب به و ما ش اش منال عةة میب بهت ما
ا بهص ت ناگهانی
ت [ما
منص
ا

جريان خبر خ اسنگا م منص

میب به ]:يک خ اسنگا خ

اش

میب به او

اش او قرا می هد:

برايت پادا اده .عة جانت ت

ا برام

خ اسنگا م کر ه .به آقاجانت گفنهت بگذا تا اارينکا هسنی کامةان اارينتر
(حاجسادج ا مت .)11 :4070

اينجات ت جه کان نیساش

ونی و خ اننده تنها معط ف به ويدا هام مهم يگرم

هةچ ن خ اسنگا م پسر عطاءالدوله اش میب به و عشق و عالقة میب به به حام ب ؛
اما اين خبر با تغاار ناگهانی مسار ويدا هام مانت عالوهبر گسنرش پی نگت آن ا
بهسةنی غارقابل پازبانی هدايت میکند .اين غافلگارم ناای اش میدو يتهام
وايی کان نیساش

ونی و بالطبع خ اننده است؛ شيرا کان نیساش

نگاه میدو م که ا ت اش يدن ويدا هايی
میرو است.

مكانهام يگر و

ونی با ت جه به
ا تباط با او

اينجات بالفاصله بعد اش اين م قعات جديدت با تعلاق جديدم م اجه

بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...
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میا يم؛ شيرا وقنی که وايت هن ش ا امه اانه باادت اننظا ات و پرسزهام جديدم
اش اين م قعات که قرا است بهشو م اسنقرا يابدت به ذهنةان می سد (اب تت :4097
.)424

بخز يگرم اش مانت هنگامی که میب به به لال عالقهمند ادن به حام

اسا ت خانگی بهسر میبر ت پد او برام جدا کر ن آنها اش يكديگرت بهص ت پنهانی
حام ا میخر و

مغاش میل کا

ش ا میبند .

اينجات پد و ما

میب به

نسبت به خنراان و خ اننده برترم اطالعاتی میس سی ا ند .آنها برام نشان ا ن
غارمسنقام تعطال ب ن مغاشهت ترتابی می هند تا خ

میب به باايد و آن ا بباند.

میب به بالفاصله با باش يدن فضام امنانی خانه برام يدن حام به مغاش نجا م او
می و  .اما او و خ اننده که اننظا تعطال ب ن هةاشگی مغاشه ا نداانندت با يدن اين
صینه غافلگار میا ند و پرسزهام منعد م به ذهنشان می سد:
ت [میب به ]:او ا حبس کر هاند؟ کشنهاند؟ (حاجسادج ا مت .)441 :4070
غافلگارم میب به اش فنن حام به پاز ک کبت يكی يگر اش با گترين
غافلگارمهام مان بامدا خةا بهاةا میآيد .يک اب که پسرخالة ما
خنر و پسرش به خانة حام و میب به میآيندت حام هنگا خ ا
مسنراح به اتاقی که ک کب ( خنر پسرخالة ما ش)
با باش نشدن

به بهانة فنن به

آن خ ابادهت می و  .میب به که

اتاق تاال به اي ان و ير کر ن حام من جه اين م ض ع ادهت کامالً

غافلگار میا  .هر چند که حام

اب يگر ناا کنز خ

به لال تكرا آنت يگر خاصات غافلگارکنندگی خ
کنز به اين لال است که کان نیساشم مان اش ن ع
نشدن مةكن ب

حام با

ا تكرا میکندت

ا اش ست ا ه است .تكرا اين
ونی است و

ص ت تكرا

باعث اک و تر يد خ اننده با صیت گفنههام کان نیساش ا .

کان نیساش ونی

ت اش غافلگارم بهعن ان میكی برام آشم ن کنشگرهام

اين م

مان ناا اسنفا ه میکند؛ به اين ص ت که وقنی میب به اش فنن حام به پاز
ک کب ا با ما
میا
ا

حام

ماان میگذا ت او بهجام غافلگار ادنت اش میب به ااکی

و او ا منهم به نگ

آو ن برام پسرش میکند .حام ناا وقنی ما ش او

جريان گفنههام میب به قرا می هدت بهجام حااا کر ن و اثبات اينكه میب به
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اانباه کر ه استت گفنههايز ا تأياد میکند .اين م ض ع
ايدئ ل ژيک مان

جهتگارم غالب

اثبات پسنی مر طبقة فرو ست جامعه يشه ا .

4ل8ل .9كانونیسازيهاي مشترک بیرونی و درونی
بهعقاد بساا م اش وايتاناسانت يكی اش و ص ت عةد ايجا تعلاق و ترغاب
خ اننده برام هةراهی با کنشگرها و پاگارم ويدا هام مانت طرح پرسزهام
تل يیی

صینة آغاشين وايت و يگر بخزهام آن است (مارصا قی و مارصا قیت

024 :4033؛ پايندهت .)44 :4092

آغاش مان بامدا خةا که اش م اضع کان نیساشم
بخز ماانة مان که اش م ضع کان نیساشم

بارونی وايت می ا ت سه پرسز و

ونی وايت میا ت واش ه پرسز اساسی مطرح میا
و

ونی و ناا کنشگرها و خ اننده اطالعات منفاوتی

که کان نیساشهام بارونی
با

پاسخهام آنها ا ند.

برام نة نه بعضی اش مهمترين اين پرسزها عبا تاند اش:
آيا س ابه م فق میا

عالقهاش اش واج کند؟ (حاجسادج ا مت

با مر م

.)4 :4070
آيا نظرهام منضا س ابه و ما ش

با

خ ابخت ب ن عةهجان ا تباطی با

عشق سالهام ج انی او ا ؟ (هةانت 0ت.)1
نظر عةهجان

با اش واج س ابه با مر م

عالقهاش چه خ اهد ب ؟ (هةانت

.)1
عةهجان عااق چه کسی ب ه است؟ (هةانت .)41
پاسخ هةة اين پرسزهات اطالعات کةنر خ اننده

مقايسه با هريک اش اضالع

مثلث نا بر ه قابل ت جه است .برام مثال پاسخ پرسز اول ا بهجا کان نیساش بارونیت
هاچيک اش کنشگرها و خ اننده نةی انند .پاسخ پرسزهام و ت س

و چها

ا

بعضی اش کنشگرها می انند؛ اما بعضی يگر اش کنشگرها و خ اننده نةی انند .بنابراين
با

يگر خ اننده (اين با بههةراه بعضی اش کنشگرها) برام سادن به پاسخ اين

پرسز هات بايد شمان نسبناً شيا م ا

اننظا بةانند .با اروع وايت

ونهام مانت

حاجسادج ا م با تغاار م ضع وايت اش کان نیساشم بارونی به کان نیساشم

ونیت
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عةهجان به بساا م اش اين پرسزها پاسخ می هد .گفننی است که اش اين

