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های سازهبا تکیه بر  کنفانی «القمیص المسروق»ستان کوتاه ی اجتماعی داشناسنشانه

 هلیدی گفتمانی

 چکیده

 ،اسـ  کـه دغۀغـص ا ـلی  ن در بررسی متـون رویکردی کاربردی ،شناسی اجتماعینشانه

کـارییری نرریـات ه اهمیـ  بـهبـتوجه  . بااس ی و رفتارهای معنادار اجتماع یهادرک نشانه

را ابـزاری  فردی و متنـی()انۀیشگانی، میان های یفتمانی هلیۀیسازه ،ونعلمی در فهم بهتر مت

قـرار دادیـم کـه از « القمیص المسروق»نفانی با عنوان ه ککوتا هایبرای بررسی یکی از داستان

و یـرر قهرمـان حیث شمول دو قطب مثب  و منفی، جۀال بـی  دـۀم  بـه ووـ  و دیانـ  

در حوزۀ انۀیشگانی، چگونگی بازتاب بر ای  اساس،  نمایۀ.برجسته می یقی بهداستان از تردیۀ 

شـیوۀ  و در سطح متنیها شخصی فردی، نحوۀ تعامل در حوزۀ میاندر داستان مرکور، واقعی  

 سـاال به ایـ تا  بررسی شۀ تحلیلی -یبا روش تو یفمانۀهی و انسجام دو حوزۀ پیشی ، ساز

چگونـه های معناسـاز، عنوان سازهبههای مرکور هدر حوزهای زبانی که یزینش ه شوددپاسخ دا

ا ـل از ج حتـاینکنـۀ  میهای زیری  معنا عمل مرکور و کشف الیه شناسی داستاندر یفتمان

در سطح انۀیشـگانی، چـارچوب کنشـگرانص  دهۀ کهنشان میداستان ای   هایوارهجملهبررسی 

همراه اس  که انسـان فلسـطینی را بـه « دیگری»  در  غاز داستان با حضور پررنگ یفتمان مت

دهۀ، اما فهم حاشیه رانۀه و درییر احساساتی سادته اس  که وی را به سم  دیان  سوق می

جـویی از دشـم  را در دـود سـازد کـه انتقـامحقیق  در پایان داستان از او کنشگری فعال می

های داستانی، رونۀ یرر قهرمـان داسـتان از ر سطح بینافردی، تعامل شخصی دکنۀ. تقوی  می

حروف »، «ارجاع»، یرارد. و اما در سطح مت ، در مواجه با دیان  را به نمایش مییقی بهتردیۀ 

را بیشـتری  کـارکرد دسـتوری، پیونـۀی و واایـانی،  سـطو به ترتیب در « تکرار»و  «افزایشی

 انۀ.به دود ادتصاص داده مت  بخشیتۀاوم معنایی و انسجام

 .کنفانی استان کوتاه القمیص المسروق،هلیۀی، دشناسی اجتماعی، شانهن: هاکلیدواژه
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 مسأله بیان-1

که تصور جۀایی  ن از جامعه و روابط اجتمـاعی زبان، یک واقعی  و پۀیۀۀ اجتماعی اس  

پـریرد و از مـی تـثییر ای حاکم در جامعههاز باورها و ایۀئولوای پریر نیس ؛ زبانافراد، امکان

، نقـش و تصـورات باورهـا با ایجاد بستری برای تۀاوم روابط اجتمـاعی، انعکـاسسوی دیگر 

-رابطص دوسویص زبان و نرام اجتماعی، توجـه بسـیاری از جامعـه .دارد ها ناساسی در بازتولیۀ 

-زبـان پردازاننرریهث مشترک جلب کرده اس ، چنانکه مبح دود بهشناسان را شناسان و زبان

مبحـث شناسـی انتقـادی،  شناسی زبان و یفتمانشناسی اجتماعی، جامعهیرا، زبانشناسی نقش

عنوان یک رفتار اجتماعی اس  که نبایۀ جۀا از سادتار اجتماعی در نرـر یرفتـه شـود.  زبان به

جه به کارکرد اجتمـاعی زبـان، تونیز با « یرامنۀ نقشدستور نرام»پرداز هلیۀی، پیشگام و نرریه

 اینشـانه مثابـصبهو زبـان را   وردشناسی اجتماعی به میان مـی، سخ  از نشانهبار نخستی برای 

-با رمزیراری واقعیات اجتماعی، بـر اسـاس موقعیـ در  ن معنا، که  ییرداجتماعی در نرر می

شناسـی نشـانه . ویردییـدر نرام زبانی شـکل مـیمتناسب  کاربردیهای های مختلف و یونه

 کـه  ـورتبۀی کنـۀ، معرفی مـیسادتار اجتماعی های زبانی و اجتماعی را نقطص تالقی نقش

ای اجتمـاعی های نحوی و واایانی اسـ  و جنبـهمعنا یک جنبص زبانی دارد که حا ل یزینش

فرهنگـی جامعـه -یوینۀیان زبان که تحـ  تـثیر سـادتار اجتمـاعیهای رفتاری دارد که شیوه

 هـای ااتـی نرـامبر ایـ  اسـاس، فـرانقش( 643م: 2006)احمۀ، سازنۀ. ،  ن را محقق میاس 

کـه در بخـش  شـونۀشنادتی مت  قلمۀاد مـیسازۀ یفتمانی و معناساز تحلیل نشانهسه  ی، زبان

فراینۀهای رونی در قالب و دریاف  متکلم از واقعیات و جهان بیانۀیشگانی زبان، بازتاب درک 

و نحـوۀ  بررسـی ارتبـاب بـی  اشـخاص شود، در بخش دوم، هـۀفبنۀ بررسی می هر یررایی

بنـۀی اوالعـات، شـیوۀ  رایـش و چگـونگی سـازمان ،تنیدر ساد  م و اس  تعامل اجتماعی

   سازد.میسر می ، زمینص انتقال معنا را دو سطح انۀیشگانی و بینافردیانسجام 

در  برای تحلیل یک ایـرهای یفتمانی هلیۀی روی  وردن به سازهزمینه، با توجه به ای  پیش

-در عر ص رویکرد یفتمـان انپیشگامیکی از بارزتری  بۀون دلیل نیس ، هلیۀی، ای  پژوهش 

مطالعـات وی مـورد توجـه  کنـۀ،می تثکیۀکه بر کارکرد اجتماعی زبان  کاوی کارکردیرا اس ،

شناسان اجتماعی قرار یرفته اس  هپردازان بزرگ تحلیل یفتمان انتقادی و نشانبسیاری از نرریه
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در حـوزۀ  شناسی اجتماعینشانهشناسی و یفتمانهای یفتمانی وی منبعی سودمنۀ برای و سازه

شنادتی بـا که در  ن ارتباب میان سادتارهای زبان یۀ می به شمار متون نوشتاری و غیرنوشتاری

هـای بازتـاب شـیوه مـانوـور همزبـه چراکـه، اس  هۀف ا لی پژوهشفراینۀهای اجتماعی 

کالمـی بـرای هـای  رایـشهایی بنۀی یا شیوهو سازمان های متقابل افرادواقعی  در مت ، کنش

-کاربس  رویکـرد نشـانهدهۀ. را مورد توجه قرار می فردیات میانادای مفهوم و تۀاوم ارتباو

هـای هشناسی اجتماعی هلیۀی در پژوهش حاضر بۀی   ورت اسـ  کـه بـا اسـتفاده از سـاز

هـای اجتمـاعی واقعیـ سـی بـه بررسـه فـرانقش ااتـی زبـان، تعبیـری  و به یفتمانیمعناساز 

« القمـیص المسـروق»با عنـوان  6غسان کنفانیکوتاه  هایداستانشۀه در مت  یکی از رمزیراری

هـای کـه سـبب انتخـاب  ن از بـی  دیگـر داسـتان شادصص ا لی ای  داستان شود.پردادته می

و  )عاشـق ووـ ( قطب مثبـ های ای  داستان و رویارویی بنۀی شخصی ، قطبکنفانی یشته

-در برابر هم اس  که  غاز  ن با ضعف و تردیۀ در یفتار قطب مثب  پـیش مـی )دائ ( منفی

 یۀ تا بـا غلبـه بـر و کشف حقیق ، به یاری قهرمان داستان می، ایمان درونی پایانرود، اما در 

، بنـابرای یام بردارد.  ن برداشت  قطب منفی و قتل شخص دائ از میا شک و تردیۀ، در جه 

انتخـاب  و زبانی یابزارهاچگونه با استناد بر  نویسنۀهتا نشان دهۀ که ای  پژوهش بر  ن اس  

موضع هر یک از ای  دو قطب مخالف را نسب  به فقـر و محرومیـ   حیح فراینۀهای فعلی، 

 دیگر اینکه نماینۀیان ای  دو قطـب در ارتباوـات ترسیم کرده اس ،در یک اردویاه فلسطینی 

چینش دقیق  درنهای از چه میزان قطعی  در یفتار و باورهای دویش بردوردارنۀ و بینافردی 

                                                           
م، پـ  6341ای نسبتا مرفه متولۀ شۀ. سال میالدی در عکا در دانواده 6391. غسان کنفانی، مبارز و شهیۀ فلسطینی، سال 6

اش نایزیر وو  را به سم  جنوب لبنان و سپ  ر دوازده سالگی به همراه دانوادهاز سقوب عکا توسط رایم  هیونیستی د

دمشق ترک کرد، جایی که دیگر از رفاه و وضعی  معیشتی سابق دانواده دبری نبـود و غسـان بایـۀ بـرای تـامی  مخـار  

( وی پ  از  ن به دانشـکۀۀ 61 م:2066زنۀیی کار کنۀ و شبانه تحصیالت ابتۀایی و دبیرستان دود را ادامه دهۀ. )یعقوب، 

های سیاسی ادرا  شۀ، لرا سوریه را به قصۀ کوی  تـرک ادبیات دمشق پیوس  اما پ  از سه سال تحصیل به عل  فعالی 

م یعنی پیش از شهادتش، در چنۀی  روزنامص مشهور 6312م تا 6310های (. کنفانی در فا لص سال661م: 6312کرد )عباس، 

م توسـط 6312اش ادامه داد و در ای  مـۀت  یـار ادبـی دردشـانی نگاشـ . تـا اینکـه در سـال ولبانهزههای مباربه فعالی 

های کوتـاه ار  البرتقـال ها در بیروت به شهادت رسیۀ. از او  یار و مالفاتی بازمانۀه از جمله: مجموعه داستان هیونیس 

 ان های رجال فی الشم ، ام سعۀ، عائۀ الی حیفا و...الحزینص، عالم لی  لنا، القمیص المسروق، الشیء اآلدر. و رم
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 مخاوـبو دریاف  پیام را بـرای کرده منسجم دلق ایری  های زبانی، چگونهو انتخاب هانشانه

  سان و ممک  سادته اس . 

