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 چکیده

ها و حاصل شناسی اجتماعی، زبان را جامع رمزگاننشانه

کند متقابل محسوب می تعامل کارگزاران اجتماعی در کُنش

 .کندهایی هدفمند، معنا را به مخاطب القا میکه با گزینش

با خوانش دو تصویر متفاوت از که ین مجال سعی شده در ا

البنادق «و » الصغیر یذهب الی المخیم«اردوگاه در دو داستان 

تحلیلی و تکیه بر مطالعات  -، به روش توصیفی»فی المخیم

ال پاسخ داده شود ؤشناختی اجتماعی هلیدي، به این سنشانه

در فهم  هاي مذکور، چگونههاي زبانی در داستانکه گزینش

شده از شناسی تصاویر ارائههاي معنایی و گفتمانالیه

دو این  هايوارهکند؟ بر این اساس، جملهاردوگاه عمل می

در حوزة اندیشگانی، بینافردي و موقعیتی واکاوي  داستان

ترین نتیجۀ حاصل از کاربست این رویکرد در شد. مهم

بازنمود روند هاي مذکور، تالش کنفانی براي بررسی داستان

عبور از تیرگی یأس به روشناي امید است که واقعیت 

-نشین را با گزینشهاي فلسطینیتاریخی زندگی در اردوگاه

 گذارد.  دار، رمزگزاري و به نمایش میهاي زبانی جهت
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Abstract 
Social semiotics is a new approach in the 

review of the literature and language of signs is 

the result of the interaction of social actors in 

interaction the selection of directional, meaning 

the audience suggests, In this paper, we review 

two different pictures of the camp in the story 

"al-saqiro Yzhb Ela Al-mokhayyam" and "Al-

banadq Fi Al-mokhayyam", the analytical 

method and relying on studies Halliday, to 

answering these questions: Choose the 

language in these stories, how to uncover the 

layers of meaning and discourse representations 

of the camp to act? Accordingly, the provisions 

of these two stories in the field of experimental, 

interpersonal and situational were investigated. 

The outcome of this approach is that Kanafani 

tries to pass the light from the darkness of 

despair to hope to convey to the audience, His 

stories of historical reality in the Palestinian 

camps by selecting the target language, 

encoding and showcases. 
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  مقدمه

هاي کوتاه غسان کنفانی به لحاظ رمزگان نداستا

هاي شناختی، از نظامی از نشانههنري و زیبایی

اندیشگانی، تعاملی و اجتماعی برخوردارند که از 

هاي مختلف زبانی و فرازبانی، معنا را طریق الیه

ش دقیق این ـچین .کنندبه خواننده منتقل می

ملی ها، انتخاب صحیح فرایندهاي فعلی، تعانشانه

و ارتباطی در کنار هم، توسط کنفانی متنی زیبا و 

دهد که به منسجم در اختیار مخاطب قرار می

ها و تجربیات درونی وي را نسبت خوبی اندیشه

هاي تلخ و زندگی بغرنج انسان به واقعیت

 کند. فلسطینی به مخاطب منتقل می

شناسی کارگیري رویکرد نشانهاهمیت به

ي در تحلیل گفتمانی اجتماعی مایکل هلید

سو در هاي کوتاه غسان کنفانی، از یکداستان

هاي معنایی تر متن و فهم الیهخوانش عمیق

ادبیات داستانی به  ،از سوي دیگر و نهفته است

اي مؤثر که عنوان محصولی فرهنگی و رسانه

هاي موجود در سطح جامعه بازنمود واقعیت

سازي سزایی در جهت آگاهاست، نقش به

خواننده، بازنمود رنج و اندوه انسان فلسطینی، 

طلبی دعوت به مقاومت و تقویت روحیه مبارزه

هاي اساسی این پژوهش کند. پرسشایفا می

 ند از:اعبارت

شده در رویکرد هاي زبانیِ مطرحگزینش .1

شناسی اجتماعی هلیدي، چگونه در کشف نشانه

 شده ازمعنا و تحلیل گفتمانی تصاویر ارائه

عمل  اردوگاه در دو داستان کوتاه غسان کنفانی 

 کند؟ می

 از یک کدام نویسنده اندیشگانی، سطح در. 2

فضاي  بهتر القاي راستاي در را زبانی فرایندهاي

 بندد؟می کاربه تیره و روشن اردوگاه

ه راوي و ـی کـنمایهـت و وجـقطبی .3

برند، چگونه نگرش آنان را کار میها بهشخصیت

کند و به حیث ارتباط با مخاطب چگونه یان میب

 کند؟عمل می

-براي دستیابی به این مهم به خوانش نشانه

شناختی داستان مذکور پرداختیم تا با تکیه بر 

بازنمایی واقعیت در سطح اندیشگانی و خوانش 

روابط کالمی در سطح بینافردي و القاي مفاهیم با 

زوایایی نو از استفاده از بافت موقعیتی، ابعاد و 

در دو داستان مند را ساختار روایی متن هدف

البنادق فی «و » الصغیر یذهب الی المخیم«

  به مخاطب ارائه دهیم.» المخیم

 

 پیشینۀ بحث

هاي وهشدربارة ادبیات داستانی غسان کنفانی، پژ

به بررسی بیشتر که  بسیاري به چاپ رسیده است

اند سنده کردهمحتوایی یا ساختار روایی آثار وي ب

 پردازیم:که به ذکر چند مورد می

کاربست «ش) در مقالۀ 1392صاعدي (

اثر غسان  امپرسیونیسم در رمان 

غسان کنفانی  به بررسی رمان » کنفانی

 پردازد. بر اساس نظریه سوزان فرگسن می

مبانی «ش) در مقاله 1393بصیري و فالح (

 ، به»در آثار غسان کنفانی نظري ادبیات مقاومت

اي تحلیلی، اصول و مبانی نظري ادبیات شیوه

مقاومت را در سه محور زندگی غسان کنفانی، 
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اش بررسی تکامل فکري و آثار انتقادي و داستانی

 است.  کرده

تحلیل «ش) در 1394( میرزایی و مرادي

ساختاري مکان روایی در ادب پایداري: بررسی 

مانده، از غسان آفتاب و باقی موردي رمان مردان

هاي ، جایگاه ویژة مکان روایی را در رمان»کنفانی

مورد تحلیل قرار  و  

دهد و چندین اثر دیگر که مرتبط با این می

پژوهش نیست، بنابرین این پژوهش نخستین اثر 

شناسی اجتماعی هلیدي در با رویکرد نشانه

الصغیر یذهب الی «داستان  تحلیل گفتمانی دو

شود محسوب می» البنادق فی المخیم«و » المخیم

هاي هدفمند زبانی، در راستاي که بررسی گزینش

القاي مفاهیم وجهی و بازتاب آن در جهان 

 داستان را هدف مطالعۀ خویش ساخته است. 