تغاار م ضع وايت که

من ن کالساک ا باات اسنانی ناا سابقهام ط النی ا

(مندنیپ ت )93 :4030ت باشنر برام باو پذير کر ن ويدا هام مان و ايجا فرايند
هةدلی 03خ اننده با قهرمان مر يا شن و
اسنفا ه میا

نناجه تعلاقآفرينی باشنر مانهام عااقانه

(اسن مت .)00 :4033

احنةال گرفنا م بعضی اش کنشگرها به همساشهانديشی يا بیت جهی به اللتهام

مان بامدا خةا

ضةنیت بخز با گی اش عنصر تعلاق

ا تشكال می هد .همساشه

هةان عرف عا و عقاد عة میت کلاشهت ايدئ ل ژم مسلط و انگاات مدل لهام ثابت
پس الهاست (آلنت )404 :4031؛

حالی که بهعقاد با تت اسنعا ههام لفظی و
14

بصرم و سطح معنايی اللت صريح 09و اللت ضةنی

ا ند .عكسی اش طباعت

بیجان مةكن است گلهايی ا اخل گلدانی وم ماا چ بی نشان هد ( اللت
صريح) و ناا مةكن است باانگر آ امز و سا گی بااد ( اللت ضةنی) (برتت :4079
 .)11با ت
سا اشين

خ انز خشانز اش سا اشين بالااکت بهخ بی نشان می هد که چگ نه
کل نهايناً به لال پذيرش باز اش حد منفعالنة الهايی که گر او ا

فراگرفنهاندت کُشنه میا  .او بیخبر اش اللتهام ضةنی فرهنگی
اپرام اينالاايیت به هةان انداشه ناا اسار کلاشههام فرهنگی

م

شنانگی است (آلنت  .)404 :4031س ابه اشجةله کنشگرهام
همساشهانديشی است.
«س ابهت

وايت

برگار مانت ما

س ابه

نةايزهام
هنرت شيبايی و
معرض ابنال به

گاا ههايی هةچ ن

شندگی فقط چشم و ابرو که ارط ناست» و «چشمهايت ا باش کن .گ ل

سروظاهر و کتوال ا
اللتهام ضةنی م ج
اين هشدا ها خ اننده ا

ا نخ » (حاجسادج ا مت  4 :4070و  )2به خنرش

پس اين اللتهام صريح بساا هشدا می هد .ت جه به
کنا ما س ابه و کان نیساش بارونیت

باالترم نسبت به س ابه قرا
اش واج با مر م

با

هد .ما

م ضع اطالعاتی

س ابه وقنی تصةام جدم خنرش برام

عالقهاش ا میباندت تصةام میگار اش وايت شندگی ج انی

عةهجان بهعن ان حربهام وايی برام آگاه کر ن خنرش اسنفا ه کند .عةهجان اش
کنشگرهام وايت ونهام مان است که ت جه نكر ن به او اللتهام ضةنی او ا به
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و طة سق ط و تباهی میکشاند .او که
استت با مالک قرا

ا ن اللتهام صريحت آنقد

پد ش به اش واج او با ااگر
میب به

نجا م بهنا

برابر خان ا ه مقاومت میکند تا

حام ضايت می هد .تقابل مقاومت

برابر خان ا ه و تالش آنها برام آگاهی خنراان اش اللتهام ضةنیت

بخز عةد تعلاق
وايت

ج انی هةچ ن س ابه اسار کلاشهها ب ه

وايت

ونهام ا تشكال می هد؛ با اين تفاوت که اگر

برگارت خ اننده بههةراه بعضی اش کنشگرها با کان نیساش بارونی

اطالعاتی ب ندت

يک

اينجا خ اننده بههةراه بساا م اش کنشگرها نسبت به کان نیساش

ونی برترم اطالعاتی ا .

واقع با

يگر پاامد آگاهی برتر خ اننده برام او

لذتبخز است.
حام اش يگر کنشگرهام

گار همساشهانديشی

برام نة نه او غافل اش خ آگاهی میب بهت

وايت

ونهام مان است.

تالش است با يگر میب به ا با واينی
نسخة و اين

که سالها پاز کا گر ب هت برام آخرين با سرکاسه کند .حام

وايتت مدعی است که با سفا ش گرفنن اش يكی اش نجا هام معنبر که سرش خالی
ال غ استت به وکالنی تا اش س م میب به برام گرو گذاانن سندهام خانه و مغاشه
نا نجا مذک

برام خريد چ

(هةانت 000ت .)000با اين حالت

و وساله نااش ا

خ اننده و میب به ناک می انند که حام هن ش اسار کلاشههايی
میب به است و سعی ا اش يک حربة وايی برام با
وايت

با

سا هانديشی

و اسنفا ه کند .گذانهاش اينت

برگارت کان نیساش بارونی برام ايجا تعلاق باشنر با مداخلهگرم

وايتت اش اگر هةدلی اسنفا ه میکند .اگر هةدلی م جب همذاتپندا م خ اننده
با کان نیساش و بعضی اش کنشگرهام مان میا

و خ اننده ا اريک اطالعات و

احسا هام فاايكی و عاطفی آنها میکند (ب منت .)49 :4097
ا باشنر به

شيبايی او [س ابه] ل ما

میآو  .خنرشت خنر تیصالکر

وانفكر و هنرمندشت با پشن انة معنبر فامالی و بهق ل خ

س ابه و قديةیترهات

اصال و اسنخ ان ا ت عااق تنها پسر يک خان ا تاشهبه و ان ساد جاهل اده
که م به تخنه خ

ه و ثروتی گر آو ه ب ند .پد و ما باچا س ابه

ب

حنی جرئت نداانند تا

می انسنند

با

سابقة اين خان ا ه تیقاق کنند .خ
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خشان و آبرومندم

00

کا ناست و بهنر است قضاه ا مسك ت بگذا ند

(حاجسادج ا مت .)0 :4070

برام نة نه

گاا ههام باالت پاامد آگاهی برتر خ اننده و ناا کان نیساش و بعضی

اش کنشگرها اش س ابه تا حد شيا م برام خ اننده لذتبخز است و او ا با
پرسزهايی اش اين ست م اجه میکند که آيا باوج
کان نیساش بارونی

اللتهام ضةنی م ج

با

هشدا هام جدم ما

و

پس اللتهام صريح که

س ابه اش وج اان غافل استت باش هم س ابه برام اش واج با مر م

عالقهاش

اصرا خ اهد کر يا نه.
پا ندهام شمانی ماان شمان وق ع واينگرم و ويدا هام وايتاده مةكن است
شمانة اننظا و تعلاقآفرينی ا برام خ اننده فراهم کند .بهط

کلی شمان

مان

هةاشه میرِک تعلاق است و ن يسنده با بهکا گارم آنت اننظا خ اننده ا به باشم
میگار (پرونرت  .)444 :4031بهعقاد ت و فت ترتاب شمان وايت (سخن) هاچگاه
کامالً با ترتاب شمان وايتاد مان من اشم ناست و بهناچا
و پسان تغاارم بهوج
تعلاقت

میآيد .لال اصلی اين تغاار ترتاب و

ترتاب وقايع پاشان
نناجه بهوج

آمدن

تفاوت ماان اين و شمانةندم نهفنه است؛ شمانةندم سخن تکساحنی است

و شمانةندم مان چندساحنی.