 پیشینۀ بحث-1-1 

شناسی اجتماعی هلیۀی و کاربسـ   ن در تحلیـل متـون، در ایـران چنـۀ طه با نشانهدر راب

نامه و ادبیات داستانی فارسی بر اساس رویکـرد پژوهش  ورت یرفته اس  که به بررسی فیلم

 :ازجملهانۀ، مورد نرر پردادته

امه  اان  نشناسی اجتماعی فیلمنشانه»ای با عنوان ش( در مقاله6931) همکارانحسینی و -

و با بررسـی انـواع فراینـۀهای فعلـی  انۀانی هلیۀی را مۀنرر قرار داده، سطح انۀیشگ«ایشیشه

انـۀ کـه و بـه ایـ  نتیجـه رسـیۀه ردادتهم پهای ای  فیلهای شخصی نامه، به تحلیل کنشفیلم

 کـه دوسـبب یشـته اسـ  بارزی بر اه  و قلم نویسنۀه داشته و  تثییرفضای دو قطبی جامعه 

قطب متضاد ای  داستان نیز در یفتار از فراینۀهای فعلی متفاوتی بهره ییرنۀ؛ قطب مثب  بـرای 

کنـۀ و قطـب منفـی کـه در پـی سازی نکات مثب  دود از فراینۀهای مادی استفاده میبرجسته

ای را برای های ممک ، فراینۀهای رابطهسازی نکات منفی دیگری اس ، از بی  انتخاببرجسته

 .دیگری بریزیۀه اس  نکات منفیتو یف 

الگوی تحـول نقـش زن از همسـر »ای با عنوان ش( در مقاله6936) همکاراننیکوبخ  و -

-های سووشـون و عـادت مـیشناسی اجتماعی رماندار تا مصلح اجتماعی بر اساس نشانهدانه

یـ  نویسـنۀیان های ا؛ یافتهانۀردادتهی پانۀیشگان-، به تحلیل  یار مرکور در سطح نحوی«کنیم

مختلف معنـایی،  هایشیوه بههای زن در ای  داستان، در یفتار دود دهۀ که شخصی نشان می

 سازی هوی  مردانه دارنۀ.انۀیشگانی و نحوی سعی در بازنمود هوی  دود و کمرنگ

در کشورهای عربی و کـارکرد « شناسی اجتماعی هلیۀینشانه»بحث و بررسی درباره نرریص 

م( در 2006احمـۀ )شمار اسـ ، امـا بسیار انۀک و انگش  ایرچهل یفتمانی متون،  ن در تحلی

بـه تفصـیل بـه « علم اللغص النرامی مۀدل الى النرریص اللغویص عنـۀ هالیـۀای»کتابی تح  عنوان 

شناسی اجتماعی پردادتـه یرای هلیۀی و یرر از  ن به سوی نشانهمنۀ نقشبررسی دستور نرام

به بررسـی « جهود هالیۀای فی االتجاه الوظیفی»ای با عنوان نیز در مقاله م(2066اس . عماش )

-پـژوهش وجودی بااسو بودن  ن با باف  موقعیتی مت  پردادته اس . های زبانی و همفرانقش
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در ایـ  مقالـه  ها نمعرفی یا بررسی  های بسیاری در کشورهای  عربی  ورت یرفته اس  که

پژوهشـی کـه رویکـردی   -تا  نجا که بررسی شۀ- کنفانی داستانی در مورد ادبیات .ینجۀینم

های نگاشته شۀه را در پیش یرفته باشۀ، یاف  نشۀ و پژوهش به زبان فارسی() مقالهمشابه ای  

انۀ کـه بـه به بررسی محتوایی یا سادتار روایی بسنۀه کرده غالباً، ایشانادبیات داستانی   درباره

 ردازیم:پمی ها ناکر بردی از 

ایـر غسـان « مـا تبقـی لکـم»کاربسـ  امپرسیونیسـم در رمـان »( در مقالص 6932 اعۀی )-

پـردازد غسان کنفانی بر اساس نرریه سوزان فریس  مـی« ما تبقی لکم»بررسی رمان  به« کنفانی

هـای داسـتانی ای شخصی های  نی و لحرههای امپرسیونیستی ای  رمان، یعنی برداش و جنبه

 کشۀ. ۀه از دنیای واقعی  را برجسته و به تصویر مییا نویسن

-، به«مبانی نرری ادبیات مقاوم  در  یار غسان کنفانی»مقاله  در( 6939بصیری و فال  ) -

ای تحلیلی، ا ول و مبانی نرری ادبیات مقاوم  را در سه محور زنـۀیی غسـان کنفـانی، شیوه

 کرده اس . اش بررسیتکامل فکری و  یار انتقادی و داستانی

 بررسـی تحلیل سادتاری مکـان روایـی در ادب پایـۀاری:»( در 6934) مرادیمیرزایی و  -

-، جایگاه ویژۀ مکان روایی را در رمـان«موردی رمان مردان  فتاب و باقیمانۀه، از غسان کنفانی

دهۀ و چنۀی  ایر دیگـر کـه مـرتبط های رجال فی الشم  و ما تبقی لکم مورد تحلیل قرار می

-نشـانه هیافـ زمینه، نیاز به پژوهش جۀیۀ بـا اسـتناد بـه را ای  پژوهش نیس .  با ای  پیشب

های ادیر مورد توجه بسـیاری از پژوهشـگران قـرار شناسی اجتماعی مایکل هلیۀی که در سال

 حوزۀ ادبیات عربی مشهود اس . یرفته اس ، در راستای تحلیل یفتمانی ادبیات داستانیِ

 ی اجتماعیشناسنشانه -1-2

تـری  ای و به تعبیری مطالعص معنا در عامهای نشانه، مطالعص عام نرام«شناسینشانه»ا طال  

شناسی اجتماعی مطالعـص بودن  ن، معادل وااۀ فرهنگ اس ، لرا نشانه« اجتماعی»مفهوم اس  و 

هنـگ اجتماع یا فرهنگ همچون نرامی از معانی اس  کـه ارتبـاوی دوسـویه بـا زبـان دارد؛ فر

هـا و نرـام ایـۀئولوایکی و زبان با ورود به یسـترۀ نرـام نشـانهکنۀ اجتماعی زبان را تولیۀ می

هلیۀی بـر  ،(16م: 2006)احمۀ، . نهۀجامعه در جه  بازتولیۀ فرهنگ و نرام اجتماعی قۀم می

ی نهـۀ و عنا ـر ا ـلرا بنـا مـی شناسی اجتمـاعینشانهمثابص های نرریص زبان بهای  اساس پایه
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اجتماعی، رمزیان، مت ، موقعی ، یونه کـاربردی  -باف  فرهنگیشناسی اجتماعی زبان را نشانه

   .(666م: 6311)هلیۀی،  کنۀمعرفی می های یفتمانیو نرام زبانی زبان یا سازه

فرهنگـی -بافـ  اجتمـاعیکنـۀ، ای که زبان را متثیر مـیمالفه تری مهم در بی  ای  عنا ر،

و  دهۀرا در دود جای میهای معنایی متکلم( )انتخاب  اجتماعی رمزیاناع جامعه اس  که انو

دهنۀۀ تۀاوم نرام اجتماعی و تغییراتی اسـ  کـه در بازتاب رای انتقال فرهنگ،عنوان مجمت ، به

واحـۀی معنـایی  مثابـصبهشنادتی اجتمـاعی، مـت  در دیۀیاه نشانه» ؛پیونۀدوقوع مینرام بهای  

های زبـان رمزیـراری ها تشکیل نشۀه اس ، بلکه در قالب جملهاز جملهفقط  شود کهتلقی می

 (691)همان:  «شود.می

های یونـایون، بـه رود و زبان بسته به موقعی کار می دا ی به باف  موقعیتیهر مت  در  

، تـرسادهشود، به بیانی نامیۀه می« یونص کاربردی» رود که در ا طال می به کاراشکال متفاوتی 

توان انتخاب زبانیِ یکسان داش . و اما منرـور از بافـ  مـوقعیتی های مختلف نمیدر موقعی 

در ایـ  نرریـه  موقعیـ نیز، نیازمنۀ توضیح بیشـتری اسـ ، شناسی اجتماعی هلیۀی در نشانه

هـای ، توسط یکی از نقشها ن هر یک ازاس  که  «یستره، منش و شیوه» متشکل از سه مالفه

-میرا شکل نرام معنایی زبان  شونۀ کهارائه می -فرانقش انۀیشگانی، بینافردی، متنی -معنایی 

 کننـۀ.به معنای کل پیام کمک می نسبتی یکسانبه و هر یک ( 611 -611م: 2006احمۀ، ) دهنۀ

های  ـورت یرفتـه توسـط افـراد و اهـۀاف یستره به ماهی  یک فعالی  اجتماعی، نوع کنش

با فرانقش انۀیشگانی در ارتباب اسـ . مـنش سـخ ، بـه روابـط  روازای و شود یفته می ها ن

با فرانقش بینافردی در ارتباب اس . شیوۀ سـخ  بـه  روازای پردازد و معنادار میان مشارکان می

بنۀی پیام و ارائص  ن، یا  نچه مشارکان از زبان انترار دارنۀ که در  ن موقعیـ  چگونگی سازمان

 ( و با فرانقش متنی مرتبط اس .621: م2064هۀ، اشاره دارد )بلحوت، برایشان انجام د

یابنـۀ، انۀیشـگانی از فعلیـ  مـی ها از رهگرر یک دستور واایـانیاز ای  فرانقش هرکۀام»

رهگرر سادتار یررایی، بینافردی از رهگرر سادتار وجـه، فـرانقش متنـی از رهگـرر سـادتار 

یـاد شـۀه  هـایرابطه .(614م: 2006)احمۀ، « م انسجام غازیری و یک عامل غیرسادتاری به نا

 توان مشاهۀه کرد:را در شکل زیر میشناسی اجتماعی بی  عنا ر نشانه
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اجتماعی هلیۀی در بررسی متون، بایۀ یفـ  شناسی نشانهرویکرد  زمینه ازبا ارائص ای  پیش

انۀیشـگانی، ی به ترتیب در سـطو  های زبانهنشانرا در قالب  معنادر ادبیات داستانی، نویسنۀه 

 ترسـیم ای بـه سـویدریچـهزبانی،  هایو سپ  با انتخابکنۀ میرمزیراری  و متنی  یافردبین

 تجربها ی از یک نمای د، سطو هر یک از ای   یزینشۀ؛ ییشاحقیق  و بیان احساسات می

 .دهیمائه میار، مورد بررسی در ایل تحلیل داستانرا  دهۀ که بسط بیشتر  نارائه می

 «قمیص المسروقال»داستان کوتاه خالصۀ  -1-3

هـای در یکی از شـب فلسطینی وارۀ  یک روای  زنۀیی« قمیص المسروقال»داستان کوتاه 

ای بـرای دور کـردن سرد و بارانی زمستان اس ، شبی سخ  و ووالنی که با کنۀ چاه و  براهه

هـای سخ  در سایص فقـر و بیکـاری، نگـاه یزنۀی شود وهای چادر  غاز می ب باران از ستون

-از اه  دستص ابوعبۀ قهرمان داستان میزنۀی را که در حسرت پیرهنی تازه اس ، همسر و فر

و حضـور یکبـارۀ  کنۀیررانۀ، تا  نجا که وسوسص دزدی از انبار  رد  اان  به اهنش دطور می

بـرای ، هـالی اردویـاه منفـور اسـ که در میان ا فردی ،ابوسمیرکنۀ. ابوسمیر،  ن را تقوی  می

که در جۀال دیان   ابوعبۀ یزینۀ ورسیۀن به رفاه، دیان  به وو  و پیوست  به دشم  را برمی