 

 غسان کنفانی و خالصۀ دو روایت از اردوگاه

سطینی در سال غسان کنفانی، مبارز و شهید فل

میالدي در شمال شرقی فلسطین (عکا)  1936

گیري رژیم م پس از شکل1948زاده شد. در سال 

صهیونیستی ناگزیر به خروج از وطن شد و 

تحصیالت خود را در سوریه ادامه داد، ضمن 

مین مخارج زندگی با برادرش به کار أاینکه براي ت

پرداخت. غسان پس از سه سال تحصیل در 

هاي ة ادبیات دمشق، به علت فعالیتدانشکد

سوریه را به قصد و بنابراین،  سیاسی اخراج شد

کویت ترك کرد و آثار ادبی درخشانش را در 

 آثاري که با روایت داستان .ها نگاشت همین سال

فرزندان فلسطینی، تاریخ فلسطین را از نو بیان 

کند. کرده است و وقایع تاریخی را بازسازي می

ها در  م توسط صهیونیست1972 وي به سال

 ) 7-11: 1370بیروت به شهادت رسید. (کنفانی، 

 

الصغیر یذهب الی «کوتاه   خالصۀ داستان .1

 »المخیم

ساله است که در راوي این داستان کودکی ده

همراه هجده نفر از سه  دنیا آمده و بهاردوگاه به

کند: نسل متفاوت در زیر یک سقف زندگی می

جوانیش را در وطن سپري کرده،  پدربزرگ که

پدر که در کودکی آواره شده و اینک کودکانی که 

اي به نام اند و درك واژهدر اردوگاه متولد شده

وطن، صلح و آرامش برایشان ناشناخته است. 

پردازي از این زمانه راوي بارها در طول روایت

کند، توزي یاد میبه روزگار خصومت و کینه

دست آوردن نان و سپس نزاع خصومت براي به

تر از اي که زنده ماندن مهمبر سر تقسیم آن، زمانه

فضائل اخالقی گشته است. در این روزگار 

فالکت و خصومت اهالی اردوگاه، راوي یا 

قهرمان کودك در خیابان یک اسکناس با ارزش 

جاي اینکه کند، اما این پول بهپنج پوندي پیدا می

انواده دوا کند، آشوبی دردي از دردهاي این خ

پا  خصمانه میان سه نسل براي تصاحب آن بر

کند؛ با این حال کودك که پول را سهم خود می

کسی نیست و  داند، حاضر به تقسیم آن با هیچمی

کند تا اینکه در روزها از این پول محافظت می

ها یکی از روزهایی که به همراه عصام در خیابان

دور ریخته بازار دنبال  ايـهوهـان میـو در می

کند و ه هستند، تصادف میغذایی براي خانواد

پول را در جیب خود  ،آیدهوش میوقتی به 

 بیند. نمی
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 »البنادق فی المخیم«کوتاه   الصۀ داستان. خ2

نوعی زندگی در اردوگاه را  این داستان نیز به

اي که بسان داستان قبل، کند؛ زندگیتوصیف می

محرومیت است، فقري که ابوسعد  توأم با فقر و

خانه و پناه بردن به سیگار و نشین قهوهرا گوشه

اما این  ،هاي سکرآور ساخته استنوشیدنی

زندگی با ظهور جنبش مقاومت در حال رشد، 

ر ـسعد به ثمشود، تالش دیرینۀ امتحریک می

نشیند و فرزندان او یکی پس از دیگري به می

 یوندند و این امر یکپجمع فداییان فلسطین می

آورد و مفهوم زندگی و باره ابوسعد را به خود می

کند. شوق زیستن حقیقی را براي او زنده می

زیستن دوباره و امید بازگشت به گذشتۀ پر 

شود که ابوسعد با افتخار از افتخار وطن سبب می

سعد چنین بگوید که پسرانی را به دنیا آورده ام

وندند، او فرزندانی را براي است تا به فداییان بپی

 فلسطین آماده کرده است.

 

 شناسی اجتماعینشانه

هاي ، مطالعۀ عام نظام»شناسینشانه«اصطالح 

بودن آن، معادل واژة » اجتماعی«اي است و نشانه

شناسی اجتماعی ، نشانه. بنابراینفرهنگ است

مطالعۀ اجتماع یا فرهنگ همچون نظامی از معانی 

ی دوسویه با زبان دارد؛ فرهنگ است که ارتباط

کند (هلیدي و حسن، اجتماعی زبان را تولید می

) و زبان با ورود به گسترة نظام 51: 1393

ایدئولوژیکی جامعه در جهت بازتولید فرهنگ 

پردازد که هایی مینهد و به مطالعۀ رمزگانقدم می

به فرد توانایی شناخت محیط اطراف و اطرافیان 

گی بارز این رویکرد را در ماهیت دهد. ویژرا می

عنوان یکی از اي آن باید جست که بهبین رشته

گیري از علوم کارآمدترین ابزارهاي نقد، با وام

شناسی، فرهنگ، هنر شناسی، جامعهمختلف زبان

شناسی بنیانگذار جریان فکري جدیدي و زیبایی

است که انگیزة غالب آن بررسی تمام وجوه 

ر یک مجموعۀ ارتباطی است. ارتباطی موجود د

) مایکل هلیدي پیشگام 66 :1392(کرس، 

اي شناسی اجتماعی، زبان را شبکهرویکرد نشانه

داند که عناصر زبانی در هاي گفتمانی میاز سازه

و  شوندآن به واسطه کاربردشان تعریف می

براي زبان سه فرانقش اندیشگانی،  بنابراین

رد و معتقد است که گیبینافردي و متنی در نظر می

معناهاي زبان حاصل عملکرد همزمان این سه 

به  ؛)75: 1393ند (هلیدي و حسن، هست فرانقش

وسیلۀ تجربۀ دنیاي بیرونی این صورت که معنا به

فرانقش اندیشگانی، محیط  ؛گیردما شکل می

 ؛دهندپیرامون ما الگوهاي رفتاري ما را شکل می

ناپذیري تنابفرانقش بینافردي، ما به شکل اج

ها و ساختارهاي ارزشی خود را رفتارها، اندیشه

کنیم در قالب زبان/ فرانقش متنی بیان می

دیگر اینکه، تمام  و) 49-48: 1389(ساسانی، 

یعنی  ؛کاربردهاي زبان داراي بافت هستند

کار رفته موقعیت زمانی و مکانی که متن در آن به

 )189است. (همان: 

به برقراري، استمرار و  فراکارکرد بینافردي

شود و تعامل تثبیت روابط اجتماعی مربوط می

 .دهدافراد درگیر در ارتباط را مدنظر قرار می

) تحلیل فرانقش بینافردي زبان در 49-48(همان: 

بند وجه است و منظور از وجه، اخباري، 

پرسشی، امري یا التزامی بودن فعل است. 
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لعات هلیدي، ) آنچه در مطا117: 1384(سلطانی، 

سازي شود، فاعلیدر ذیل وجه به آن پرداخته می

  نمایی و قطبیت است.سازي سخن، وجهو مفعولی

قطبیت به بیان مثبت و منفی (این است/ این «

ن) و ـاین کار را نک نیست، این کار را بکن/

عنوان قضاوت گوینده، یا درخواست نمایی بهوجه

چه که گفته قضاوت از سوي شنونده، در مورد آن

طور باشد، نباید این کار ممکن است اینشود (می

دادي؟) را انجام دهی، نباید اینکار را انجام می

 )18: 1393مطرح است. (هلیدي و حسن، 

ها و ها، اندیشهفرانقش اندیشگانی، کُنش

عنوان بخش  ص را بهـر شخـهاي هدریافت

ب ـرة وي در قالـاي از تجربیات روزمعمده

(کرد و  کند.بندي میهاي زبانی مقولهنشانه

) هلیدي در بررسی 75: 1392پورنامداریان، 

گانۀ افعال فرایند اندیشگانی، به فرایندهاي شش

ست که در ا زیرا وي بر این باور ؛کندتوجه می

ل ـها نویسنده با انتخاب فعاي از گزینشالیه

روست؛ بنابرین گزینش افعال اتفاقی نیست و روبه

گیرد. ساس معناي ذهنی نویسنده شکل میبر ا

را سه مؤلفه قابل تغییر  فراینديدر هر هلیدي 

خود فرایند که توسط گروه  )کند: الفبررسی می

یابد و به شش فرایند قابل تقسیم فعلی عینیت می

 است: 

فرایند مادي شامل همۀ بندهایی است که  .1

 دهد.رخداد حادثه یا انجام عملی را نشان می

فرایند ذهنی مربوط به احساسات، شناخت . 2

 و ادراکات انسانی است.