نناجه نامةكنب گی ت اشم ماان اين و ن ع

شمانةندم به شمانپريشی منجر میا  .و گ نة اصلی شمانپريشی عبا تاند اش
باشگشت به گذانه يا فالشبک و پاش اش شمانی 14يا اسنقبال .هنگامی که اشپاز گفنه
ا

که بعداً چه اتفاقی خ اهد افنا ت ما با پاش اش شمانی سروکا خ اهام اات .اين

اگر به خ انندگان امكان می هد که پاز اش خلق يک کنز بهص ت اسنانی اش آن

آگاهی يابند .نة نة اصلی فرمالاستها اش اين اگر ت اسنان مرگ اي ان ايلاچ ت لس تی
ب

که گرهگشايی اسنان

عن ان آن قرا

گذانهت ما ا اش آنها آگاه میکند .مثالً
جديدت گاا ای

با

ا  .باشگشت شمانی بعد اش پاشامدهام
وايت کالساکت

گذانة وم آو ه میا

پی و و يک کنشگر

(ت و فت  19 :4079و .)93

اگر هام پاش اش شمانی و باشگشت به گذانه با  04با اسنفا هت بسامد بااليی
تعلاقهام شمانبناا

مان بامدا خةا

خلق

ا ند .اگر پاش اش شمانی اش آن نظر که

00

بهط
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معة ل فقط بعضی اش خص صاات اصلی ويدا هام مان ا برمال میکندت

میت اند همشمان با پاسخگ يی به بخزهايی اش پرسز بناا م «چه خ اهد اد؟»ت با
پرسز «چگ نه خ اهد اد؟» باز اش پاز لهره و اضطرا
خ اننده برانگاا (ناکخ و جاللیپند مت .)02 :4091

ناای اش تعلاق ا

ذهن

وايت برگار مان به نقل

اش عةهجان آمده است« :س ابه جانمت م اظب باش .خالی م اظب باش .کا م نكن که
عاقبنت مثل من بش  .تنهات بدون فرشند.
(حاجسادج ا مت .)42 :4070
ب

خانة اين و آن مااحم و سربا باای».

حالی که پاز اش اين عةهجان به س ابه وعده ا ه

که قصة شندگی خ ش ا برام او بگ يد و

اخنصاص يافنه استت پاشاپاز

عةل ناا تقريباً تةا

مان به اين امر

اين گاا ههات با ااا ه به خط ط اصلی ويدا هام

شندگیاش مانند تنهايیت نداانن فرشند و

نهايت سربا اين و آن ادنت اش بساا م اش

آن گرهگشايی میکند .با گرهگشايی عةهجان اش خط ط اصلی ويدا هام شندگیاشت
ت جه خ اننده ناا به چگ نگی تنهايیت بدون فرشند ماندن و

خانة اين و آن شندگی

کر ن عةهجان منةرکا خ اهد اد .نة نههام يگرم اش اين اگر

وايت ونهام

مان بامدا خةا عبا تاند اش:
ت [س ابه ]:وامت باو نةیا  .اسنی او خ اسنگا اةا ب ه؟
ت [عةهجان ]:باو کن جانم .ولی من او ا

کر (هةانت .)24

[میب به ]:ما که اش شير چشم مرا میپايادت وقنی يد هةانط خ نسر و
بیخاال نشسنها ت خاالز احت اد .اايد اش صرافت افنا ه باام .ولی اينط
نب  .تاشه مصةمتر اده ب
ب

 .يشب تا صبح فكرهايم ا کر ه ب

و نقشه کشاده

(هةانت 421ت.)421

اسنفا ه اش اين اگر پاشانهام ط النی ا  .تراويک با پی نگ نةايزنامههام
تراژ م ي نان باسنان معنقد است« :بعضی اش تةاااگران نكات اسنان ا اشپاز
می انسنند و باشنر برام مشاهد اينكه نةايزنامهپر اش چگ نه م ض ع ا پرو ه
میآمدند تا يدن سرانجا

اسنان» (تراويکت 31 /4 :4070ت .)31ذوالفقا م ناا ضةن

ااا ه به اسنانهايی اش بهةننامهت ااهنامه و قصة حةاهت معنقد است که پاشگ يی
سرن ات کنشگر قهرمانت ويدا ها و آينده اش طريق

ويزت غابگ و م ج
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بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...

افسانهامت يكی اش اباا هام پازبرند اسنانهام عاماانة فا سی است .هرچند اين امر
مةكن است تعلاق اسنان ا اشبان ببر ت امرم عا م اده است (ذوالفقا مت :4090
441ت.)441
اگر باشگشت به گذانه ناا براسا

اطالعات وايی کةنر خ اننده

کان نیساش و بعضی اش کنشگر هام مان بنا اده است.

مقايسه با

اين اگر که اش سانةا وا

ا باات اده استت ويدا هام پاز اش آغاش مان ا بهاكلهام مخنلفت مثالً ذکر
خاطرهام يا اعنراف يكی اش کنشگرهام اثرت منیصراً مرو میکنند و باننده و خ اننده
ا

جريان م ض ع اصلی قرا می هند (اةاسات 479 :4031ت .)434وايت

با گترين اتفاق

اسنفا ه اش اگر باشگشت به گذانه

ونهام

کالن وايت مان بامدا

خةا است .با من قف کر ن ت جه خ اننده اش کشةكز کالمی س ابه و ما شت هةة
ت جه خ اننده به قصة شندگی عةهجان جلب میا

که خ اننده بههةراه بعضی اش

کنشگرها (مانند س ابه) اناخت بساا کةی اش سرگذات او ا ند .حاجسادج ا م با
تغاار م ضع مان اش کان نیساشم بارونی به ونیت اش شمان حاضر مان خا ج میا
و اطالعاتی

با

وشگا ج انی عةهجان و ماجرام عشق او ا ا ائه میکند .نناجه

اننظا برام باشگشت وبا ه به ت الی ويدا هام گذانه و هاجان ناای اش

يافت

اطالعات تاشهت خ اننده ا با تعلاقی باشنر و لذتبخزتر هةراه میکند .اش اين گذانهت
ون وايت
م

ونهام مان که خ

يک کالنباشگشت به گذانه استت با واش ه

خر هباشگشت به گذانه وبه ويام .خر هباشگشت به گذانهها باشنر اش

میدو يت مكانی کان نیساش

ونی ناای میا ؛ يعنی کان نیساش

به لال میدو يت مكانی شندگیام که
ا ت مجب

است کان نیساشم

جة اول با خان ا پد م و سپس با حام

ونی وايت ا بهط

م قت برعهد يكی يگر اش

کنشگر هام مان قرا هد تا با اسنفا ه اش اگر باشگشت به گذانهت خ
جريان ويدا هام آن مكانها قرا

ونی مان

هد .برام نة نه

و خ اننده ا

پی فت شيرت کان نیساش

ونی با تغاار م ضع وايتت کان نیساشم مان ا برعهد ايهجان قرا می هد تا با
باشگشت به گذانهت او و خ اننده ا

جريان ويدا هام خان ا پد م قرا هد:
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ت [میب به ]:باش سر برج ب  .ايه آمد ]...[ .مدتی مرا نصایت کر و بعد من
م ض ع ا ع ض کر و پرساد « :تاشه چه خبر ايهجان؟».
!