در توزیـع سـهمیه غـرایی  تـثدیرو عشق و دۀم  به وو  حیران مانـۀه، پـ  از کشـف راز 

بـا از میـان  رسانۀ تامیتل ابوسمیر را به قدارد،  به همراهاهالی اردویاه را گی  واریان که یرسن

در توزیـع سـهمیص غـرایی  واریـان  تـثدیربرای یک ماه مانع  حۀاقلبرداشت  یکی از سارقان، 

 .نشی  شوداردویاه
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 پردازش تحلیلی موضوع  -2

 گزینش اندیشگانی و بازنمود تجربۀ انسانی:-2-3-1

را در زنـۀیی تشـکیل ای از تجربیات روزمره ما ها بخش عمۀهها و دریاف ها، انۀیشهکُنش

هـای زبـانی های پراکنۀه را در قالب نشـانهدهۀ؛ یک نقش مهم زبان ای  اس  که ای  تجربهمی

ا بازنمودی یـا انۀیشـگانی منۀ، ای  نقش ریرای نرامکنۀ؛ هلیۀی در دستور نقشبنۀی میمقوله

ای اس  که مجموعـهدر مطالعص ای  فرانقش، نکتص اساسی ای  (. 14-19م: 2062فاولر، ) نامۀمی

-های زبانی پیش روی نگارنۀه هس  و هر  نچه که به رشتص تحریر مـیها و یزینشاز انتخاب

شنادتی بـه پژوهشـگر نشانه تعبیر ای   یۀ، امکان ای  را داشته که به  ورت دیگری بیان شود؛

با مـوقعیتی کـه های زبان را در رابطه دهۀ که مناسب یا نامناسب بودنِ یزینشای  امکان را می

-( انتخاب بی  اینکـه چگونـه شـرک 13: م6313)احمۀ، انۀ، تشخیص دهۀ ر  ن به کار رفتهد

در فعـل ا ـلی نمایش داده شونۀ و دود  ن رویۀاد چگونه بازنمود شـود  کننۀیان یک رویۀاد

در ای  جستار برای فهـم بهتـر هـر یـک از ایـ  مفـاهیم بـر روی یردد، لرا جمله منعک  می

-مـی تثکیـۀهای راوی و تمرکز وی بر نرام یررایی زبان با استفاده از فراینۀهای فعلی یزینش

دـود فراینـۀ کـه توسـط یـروه فعلـی  -6: در هر عملی سه مالفه قابل تغییر وجود دارد .کنیم

ای( و  سـه فراینـۀ فرعـی )بیـانی، یابۀ و به سه فراینۀ ا لی )مادی، اهنـی و رابطـهعینی  می

 ی( قابل تقسیم اس .وجودی و رفتار

ییرنۀ، بـۀی   ـورت هایی اس  که در بر میعنوان هر یک از ای  فراینۀها، مبی  نوع فعل

دهۀ. فراینۀ هایی اس  که وقوع یک حادیه یا کُنشی را نشان میکه فراینۀ مادی شامل همص فعل

-اینۀ رابطـهسه حوزۀ احساسات، شناد  و ادراکات انسانی هستنۀ و فرافعالی در  اهنی، شامل

شـود. و امـا در مـورد سـه فراینـۀ ای داص و تغییر و تحول را شامل میای دارا بودن شادصه

تـر از سـه فراینـۀ ا ـلی فرعی، بایۀ ااعان داش  که تشخیص هر یک از  نان در بنـۀ، واضـح

م: 6334)هلیـۀی، در ارتباب با سه حوزۀ رفتار، کـالم و وجـود مطلـق قـرار دارنـۀ.  زیرااس ، 

602) 

پۀیـۀه، رفتـاریر، -یـردریافـ کننۀیان فراینۀهای فوق که بـه ترتیـب کنشـگر، شرک  -2

ای عنا ر حاشـیه-9شونۀ. شنونۀه و موجود نامیۀه می-شنادته، یوینۀه-حامل، شناسا-شادص
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های مــربوب بـه  ن مــوقعی مکانی، چگونگی و سبب کـه  -که عبارتنۀ از یره و دامنه زمانی

 (602-600: 6939)هلیۀی و حس ،  .ینۀ شمار میفراینۀبه

و تعیی  سـبک یزینشـی « القمیص المسروق»برای بررسی سادتار انۀیشگانی داستان کوتاه 

قـرار  وتحلیلتجزیههای مت  مورد وارهادتیار یرفت  فراینۀهای فعلی، تمام جملهنویسنۀه در به 

را از شکل وبیعی نرام یررایی دـار   ها نییرنۀ، به غیر از مواردی که کارکرد یانویص معنا، می

تشکیل شۀه که  وارهجمله 641شود. ای  داستان از کرده اس  و به ساد  بینافردی موکول می

عنوان رفته در مت  را مشخص و جمالتی را به به کاردر قالب جۀول، شمار فراینۀهای مختلف 

 کنیم که روشنگر ایۀئولوای پنهان مت  اس :نمونه اکر می

 ه ى رفشعل    سیرل  منکبا  ،  بلل  ینام   انه    را یعنی،    هاللیص   یل  ینتهر  هرا المط ان
 ابزارشادص              ایرابطه  ای یره مکانی        دلیل       رفتاریر    فراینۀرفتاری    /رابطهحامل          شادص

 (69: م6312)کنفانی،  ع  اوتاد الخیمصجر المیاه الموحلص بعیۀا ت     وریقا         یحفر 
 مقصودفراینۀ مادی     هۀف                   

ای  باران امشب بنـۀ نخواهـۀ  مـۀ، ایـ  یعنـی، او امشـب نخواهـۀ دوابیـۀ بلکـه مـۀام »

های چـادر دور  لود از ستونهای یلکنۀ که  بای حفر میمشغول/غرق در بیلش اس ،  براهه

 «شود.

هـای ای و تو یف شبی سرد و بـارانی در یکـی از اردویـاهرا با فراینۀ رابطهراوی، داستان 

کنۀ؛ حا ل ای  شب بارانی برای شخصی  اول ایـ  داسـتان  بیـۀاری فلسطینی نشی   غاز می

ای حفـر های چـادر  براهـهبایۀ برای دور کردن  ب از ستون چراکهشبانه و عراب دواهۀ بود، 

سـازنۀ در ه چرایی، چگونگی، زمان و مکان فراینۀ را مشخص مـیای ککنۀ. ای  عنا ر حاشیه

کننۀ تا نشانگر زنۀیی سـخ  ابوعبـۀ قهرمـان سراسر داستان حضور دود را بر مت  تحمیل می

 ورد و بـه مخاوـب هـای بعـۀی ابوعبـۀ را فـراهم داستان در غرب  باشنۀ و زمینص ارائص کـنش

 بنمایانۀ:

ر فـی النـا  کفیـه البـاردتی    یـۀس، و الخیمـص    یـۀدل، فینتهی هرا الخنۀق   یود    کم 

 (69: م6312)کنفانی، 
 کیفی   اهنی             پۀیۀه           مادی        هۀف     مادی     هۀف             یره مکانی
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چقۀر دوس  داش  که ای  چاه )کنـۀن چـاه( پایـان یابـۀ و وارد چـادر شـود، و دسـتان »

 «فرو برد.سردش را در  تش 

کنـۀ کـه راوی را وارد اه  حسگر/قهرمانی مـی« کم: چقۀر»سازی عنصر پیرامونی برجسته

اسم و نشانی از او نیس . تمنای پایان یافت  هۀف )کنۀن چاه(، رفـت  بـه دانـه و فـرو بـردن 

ها تا حۀ سودت ، نتیجص وضعی  پایۀار و نامساعۀ ای   وارۀ فلسطینی اس  که یویی راه دس 

یابۀ؛ لرا رفته رفته وسوسص دزدی از انبار سهمیص غرایی  واریـان در اهـ  او ی از  ن نمیدال 

 بنۀد:نقش می

 على الرفش المکسور ...    اتکث،  فان عاد     یم ما لبث، والهث     بهۀوء     قامتهنصب
 ابزار          یره زمانی      مادی      رفتاری     رفتاری             کیفی       رفتاری     

مااا لو سـرق ... :      و فسهن یسثلو لقا عریما  ق     ستشعرام    الخیمص الۀاکنصب      یحۀق

 (64)همان: 
 اهنی            پۀیۀه              بیانی     مخاوب          موضوع/یفتهه مکانی         یر        رفتاری

نف  افتاد، سپ  وولی نکشیۀ که بریشـ  و بـه قامتش را به  رامی راس  کرد و به نف  »

کنـۀ و نگرانی بزریی را ح  مـی کهدرحالیشود بیل شکسته تکیه داد... به چادر تیره دیره می

 «کردم...ش ایر دزدی میپرسۀ: چه میاز دودش می

-و یوینۀه حرف شـۀه یردریاف ها نیز، به ترتیب رفتاریر، کنشگر، وارهدر  تمام ای  جمله

و بـه نـۀ بر فاعل ظاهری داللـ  دارمتصل و مستتر در فعل در زبان عربی، ضمیر  از نجاکهنۀ؛ ا

در « ابوعبۀ»به  نیزی مرکور هاوارهجمله در ضمایر متصل و مستتر، ۀنشوارجاع داده می کنشگر

و به ای   ورت تشخیص فاعل مت  برای دواننـۀه  شوده میارجاع داد بنۀهای نخس  داستان

ضمیر منفصـل کـه قـۀرتی و عۀم جایگزینی « ابوعبۀ»به عل  حرف نام  ایرچه ، سخ  نیس

راوی با  وجود ابوعبۀ بسیار کمرنگ شۀه اس .د، کنشگر دار بیشتری برای القای مفهوم فاعلی 

نیـز، نـاچیز و را  ها، رفتار، شادصه و افکـار و عواوـف ویابوعبۀ کنشسازی حضور کمرنگ

دغۀغص انسان فلسـطینی نیسـ  و او جایی برای زنۀیی بی جهان، زیرا در کمرنگ سادته اس 

بـا دـود  لـراهای یک انسان  زاد، مۀرک و مختار را نۀارد، از ویژیی یکهیچدر شرایط کنونی 

های موجـود در واره از بی  انتخابیزینش ای  جمله«. کردمشۀ ایر دزدی میچه می»یویۀ می
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ای  تصـمیم  درستیبهخ  اهنی و شک و تردیۀ نسب  منۀ زبان، روشنگر شرایط سشبکص نرام

یش دارد، در غیـر ایـ   ـورت اس  و راوی سعی در انتقال بهتر  ن به مخاوب مفرو  دـو

ایـر دزدی کـنم هـیچ »، «توانم دزدی کنممی»، برای مثال: های دیگری نیز وجود داش انتخاب

 و چنـۀی  شـکل دیگـر کـه« اس دزدی تنها راه درو  م  از ای  وضعی  »، «افتۀاتفاقی نمی

 بازنمود دطور فکر دزدی در اه  ابوعبۀ اس .