فرایند رفتاري به بیان رفتارهاي . 3

 پردازد.شناختی میفیزیولوژیکی روان

به » بودن«اي شکل خاصی از فرایند رابطه .4

م ـی را ترسیـي و مالکیتتأکیدشکل موقعیتی، 

 .کندمی

یل: فرایند کالمی نیز شامل افعالی از قب. 5

گفتن، اعالم کردن، پرسیدن، هشدار دادن و 

 دستور دادن است.

ها و رویدادها فرایند وجودي که به کنش .6

رساند. ا میبلکه وجود مطلق ر ؛پردازدنمی

 )43-47: 1376(مهاجر و نبوي، 

کنندگان فرایندهاي فوق که به شرکت )ب

-پدیده، رفتارگر، شاخص-ترتیب کنشگر، حسگر

شنونده و  -ناخته، گویندهش -حامل، شناسا

 شوند. موجود نامیده می

ند از گره و ااي که عبارتعناصر حاشیه )ج

مکانی، چگونگی و سبب که  -دامنه زمانی

آیند. شمار میبه فرایندهاي مـربوط به آن  موقعیت

 )102: 1393(هلیدي و حسن، 

زمینه، باید گفت در هر متنی که با این پیش 

ي هدفی معین به تحریر آمده و در راستا دارجهت

هاي ها و قابلیتاست، نویسنده از بین انتخاب

مند هایی هدفموجود در زبان، دست به گزینش

زده است تا معناي مورد نظر خویش را در قالب 

هاي کالمی و غیرکالمی رمزگذاري کند و نشانه

اي به سوي ترسیم حقیقت و بیان دریچه

 احساسات خویش بگشاید.

 

 ش تحلیلی موضوعپرداز

 تحلیل معنایی و شیوة رمزگزاري واقعیت . 1

شناختی داستان در گسترة معنایی تحلیل نشانه

رح ـی مطـدار کنفانهاي جهتکوتاه، گزینش
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شده که در محور شود، اینکه بندهاي گزینش یـم

-اند، کنشهمنشینی یک داستان تشکیل داده

محورند یا بازتاب عواطف و ادراك قهرمان 

کودك؟ توصیفی از کیفیت وقایعند یا بحث از 

ست یا ا گو محوروها؟ گفتها و نبودنبودن

 رفتارگر؟

از آنجا که این دو داستان کوتاه، از حیث بیان      

تجربیات آوارگان فلسطینی و بازنمود گذر از دو 

مرحلۀ متفاوت تاریخی بر اهالی اردوگاه، 

نماید، بستري مناسب براي برجسته می

هاي االت مرتبط با گزینشؤسخگویی به سپا

دار در حوزة ادبیات پایداري و بررسی هدف

ساختار اندیشگانی دو داستان مذکور است. عنوان 

وضوح ، به»الصغیر یذهب الی المخیم«داستان 

گذارد که در زمانۀ نمایش میقهرمان کودك را به

شکست و ناامیدي شاهد قضیۀ آوراگان است، 

نسان فلسطینی، با فقر و محرومیتی اي که ازمانه

ساز یأس و کند که زمینهدست و پنجه نرم می

انحطاط وي گشته است. براي توضیح بیشتر این 

مبحث به تجزیۀ چند نمونه از بندهاي داستانی 

شود تا عالوه بر چگونگی رمزگذاري پرداخته می

ن فرایند و اواقعیت در فرایندها، به مشارک

ن و ادر ذکر یا حذف مشارک ایدئولوژي نویسنده

 شود:  همچنین عناصر پیرامونی متن نیز اشاره

دعنی اوال اقول لک انه لم -فی ذلک الزمن

یکن زمن اشتباك بالمعنى الذي یخیل الیک، کال 

اي حرب  ثمۀ. لم تکن حقیقیۀلم تکن ثمۀ حرب 

عشر  نیۀعلى االطالق. کل ما فی االمر اننا کنت ثما

ن جمیع االجیال التی شخصا فی بیت واحد م

یمکن ان تتوفر فی وقت واحد. لم یکن اي واحد 

و کان  قد نجح بعد فی الحصول على العمل منا

سمیۀ همنا الیومی. ذلک ا-الجوع الذي تسمع عنه

 ومن االشتباك. انت تعلم. ال فرق عل االطالق.

کنا نقاتل من اجل االکل، ثم نقاتل لنوزعه فیما 

 )89: 1982. (کنفانی، بیننا ثم نقاتل بعد ذلک

بخشی به زمان، راوي در بندهاي اول با عینیت

زدایی کنشگران اجتماعی در راستاي شخصیت

هاي کند تا بدین صورت کنشحقیقی عمل می

منفی که توسط راوي، عصام، دیگر کودکان 

گیرد، به زمانه نسبت داده شود. وي صورت می

داستان را با توصیف زمانۀ جنگ و عداوت 

اي) موجود بین اهالی یک خانه که رایند رابطه(ف

از سه نسلند (فرایند وجودي)، در یکی از 

کند؛ بیکاري نشین آغاز میهاي فلسطینیاردوگاه

و به تبع آن گرسنگی هم و غم کودك راوي و 

اي) وضعیتی که درگیري (رابطه اهالی خانه است،

کند (فرایند و دزدي را برا همۀ آنان توجیه می

اي که چرایی، هدف، زمان ي). عناصر حاشیهماد

نشانگر  ،سازندو مکان فرایند را مشخص می

چرایی این تباهی، زمان و مکان آن و در واقع 

زندگی قهرمان داستان در اردوگاه باشند و زمینۀ 

آورد و هاي نادرست بعدي را فراهم ارائۀ کنش

 به مخاطب بنمایاند:

صام و انا من کنا نعمل طوال العصر: نتشاجر ع

مع بقیۀ االطفال او اصحاب الدکاکین أو  جهۀ

احیانا ثم اتشاجر مع  طۀالسائقین أو رجال الشر

عصام فیما تبقى من الوقت...کان یتعین علینا ان 

معا حین تملىء ونمضی عائدین الى  السلۀنحمل 

البیت: ذلک کان طعامنا جمیعا للیوم التالی...   

 )91(همان: 
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هاي روزانه)، ا (مشاجرهمشخص بودن ماجر

(راوي و  سازي حضور کنشگرو پر رنگ تأکید

عصام)، مشخص بودن هدف (دزدي و تهیه غذا) 

پذیر (دیگر کودکان، بازاریان، رانندگان و و کنش

پلیس) در این داستان کوتاه متناسب با شگردهاي 

نگارش براي کودك است؛ زیرا ذهن کودك توان 

یدئولوژیکی ها و طرد اسازيدرك کمرنگ

ن فرایند را ندارد و بیش از هر چیزي بر امشارک

ست و اما اکثر عناصر ا تخیل امور حسی استوار

طوال العصر، الوقت، الی -کار رفته پیرامونی به

دامنه و گره زمانی و مکانی  -البیت، الیوم التالی 

کشند که موقعیت را براي کودك به تصویر می

اهمیت ویژة  سازي خود دال براین برجسته

موقعیت و پیش بردن خطی  سازيمشخص

روایت در ادبیات داستانی کودك است که در 

سراسر داستان حضور خود را بر متن تحمیل 

 کرده است.