ت [ ايهجان ]:خبر خ

ت [س ابه ]:چه خبرم شو بگ .
ت [ ايه جان ]:منص آقا عروسی کر ه (حاجسادج ا مت 202 :4070ت.)200
ن ع يگر کشةكز م ج

مان بامدا خةا اش ن ع بارونی است.
ا

نخسنان کشةكز بارونی اين مان س ابه قرا

و

يک س م

س م يگر ما

و پد

س ابه .اش نظر س ابهت او يک خنر تیصالکر ه است که خ ش میت اند برام
شندگیاش تصةام بگار و مر شندگیاش ا اننخا

کند؛ اما ما ش معنقد است:

«يک خنر تیصالکر امروشم میت اند خ ش [مر شندگی خ ش ا] اننخا
بايد خ ش اننخا

کند.

کند .ولی نبايد با پسرم اش واج کند که خالی احت انشكده ا

ول میکند و می و نبال کا پد ش» (حاجسادج ا مت  .)4 :4070برخالف کشةكز
ونیت

اينجات گفنةان مخالف و

است که اش س م ما

وم کنشگر اصلی مانت يک عامل خا جی

س ابه و به نةايندگی اش خان ا

سرن ات اين کشةكزت خ اننده و کنشگرها
کان نی ساش بارونی قرا
ما شت عةهجان ناا به
خ ش

م ضع اطالعاتی پايانترم اش

ا ند و هةان امر خ اننده ا ترغاب میکند که حداقل تا پايان

هةان پی فتت مننظر پاسخ سؤاالت خ
میا .

او هدايت میا .

با

خ است ما

بةاند .با باال گرفنن کشةكز بان س ابه و
س ابه برام گفنن قصة شندگیاش وا

مان

شندگی عةهجان ناا کشةكزهام بارونی منعد مت اشجةله با خان ا
م

اننخا

حام نجا و با خ

حام

شندگی مشنرکشانت وج

ا

که نناجة هريک اش آنها برام خ انندهت به لال اطالعات میدو شت بساا لذتبخز
است .گذانهاش اينت
مكالةه ناا وج

وايتهام

برگار و

ونهام مانت تعدا شيا م کشةكز

ا  .مكالةات « واقع يک اكل هنرم عامهپسند هسنند و لذا

ق اعد و قرا ا هام خاص خ

ا ا ند» (آسابرگرت  .)479 :4034بنابر يكی اش اين

قرا ا هات مكالةه گفتوگ يی وجانبه است که بايد مرتب ت سط و طرف قطع ا .
اين کا باعث میا

تةا ط ل مكالةهت تألل ئی اش يک کشةكز مداو که
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کشةكز اصلی (کشةكز بارونی) قرا

خ اننده به کشفی جديد برسد .منظ
کشةكز قابل حد

باادت

و

ا ت يده ا

07

هر لیظة آنت

اش کشف جديد اين است که هرچند عاقبت هر

لیظات مخنلف

و آاكا

گارم برام خ اننده معل

نبااد .هرآن پاشامدم جديد تعا ل معا الت ا برهم شندت نناجة مكالةه ا اش س
به س

يگرم تغاار هد و خ اننده ا ائم

اين تر يد نگه ا

يكی

که لیظة بعد چه

پاز میآيد و به جةلة يک کنشگر اش س م طرف مقابلز چگ نه پاسخ ا ه میا
(مكّیت 404 :4011ت404؛ هرمنت  .)30 :4090برام نة نه

گاا

س ابه]:

«[ما

پد ت نا اضی است س ابهت خالی اش سنت نا احت است» (حاجسادج ا مت :4070
 )4و گاا ههام پاز و پس آنت گفتوگ يی بان س ابه و ما ش
ما س ابه

جريان است.

کشفی جديد میک اد س ابه ا غافلگار کند .او با اعال نظر مخالف

پد و افاو ن بر ناروهام مخالفت میک اد نناجة مكالةه ا به س

خ

تغاار هد.

تالش برام افاو ن بر ناروهام مخالف و يا م افق يک کنزت امرم تعلاقساش است؛
شيرا به ايجا پرسزهام جديدم منجر میا  .برام نة نه بعد اش هةراهی پد با نظر
مخالف ما ت اين پرسز ايجا میا
عالقهاش میا
ضعافترم

يا نه .خ انند

مان

که آيا س ابه م فق به اش واج با مر م
پاسخ به اين پرسزها

م ضع اطالعاتی

مقايسه با کان نیساش بارونی قرا میگار و کان نیساش با

بام و اماد

نگه اانن خ انندهت گفتوگ م بان کنشگرهام مان ا شنده و جذا
خ اننده ا تا لیظة آخرت

میکند و

هر گاا ه و هر واژهت تشنه و مشناق نگه می ا .

 .5نتیاله
اين مقالهت با بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم
تعلاق و غافلگارم
کان نیساشم بارونی و
کان نیساشم

ونی ا

مان بامدا خةا

يافنام که

ايجا

اين مان با و ن ع

ونی م اجهام .کان نیساشم بارونی بهعن ان وايت

برگارت

ونهگارم میکند .هريک اش اين ان اع کان نیساشمها بات جه

به امكانات و میدو يتهايی که

ت شيع اطالعات وايی ا ندت سرنخها ا بهگ نهام

میچانند که تعلاق و غافلگارم ايجا ا  .ننايج اين پژوهز نشان می هد که
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کان نیساشمهام بارونی و
وايی خاص و مشنرک

ونی بهص ت منناو

اش امكانات و میدو يتهام

ت شيع اطالعات وايی اسنفا ه میکنند که به ايجا تعلاق

مان بامدا خةا منجر می ا  .بر اين اسا ت امكانات وايی آغاش اش ماانهت تعلاق
اااات وايت