هنوز دقائقی از وسوسص فکر دزدی نگرشته که با ابوسمیر، فلسطینی دائنی که منفـور اهـالی 

ده روزه در توزیع  رد ماهانص  تثدیرشود و در رونۀ سخ  با او به راز رو میاردویاه اس ، روبه

 برد: واریان پی می

 هناک: على وسعها   قۀ فتح عیونهو یهم       هوو    م  فم ابوسمیر   رائحص التبغ    شمو
 اهنی    پۀیۀه          عنا ر پیرامونی     رفتاریر     رفتاری      رفتاری            کیفی            محیط

 (61: همان... )ۀالح الخبر    فال ترع...الى هناک  ترهبو    فی اللیل  اکیاس وحی   تمشی
 ورمادی   هۀف        بهره    موجود/ کنشگر         مادی     یره زمانی     مادی         یره مکانی

کرد و چشمانش را تا جـایی کـه پچ میپچ کهدرحالیبوی تنباکو را از دهان ابوسمیر شنیۀ »

-رونۀ و بـه  نجـا مـیمیهای  ردی  نجا هستنۀ که در شب راه توانس  باز کرده بود: کیسهمی

 «رونۀ... ای  دبر را برای کسی فاش نک 

زدایـی کنشـگران های  رد، در راستای شخصی بخشی به کیسهبوسمیر در ای  بنۀ با عینی ا

هـای  رد از مخـازن و کنۀ تا بۀی   ورت فراینۀ دار  کردن کیسـهاجتماعی حقیقی عمل می

 دزدیۀن

ییرد، بر ابوعبۀ پنهـان ای  کارمنۀ  مریکایی  ورت میکه توسط وی، نگهبان و درنه ها ن 

 بمانۀ. 

ورزد و های  رد حیران مانۀه اس  بر فهم حقیق  ا رار مـیابوعبۀ از راه رفت  شبانص کیسه

هـایی وارههای زبـانی بـه یـزینش جملـهابوسمیر برای همراه سادت  او با دود، از بی  انتخاب

ماجرا )ابوسمیر، نگهبـان و کارمنـۀ  کنشگرانجرا )دزدی(، زنۀ تا تصویر روشنی از مادس  می

 دهۀ: ارائه دستمزدها از انبار تا فروش و یرفت  کیسه رونۀ درو ها و  مریکایی(، شادصه
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   لنـا   سـیمهۀ  الحـارس،  ان نـاکه    نرهب بهـا و  المخزن    م  کیاس الطحیا   نخر  

 ولین الری سیت،  ادائما   یفعل   ماء   ککل شی
ور    هۀف     سنجشی  مادی   بهرهمادی       هۀف               یره مکانی      مادی       یره مکانی  کنشگر          

            دی  دامنه زمانی    شنادته ما

ء   ل شی،   کال تعجب،   الوکالص فی   انه الموظف األمریکی االشقر،  و ال ان ،    انا     ی ل

    عۀ االتفاقب    جائزا      صبحی
ای       حامـل        رابطـهاهنـی         شناسـا               شناسـا                   یـره مکـانی              ای  شناسارابطه

 شادص  یره زمانی                     

 (61 م:6312نفانی، )ک باالتفاق   کله..  وقبضت    وان ،   اقبضا    وان،   یبیع    المریکیا 
 گر   مادی    حامل      شادصکنشکنشگر        مادی  کنشگر  مادی         

بریم، نگهبان همه شـرایط را بـرای مـا کنیم و به  نجا میهای  رد را از انبار دار  میکیسه»

ه دهۀ، کسی که فروش  ردهـا را بـه عهـۀکه همیشه ای  کار را انجام می وورهمانکنۀ مهیا می

دواهۀ یرف  م  نیستم، تو هم نیستی، او کارمنۀ  مریکایی مو بـور در  اانـ  اسـ ، تعجـب 

ییـری و ییرم، تو مـیفروشۀ و م  میشود،  مریکایی میپ  از توافق  ماده می چیزهمهنک ، 

 «وبق توافق اس . چیزهمه

که رونۀ دزدیـۀن ها، ابوسمیر و کارمنۀ  مریکایی همگی کنشگرانی هستنۀ وارهدر ای  جمله

غالـب فراینـۀها، مـادی و از نـوع کُـنش  بنـابرای ییـرد، های  رد توسط  نان  ورت میکیسه

ییـرد کـه یـک هر یک از ای  کنشگران سهم دود را از کارمنۀ  مریکایی مـی درنهای هستنۀ، 

های های کارمنۀ  مریکایی از موضع قۀرت و کنشکننۀ، کنشمعنای ضمنی را با دود حمل می

دستانش ناشی از جایگاه فرودستی  نان اسـ . ابوعبـۀ پـ  از فهـم حقیقـ  در ابوسمیر و هم

یررانـۀ از فقـر و تنگۀسـتی، های متعۀدی را از اه  دـویش مـیمۀت زمان کوتاهی واقعی 

-های مضطرب همسر، عبۀالرحم  که در حسرت پیرهنی نو مانـۀه، و تمـام شـببیکاری، نگاه

در توزیـع  تـثدیرکشف راز  درنهای هۀ بود، بیرون از دانه بمانۀ و های بارانی که مجبور دوا

هـای  رد؛ و در های کارمنۀ  مریکایی هنگام تحویل یـرفت  کیسـهو دنۀه  رد، دیان  ابوسمیر

دهۀ و با پایان دادن به زنـۀیی ای  بحبوحه ابوعبۀ مانۀن در کنار اهالی را به دیان  ترجیح می

 بیفتۀ: تثدیرتوزیع  رد به دهۀ، ابوسمیر، اجازه نمی
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علـى    بعنـف رهیـبه   هوى ب   کیفو    الى مافوق رأسه   لرفشا   رفع  کیف   لم یۀر

 زوجهه    جرت   کیف    لم یۀرر.. و رأس ابی سمی
ــادی    ــ        م ــۀف              کیفی ــزار         ه ــادی     اب ــ   م ــی    کیفی ــ          اهن ــۀف               کیفی           ه

 اهنی        کیفی  مادی    کنشگر           

هرا     ان الطحی  ل  یتثجل توزیعه: فی وجهها    صیحی   وهو،   عیۀا ع  جسۀ ابی سمیرب

 (63)همان:  الشهر
   یره زمانیدامنه مکانی                 یوینۀه   بیانی   یره مکانی                 یفته                             
نۀانس  چگونه بیل را باالی سر ابوسمیر بلنۀ کرد و چگونه با شۀت  ن را بر سر ابوسـمیر فـرود »

-ابوعبۀ بر  ورت زنش فریاد مـی کهدرحالی ورد..و نۀانس  زنش چگونه از جسۀ ابوسمیر دور کرد 

 «نخواهۀ افتاد. تثدیرکشیۀ که ای  ماه توزیع  رد به 

کننـۀۀ سـبک هـر متنـی اسـ ، انـواع یک ویژیی داص زبانی، تعیـی  بسامۀ کارکرد از نجاکه

های ابوعبۀ )دود( و ابوسمیر )دیگری( مورد وارهیررایی ای  داستان در جمله-فراینۀهای فعلی

 شمارش  ماری قرار یرف :
 

                                

  
  

 

 

  
 

  
  

  

  

 

                                                       

دود دیگری

 
 

که مـت  چـارچوبی شود های داستان مشخص میوارهبا ارائه روش  ماری و شمارش جمله

شویم که راهبـرد یفتمـانی غسـان ها متوجه میوارهکنشگرانه دارد؛ اما با نگاهی به تحلیل جمله

بـار تکـرار 43های ابوعبۀ، راهبرد حرف کنشگر اس . بر وبق  مار ما با رغم تالشکنفانی، علی

کمتـری  حرف کنشگر )ابوعبۀ( مواجهیم، اما حرف کنشگر برای شخصی  ابوسمیر بـا بسـامۀ

هایی که در وول داسـتان ها و کنشحرف ابوعبۀ با وجود فعالی  بنابرای  ورت یرفته اس ، 

دارد، معنادار اس . ای  حرف از منرر یفتمانی نشانگر حرف انسان فلسطینی، وابسته کـردن او 

هـای او در یـک اردویـاه فقیرنشـی  یمر بـودن تـالشبه نانی بخور و نمیر، نادیۀه یرفت  و بی

تری از ابوعبۀ به عنوان مۀرک، یوینۀه و کنشگر اس ؛ اما در پایان داستان شاهۀ حضور پررنگ
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کنۀ و حضور دـود رغم قرار یرفت  در وضعیتی بغرنج اقۀام به قتل ابو سمیر میهستیم که علی

-ولبی و زنۀه نگهجویی، مبارزهکنۀ. یویی تنها ح  انتقامعنوان کنشگری فعال مسجل میرا به

-های مقاومتی اس  که از ابوعبۀ کنشگری مطابق دواستص غسان کنفـانی مـیاشت  ای  ارزشد

 سازد. 

 روابط بینافردی بازنمود درکارکرد زبان -2-3-2

)فـاولر، « شـودواسطص کـارکرد بینـافردی زبـان محقـق مـیارتباب مت  با باف  موقعیتی، به»

 یروابطـ تثبیـ  و تنرـیما دیگـران و یر چگـونگی تعامـل بـانبیـ  کارکرد یا(؛ 636م:  2062

در  های دـوداهیدیۀ بر مخاوب و القای تثییریراری همچونبنا به مقا ۀی  که اجتماعی اس 

در ایـ  سـاد  فا ـله اجتمـاعی و  (691م: 6331)بوشـحۀان،  .شـودیار مبرقرارتباب زبانی 

 دارد. ای در ایجاد رابطص داص میان نویسنۀه، مت  و دواننۀهوجهی  نقش عمۀه

 وجهیت -2-3-2-1

اسـ  کـه  یفتص دـویش نسب  بهیوینۀه ییری و قضاوت در نرریص هلیۀی، جه  وجهی 

(. 901: م2003ف، فـارکلو)شود درجات مختلفی از تردیۀ، یقی ، احتمال، الزام و... را شامل می

ود یا شای  ا طال  در قالب ای  مفهوم قابل بررسی اس  که  نچه میان دو ورف رد و بۀل می

اوالعات اس  یا دۀمات، به ای   ورت که در رابطص میان یوینۀه و شنونۀه یـا اوالعـاتی در 

شود، یا اینکه در قالب وجـه پرسشـی تقاضـا و دردواسـ  یـرفت  قالب وجه دبری ارائه می

م: 2066احمـۀ، شود )دۀماتی در قالب وجه امری دریاف  می درنهای شود، و یا اوالعاتی می

11). 