از آنجا که بسامد کارکرد یک ویژگی خاص 

کنندة سبک هر متنی است، انواع زبانی، تعیین

گذرایی این داستان مورد -فرایندهاي فعلی

و در قالب نمودار،  ماري قرار گرفتشمارش آ

بسامد هر فرایند مشخص شده تا کارکرد انواع 

فرایند در بازنمایی مفاهیم ارزشی مورد تحلیل 

قرار گیرد.

دهد که غسان از مقایسۀ نمودار فوق نشان می

ي، موقعیتی، مالکیت) تأکیداي (فرایندهاي رابطه

این  .است چشمگیري استفاده کرده با بسامد نسبتاً

بلکه کارکرد این  ؛میزان اختالف تصادفی نیست

فرایند در داستان الصغیر یذهب الی المخیم، دلیلی 

بر این مدعاست که وي در این داستان، دیدگاهی 

اي تاریک از تاریخ توصیفی براي بازنمود برهه

انسان آوارة فلسطینی اتخاذ کرده است. وي با 

اب ـه انتخـت بـی، دسـگیري از نظام گذرایبهره

اي در انواع مختلف بیشتري از فرایندهاي رابطه

 آن زده است:

 ان خمس اللیرات لی وحدي. مالکیتی:

 کان ذلک زمن الحرب، زمن االشتباك.: موقعیتی

کان الجوع همنا الیومی، کان : ي اسناديتأکید

 الشتاء شدید القسوة.

کنت جندیا هرب من میدان : ي هویتیتأکید

الحرب.

 وجودي بیانی رفتاري رابطه اي ذهنی مادي

45 
34 

62 

14 10 
2 
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ترتیب کاربرد فرایندهاي مادي و ذهنی نیز به

کاربست فرایند  .اي استپس از فرایند رابطه

مادي در انتقال مفاهیم کنشی است که غالب آنها 

داراي بار ارزشی منفی هستند که با توجه به 

گیري فضاي تاریک حاکم بر داستان، این نتیجه

آید. کاربرد فرایند ذهنی در موجه به نظر می

مربوط به افعال  بیشترهاي این داستان وارهجمله

سوسازي معلومات حوزة معنایی شناختی و هم

نه براي بیان  ،راوي و خوانندة مفروض است

احساسات. دیگر فرایندها به نسبت بسیار کمتري 

 اند.کار رفتهدر متن به

) به فاصلۀ دو 1969تصویر دوم از اردوگاه (

نگاشته شده  )1967( سال پس از داستان پیشین

است. راوي داستان نخست که تالش براي زنده 

ماندن را اولین اولویت هر انسان در اردوگاه 

برد که گونه به پایان میشمرد، داستان را اینبرمی

در  .براي پنج پوند از جان خویش گذشته است

گر مدعی درست شناسی اجتماعی تحلیلنشانه

ا مدعی بودن نتایج حاصل از تحلیلش نیست، ام

ادعایش  تأییدتواند شواهدي براي شود که میمی

هایی دربارة آن اقامه کند. ارائه کند و استدالل

) شاید بتوان از 145: 1390(فرقانی و اکبرزاده، 

گونه برداشت کرد: کودك اردوگاه این جمله این

دریافت، حال که براي چند پوند از جان خود 

ه سخره را ب» زنده ماندن«گذشت و اولویت 

گرفت، چرا جان خویش را در راه ارزشی واالتر 

یعنی نجات وطن و آزادي فدا نکند. لذا همین 

با همان » البنادق فی المخیم«کودکان در داستان 

هاي شرایط فقر و محرومیت، با گرایش به جریان

 بخش مقاومت، روح امید را در جان خستۀ آزادي

 دمند: ابوسعد و نسل شکست فلسطین می

الى حیث کان مکبر  ةلقد ذهب تلک الظهیر

الصوت یعلو بحدیث لم یکن یسمع مثله من قبل. 

ووقف هناك فوق الجدار یرقب، اطفال المخیم و 

بناته و رجاله یقفزون عبر النار و یزحفون تحت 

االسالك و یلوحون باسلحتهم و قد شهد سعید 

ابنه االصغر ، یقدم امام حشود الناس عرضا عما 

 لطعنۀلى المقاتل ان یفعل حین یتعرض یتعین ع

 ةکی یتجنب االذى...أخذ سعید یتقدم خطو بۀحر

نحو خصمه...صفق ابوسعد کثیرا. وکان قد  ةخطو

 .وقف ملء قامته و اخذ ینظر حوله بکبریاء

 )32: 1984(کنفانی، 

هاي این متن خبر از انقالب و وارهجمله

ظهر یکی از  .تحولی شگرف در اردوگاه دارد

زها بلندگوي اردوگاه از اجراي رزمایشی رو

دهد نمادین توسط فرزندان اردوگاه خبر می

(فرابند بیانی)، کودکان با مهارتی دیدنی از روي 

د و ـخزنیـا مـهمـسی رپرند، از زیآتش می

(فرایند رفتاري)،  دهندهایشان را نشان میاسلحه

ان ـن آنـابو سعد پسر کوچکش سعید را در بی

ی) که بسان مبارزي شجاع مقابل (ذهن بیندمی

رود (مادي) و همان کارهایی را یت پیش میجمع

دهد (مادي) که یک مبارز هنگام انجام می

(مادي)، سعید  رویارویی با دشمن باید انجام دهد

رود قدم به قدم به سمت دشمنش پیش می

(رفتاري)  دـزن(مادي) ابوسعد براي او دست می

ار او را ـا افتخـ(مادي) و بایستد و تمام قد می

ها، سعید وارهدر این جمله. نگرد (رفتاري)... می

و دیگر فرزندان اردوگاه همگی کنشگرانی هستند 

بینند و که براي رویارویی با دشمن آموزش می
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توان خویش را در مقابل چشم اهالی اردوگاه به 

گذارند، بنابرین غالب فرایندها، مادي نمایش می

هاي کُنش هستند. دیدن صحنۀ دالوري و از نوع

کند که ور میسعید امیدي را در دل ابوسعد شعله

نخستین جرقۀ آن را سعد با پیوستن به فداییان 

 روشن کرده بود:

الخمر،  ئحۀذات یوم شمت ام سعد مع لهاثه را

وصار اذ یسمع  ةاما اآلن تغیر کل شیء فجأ

خطوات تمر من امام شاك کوخی الواطیء. فی 

ذلک الممر الموحل الضیق الذي ال یتسع لمرور 

اکثر من شخص واحد یطل برأسه  و یشرع 

سئلۀ بالحدیث  مع الرجل العابر. موجها شتی اال

متحدثا عن الکالشینکوف الذي کان یفضل ان 

کالشن مثلما یفعل سعد  کلمۀیشیر الیه بمجرد 

 ) 32-31: 1984حین یزورهم  (کنفانی، 

فقر و بیکاري هر روز  پیش از این تغییرات،

کشید؛ ام سعد بیش از پیش ابوسعد را به قهقرا می

هاي سکرآور را نیز حتی یک روز رائحۀ نوشیدنی

باره شرایط استشمام کرد (فرایند ذهنی)، اما یک

اي) و اینک با شنیدن تغییر کرد (فرایند رابطه

هاي (فرایند ذهنی) صداي پاي یک عابر از کوچه

اي) سرش را از گاه (فرایند رابطهتنگ و گلی اردو

کشد (فرایند رفتاري) و با آن پنجره بیرون می

گوید     رهگذر از اسلحۀ کالشینکف سخن می

» کالشن«(فرایند بیانی) که بهتر است تنها با کلمۀ 

 کند.به آن اشاره کرد، همان کاري که سعد می

 (فرایند مادي).