ونهام و پی نگ باش مخنص کان نیساشم بارونیت و امكانات و

میدو يتهام وايی وايت مان بهاا
ونیت کان نیساشم

اسنانهام م اشمت نقض نهیت کشةكز

ونی چندگانهت تکگ يی نةايشیت میدو يت مكانی کان نیساش

و تعلاق پس اش غافلگارمت ويژ کان نیساشم
هام تل يیی

ونی هسنند .هةچنان طرح پرسز-

صینة آغاشين مان و يگر بخزهام آنت همساشهانديشیت پاش اش

شمانیت باشگشت به گذانهت کشةكز بارونی و ناا کشةكز
مشنرک کان نیساشم هام بارونی و
ت شيع هدفةند اطالعات وايی
خ اننده که

ونی

ايجا تعلاق هسنند .اين امكانات با

ماان سه ضلع مثلث کان نیساشهات کنشگرها و

هةة آنها خ اننده و کان نیساشها اش بعضی اش کنشگرها اطالعات

باشنرم ا ندت تعلاقساشم میکنند.
کان نیساشم

مكالةهت امكانات وايی

مانت غافلگارم فقط

اين

ح ش

ونی ص ت میگار ؛ شيرا فقط کان نیساش با تغاار ناگهانی فرايند

ت شيع اطالعات وايیت به خ اننده يا هريک اش کنشگرهام مان اطالعات اضافی
می هد .هةچنان کةک به تسريع غلبة جهتگارم ايدئ ل ژيكی کان نیساش

ونی با

اگر هايی مانند فرايند هةدلیت يكی اش مهمترين اليل شيبايیاناسی اسنفا باشنر اش
کان نیساشم ونی

مان بامدا خةا است.

جدول شيرت بسامد امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساش بارونی
و
بهط

ونی ا

ايجا تعلاق و غافلگارم

مان بامدا خةا آو هايم .اين اطالعات

خالصه ننايج اين پژوهز ا ناا نشان می هند.
كانونیساز بیرونی

كانونیساز درونی

شگرد مورد استفاده

آغاش اش ماانه يا اروع ناگهانی

4

4

تعلاق اااا

1

4

4

4

4

4

وايت ونهام
پی نگ باش
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نقض نهی يا خطام قهرمان مان

4

9

کشةكز ونی

4

2

کان نیساشم ونی چندگانه

4

0

تکگ يی نةايشی

4

43

میدو يت مكانی کان نیساش

4

03

غافلگارم

4

23

تعلاق پساش غافلگارم

4

23

0

42

طرح پرسزهام تل يیی

صینة

09

آغاشين مان و يگر بخزهام آن
همساشهانديشی يا ت جه نكر ن به
اللتهام ضةنی

4

2

پاش اش شمانی يا اسنقبال

4

47

باشگشت به گذانه

4

42

کشةكز بارونی يا آ می ضدآ می

4

9

مكالةه

4

44

مجة ع هةة تعلاقها
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1. narrative discourse
2. Gerard Genette
3. focalization
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5. surprise
6. narratology
7. Schlomite Rimmon-Kenan
8. aesthetics
9. Alfred Hitchcoch
10. point of view
11. Mieke Bal
12. Manfred Jahn
13. Michael J. Toollan
14. actant
15. field
16. (angle of) vision
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17. narrative mood
18. narrator
19. aobert penn Warren and Cleanth Brooks
20. Georges Blin
21. Franz karl Stanzel
22. Jean Pouillon
23. Tzvetan Todorov
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32. focalizer
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40. embedded narrative
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43. open plot
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46. Intercut
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50. innotation
51. prequel

منابع
. انشگاه آشا اسالمی: فسا. ؤيام بادا م.)4030( ت آتزس ات میةدعلی
 ترجةة.فرهنگ عاماانهت سانه و شندگی وشمره
 وايت.)4034( ت آسابرگرت آ ت
. سروش: تهران.میةد ضا لاروام
. نشر مرکا: تهران.  ترجةة پاا يا انج. والن با ت.)4031( ت آلنت گراها

سال  /42اةا 01

بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...

ت اب تت اچ .پ تر ( .)4097س ا

04

وايت .ترجةة ؤيا پ آذ و ناةا  .اارفی .تهران:

نشر اطراف.
ت ا سط ( .)4017ا سط و فن اعر .ترجةه و تألاف عبدالیسان ش ينک

 .تهران :امارکبار.

ت اسن مت جان و يگران ( « .)4033اسنانهام عامهپسند (مجة عهمقاالت)» .فصلنامة
فلسفیت ا بیت فرهنگی ا غن ن .ترجةة حسان پاينده و يگران .ش .21تهران :ساشمان
چاپ و اننشا ات.
ت اسالمیت مجاد ( .)4032مفاهام نقد فالم .تهران :نشر نی.
ت بامشكیت سةارا ( .)4094وايتاناسی اسنانهام مثن م .تهران :هرمس.
ت بَرتت ترم ( .)4079نقد عكس :آمدم بر ک تص ير .ترجةة اسةاعال عباسی و کاوه
مارعباسی .تهران :نشر مرکا.
تب

ولت ي يد و کريسنان تامس ن ( .)4077هنر سانةا .ترجةة فناح میةدم .تهران :نشر
مرکا.

ت ب منت مرم آ  .)4091( .فرا وايت

ا با

حلقهها .ترجةة ناةا  .اارفی .تهران:

نشر اطراف.
ت باا ت مريم و فاطةه نعةنی (« .)4030کان نیساشم

وايت» .فصلنامة پژوهزهام ا بی.

 .2ش .7صص30ت.443

ت پايندهت حسان ( .)4092گش ن مان :مان ايران
ت تتتتتتتتتتت (« .)4090مفه

کان نیساشم

پرت نظريه و نقد ا بی .تهران :مروا يد.
وايتاناسی» .نشرية فرهنگیت تیلالی

وايت .ش .2صص244ت.224
ت پراپت وال يةار (.)4013
تهران :ت

يختاناسی قصههام پريان .ترجةة فريدون بد هام.

.

ت پرونرت ماشل ( .)4031تیلال من ن نةايشی .ترجةة اهناش ااهان .تهران :قطره.
ت پرينست جرالد ( .)4094وايتاناسی :اكل و کا کر وايت .ترجةة میةد اهبا .تهران:
مان م خر .
ت تراويکت باکنر ( .)4070تا يخ ا باات جهان .ج .4ترجةة عر علی ضائی .تهران :نشر
پژوهز فرشان وش.
ت تروف ت فرانس ا ( .)4011سانةا به وايت هاچكاک .ترجةة پرويا وايی .تهران :سروش.

سال  / 42اةا 01

02

ت تسلاةیت علی و سهاال مبا کی (« .)4090بر سی کان ن وايت و ابطة آن با جريان ساال
ذهن

مان ل لدا گی» .فصلنامة مننپژوهی ا بی .43 .ش .19صص27ت.04

ت ت و فت تاوتان ( .)4079ب طاقام ساخنا گرا .ترجةة میةد نب م .تهران :آگاه.

ت تتتتتتتتتتتتتت ( .)4032ب طاقام نثر :پژوهزهايی ن

با

حكايت .ترجةة ان ااروان

گنجیپ  .تهران :نشر نی.