ساس  نچه تاکنون مطر  شۀ به بررسی وجهی  در داسـتان کوتـاه القمـیص المسـروق بر ا

پردازی سـوم شـخص یـا راوی دانـای کـل مفسـر و پردازیم. یفتمان داستان با شیوۀ روای می

ای بی  دو شخصی  ا ـلی داسـتان، ابوعبـۀ و ابوسـمیر در استفاده از سادتار یفتمانی محاوره

زمینه هر یـک از شود؛ در پ ه تا پایان با وجوهی متغیر روای  میجریان اس  که با بیانی ساد

-نمایی برجسته شۀه اس  که مانع یکنوادتی و رکود مت  مـیها، نوع دا ی از وجهشخصی 

 شود:
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رفع رأسه الى السماء المرلمـص وهـو یقـاوم شـتیمص کفـر  ـغیرۀ اوشـک  ان تنزلـق عـ  -

بل سیرل منکبـا علـى رفشـه، یحفـر ل  ینام هرا یعنی انه اللیلص... ل  ینتهیلسانه...ان هرا المطر 

 (69: م6312وریقا تجر المیاه الموحلص عم اوتاد الخیمص...)کنفانی، 

در برابر زشـتی کفـری کوچـک کـه  کهدرحالیسرش را به سوی  سمان تاریک بلنۀ کرد، »

مـۀ...ای  یعنـی او کرد...ای  باران امشـب بنـۀ نخواهـۀ  بیاورد، مقاوم  می زبان بهنزدیک بود 

 لود از های یلکنۀ که  بای حفر میامشب نخواهۀ دوابیۀ بلکه مۀام روی بیلش منکبا،  براهه

 «های چادر دور شود.ستون

رونـۀ  از نجاکـهاستفادۀ از وجه دبری نشان از قطعی  کالم نـزد راوی دانـای کـل دارد و  

قیقی هزاران فلسطینی  واره اس ، کارکرد داستان و هر  نچه که اتفاق افتاده، بخشی از تجربص ح

نمایـۀ؛ بـه  ورنۀ، وبیعی میمی به زبانهایی که و قطعی بودن یزاره« هریز»بر وااۀ  تثکیۀ، «ل »

های وجهی مطلق، از وجود دیۀیاهی شفاف نسب  بـه عمومی   ورت»تعبیر نورم  فرکالف 

 (  631: ش6913)فرکالف، « کنۀجهان حکای  می

یـاه در معنـای  های داسـتانی اسـ  کـهشیوۀ ارتباوی دیگری بی  شخصی ، وجه پرسشی

 شود:حقیقی به قصۀ یرفت  اوالعات از مخاوب پرسیۀه می

منـر متـى و انـ  / (64: م6312)کنفـانی، هل تریۀنی ان اسرق ألجل مشاکل عبـۀالرحم   

 (61تتعامل مع هرا الحارس و الک الموظف )همان: 

از چـه زمـانی بـا ایـ  /  ور مشکالت عبـۀالرحم  دزدی کـنم دادواهی که بهاز م  می»

 «کنی نگهبان و  ن کارمنۀ کار می

، مهـارت نویسـنۀه در انتخـاب در بـی  جمـالت دبـری وجه پرسشیکارییری متناوب به 

مطلق راوی، رکود و ایسـتایی مـت   زمامۀارییرارد که مانع شخصی را به نمایش میوجوه بی 

 حالباای رهانۀ، ها میو یزارش  رف واقعی  مت از دوانش یکنواد   شود و دواننۀه رامی

رود و هۀفی غیـر  به کارامی که با وجه التز شودارزش هنری ای  وجه در کالم زمانی بیشتر می

 از یرفت  اوالعات را در دود جای داده باشۀ.:

 (61لمااا ال ترهب لتنام و تترکنی وحۀی  )همان:  

 «بی و تنهایم بگراری روی بخواچرا نمی»



 شماره شانزدهم        مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                            642  

 

در ای  بنۀ، هۀف ابوعبۀ از پرسش، دردواس  اوالعات از ابوسـمیر نیسـ ، بلکـه نـوعی 

دهۀ حضور ابوسمیر برای ابوعبۀ سخ  و غیر با درجص الزام پایی  اس  که نشان می« دواس »

 قابل تحمل اس . 

بایـۀ، شـایۀ،  سـازِیبا یکی از عوامـل التزامـپرسشی  وجههمراهی شنادتی از دیۀیاه نشانه

شـنادتی بـه افعال از قبیل دواست  و توانست ، ارزشی هنری و زیبایی کاش، ایر، مبادا و بردی

توان یف  معادل مبحث معانی یانویص جمـالت ، که می(14: ش6919)وحیۀیان، بخشۀ وجه می

دیـۀه « و لـو مـااا»هایی از ای  کارکرد هنری در ای  داستان، در همنشـینی انشایی اس ؛ نمونه

 :شودمی

ا مـ  هـرا ئو مااا لو بـاع شـی...کیسی  ... عشرۀ  فمااا یضر الناس لو انه سرق کی  الطحی 

الى واحۀ م  اولئک یتمتعون بقۀرۀ عریمص على استنشـاق روائـح مسـروقات و بقـۀرۀ  الطحی 

 (64: م6312)کنفانی،  اعرم فی المساومص على یمنها 

-او یک کیسه...دو کیسه...ده کیسه  رد بۀزدد  و چـه مـی رسۀ ایرچه ضرری به مردم می»

شود ایر مقۀاری از ای   رد را به یکی از همان کسانی که قـۀرت زیـادی در استنشـاق رایحـص 

 «زنی بر سر قیم   ن دارنۀ، بفروشۀ اموال دزدی دارنۀ و قۀرت بیشتری در چانه

نشـان دادن قهرمـان در ایـ  داسـتان  و متردد« مااا و لو»با کاربس  در ای  بنۀها، نویسنۀه 

هـای ها و واکـنشقصۀ دارد، یرر از یک بحران را به نمایش بگرارد تا عواوف انسانی و کنش

توانـۀ از او را در سادتار اجتماعی بسیار وبیعی بنمایانۀ؛ با ای  تعبیر که فقـر و محرومیـ  مـی

 دهۀ:ن  امانش نمیانسانی که عاشق وو  اس ، فردی بسازد که وسوسص دزدی و دیا

ان راقه وشعر ابوالعبۀ ان القضیص اشۀ تعقیۀا م  سرقص کی  او کیسی ... لکنه فی الوق  ااته 

یعود یوما الى دیمته و فی یۀه قمیص جۀیۀ لعبۀالرحم ، و اغرا   غیرۀ بام العبۀ بعـۀ هـرا 

حـۀها تسـتحق الحرمان الطویل/ کم ستکون ابتسـاماتهما جمیلتـی  ان ابتسـامص عبـۀالرحم   لو

فسـیبۀو  و لـو نجـح... ای مسیر اسود ینترر ام العبـۀ و ولـۀها... لو فشل ولکنه الشکالمغامرۀ 

عبۀالرحم  انسانا جۀیۀا و سیقتلع مـ  عیـون زوجـه الـک السـاال المخیـف فسـنتهی مثسـاۀ 

 (61: همان) الخنۀق  فی کل لیلص ممطرۀ...
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 حـالدرعی ا دو کیسه  رد اس ... امـا تر از سرق  یک یابوعبۀ ح  کرد که قضیه پیچیۀه»

محرومی  ووالنی پیرهنی جۀیـۀ  ازای پ  کهدرحالیدوس  داش  که روزی به چادر بریردد 

زیبـا  ها نهای کوچکی برای ام عبۀ./ چقۀر لبخنۀ برای عبۀالرحم  در دس  دارد،  و دواسته

ایـر ارزد، امـا اجویی مـیتنهایی بـه همـص ایـ  مـاجرشک لبخنۀ عبۀالرحم  بهدواهۀ بود، بی

در انترار ام عبۀ و پسرش دواهۀ بود...اما ایر موفق شـود شکس  بخورد...چه سرنوش  بۀی 

ترسناک از چشمان زنش دواهۀ افتاد و مصیب   ساالشود و  ن عبۀالرحم  انسان جۀیۀی می

 «در هر شب بارانی پایان دواهۀ یاف . راههکنۀن  ب

، در حسرت  دریۀ لباسی نو  برای عبۀالرحم  اسـ ، قهرمـان دنبال فقری دیری ابوعبۀ به

 فرزنـۀشکنۀ در نبردی درونی با فطرت پاکش، دود را قانع کنۀ کـه لبخنـۀ داستان، تالش می

در ای  بنۀها حاکی از عۀم قطعیـ  « ایر»ارزش دطرپریری، دزدی و دیان  را دارد؛ اما تکرار 

داللـ  دارد. در حقیقـ ، انتخـاب واایـان قهرمان اس  و  بر تـرس و  شـفتگی روحـی وی 

ه قصۀ همراه سـادت  مخاوـب بـا قهرمـان و بـرانگیخت  حـ  القاکننۀۀ تردیۀ در ای  بنۀها، ب

 لقای پیام در زبان یزینش شۀه اس . و امـا وجـه امـری،همۀردی از بی  راهکارهای مختلف ا

 :  شودو توبیخی، در ای  داستان تنها در کالم ابوسمیر دیۀه مینهی 

الـم أقـل / فال ترع الخبر الحۀان رأی  االن کی  وحی  یمشی م  امامک  اسمع یا ابا العبۀ

 (61: همان) لک أن تحفر دنۀقک فی النهار 

دبر را برای کسـی  رود،راه میروی  روبه  ردی دیۀی که یوش ک  ابوعبۀ ایر االن کیسص»

 «نی فاش نک /  یا به تو نگفتم که چاه  را در وول روز حفر ک

کنـۀ؛ هایی اس  که قطعی  را در کـالم ابوسـمیر تثبیـ  مـیکاربرد جمالت امری از مالفه

-دوبی نشان مـیبرد شخصی  قاوع و مستقل و کنشگر او را بهمی به کارجمالتی که ابوسمیر 

کنۀ به ای  معناس  ابوسمیر در کالم دود از جمالت امری استفاده می کههنگامی بنابرای دهۀ، 

تری  حال  را بریزیۀه اس .اما ابوعبۀ، شخصـی  محـوری های ممک  قطعیبی  انتخاب که از

کنۀ که معمول بیکاری، فقر و محرومی  و فشـارهای متحمـل داستان سیری ناامیۀانه را وی می

های  غازی  مت  تکرار جمالت پرسشـی، شـرب و تردیـۀ قسم  در لرا، اس  همسراز سوی 
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نمـایی در او دارنۀ؛ اما سـیر  ـعودی وجـه تزلزلحکای  از سریشتگی، عۀم قطعی ، ترس و 

 یفتار وی از تردیۀ به قطعی  در قالب سه مسئله قابل بررسی اس : 

 انۀیشیۀن به وضعی  هزاران  واره دیگر:-

یقول فیه لرجال المخیم و لنسـائه ان الطحی  فی الوق  الری  طر له ان الک االمیرکی یبیعد

 (61: م6312)کنفانی، ...توزیع االعاشص سیتثجل الى نهایص االیام العشرۀ االولى م  الشهر

مـردان و -به اهنش دطور کرد که  ن  مریکایی، درس  در زمانی که بـه اهـالی اردویـاه  »

دواهـۀ افتـاد،  رد  تثدیرپایان دهص اول ماه بعۀ به شۀ که توزیع کمک غرایی تا یفته می -زنان

 «فروشۀ.را می

 ورد، تصـور کارمنـۀ ای که فکر کردن به  ن، زمینص یرر از تردیـۀ را فـراهم مـیاولی  نکته

 مریکایی در حال فرودت   ردی اس  که هزاران  واره انترار یرفت   ن را دارنۀ و روزها رنـج 

کننـۀ، غافـل یی در برابر فرزنۀان را به امیۀ توزیع  ن تحمل میاز  ن شرمنۀ ترمهمیرسنگی و 

 از اینکه عل  ای  فقر،  همکاری فردی دائ  با دشم  در سرق  کمک غرایی  نان اس .