دامنه در این بندها، عناصر پیرامونی همچنان 

ه تصویر ـداد را بـانی رخـمک -انیـو گره زم

کشند. در سراسر متن، موقعیت زمانی و مکانی می

و جایگاه  سازي گفتمانی شدهمورد، برجسته 21

این  .اندخود اختصاص دادهآغازین کالم را به

گزینش خود دال بر اهمیت ویژة بافت موقعیتی 

ت. در بازنمود تصاویري واقعی از اردوگاه اس

گذرایی در داستان -انواع فرایندهاي فعلیبسامد 

واره تشکیل جمله 118که از » البنادق فی المخیم«

شده، مورد شمارش آماري قرار گرفت که بدین 

 نحو است:

 

 

 وجودي بیانی رفتاري رابطه اي ذهنی مادي

50 

21 
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شود که با ارائه روش آماري مشخص می

داستان چارچوبی کنشگرانه دارد و فرایند مادي 

خود ا بهتقریبا نیمی از بندهاي این متن ر

خالق، ارادي، بیشتر اختصاص داده است که 

فی وجه  هوالطفل یهز البندقی«عینی هستند: 

 »الرجال المحشدین هناك...

کند، کنشی است چون کنشی را بیان می» یهز«

عینی است چون قابل رؤیت و ملموس است، 

کند و خالق است، چون وضعیتی نو را بیان می

ارادة در نهایت، ارادي است چون با 

 کنشگر/کودك صورت گرفته است 

 و ايکاربرد فرایندهاي ذهنی، بیانی، رابطه

کمتري پس از  ترتیب با بسامد نسبتاًرفتاري به

در واقع غسان با کاربرد فرایند . فرایند مادي است

سعد را ها و احساسات ابوسعد و امذهنی، دریافت

ر از ثاننده انتقال داده است که یکی متأبه خو

ثر از زوال عت فرزند است و دیگري متأشجا

یأس در وجود همسر. افعال بیانی داستان نیز بر 

کارکردي ثانویه این جمالت و همراه ساختن 

کند. غسان همچنین می تأکیدمخاطب با گوینده 

و تغییر  اي، ویژگی موقعیتبا فرایندهاي رابطه

شرایط پیش از پیوستن فرزندان ابوسعد به فداییان 

پردازد. فرایندهاي رفتاري در از آن میو پس 

ان، حرکات نمایشی کودکان مبارز و ـداست

هاي ابوسعد و هیجان وي از مشاهدة این تشویق

 دهد. ها را بازتاب میصحنه

 

 کارکرد زبان در بازنمود روابط بینافردي. 2

پیش از این در تعریف مبانی نظري این پژوهش 

انگر چگونگی بی  بینافردي فرانقش«بیان کردیم که 

 یروابط تثبیت و تنظیمتعامل با دیگران و 

 همچونبنا به مقاصدي  که اجتماعی است

 هاي خود اهگدید گذاري بر مخاطب و القايتأثیر

. (هلیدي،  ودـش می  رارـبرقانی ـدر ارتباط زب

1985 :53 ( 

در ادامه، در ذیل وجوه خبري، پرسشی و 

کنفانی را تحلیل  نمایی در دو داستانالتزامی، وجه

کنیم که درجات مختلفی از قطعیت، ایمان، می

ن تا تردید، ترس، یأس و یاطمینان، یق

 گیرد. می سرخوردگی را فرا

 

 وجه خبري .2-1

دادن «کاربرد این وجه براي بیان خبر یا 

است که بسامد باالي آن بیانگر ارتباط » اطالعات

: 1390(فتوحی،  نزدیک گوینده با رخدادهاست.

» الصغیر یذهب الی المخیم«) گفتمان داستان 287

پردازي اول شخص یا راوي با شیوة روایت

قهرمان در جریان است که با بیانی ساده تا پایان با 

کنفانی در این  .شودوجوهی متغیر روایت می

داستان گزارشی از وضعیت مردمی که با خروج 

اجباري از وطن، گرفتار فقر و محرومیت گشته و 

اریکی بر آنان سایه افکنده است، به مخاطب ت

 دهد: ارائه می

کان زمن االشتباك. اقول ذلک النک ال تعرف. 

ان العالم وقتئذ یقف على رأسه، ال احد یطالبه 

سیبدو مضحکا من یفعل...ان تعیش . بالفضیلۀ..

هو انتصار مرموق  أیۀ وسیلۀکیفما کان و 

 )91: 1987...(کنفانی، للفضیلۀ

گوید، تنازع اي که راوي از آن سخن مینهزما

براي بقا در اولویت قرار دارد و اخالق و پایبندي 
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چرا که دغدغۀ اهالی  ؛به آن مضحک است

اردوگاه هماره تالش براي زنده ماندن است. یکی 

هاي اصلی این داستان، شگردي است از شاخصه

گذاري بر مخاطب و تأثیرکه راوي کودك براي 

کار  ان بهـاو با خود تا پایان داستسازي همراه

 بندد و آن خطاب قرار دادن مخاطب در جايمی

 جاي داستان است:

لم یکذب عصام فقط بل کان متاکدا أن احدا -

. لیس ذلک فقط بل أنه ارتضى هلن یهتم بالحقیق

أن یذل نفسه و یعلن ربما للمرة األولى أننی 

 )91(همان:  .ضربته و أننی أقوى منه

اکن اعرف بالضبط ماذا کنت انوي ان ولم -

افعل. ولکن طوال االسبوع الذي جاء بعد ذلک 

االطفال بآالف من الکذبات  طلۀنجحت فی مما

التی کانو یعرفون انها کذلک لکنهم لمیقولوا اطالقا 

هنا. انت تعلم. کانت  الفضیلۀانها اکاذیب. لم تکن 

آنذاك:  ةالوحید الفضیلۀلۀ اخرى تدور حول ئمس

 )95خمس لیرات. (همان: ال

دهند، نماها به کالم میدرجۀ قطعیتی که وجه

اي به فاعلی یا مفعولی بودن این طرز برجستهبه

سازي به بیان نوع جمالت بستگی دارد. فاعلی

. بیان شودعقیدة نویسنده یا گوینده مرتبط می

طور آشکار منبع اعتقاد راسخش را بیان ، بهفاعلی

ي تأثیربیان بر لحن و گفتمان  کند و این شیوةمی

سازي مفهوم گذارد. در مقابل مفعولیبسزا می

 گذارد:پذیري را به نمایش میکنش

أعتقد أن العصام هو الذي أخذها حین حملوه 

الى المستشفى. ولکنه لم یقل و  ةمعی فی السیار

أنا لم أسأل. کنا نتبادل النظر فقط ونفهم. ال، لم 

هیا و أنا أنزف دمی بأخذ أکن غاضبا ألنه کان مل

اللیرات الخمس. کنت حزینا فقط ألننی فقدتها. 

وانت لن تفهم. ذلک کان فی زمن االشتباك. 

 )97(همان: 

–سازي در عبارات نما یا فاعلیجهت وجه

اعتقد، انت لن تفهم، انت تعلم، کانو یعرفون، لم 

و به کالم راوي و باور و عقاید  -رفـن اعـاک

بخشد. ها قطعیت میتوي و دیگر شخصی

سازي نیز ابزاري است که بارها تصور و مفعولی

قضاوت راوي را نسبت به زمانۀ عداوت، در 

کند، به مخاطب القا می» کان زمن االشتباك«قالب 

پذیرانی گویی راوي و دیگر اهالی اردوگاه کنش

اي اند و چارههستند که تحت سیطرة این زمانه

 -؛ فراوانی قطبیت منفیجز اینگونه زیستن ندارند

نیز در جمالت راوي فضایی  -ال، لم، لن

سهمگین و تیره از یک برهۀ زمانی در اردوگاه را 

 کند.ترسیم می

گردانی با قطعیت سازي تناوبی و وجهوجه

سازي در کالم راوي، بازنمود قطعیت باال و فاعلی

 وي نسبت به زمانۀ عداوت و درگیري است.