ت ت النت مايكل جی .)4031( .وايتاناسی:

آمدم شباناناسی ت اننقا م .ترجةة

سادهفاطةه عل م و فاطةه نعةنی .تهران :سةت.

ت ج کزت ااپ ( .)4077شندگیت عشق و مرگ اش يدگاه صا ق هدايت :نگاهی ن به ب ف
ک و يگر عااقانههام هدايت .تهران :آگاه.
ت حاجسادج ا مت فنانه ( .)4070بامدا خةا  .تهران :نشر البرش.
ت حرمت اب الفضل (« .)4030کان نیادگی» .فصلنامة شيبااناخت .ش .44صص020ت.010
ت تتتتتتتتتتتتت ( « .)4031و يدگاه :شاوية يد مقابل کان نیادگی» .ا باات اسنانی.
ش .441صص13ت.72
ت حسنی ا ت مرجان (« .)4037کان نیساشم

برابر واينگرم» .ماهنامة ا بی ت هنرم گلسنانه.

ش .91صص00ت.01
ت ذوالفقا مت حسن ( .)4090شبان و ا باات عامهم ايران .تهران :سةت.
ت اغبت میةد (« .)4090گسنرش پارنگ خط ط فرعی اسنانی قصههام ايرانی و
هندم» .نامة فرهنگسنان (ويژهنامة ابهقا ه) .2 .ش .2صص241ت.204
ت ية ن ت کنانت ال مات ( .)4037وايت اسنانی :ب طاقام معاصر .ترجةة اب الفضل حرم.
تهران :نال فر.
ت اعارمت حةاد ضا ( « .)4090مقاومتت مةا ست و مةااات گفنةانی :قلةروهام گفنةان و
کا کر هام نشانه ت معنااناخنی آن» .مجلة جامعهاناسی ايران.
صص444ت.423
ت اةاسات سارو

 .41ش.4

( .)4031ان اع ا بی .چ .2تهران :نشر مانرا.

شمانی :سنجز وشهام قصهگ يی و

ت صافی پارل جهت حسان ( .)4090وايتپژوهی
اسنانن يسی فا سی .تهران :پژوهشگاه عل انسانی و مطالعات فرهنگی.
ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4091آمدم بر تیلال اننقا م گفنةان وايی .تهران :نشر نی.

بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم...

سال  /42اةا 01

00

ت صافی پارل جهت حسان و مريمسا ات فااضی (« .)4094کان نیساشم فرضی و معنااناسی
مفه می .فصلنامة علةی پژوهشی نقد ا بی.

ت صهبات فروغ ( .)4092کا کر ابها

 .0ش .40صص14ت.73

فرآيند خ انز منن .تهران :آگه.
مثن م» .فصلنامة پژوهزهام ا بی .ش.41

ت صرفیت میةد ضا (« .)4031کان ن وايت
صص407ت.419

ت عر شا ه حسانیت مرجانسا اتت مريم صالییناا و میةدج ا مهدوم (« .)4091بر سی

تطباقی الگ م کان نیساشم نةايزنامههام لالی و مجن ن و مجن ن لالی» .فصلنامة علةی
ت پژوهشی پژوهزهام ا باات تطباقی .1 .ش .0صص03ت.74
ت عر

ي سفآبا مت فائاه و شهرا او (« .)4079کان نیساشم

مجلة علةی ت پژوهشی اعر پژوهشی (ب سنان ا

).

ااعا

وايی ناةا ي ااج».

 .44ش .)01( 2صص90ت.443

ت علیشا هت ناصر و س نا سلاةاان (« .)4094کان ن وايت

ژ ا ژنت» .نشرية علةی ت پژوهشی پژوهزهام شبان و ا

الهینامة عطا براسا
عرفانی (گ هر گ يا).

ش .)22( 2صص440ت.404
ت فالح قهرو مت غال علی و لادا آذ ن ا (« .)4092طافهام کان نی
اسفنديا » .وفصلنامة شبان و ا باات فا سی.

نظرية
.1

تراژ م سنم و

 .24ش .71صص07ت.71

ت لاگیت سادحباباهلل و احةدعلی سجا م صد (« .)4030بر سی امكانات وايی شاوية يد
س اخص میدو و انام کل
انسانی مشهد .ش .414صص34ت.93
ت ل تهت ياک

خلق تر

( .)4031مقدمهام بر وايت

و تعلاق» .مجلة انشكد ا باات و عل

ا باات و سانةا .ترجةة اماد ناکفرجا  .تهران:

مان م خر .

ت لانتولتت ژپ ( .)4094سالهام با

گ نهاناسی وايت :نظريه و تیلال .ترجةة علی

عباسی و نصرت حجاشم .تهران :علةی و فرهنگی.
ت ما تانت واال ( .)4032نظريههام وايت .ترجةة میةد اهبا .تهران :هرمس.

ت مكّیت ابراهام ( .)4011اناخت ع امل نةايز :نگاهی اجةالی بر فرآيند پادايی نةايز و
بر سی جامع اص ل و مبانی من ن نةايشی .تهران :سروش.
ت مندنیپ ت اهريا ( .)4030کنا ا واح اهرشا  :ساشههات اگر ها و فر هام اسنانی ن .
تهران :ققن

.

ت مارصا قیت جةال ( .)4071عناصر اسنان .تهران :سخن.

01  اةا/ 42 سال

00

: واژهنامهم هنر اسنانن يسی.)4033( ) ت مارصا قیت جةال و ماةنت مارصا قی (ذوالقد
. کنا مهناش: تهران.فرهنگ تفصالی اصطالحهام ا باات اسنانی
. سز: اه اش. ترجةة مهرن ش طاليی. تعلاق و کنز اسنانی.)4037( ت ن بلت ويلاا
 «بر سی ويژگیهام اوم و کان ن.)4091( ت ن وشمت شينب و مريم اارشا نجفآبا م

گر هةايی سراسرم انجةن

»نظرية ژنت

مان منِ او ضا امارخانی براسا

.4991ت4934 صص.44 .فا سی
ساخنا نةايز
4  ش.2

وايت

ترويج شبان و ا

 «نقز تعلاق ويدا گرا.)4091( ت ناکخ ت عاطفه و يداهلل جاللی پند م

. مطالعات ا باات وايی.»وايی ط ما جامع نقاالنت معروف به هفت لشكر
.01ت29 صص.)0(

. ترجةة حسان صافی پارل جه.نظريههام وايت

 عناصر بناا ين.)4090( ت هرمنت ي يد
. نشر نی:تهران

 ترجةة.ماه ا باات

 کنا.»وايتاناخنی به کان نیادگی

 « ويكر.)4039( ت يانت مانفر

.04ت22 صص.417 ش.اب الفضل حرم
: تهران. ترجةة میةد اغب. مبانی نظريهم وايت: وايتاناسی.)4097( ت تتتتتتتتتت
.