 اومینان از ای  مسئله که زن و فرزنۀش شرایط سخ  را تحمل دواهنۀ کرد:-

کـان یبـۀو لـه . ا وحینا لالکلان عشرۀ ایام ستمضی قبل ان یجۀولقۀ کان  تعنی فی نررتها 

 (63کان یکف ع  ولب االکل بالحا . )همان:  لقۀ ،ایضا ان عبۀ الرحم  یفهم الموقف تماما

ه ده روز پیش از  نکه  ردی برای دوردن بیابنۀ، دواهۀ یرش . ای  معنا بود ک در نگاهش»

کنۀ و دسـ  میدرک  کامالًرسیۀ که پسرش عبۀالرحم  ای  موقعی  را همچنی  به نررش می

 «کشۀ.می از دردواس  دوراک

سـازی  یـۀ و فـاعلیدر ای  بنۀها وجهی  و بازنمایی غیر مستقیم یفتار به کمک ابوعبۀ می

شـود، ییری زن و فرزنۀ همـراه مـی)بیان عقیۀۀ شخصی ( که با قطبی  مثب  نسب  به موضع

که انتخاب ای  زاویـه دیـۀ بـر  ریتثییبخشۀ. قهرمان داستان می بیشتری  بار قطعی  را به یفتار

ییری میـان یرارد، تقوی  و تثبی  جایگاه ابوعبۀ اس  که در جایگاه تصمیمیفتمان داستان می

-های نفسانی ترجیح مـیمنفع  جمعی را بر دواسته درنهای دیان  و دۀم  قرار دارد و او 

 دهۀ.
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 جویی از شخص دائ :ح  انتقام-

الری یفـرک  هو واالمیرکیالواقف امامه کالشبح االسود،  وسمیربا هرا اان هو سبب التثجیل،

راحتیه النریفتی  امام اکوام الطحی  و هو یضحک بعیون زرقاء، لم یۀر کیـف رفـع الـرفش الـى 

 (63مافوق رأسه و کیف هوى به بعنف رهیب  على رأس ابی سمیر... )همان: 

-میر بسان شـبحی سـیاه روبـههای غرایی اس ، ابوسدر توزیع کمک تثدیرپ  ای  سبب »

کنـۀ هـای  رد پـاک مـیرویش ایستاده، او و کارمنۀ  مریکایی که دستان تمیزش را مقابل کومه

نۀانس  چگونه بیل را باالی سر ابوسمیر بلنۀ کرد و دنۀد، با چشمان  بی می کهدرحالیتکانۀ، /می

 «چگونه با شۀت زیادی  ن را بر سر ابوسمیر فرود  ورد..

ۀن به ای  حقیق  که کارمنۀ  مریکایی  اان  و ابوسمیر، بر فقر و محرومی  اهالی اردویـاه انۀیشی

ای ابوعبۀ را به انۀ، لحرهافزاینۀ و یروت دویش را بر پایص معاملص نان بخور و نمیر  واریان قرار دادهمی

ز میـان برداشـت  یکـی از رسانۀ تـا بـا اابوسمیر را به قتل می درنهای کنۀ؛ تا اینکه حال دود رها نمی

 در توزیع مواد غرایی شود. تثدیربرای یک ماه مانع  حۀاقلها، واسطه

 فاصله اجتماعی-2-3-2-2

ایـر در  فا له اجتماعی با میزان کنترل یا قۀرت یک مشارک بر مشارک دیگر سروکار دارد؛

پایگـانی اسـ  و بیشتری بر دیگری داشته باشۀ ای  رابطـه  کنترل یک رابطه دویانه یک عامل،

رتبه مثل دوستی، دشمنی و  شنایی باشـۀ، ناپایگـانی دواهـۀ بـود. لـرا روابط هم کهدر ورتی

یرشتص روابط بی  مشارکان بسیار حائز اهمی  بوده و نمودی از سادتار اجتمـاعی بـه حسـاب 

(. بـر 646: ش6939)هلیـۀی، یـرارد مـی تثییرهای ارتباوی  ینۀ، بۀی   ورت که در سبکمی

هـای داسـتانی، وجـود دو رابطـص پایگـانی و ای  اساس، بررسی یفتمـان حـاکم بـر شخصـی 

کنۀ؛ رابطص کارمنۀ  مریکایی با ابوسمیر، نشـان از موضـع می تثییۀناپایگانی را در داستان مرکور 

 قۀرت کارمنۀ  مریکایی دارد:

ب التـثدیر فـی ان الموظف االمیرکی یطلب منی دائما ان اضع الوق  بالمقۀمـص، هـو ال یحـ

 (61: م6312المواعیۀ...علینا أن نبۀأ اآلن...اسرع. )کنفانی، 

در  تـثدیردواهۀ که وق  را سرلوحه کار قرار دهـم، او کارمنۀ  مریکایی همیشه از م  می»

 «قرار را دوس  نۀارد...بایۀ االن شروع کنیم...عجله ک .
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-، با ناپایگانی قۀرت و همها نشمنی اما در رابطص میان ابوعبۀ و ابوسمیر، به سبب کینه و د

 شویم:ترازی ای  دو شخصی  مواجه می

 (61اح  بضیق یثدر بخناقه، انه یکره اباسمیر منر زم  بعیۀ... )همان: 

احساس دفگی کرد/ احساس کرد که شۀیۀا تح  فشار اس / عر ه بر او تنگ شـۀه، او »

   «دیرزمانی اس  که از ابوسمیر متنفر اس .

توانۀ بسیاری از کارهـا در روابط بلنۀمۀت یکی از مشارکان وبیعتا می»تقۀ اس ، هلیۀی مع

( در ای  داستان نیز، در رابطص 646: ش6939)هلیۀی،  «بینی کنۀ.های ورف دیگر را پیشو یفته

عبـۀ، های امبینی واکنشچنانکه پیشابوعبۀ و همسرش با کمتری  فا لص اجتماعی مواجهیم،  ن

اش پ  از ناکامی ابوعبۀ در یافت  شـغل، بـر وی پوشـیۀه های تکراریاو و سوال رنج و انۀوه

 نیس :

له ااا ما ددل وهی تغرس کفیها فی العجی  و تغرس عینیها فی عیونه: هـل وجـۀت ستقول 

...مااا عنۀه اللیلص لیقول لها سوى ما کیف استطاع ابوفالن ان یشتغل هنا  اان  سنثکلعمال  مااا 

 (69: م6312)کنفانی، ..ل لیلص.یقوله فی ک

دسـتانش را در دمیـر و چشـمانش را در  کـهدرحالی نگاه که به دانه وارد شـود، زنـش »

فالنی چشمان ابوعبۀ کاشته اس ، دواهۀ یف :  یا کاری پیۀا کردی  پ  چه دواهیم دورد  

ن چیزی که امشب چه دارد که به او بگویۀ جز هماچگونه توانس   نجا مشغول به کار شود ...

 «یویۀ...هر شب می

ها، شرایط سخ  زنـۀیی در اردویـاه، ایسـتایی و عـۀم تغییـر در وضـع وارهدر ای  جمله

-معیشتی  واریان سبب شۀه اس  که ابوعبۀ با یک بـرش زمـانی بـه جلـو، اتفاقـات و یفـ 

بیان دارد تـا  عبۀ دواهۀ داش ، در قالب افعال زمان  ینۀهویوهایی را که با ورود به دانه، با ام

   کنۀ. تثکیۀبر محو شۀن فا له بی  ای  دو شخصی  

 داستان متنی دهیسازمان—2-3

-بـهمـت  را اوالعات انۀیشگانی و بینـافردی  دهیسازمانمسئولی  ترتیب و  فرانقش متنی،

دهـۀ دواننۀه مـت  را از مجموعـه جمـالت کورکورانـه تشـخیص مـی کهووریبهعهۀه دارد، 
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-تقسیم مـی« انسجام»و « اوالعاتی»، « غازیری»به ساد  ای  فرانقش  . (640: م2006، احمۀ)

 د.شو

 و اطالعاتی  ساخت آغازگری -3-2-1

واره را به منزلص یک پیـام در نرـر بگیـریم، ایـ  پیـام از دو ارتباوی، ایر بنۀ یا جمله از دیۀ

یویـۀ رۀ  ن سخ  میشود.  غازه،  ن چیزی اس  که جمله دربامی تشکیل  غازه و پایانهبخش 

یا  شنا اس . جزء دوم جمله، یعنی  نچه  اوالعات کهنهنقطص  غازی  پیام و حاوی  به عبارتیو 

شـود کـه مقصـود کـالم اسـ  و از یویۀ، پایانه نامیـۀه مـییوینۀه یا نویسنۀه دربارۀ  غازه می

 غالبـاًسـازد و اهمی  ارتباوی بیشتری بردوردار اس ، زیرا هۀف ارتباوی پیـام را محقـق مـی

اس  که نویسنۀه قصۀ انتقال  ن را بـه دواننـۀه دارد. در زبـان عربـی،  ایاوالعات تازهحاوی 

هـای داسـتان کوتـاه وارهالگوی معیار جمله به دو  ورت اسمیه و فعلیـه اسـ ، غالـب جملـه

 کننۀ:نیز از ای  الگوی معیار تبعی  می« القمیص المسروق»
 

 ن عربیالگوی معیار جمله در زبا

 جملص فعلیه: فعل+فاعل جملص اسمیه: مبتۀا+ دبر
 

 ...انفاسـه تلفـح جبینـه البـارد یحـ ص ویلهث م  البرد فـی وـرف الخیمـ ان عبۀالرحم   

                                          (                   61م: 6312)کنفانی، 
 اوالعات تازه-اوالعات کهنه      پایانه - غازه    اوالعات تازه       -انهپای                 اوالعات کهنه    - غازه  

هایش، پیشـانی کنۀ نف زنۀ و ح  میعبۀالرحم  از سرما در یوشص چادر نف  نف  می»

 «سوزانۀ.سردش را می

در ای  دو جمله که مطابق الگوی معیار زبان عربی، جمله نخس ، اسمیه و جملص دوم فعلیه 

و شرایط نامناسـب محرومی  »منرورشنادتی  تثییرکالم بر روی پایانه قرار دارد که  تثکیۀاس ، 

و به لحـا  اوالعـاتی، اوالعـات  دهنۀمی قرار تثکیۀرا مورد « یک کودک فلسطینی در اردویاه

-، عبۀالرحم  در جایگاه پایانه و مقصود کـالم قـرار مـی. حال ایرانۀدادهجایتازه را در دود 

منرورشنادتی جمله  تثییرداد و جلوه می رنگکمع نامساعۀ وی نامشهود یا بسیار یرف ،  اوضا

 شۀ. به معرفی شخصی که در ای  شرایط قرار یرفته اس ، منتهی می  رفاً
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و اما نکتص مهمی که در رابطه با جایگاه اوالعات کهنه و تـازه نبایـۀ از قلـم انـۀاد ، ایـ  

زنـۀ، لـرا  غـازیر، نشـانۀار الگوی معیار جمله را بر هم میاس  که نویسنۀه یاه بنابر اهۀافی، 

هـا هریونه جابجایی سازه»، دیگرعبارتیبه ییرنۀ؛قرار می ازجملهشود و اوالعات تازه در  غمی

 درنتیجه مۀن ترتیب واایانی جۀیۀ و  به وجودنشان دود به جایگاه  غازه، سبب از جایگاه بی

 :(613: ش6932زاده،قایل) « شودساد  نشانۀار جمله می

: ش6312)کنفـانی،   ...ان  العیون المتلهفص تقع فی دیبص األمـلک فی کل دیام قریص النازحی 

69   ) 
 اوالعات کهنه-پایانه               اوالعات نو               - غازه

 «دهنۀبار امیۀشان را از دس  میدر تمام چادرهای روستای پناهنۀیان، چشمان حسرت»

بـا عـۀول از نُـرم زبـان، در  «فی کل دیام قریص النازحی »واره، عنصر پیرامونی در ای  جمله

قرار یرفته اس  تا  غازۀ نشانۀار، مقصود ا لی پیام یشته و اوالعاتی تازه در ادتیار  ازجمله غ

شـۀن از توزیـع کمـک غـرایی، در مـورد  مـثیوسمخاوب قرار دهۀ، مبنی بر اینکه ناامیۀی و 

شـود کـه وی ابوعبۀ، و ای  مسـثله دـود سـبب مـی فقطنهکنۀ ی اهالی اردویاه  ۀق میتمام

هـای وااه» های ابوسمیر نشود و مصلح  جمع را فۀای منفعـ  فـردی نسـازد.تسلیم وسوسه

-نشانۀار عالوه بر اشارت به مصۀاق داص، نگرش یوینۀه و نویسنۀه را نیز در دود جای مـی

انـۀ کـه بـر چنۀی  مورد نیز عنا ر وجهی به  غاز کالم منتقـل شـۀه )در ای  داستان در« دهنۀ.