با شیوة » ادق فی المخیمالبن«و اما داستان 

پردازي سوم شخص یا راوي داناي کل روایت

اي بین مفسر و استفاده از ساختار گفتمانی محاوره

دو شخصیت ابوسعد، ام سعد و پیرمردي از اهالی 

اردوگاه در جریان است که با بیانی ساده تا پایان 

 شود:با وجوهی متغیر روایت می

لها قائال وشد أبوسعد زوجته نحوه و أشار 

هذه « -: حۀللعجوز الذي کان مایزال ینظر الى السا

تلد االوالد فیصیروا فدائیین. هی تخلف و  ةالمرأ

و تغیر أبوسعد من تلک  » ...فلسطین یأخذ!

قالت » طبعا«هکذا قالت لی أم سعد  ...ةالظهیر
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 للعیشۀقال لی أنه صار  لمۀصارت غیر...الز لۀالحا«

 )34: 1984کنفانی، » (طعم اآلن...اآلن فقط.

سعد بر این باور است که با پیوستن ام

فرزندانش به مقاومت، وضعیت تغییر کرد و سعد 

کند که از این پس زندگی طعم می تأکیدنیز 

خوبی خواهد داشت. برخالف داستان پیشین 

تر قطبیت غالب متن مثبت است که دیدي روشن

اده کند. استفبه حیات انسان فلسطینی را منتقل می

در وجه خبري، یکی از  1دهندهاز جمالت تعمیم

سعد است که نماها در کالم امترین وجهاصلی

قضاوت وي را نسبت به شکوفایی جنبش 

مقاومت و گرایش کودکان و جوانان اردوگاه به 

 کند:این جنبش القا می

. تعدي. و عندنا بالفلح الحصبۀمثل  ةالبارود

ابت الولد فهذا یعنی اذا أص الحصبۀکانوا یقولون أن 

انه بدأ العیش. و انه صار مضمونا...ومنذ ذلک 

الیوم الذي شهدت فیه سعد یحمل رشاشا ولع 

المخیم مثلما یضع االنسان عود کبریت فی کوم 

 )35تبن. (همان: 

ري ـرخک مسـان سـه را بسـسعد اسلحام

شمارد و معتقد است از روزي که پسر برمی

ت گرفت، اردوگاه دس بزرگش سعد اسلحه به

جان گرفت، همه به تکاپو افتادند، بسان کبریتی 

که به انبار کاه انداخته شود. استفادة از جمالت 

دهنده در وجه خبري نشان از قطعیت کالم تعمیم

نزد ام سعد دارد و از آنجا که روند داستان و هر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوند که با قطعیت به ائه میها در قالب ساختاري اراین جمله. 1

اندازند. شده میزبان آمده یا خواننده را به یاد حقایق علمی اثبات

 )274م: 2012(فاولر، 

 

آنچه که اتفاق افتاده، بخشی از تجربۀ حقیقی 

اره است، قطعی بودن ی آوـزاران فلسطینـه

 .نمایدآورند، طبیعی میزبان میهایی که بهگزاره

هاي عمومیت صورت«به تعبیر نورمن فرکالف 

وجهی مطلق، از وجود دیدگاهی شفاف نسبت به 

 ) 198: 1379کند. (فرکالف، جهان حکایت می

 

 وجه التزامی .2-2

گیري و حالت گوینده نسبت وجه التزامی، جهت

عمل از نوع درخواست، توصیه،  به اجراي یک

اجبار و فرمان، تردید، آرزو، توصیه، شرط، دعا یا 

) این وجه 287: 1390(فتوحی،  .رساندمیل را می

هاي غسان از کارکرد خوبی برخوردار در داستان

طوري که پس از وجه خبري بسامد به ؛است

 باالیی را به خود اختصاص داده است:

فی صعبۀ و هینۀ  -أنا و عصام -کانت مهمتنا

آن وحد. فقد کان یتعین علینا أن نجد ما نعبىء 

به سلتنا: امام الدکاکین. وراء السیارات و فوق 

أو داخل  لۀالمفارش ایضا اذا کانت المعنی فی قیلو

 )91: 1987حانوته. (کنفانی، 

اي را بر وجه التزامی در این داستان، وظیفه

ر زمانۀ دوش کودکان گذاشته است و آن اینکه د

هر نحوي، غذاي خانواده فقر و بیکاري موظفند به

مین کنند. در این شرایط کودك آواره یک أرا ت

را  خوبی آموخته و آن اینکه مصلحتچیز را به

که در زمانۀ فقر چنان ؛فداي منفعت شخصی کند

شود، خانوادة خود را در و محرومیت حاضر نمی

 این پنج پوندي که یافته سهیم کند:

لکننی کنت اعرف ان مهمتی لم تنته. فعلی و

ان احمی اللیرات الخمس کل لحظات اللیل و 
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االطفال. و علی ایضا  بقیۀالنهار. ثم علی ان اماطل 

ان أواجه محاوالت اقناع و تغریر لن تکف عنها 

 )95امی. (همان: 

البنادق فی «اما وجه التزامی در داستان 

رگان را ، حسرت و اندوه نسل اول آوا»المخیم

کند که با مشاهدة جسارت و شجاعت بیان می

نسل نوین، در حسرت سالیان هستند که از دست 

 دادند:

التفت رجل عجوز کان یجلس على  ةوفجأ

لوهیک من  -الجدار الى أبی سعد وقال له:  فۀحا

ووافق أبوسعد  -االول، ماکان صار لنا شی 

مدهوشا من الدموع التی رآها فی عینی جاره 

، کنفانی( .کـیا ریت من األول هی -وز: العج

1984 :33( 

شناختی نویسنده با کاربست از دیدگاه نشانه

در این داستان قصد دارد، گذر از » یاریت«و » لو«

یک بحران را به نمایش بگذارد تا عواطف انسانی 

هاي او را در ساختار اجتماعی ها و واکنشو کنش

ر که پویایی نسل با این تعبی .بسیار طبیعی بنمایاند

تواند از انسانی که غرق در ناامیدي و نوین می

یأس گشته بود، انسان دیگري بسازد که با غرور 

 کند. از فرزندان مبارزش یاد می

ابوسعد نیز نوع  زمینه شخصیتدر پس

 ،نمایی االزام نه از موضع قدرتخاصی از وجه

بلکه با کارکردي هنري برجسته شده که مانع 

 شود:تی و رکود متن مییکنواخ

قال لها أبوسعد: انظري...أترینه؟ انه سعید... 

راقبیه جیدا..کأنها لم تکن تراه! وکأنها لم تکن 

 ) 32همان: ( .معه

گردانی اجبار که بیشتر سعد از وجهاستفاده ابو

تشویق به دیدن است، خوشحالی بی حد و حصر 

وي با دیدن سعد پسر کوچکش که اسلحه بر 

سعد در ته و اصرار او بر سهیم گشتن امدست گرف

گذارد. تکرار این خوشحالی را به نمایش می

که مبتنی بر حدس است، خود » گویی«نماي وجه

 دال بر این امر است. 