ققن

- Abbott, H. Porter (2018). Savād-e Revāyat. Roya Purazar & Nima M.
Ashrafi (Trans.). Tehran: Atraf Publication. [in Persian]
- Alizadeh, N. & S. Salimian (2012). "Kānun-e Revāyat dar 'Elāhināme-ye
'Attār bar 'Asās-e Nazariye-ye Zherār Zhenet". Nashriye-ye 'ElmiPazhuheshi-ye Pazhuheshhā-ye Zabān o 'Adab-e 'Erfāni (Gowhar-e
Guyā). No. 22. pp. 113-140. [in Persian]
- Allen, G. (2006). Rolān bārt. Payam Yazdanju (Trans.). Tehran: Markaz
Publication. [in Persian]
- Arab Yusefabadi, F. & Z. Davar (2000). "Kānunisāzi dar 'Ash'ār-e Revāyiye Nimā Yushij". Majalle-ye 'Elmi-Pazhuheshi-ye She'rpazhuhi (Bustāne 'Adab). No. 36. pp. 93-108. [in Persian]
- Arabzade Hosseini, M., M. Salehinia & M. Mahdavi (2017). "Barrasi-ye
Tatbiqi-ye 'Olgu-ye Kānunisāzi-ye Nemāyeshnāmehā-ye ‘Leyli o
Majnun’ o ‘Majnun o Leyli’". Faslnāme-ye 'Elmi-Pazhuheshi-ye
Pazhuheshhā-ye 'Adabiyāt-e Tatbiqi. 5th year. No. 4. pp. 48-70. [in
Persian]
- Aristotle (1978). 'Arastu o Fan-ne She 'r. Translated and Written by
Abdolhossein-e Zarrinkub. Tehran: Amir Kabir Publication. [in Persian]
- Asa Berger, A. (2001). Revāyat dar Farhang-e Āmiyāne, Resāne o
Zendegi-ye Ruzmare. Mohamadreza Liravi (Trans.). Tehran: Sorush
Publication. [in Persian]

01

...بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم

01  اةا/42 سال

- Atash Soda, M.A. (2004). Royā-ye Bidāri. Fasa: Daneshgah-e Azad-e
Eslami Publication. [in Persian]
- Bamashki, S. (2012). Revāyatshenāsi-ye Dāstānhā-ye Masnavi. Tehran:
Hermes Publication. [in Persian]
- Barrett, T. (2000). Naghd-e Aks: Darāmadi bar Dark-e Tasvir. Esmaeil
Abbasi & Kaveh Mirabbasi (Trans.). Tehran: Markaz Publication. [in
Persian]
- Beyad, M. & F. Nemati (2005). "Kānunisāzi dar Revāyat". Faslnāme-ye
Pazhuheshhā-ye 'Adabi. Yr. 2. No. 7. pp. 83-108. [in Persian]
- Bordwell, D. & K. Thompson (1998). Honar-e Sinamā. Fattah
Mohammadi (Trans.). Tehran: Markaz Publication. [in Persian]
- Bowman, M.R. (2017). Farārevāyat dar 'Arbāb-e Halgheha. Nima M.
Ashrafi (Trans.). Tehran: Atraf Publication. [in Persian]
- Eslami, M. (2003). Mafāhim-e Naghd-e Film. Tehran: Ney Publication. [in
Persian]
- Fallah Qahrudi, Q. & L. Azarnava (2013). "Teyfhā-ye Kānuni dar
Terāzhedi-ye Rostam o 'Esfandiyār". Dofaslnāme-ye Zabān o 'Adabiyāt-e
Fārsi. Yr. 21. No. 75. pp. 47-76. [in Persian]
- Haj Seyed Javadi, F. (1995). Bāmdād-e Khomār. Tehran: Alborz
Publication. [in Persian]
- Hasani Rad, M. (2008). "Kānunisāzi dar barābar-e Revāyatghari".
Māhnāme-ye 'Adabi-Honari-ye Gholestāne. No. 95. pp. 43-46. [in
Persian]
- Herman, D. (2014) 'Anāsor-e Bonyādin dar Nazariehā-ye Revāyat.
Hossein Safi Pirlooje (Trans.). Tehran: Ney Publication. [in Persian]
- Horri, A. (2004). "Kānunishodeghi". Faslnāme-ye Zibāshenākht. No. 10.
pp. 323-354. [in Persian]
- Horri, A. (2006). "Do Didghāh: Zāviye-ye Did dar Moghābel-e
Kānunishodeghi". 'Adabiyāt-e Dāstāni. No. 105. pp. 68-72. [in Persian]
- Jahn, M. (2010). "Ruykard-e Revāyatshenākhti be Kānunishodegi". A.
Horri (Trans.). in Ketāb-e Māh-e 'Adabiyāt. No. 157 pp. 22- 31. [in
Persian]
- ( تتتتتتتت2018). Revāyatshenāsi: Mabāni-e Nazariye-ye Revāyat.
Mohammad Raqeb (Trans.). Tehran: Ghoghnus Publication. [in Persian]
- Jorkesh, Sh. (1998). Zendeghi, 'Eshgh o Marg az didghāh-e Sādegh
Hedāyat: neghāhi Now be Buf-e Kur o dighar 'Āsheghānehā-ye Hedāyat.
Tehran: Agah Publication. [in Persian]
- Lezgi, H. & A.A. Sajadi Sadr (2005). "Barrasi-ye 'Emkānāt-e Revāyi-ye
Zāviye-ye Did-e Sevom Shakhs-e Mahdud o Dānā-ye Kol dar Khalq-e
Tars o Ta'liq". Majalle-ye Dāneshkade-ye 'Adabiyat o 'Olum-e 'Ensāni-ye
Mashhad. No. 151. pp. 81-98. [in Persian]
- Lintvelt, J. (2011). Resāle'i dar bāb-e Guneshenāsi-ye Revāyat: Nazariye o
Tahlil. Ali Abbasi and Nosrat Hejazi (Trans.). Tehran: Elmi o Farhangi
Publication. [in Persian]