 قضاوت و ارزیابی یوینۀه/نویسنۀه نسب  به پیام دالل  دارد:

 (    61)همان:  دیبص األمل التی کان  ترتسم فی وجهها االسمر کم هی مالمص
 ت کهنهاوالعا-پایانه                  اوالعات نو                       - غازه

 «بس .چه درد ور اس ، ناامیۀی و حسرتی که در چهرۀ ینۀمگون او نقش می»

زیرا بـه لحـا  معنـایی،  غـازه بـر ارزیـابی ،  غازیر در ای  جمله حامل اوالعات نو اس 

عبۀ نقش بسته اسـ  و ایـ  ارزیـابی کنۀ که بر چهرۀ اممی تثکیۀابوعبۀ از دردناک بودن یثسی 

 ابوعبۀ تنگ و  رامش را از او سلب کنۀ. توانۀ عر ه را برمی
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 انسجام   -3-2-2

دانۀ که بیانگر روابط معنـایی موجـود در مـت  اسـ  هالیۀی، انسجام را مفهومی معنایی می

سازد، حضور ابزارهای بودیی یا  نچه که مت  را می( و معتقۀ اس ، مت 266 م: 2066)بلحوت،

 ،معنایی( و پیونۀی )افزایشـیی )تضاد، تکرار و هم، حرف( واایانجایگزینی دستوری )ارجاع،

ها، بنۀها و واحۀهای یفتمـان ، زمانی، تفضیلی...( اس  که شبکص روابط معنایی بی  جملهسببی

القمـیص »در بخـش انسـجامی، داسـتان کوتـاه ( 610: ش6932زاده،دهۀ. ) قایـلرا تشکیل می

   شود.یاز حیث حضور ابزارهای اکر شۀه، بررسی م« المسروق

 ارجاع -3-2-2-1

عنصری اس  که با اشاره به عنصری دیگر قابل تفسیر اس  و معنـای  ن از وریـق ارجاع،  

ضـمایر، ادات اشـاره، ظـرف و حـروف »یـردد. از نرـر هلیـۀی کشف مرجع  ن مشخص می

 شـونۀتقسیم میمتنی متنی و بروندرون دو یونه عنا ر ارجاعی هستنۀ که به تری مهمتشبیهی 

قرار دارد که بر اساس موقعیـ   مت درونمتنی، مرجع در ارجاع درون .  (622: م2064همان، )

یعنی مرجع پیش از عنصر ارجاع  مـۀه « مرجعپیش»نسب  به عنصر ارجاع به دو نوع ارجاع   ن

ارجاع بـه  ،متنیارجاع برون و اما  شود.تقسیم می یا ارجاع به مابعۀ« پ  مرجع»اس  و ارجاع 

یابۀ و نیازمنـۀ مین مت دروندواننۀه مرجعی  اس ، بۀی  معنا کهف  بیرونی و موقعیتی مت  با

 شـودارجـاع داده مـیو در واقع ضمیر به مرجعی دار  از مـت   اس اوالعاتی دار  از مت  

رفته اسـ   به کارتنها در یک مورد  متنیبروندر ای  داستان، ارجاع  (.9م: 2064 الف/ )سعۀیه،

به مرجعی بیرون از مت  « یتمتعون»در « هم»و ضمیر مستتر « اولئک»بازیش  ادات اشارۀ و  ن، 

   اس :

بقـۀرۀ عریمـص علـى  اولئک الری  یتمتعونو مااا لو باع شیئا م  هرا الطحی  الى واحۀ م  

 (64: 6312استنشاق روائح مسروقات...)کنفانی، 

همـان کسـانی کـه قـۀرت زیـادی در  شود ایر مقۀاری از ای   رد را به یکـی ازو چه می»

زنـی بـر سـر قیمـ   ن دارنـۀ، استنشاق رایحص اموال دزدی دارنۀ و قـۀرت بیشـتری در چانـه

 «بفروشۀ 
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 «اولئک الری  یتمتعون»در ای  جمله، دواننۀه درون کل مت ، مرجعی پسی  یا پیشی   برای 

باشـۀ   اان انۀ کارمنۀان غربی توارجاع به مرجعی دار  از مت  اس  که می بنابرای یابۀ، نمی

« هـو»کنۀ. اما ارجاع ضمیر مستتر و یا هر عرب دائنی که در حق  واریان فلسطینی دیان  می

یردد. در ایـ  داسـتان، مرجع اس  که به ابوسمیر برمیمتنی و از نوع پیشارجاع درون« باع»در 

 انۀ:بخش را برعهۀه یرفتهو مستتر نقش عنصر ارجاعی انسجام  ضمایر منفصل، متصل عمۀتاً

همـان: ) الموظف األمیرکی االشقر فـی الوکالـص... هلی  انا، وال أن ، ان ان الری سیتولى البیع

61) 

 بـور کسی که فروش را به عهۀه دواهۀ یرفـ ، مـ  نیسـتم، و تـو هـم نیسـتی، کارمنـۀ»

 « مریکایی  اان  اس .

 انۀ:عهۀه یرفتهف ای  نقش را بهدر موارد انۀکی نیز حروف تشبیه، ادات اشاره و ظر 

ه، مامـاالنسان الواقف اهرا ...انه مازال واقفا ینترر، کالشبح االسود  امامهوابوسمیر مازال واقفا 

 (61همان: ) ه قۀرا جۀیۀا غامضایحمل مع

ابوسمیر مثل شبحی سیاه همچنان مقابلش ایستاده اس ...همچنان ایستاده منترر اس ، ایـ  »

 .«با دود داردرویش ایستاده با دود سرنوشتی تازه و نامفهوم انسانی که پیش

ابو عبۀ اس  که پیش از عنصر ارجـاع در بنـۀهای پیشـی  اکـر « امامه»مرجع ظرف مکانی 

-به با ارجاع به وی تفسـیر مـیشۀه اس  و مرجع حرف تشبیهی کاف، ابوسمیر اس  که مشبه

اسـ  و در بـاقی مـوارد ضـمیر « االنسـان» نیز پ  مرجع« هرا»شود. و اما بازیش  ارجاع در 

بی  ابوسمیر، ابوعبۀ و کارمنۀ  مریکایی در یردش اسـ  کـه « هاء»و ضمیر متصل « هو»مستتر 

عنـوان عنصـر کارکرد انسجامی  ن بیشتر از ضمایر دطاب و متکلم اسـ . حـرف تشـبیهی بـه

ارمنۀ  مریکـایی ارجـاع ارجاعی در بنۀ پایانی نیز چشمان یربه را به پیش مرجع چشمان  بی ک

 ییرد. عهۀه میبه را بهدهۀ و مسئولی  هماهنگی و انسجام مشبه و مشبهمی

 حذف و جایگزینی-3-2-2-2

کـه نیـازی بـه ای یونـهدر یفتار اس ، بـه ازجملهمنرور از حرف، نیاوردن کلمه یا بخشی 

: م2001)الخطـابی،  دریافـ  وضـو بهحضور  ن نباشۀ و بتوان از لحا  معنایی وجـود  ن را 

 کـهووریبهجـای عنصــری دیگـر اسـ ، جایگزینی قرار دادن عنصری در جمله به (. و اما26
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ی مــت  شــود )بلحــوت، دــودداری از تکــرار و اســتفاده از وااۀ جۀیــۀ، باعــث تنــوع و زیبــای

های حرف را در حرف، اسم و توان نمونهدر داستان مرکور، در مواردی چنۀ می(. 629م:2066

 فعل مشاهۀه کرد:

یم ان المال لی  حالل احۀ، )ان المال( لقۀ اتی م  هناک، )لقۀ اتـی( مـ  عنـۀ نـاس قـال 

)کنفـانی، عنهم استاا المۀرسص لعبۀالرحم  انهم یقتلون القتیـل و )انهـم( یمشـون فـی جنازتـه 

 (   69: ش6312

م مۀرسـه دربـارۀ ای  اموال از  ن کسی نیس ، از  نجا  مۀه اس ، از پیش مردمی کـه معلـ»

-کشنۀ و در مراسم تشییع پیکرش راه مـیدود مقتول را می ها نکه به عبۀالرحم  یف   ها ن

  «رونۀ.

 ورت یرفته اسـ ، زیـرا نویسـنۀه حرف، اسم و فعل در  حرفدر ای  بنۀها هر سه نوع 

-جود پیششود و با ودوبی بر ای  امر واقف اس  که حرف در ای  بنۀها منجر به ابهام نمیبه

حۀس و تشخیص وااۀ حرف شۀه برای دواننۀه دشـوار نخواهـۀ بـود، بلکـه بـا  تنهانهزمینه، 

معنا را در اه  دواننۀه تکرار  نوعیبهمرتبط سادت  هریک از ای  جمالت به جمالت پیشی ، 

                                                                   کنۀ:می

 (61ش: 6312)کنفانی، هرا الثریار الخبیث ، )انه یکره( سمیر اباانه یکره 

 «او از ابوسمیر نفرت دارد، ای  انسان پرحرف پلیۀ.»