 

 وجه پرسشی .3 -2

اگر چه در  ،وجه پرسشی در این دو داستان 

کمی  قیاس با وجه خبري از بسامد نسبتاً

ؤثر آن در متن از برخوردار است، اما حضور م

آور شدن جمالت خبري کاسته و تنوعی و مالل

تحرکی به متن بخشیده است. این وجه که بنابر 

، با هدف گرفتن اطالعات ارزش زبانی آن عمدتاً

هاي یابد، در داستاناز مخاطب در متن حضور می

گیرد و خود میمذکور کارکردهایی هنري به

فساد، در زمانۀ توجیه یا تقریري براي ناراستی و 

 فقر است:  

عصام،  قشۀلم یکن اي واحد منا مهتما بمنا

بصدقه او بکذبه فذلک شیء ال یمکن ان یکون له 

ایضا  الفضیلۀ. حین یموت المرء تموت ایۀ قیمۀ

ذلک کله أمام  قیمۀألیس کذلک؟...ولکن ما 

األولى؟ الم اقل لک انه زمن لۀ الحقیقۀ المسأ

 )91: 1987، کنفانی( االشتباك؟

فقر عامل اصلی ناامیدي، رزالت و شقاوت 

، ام سعد در قالب جمالت و بنابراین مردم است

ها و رکود و ایستایی ابوسعد را خلقیپرسشی کج

گوید ابوسعد در این داند و مینتیجۀ این فقر می
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 توانست بکند:زمانه چه می

ما کان بوسع أبوسعد أن یفعل غیر أن یترك 

بالناس و بی و بخیاله؟ کان  خلقه یطلع و یفشه

و مدعوسا  ةمدعوسا بالمقاهر أبوسعد مدعوسا.

فماذا کان بوسعه أن یفعل؟  ...شۀبکرت االعا

ذهاب سعد رد له شیئا من روحه و تحسن یومها 

أکثر بکثیر.  ،قلیال. وحین رأى سعید تحسن أکثر

: 1984، کنفانیرأى المخیم غیر شکل...فهمت؟ (

35 ( 

سعد هاي اموارهی در جملهکارکرد وجه پرسش

عالوه بر انعکاس حزن و اندوه، اعتراض و انتقاد 

به نبود امنیت و آرامش، فقر و محرومیت انسان 

اي از زمان، فلسطینی در اردوگاه است که در برهه

الش براي ـغم نان او را از آرمان وطن و ت

گیري آن بازداشته بود و اینک با پیوستن بازپس

و هر کودك اردوگاه به » سعید«و سپس » سعد«

اي از روح فرسودة خویش جنبش مقاومت گوشه

اي از امید به روي او یابد و دریچهرا بازمی

شود. کارکرد فراوان وجه پرسشی، گشوده می

شخصی را مهارت نویسنده در انتخاب وجوه بین

داري مطلق گذارد که مانع زمامبه نمایش می

شود و خواننده را یراوي، رکود و ایستایی متن م

از خوانش یکنواخت وجه خبري و گزارش 

رهاند. ارزش هنري این وجه ها میصرف واقعیت

شود که با وجه التزامی در کالم زمانی بیشتر می

کار رود و هدفی غیر از گرفتن اطالعات را در به

 خود جاي داده باشد. 

 

 بافت موقعیتی .3

 ی ـانـزبونرـل بـام عوامـت را تمـدي موقعیـهلی

اي با متن رابطه دارند،    اند که به گونهدانسته

) بافت موقعیتی یکی از 21: 1389(ساسانی، 

بر ارتباطات انسانی است که در  مؤثرعوامل 

هاي جنسیت، نقش و پایگاه، فرهنگ، مکان مقوله

و زمان قابل بررسی است. هر یک از این موارد 

تند که در دخیل هس مؤثراي دهی رابطهدر شکل

شود که ادامه به بررسی مکان و زمان پرداخته می

 .نمایددر دو داستان مذکور برجسته می

  

 ارتباط مکانی .1 -3

هایی که با هدف بازنمود ایدئولوژي در داستان

 ها هدفشوند، تمام گزینشخاصی نوشته می

هایی ایهمها به طور خاص از بن مکان .دارند

هاي ساکن  عناي شخصیتاند که با مساخته شده

ها پیوند دارند. باید بررسی شود که  در آن مکان

منظوري به این انتخاب  نویسنده با چه هدف و

دست زده و بین فالن مکان خاص و شخصیت 

(فاولر،  .تخاص و اعمال چه پیوندي هس

یک نویسندة توانمند باید  بنابراین) 61: 1390

ترجمانی از تکنیک مکان به منزلۀ «مندانه از نظام

شخصیت و مکان همچون اشارتی به درونمایۀ 

کند ) استفاده 118-119 :1392(پاینده، » داستان

تا هرآنچه که خواننده براي تجسم بافت 

مکانی  دهد.موقعیتی الزم دارد در اختیارش قرار 

اختی ـشنهـد نشانـان از بعـکه در این داست

ر دو کند، اردوگاه است که عنوان هگري میجلوه

داستان کوتاه را به خود اختصاص داده است. 

مکانی که در آن فقر، تنگدستی، بیکاري و رنج و 

زند. اندوه حاصل از آوارگی و غربت موج می

نیز پس از » البنادق فی المخیم«در داستان 
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شود، مکانی که ذکر می» خانهقهوه«اردوگاه، 

با حضور افرادي بیکار، سیگار و دخانیات  بیشتر

شود و ابوسعد از زمان ر ذهن تداعی مید

اه بیشتر وقت خود را آنجا ـحضور در اردوگ

 با بدخلقی» خانه«گذراند و بازگشت او به می

اي که در دل این اردوگاه اما خانه ،همراه است

هایی که ام سعد قرار دارد؛ مکان شکوفه زدن گل

تربیت سعد و سعید یعنی  دیگر عبارتکاشته، به

سل جدید مقاومت توسط مادران پرورش ن

-دي نشانهـان بعـن داستـذا در ایـفلسطینی، ل

 شناختی دارد.

نیز » الصغیر یذهب الی المخیم«در داستان 

در  .شودپس از تداعی اردوگاه، خانه ذکر می

شناختی داستان کودکان، خانه مکانی بررسی نشانه

اما این  ،مین امنیت و آرامش کودك استأبراي ت

ر داستان مذکور سه خانواده یعنی هجده مکان د

ود جاي داده که ـل را در خـه نسـر از سـنف

ترهاي آن با هم تفاهم ندارند و کودکان نیز بزرگ

اي کوچک با این همواره درگیرند؛ تصور خانه

تعداد افراد و شیوة زندگی و گذران مخارج 

ست ا سخت و اندوهبار است. مکان دیگر بازار

مثابۀ میدان نبردي روزانه  ك بهکود که براي دو

 مین نیازهاي خود و خانواده است.أبراي ت

 

 ارتباط زمانی. 2 -3

توجه ویژة کنفانی به دال زمان حاکی از دغدغه و 

تشویش ذهنی وي و حکایت رنج و اندوهی 

است که خود در کودکی تجربه کرده و یا از 

نزدیک حضور آن را حس کرده است. زمان در 

عالوه بر » صغیر یذهب الی المخیمال«داستان 

قیدهاي زمانی خاص که متناسب با داستان و 

فاصلۀ زمانی طوالنی بین خانه و  -حوادث آن

بازار، زمان رسیدن به بازار، بازگشت دیرهنگام 

خاطر مسافت، زمان پیدا کردن پنج پوند، حفظ به

هفته، اقدام شبانه پدربزرگ براي  5 آن به مدت

کار رفته است، یک زمان  به -دزدیدن آن و...