01  اةا/ 42 سال

01

- Lothe, J. (2007). Moqaddame'i bar Revāyat dar 'Adabiyāt o Sinemā. Omid
Nikfarjam (Trans.). Tehran: Minoo-ye Kherad Publication. [in Persian]
- Makki, E. (1987). Shenākht-e 'Avāmel-e Nemāyesh: Negāhi 'Ejmāli bar
Farāyand-e Peydāyi-ye Nemāyesh o Barrasi-ye Jāme'-e 'Osul o Mabāniye Motun-e Nemāyeshi. Tehran: Soroush Publication. [in Persian]
- Mandanipour, S. (2004). Ketāb-e Arvāh-e Shahrzād: Sāzehā, Shegerdhā o
Formhā-ye Dāstāni-ye Now. Tehran: Ghoghnus Publication. [in Persian]
- Mirsadeqi, J. (1997). 'Anāsor-e Dāstān. Tehran: Sokhan Publication. [in
Persian]
- Mirsadeqi, J. & M. Mirsadeqi (2009). Vāzhenāme-ye Honar-e
Dāstānnevisi: Farhang-e Tafsili-ye 'Estelāhhā-ye 'Adabiyāt-e Dāstāni.
Tehran: Ketab-e Mahnaz Publication. [in Persian]
- Martin, W. (2003). Nazariyehā-ye Revāyat. Mohammad Shahba (Trans.).
Tehran: Hermes Publication. [in Persian]
- Nikkhu, A. & Y. Jalali Pandari (2016). "Naqsh-e Ta'liq-e Ruydādgerā dar
Sākhtār-e Nemāyesh-e Revāyi-ye Tumār-e Jāme'-e Naqqālān, Ma'ruf be
Haft Lashkar". Motāle'āt-e 'Adabiyāt-e Revāyi. No. 3. pp. 29-46. [in
Persian]
- Noble, W. (2008). Taliq o Konesh-e Dāstāni. Mehrnoosh Talaei (Trans.).
Ahvaz: Rasesh Publication. [in Persian]
- Noruzi, Z. & M. Shirzad Najafabadi (2016). "Barrasi-ye Vizhegihā-ye
Rāvi o Kānun-e Revāyat dar Romān-e ‘Man-e 'U’ Rezā 'Amirkhānibar
Asās-e Nazariye-ye Zhenet" in Gerdehamāyi-ye Sarāsari-ye Anjoman-e
Tarvij-e Zabān o Adab-e Fārsi. Yr. 11. pp. 1981-1996. [in Persian]
- Payandeh, H. (2013). Goshudan-e Romān: Romān-e 'Irāni dar Partow-e
Nazariyye o Naghd-e ' Adabi. Tehran: Morvarid Publication. [in Persian]
- Payandeh, H. (2014). "Mafhum-e Kānunisāzi dar Revāyatshenāsi".
Nashriye-ye Farhanghi Tahlili-ye Revāyat. No. 2. pp. 210-221. [in
Persian]
- Prince, G. (2012). Revāyatshenāsi: Shekl o Kārkard-e Revāyat.
Mohammad Shahba (Trans.). Tehran: Minoo-ye Kherad Publication. [in
Persian]
- Propp, V. (1989). Rikhtshenāsi-ye Ghesseha-ye Pariyān. Fereydun Badre'I
(Trans.). Tehran: Toos Publication. [in Persian]
- Pruner, M. (2006). Tahlil-e Motun-e Nemāyeshi. Shahnaz Shahin (Trans.).
Tehran: Ghatre Publication. [in Persian]
- Ragheb, M. (2014). "Gostaresh-e Peyrangh dar Khotut-e Dāstāni-ye Far'i
dar Ghesehā-ye 'Irāni o Hendi". Nāme-ye Farhanghestān (Vizhenāme-ye
Shebheghārre). Yr. 2. No. 2. pp. 215-230. [in Persian]
- Rimmon-Kenan, S. (2008). Revāyat-e Dāstāni: Butighā-ye Mo'āser.
Abolfazl Horri (Trans.). Tehran: Niloofar Publication. [in Persian]
- Safi Pirlooje, H. (2015). Revāyatpazhuhi-ye Darzamāni: Sanjesh-e
Raveshhā-ye Qeseguyi o Dāstānnevisi dar Fārsi. Tehran: Pazhuheshgahe Olum-e Ensani o Motale'at-e Farhangi Publication. [in Persian]

07

...بر سی امكانات و میدو يتهام وايی ان اع کان نیساشم

01  اةا/42 سال

( تتتتتتتتتتتتتتتت2016). Darāmadi bar Tahlil-e 'Enteqādi-ye Goftemān-e
Revāyi. Tehran: Ney Publication. [in Persian]
- Safi Pirlooje, H. & M. Fayyazi (2011). "Kānunisāzi-ye Farzi o
Ma'nashenāsi-ye Mafhumi". Faslnāme-ye 'Elmi-Pazhuheshi-ye Naqd-e
Adabi. Yr. 4. No. 14. pp. 51-78. [in Persian]
- Sahba, F. (2013). Kārkard-e 'Ebhām dar Farāyand-e Khānesh-e Matn.
Tehran: Agah Publication. [in Persian]
- Sarfi, M. (2007). "Kānun-e Revāyat da Masnavi". Faslnāme-ye
Pazhuheshhā-ye 'Adabi. No. 16. pp. 137-159. [in Persian]
- Sha'iri, H. (2015). "Moghāvemat, Momāresat o Momāshāt-e Goftemāni:
Ghalamrowhā-ye Goftemān o Kārkardhā-ye Neshāne-Ma'nāshenākhti-ye
'ān". in Majalle-ye Jāme'eshenāsi-ye 'Irān. Yr. 16. No. 1. pp. 110-128.
[in Persian]
- Shamisa, S. (2007). 'Anvā'-e 'Adabi. Tehran: Mitra Publication. [in
Persian]
- Storey, J. et al. (2009). "Dāstānhā-ye 'Āmmepasand". Hossein Payandeh
(Trans.). in Faslnāme-ye falsafi, adabi, farhangi-ye Arghanun. No. 25.
pp. 1-44. [in Persian]
- Taslimi, A. & S. Mobaraki (2014). "Barresi-ye Kānun-e Revāyat o Rābeteye 'ān bā Jarayān-e Sayyāl-e Zehn dar Romān-e Del-e Deldādeghi".
Faslnāme-ye Matnpazhuhi-ye 'Adabi. Yr.18. No. 59. pp. 27-41. [in
Persian]
- Todorov, T. (2000). Butighā-ye Sākhtārgharā. Mohammad Nabavi
(Trans.). Tehran: Agah Publication. [in Persian]
- ( تتتتتتتتتتتتتتتتتتت2003). Butighā-ye Nasr: Pazhuheshhāyi Now darbāre-ye
Hekāyat. Anoushiravan Ghanjipour (Trans.). Tehran: Ney Publication.
[in Persian]
- Toolan, M.J. (2007). Revāyatshenāsi: Darāmadi Zabānshenāsi-'Enteghādi.
S. Fateme Alavi & Fateme Nemati (Trans.). Tehran: Samt Publication.
[in Persian]
- Trawick, B.B. (1994). Tārikh-e 'Adabiyāt-e Jahān. Vol. 1. Arabali Rezaei
(Trans.). Tehran: Farzan-e Rooz Publication. [in Persian]
- Truffaut, F. & H.G. Scott (1986). Sinemā be Revāyat-e Hichkāk. Parviz
Davaei (Trans.). Tehran: Soroush Publication. [in Persian]
- Zolfaghari, H. (2015). Zabān o 'Adabiyāt-e 'Āmme-ye 'Irān. Tehran: Samt
Publication. [in Persian]
-