اي از تاریخ انسان فلسطینی را تاریخی و برهه

ی، یأس، ناامیدي و ـه تیرگـد کـکنمجسم می

توزي شاخصۀ اصلی آن است، چیزي که از کینه

آغاز تا پایان داستان بارها توسط کودك قهرمان، 

وان زمانۀ خصومت و عداوت بیان ـت عنـتح

ها نه گیري با خوديشود، آن هم دشمنی و درمی

 ها.صهیونیست

بار در نشین نخستینهاي فلسطینیاردوگاه

م ایجاد شدند تا پناهگاهی موقت براي 1950سال 

به اجبار از  .م1948آوارگانی باشد که در سال 

هایشان در فلسطین گریختند. با گذشت زمان خانه

اي یافت و زندگی در اردوگاه اهمیت ویژه

ها که براي تجربۀ فلسطینیتاریخی را رقم زد 

م به این 1948حائز اهمیت بود؛ کودکانی که سال 

 را به» فرزندان اردوگاه«ها آمدند، اکنون اردوگاه

دنیا آورده بودند. این اهمیت تاریخی زندگی در 

اردوگاه براي کودك راوي ناشناخته است. براي 

رحم و روزگار خصومت است و او این زمان بی

شود تا موقعیت جمله شروع می داستان با این

خودش را نشان دهد و روند داستان به این 

 ترتیب ادامه یابد:

کان زمن الحرب. الحرب؟ کال، االشتباك 

ذاته...االحتالم المتواصل بالعدو النه اثناء الحرب 

سالم یلتقط فیها المقاتل انفاسه. نسمۀ قد تهب 
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نه تقهقر. اما قی االشتباك فا ة. هدنى. اجازحۀرا

بین  بۀانت دائما تمر بأعجو طلقۀدائما على بعد 

طلقتین و هذا ما کان ، کما قلت لک زمن 

 )89: 1987االشتباك المستمر. (کنفانی، 

در واقع جنگ نه، اگر بخواهیم دقیق بگوییم «

اي دائمی با زمان مبارزه زمان عداوت است...

دشمن. در جنگ بادهاي صلح، مبارزان را به 

ل ـاي تعطیـبس و روزهتشسوي آرامش، آ

اما در مورد عداوت  ،کندنشینی دعوت میعقب

ات با مرگ تنها به چرا که فاصله ؛گونه نیستاین

 اندازه یک گلوله است.

با » البنادق فی المخیم«و اما زمان در داستان 

شود، زمانی که به زمانی نامعلوم آغاز می

ه شود، اما هرآنچاي نمیچگونگی وقوع آن اشاره

که هست، نشان از تحولی ستودنی دارد که در 

 صبح یکی از روزهاي اردوگاه رخ داده است:

تغیر کل شیء: کف أبوسعد عن  ةفجأ 

و صار حدیثه ألم سعد أکثر  ةالذهاب للقهو

 )31 :1984...(کنفانی، نۀلیو

رفت، خانه میابوسعد که هر روز به قهوه

ده همه حتی خانوا کرد و باتخته نرد بازي می

کرد، صبح یک روز از رفتن اوقات تلخی می

ش نقش ـد بر صورتـشود و لبخنرف میـمنص

بندد. انتخاب زمان صبح خود هوشمندانه می

ها چرا که بر روشناي امید و زوال تیرگی ؛است

 داللت دارد:

یا این العم برعمت! خطوت  الیۀبرعمت الد

فوق التراب. مکبۀ  نحو الباب حیث کانت أم سعد

 اللحظۀمنذ ومن بدا لی فی تلک  –غرست  حیث

التی جملتها  بسۀالیانیۀ الب ةتلک العود-سحیق البعد

ى رآس أخضر کان ـر الـتنظ ،احـالی ذات صب

: 1984یشق التراب بعنفوان له صوت. (کنفانی، 

36( 

به » صبح«توجه ویژة غسان به واژة زمانی 

ظهور جنبش مقاومت اشاره دارد، جنبشی که در 

ادر فلسطینی ـم د/ـد است و ام سعحال رش

هاي مستحکم آن را زمانی نسبتا دور کاشته ریشه

دهد؛ است و اینک خبر شکوفه دادنش را می

هاي محکمی که از دل خاك جوانه زدند و ریشه

ها و باورهایش را فریاد با قدرتی فراوان حرف

 زند.می

 

 گیرينتیجهبحث و 

هاي هدفمند در این پژوهش که با تکیه بر گزینش

و  شدئۀ دو تصویر متفاوت از اردوگاه ارائه ادر ار

هاي کوتاه غسان گذر از یأس به امید در داستان

الصغیر «نمایاند، متن داستان کنفانی را بازمی

بر » البنادق فی المخیم«و » یذهب الی المخیم

اساس مطالعات هلیدي در سطوح اندیشگانی، 

و تحلیل قرار بینافردي و موقعیتی مورد تجزیه 

دست ترین نتایج بهگرفت که در اینجا به مهم

 پردازیم: آمده از آن می

غسان کنفانی در دو داستان کوتاهی که  -

براي توصیف واقعیت تاریخی انسان فلسطینی در 

است بسیار هنرمندانه از  اردوگاه نگاشته، توانسته

هاي زبان و کارکرد اجتماعی آن، گذر از توانمندي

ند، کما اینکه از که امید استفاده ـأس بـلۀ یـمرح

وان ـه عنـی بـانـمک -هاي زمانینشانه قابلیت

ده ـل نمانـکنندة معنا و القاي پیام غافتکمیل

  است.
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کرد غسان در رویدر سطح اندیشگانی،  -

توصیف زمانۀ » الصغیر یذهب الی المخیم«داستان 

و  توزي در اردوگاه استخصومت و کینه

کار اي پربسامدترین فرایند به، فرایند رابطهاینبنابر

رفته در متن است؛ گرچه با گزینش قابل توجه 

 هاي مادي نیز مواجهیم، انتخابی که عمدتاًکُنش

مفاهیم کنشی منفی و در راستاي خصومت، نزاع 

البنادق فی « اما در داستان ،کندو سرقت را القا می

ي و مادبیشتر هاي فعلی انتخاب» المخیم

یندهاي ااي که در بین فر است؛ به گونه کنشگرانه

ترین  پربسامد ماديیند افرگزینش گانه،  شش

شود که به انتقال مفاهیم پایداري قلمداد مییند افر

که در قالب همچنان ؛پردازدطلبانه میو مبارزه

دوانیدن و شکوفه دادن، روح مفاهیم کاشتن، ریشه

ک اردوگاه و امید و زندگی را بر فضاي تاری

 دمد.اهالی آن می

هاي متن را وارهدر سطح بینافردي، جمله -

کردیم به سه نوع خبري، التزامی و پرسشی تقسیم 

هاي خبري بیش از که در این میان بسامد جمله

بندهاي التزامی و پرسشی است و با توجه به 

تاریخی  بیان واقعیت هباین دو داستان  کهاین

پردازد، فراوانی بندهاي یزندگی در اردوگاه م

 نماید. طبیعی می خبري کامالً

فراوانی قطبیت منفی افعال در داستان  -

با توجه به بافت » الصغیر یذهب الی المخیم«

موقعیتی داستان و غلبۀ منفعت شخصی بر 

نماید؛ حال مصلحت جمع، گزینشی هدفمند می

ندرت با به» البنادق فی المخیم«اینکه در داستان 

لب غشویم و افعال ابیت منفی مواجه میقط

ند و این انتخاب متناسب با رشد هست مثبت

هاي انقالبی در میان اهالی اردوگاه، جنبش

یان مبارز و افزایش امید به نسل یگرایش به فدا

ثمر رسیدن مبارزات جدید کودکان فلسطینی و به

 آنان است.
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