ایـ  انسـان »و  ، جـایگزینی نیـز رد داده اسـ «یکره»عالوه بر حرف فعل  در ای  دو بنۀ،

-و ویژیـیها شود تا ضم  تنوع معنایی، یه یکی از دصل جانشی  ابوسمیر می« پرحرف پلیۀ

 شود:های ابوسمیر اشاره شۀه باشۀ. در ای  داستان جایگزینی فعل از فعل پیشی  نیز دیۀه می

 (61دائما )همان:  یفعللنا کل شیء کما  سیمهۀان الحارس 

 «کنۀ.که همیشه ای  کار را می وورهمان ورد، را برای ما فراهم می چیزهمهنگهبان »

مانع تکرار دوبـارۀ در جملص پیشی ، « یمهۀ»از « یفعل» یۀ جۀفعل جایگزینی  ،نمونهدر ای  

 شونۀ.مت  می و ووالنی شۀن« کما یمهۀ لنا کل شیء دائما»به  ورت بنۀ 
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 تضاد واژگانی  -3-2-2-3

 یۀ که با تۀاعی وااۀ مقابل دـویش، سـبب می به شمار نیز از عوامل انسجام یک مت  تضاد

بار دیگر در اه  دواننـۀه لفظ مورد نرر در  ن واقع شۀه یکای از واایان که شود، زنجیرهمی

 (:601م: 6331عبۀالمجیۀ، تۀاعی و مرور شود. )

... ای مسـیر اسـود لـو فشـلان ابتسامص عبۀالرحم  لوحۀها تستحق المغامرۀ الشک ولکنـه 

 (61م: 6312فسیبۀو عبۀالرحم  انسانا جۀیۀا... )کنفانی،  لو نجحینترر ام العبۀ و ولۀها... و 

ارزد، اما ایر شکسـ  بخورد...چـه تنهایی، به همص ای  ماجراجویی میلبخنۀ عبۀالرحم  به»

سرنوش  بۀی در انترار ام عبۀ و پسرش دواهۀ بود...اما ایر موفـق شـود عبـۀالرحم  انسـان 

 «شود...جۀیۀی می

مفـاهیم را در  درنتیجـهای از واایـان و ، زنجیـره«لو نجح»و « لو فشل»در ای  نمونه، تضاد 

چردـۀ، کنۀ که نتیجص  ن پیرامون سرنوشتی تازه برای عبـۀالرحم  مـیاه  دواننۀه تۀاعی می

ترس از شکس  و سرنوش  شومی که در انترار فرزنۀ دواهۀ بـود یـا موفقیـ  در سـرق  و 

عنوان عنصـری تضاد به یونهای و  شونۀواسطص دو عبارت متضاد مرور میرفاه فرزنۀ، همگی به

 شود:سازی معنا منجر میبرجستهبخش به نسجاما

اضـع ی دائما ان ، انه یطلب منیحب العمل المنرماسمع ان هرا االمیرکی  ۀیقی، هو انسان 

 (  61: م6312)کنفانی،  ... ال یحب التثدیر فی المواعیۀهو الوق  بالمقۀمص.

دوسـ  دارد،  یوش ک  ای   مریکایی دوس  م  اس ، او انسانی اس  که کـار مـنرم را»

و دلـف وعـۀه را دوسـ   تثدیردواهۀ که وق  را در اولوی  قرار دهم، او همیشه از م  می

 «نۀارد.

برجسـتگی « ال یحب التثدیر فی المواعیـۀ»و  «یحب العمل المنرم»در ای  بنۀها، دو جملص 

 کـهووریبـهانۀ، دا ی بی  دو بنۀ ایجاد کرده و یک تضاد معنایی موازی را در مت  شکل داده

در وعـۀه، نـوعی رابطـص متضـاد  تـثدیرتوان بی  نرم در کار و می« یحب و ال یحب»عالوه بر 

 نیـز برقـرار اسـ . تـثدیر، همچنانکه ای  رابطه بی  در اولوی  قـرار دادن وقـ  و برقرار کرد

عبارت کار منرم و در اولوی  قـرار دادن وقـ  معنایی بی  همشبه عالوه بر تضاد معنایی، یک 

در یک باف  جایگزی  هم شونۀ، بی  نکه در معنای جمله تواننۀ می کهووریبهنیز وجود دارد 
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معنا هممعنا و شبهکارکرد عنا ر همنکته در  تری مهمای پیۀا شود. ه تفاوت قابل مالحرهمربوو

نـایی معای  اس  که در واقع دنبالص نقش انسجامی تکرار هستنۀ؛ با ای  تفاوت که در حوزۀ هـم

شود یک وااه برای معنایی داص پرهیز می های متفاوت، از دستگی ناشی از تکراربا اکر وااه

 .دهۀمعنا را نشان میمعنا و شبه همهای همو عالوه بر ای  توانایی یوینۀه در اکر وااه

 تکرار -3-2-2-4

ه اسـ  و که یکبار در مت  پیشـی   مـۀ ا طال  تکرار، به معنای از سرییری عنصری اس 

در سـاد  متنـی   (.291م: 2001)الخطـابی، معنا باشـۀ معنا یا شبه همتوانۀ عی  عنصر، هممی

بخشی بسیار باالیی بردـوردار اسـ  مالفه تکرار از کارکرد انسجام« القمیص المسروق»داستان 

-ل مـیها عمـکه ای  تکرار یاه کلیۀی و در موارد بسیاری نیز تنها به عنوان حلقص اتصال جمله

شـود؛ ، ادات شرب، استفهام و اشاره را شامل میتثکیۀکننۀ و ویفی از حروف نفی، حروف جر، 

شونۀ در ای  داستان، پیونـۀهای واایـانی از وریـق بۀی  ترتیب باعث تۀاوم و استمرار مت  می

-کردهها و تۀاوم معنایی مت  کمک تکرار وااه، فعل، بنۀ یا تکرار قسمتی از بنۀ به ارتباب جمله

 با موضوع ا لی داستان در ارتباونۀ: غالباًانۀ که 

/ هنـاک !م  امامک فال تـرع الخبـر الحـۀ کی  وحی  یمشیاسمع یا اباعبۀ، ان رأی  اآلن 

 ها نتخـر  لوحـۀها... اکیاس الطحـی فی اللیل و ترهب الی هناک.../ ان  اکیاس وحی  تمشی

 (61-61ش: 6312)کنفانی،  !تمشی

رود دبر را بـرای کسـی ایر االن کیسص  ردی را دیۀی که مقابل  راه مییوش ک  ابوعبۀ »

-رونۀ./ کیسـهرونۀ و به  نجا میهای  ردی وجود دارد که شبانه راه میفاش نک ./ اینجا کیسه

 «رونۀ...راه می ها ن ینۀ...تنهایی بیرون میهای  رد دودشان به

، یک مفهوم واحۀ را به مخاوـب ها نه رفت  عنوان کنشگر و راهای کیسص  رد بهتکرار وااه

دهۀ و  ن، شگرد حرف سارق از ای  بنۀهاس  تا بار منفی ای  اقۀام متوجه ابوسـمیر انتقال می

موضـوع ا ـلی و محـوری داسـتان دزدی از انبـار  رد اردویـاه  از نجاکهو همکارانش نشود. 

اس ، واایان مرتبط با ایـ  مضـمون ده روزه در توزیع  رد  تثدیر درنتیجه واریان فلسطینی و 

انـۀ، بـه نحـوی کـه در سراسر مت  پراکنۀه و سبب پۀیۀ  مۀن انسجامی معنایی و  وری شـۀه
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بار تقریبا در هر پـارایراف تکـرار  60، «دیمص، دیام، مخیم»بار و 64در وول مت  « وحی »وااۀ 

 انۀ:و به تصویر کانونی مت  تبۀیل شۀه

و المخیم فی الوق  الری کان یقول فیه لرجال  الطحی ی کان یبیع دطر له ان الک االمیرک-

االولى م  الشهر، و اح  بنقمص واغیـص العشرۀ الى نهایص االیام  توزیع االعاشص سیتثجللنسائه ان 

اجلوا توزیع هی  ۀى الحساساته یوم کان یرجع م  المخازن لیقول لزوجته بصوت کسیر انهم 

قریص النازحی  کان العیون المتلهفص تقع فی دیبص األمـل ااتهـا، دیام  فی کل../عشرۀ ایام. الطحی 

 (63-61: همانلیثکل دبزا... ) عشرۀ ایامان ینترر  المخیمکان على کل وفل فی 

مـردان و -به اهنش دطور کرد که  ن  مریکایی، درس  در زمانی که بـه اهـالی اردویـاه  »

دواهـۀ افتـاد،  رد  تثدیریان دهص اول ماه بعۀ به شۀ که توزیع کمک غرایی تا پایفته می -زنان

در  ن روزی بود که از انبارهـا  اساتشاحس بازتابفرود ، ح  بۀی به او دس  داد که را می

توزیـع کمـک غـرایی را ده روز بـه  هـا نیش  تا با  ۀایی شکسته به زنش بگویۀ که بازمی

بـار امیۀشـان را از دسـ  شمان حسرتانۀ.../ در چادرهای روستای پناهنۀیان چعقب انۀادته

 «، هر کودک اردویاه بایۀ ده روز منترر بمانۀ تا نانی بخورد...دهنۀمی

 مثابـصبهنیز پنج بار به کار رفته اس  که برای  وارۀ فلسـطینی « ه روزه در توزیع  رد تثدیر»

ای ۀ. جملـهکنـمی تثکیۀده روز نبود نان و تحمل یرسنگی اس  و بر محوری بودن ای  جمله 

شود تا  نجا که انۀیشیۀن مۀاوم به ایـ  وااه سـبب که مسبب  شفتگی داور قهرمان داستان می

 را به زبان  ورد:«  رد»ابوسمیر نادود یاه وااۀ  ساالشود در جواب می

ــی -  ــرانن ــا احف ــر-.../ وحین ــااا  /  تحف ــر...ااحفر-م ــۀقا.../ حف ــر -دن ــک تفک ــۀو ان یب

 (61:ش6312)کنفانی، ...الطحی ب

نرـر کـنم/ بـهحفر می ایراهه بکنم.... کنی / حفر میکنم.../ چه حفر میم   رد حفر می»

 «کنی...رسۀ که به  رد فکر میمی

ایسـتادن کارمنـۀ »هـای در هفـ  بنـۀ  و همچنـی  تکـرار  جملـه«   مریکایی»تکرار وااۀ 

« وی و  بی بودن چشـمانشهای  رد، پاک کردن دستان تمیزش، دنۀیۀن  مریکایی مقابل کومه

 در پنج بنۀ، پیونۀی واایانی بی  پارایرافهای مت  دلق کرده اس :
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 یضـحک بعیـون زرقـاءو  یفرک راحتیهو  یقف امام اکوام الطحی کل شهر و  األمریکییثتیه 

یضـحک بعیـون و هـو  مـام اکـوام الطحـی ا یفرک راحتیه النریفتی الری  االمیرکی( 61)همان: 

یضـحک بعیـون زرقـاء  واقفا امام اکـوام الطحـی  االمیرکی( عاد یتصور 63مان: )ه زرقاء ضیقص

 (20همان: ومثنینص )بحبور و  یفرک راحتیه النریفتی و  ضیقص
ایستۀ، دستان تمیزش را به های  رد می یۀ و مقابل کومهکارمنۀ  مریکایی هر ماه نزد او می»

ای که دستان تمیزش را مقابل کارمنۀ  مریکاییدنۀد./ با چشمانی  بی می کهدرحالیزنۀ هم می

دنۀد./ دوباره کارمنۀ  مریکایی با چشمانی  بی تنگ می کهدرحالیزنۀ، های  رد به هم میکومه

دسـتان دنـۀد و با چشمانی  بـی تنـگ مـی، اس  ایستادههای  رد را تصور کرد که مقابل کومه

 «نۀ.زبه هم می رامش داور دوشحالی و با تمیزش را 

 رد »را هماننۀ، واایان محـوری  ها نشۀه، ها و عبارات مشخص.تکرار هر یک از ای  وااه

را در ساد   ها ناهمیّ  »به تصاویر کانونی داستان تبۀیل کرده اس  و همی  امر، « و اردویاه

( ضـم  601 م:2001)فـر ، « کنـۀ.مـی تثییۀر مت  را د ها ندهۀ و محوری  معنایی نشان می

دهۀ تا در انتقال پیام موفق عمـل قرار می تثکیۀینکه نگرش دا ی را به  ورت تلویحی مورد ا

کنۀ و بر ملی  سارقانی اشاره کنۀ که برای فریب ااهان عمومی، غرایی بخور و نمیر به عنـوان 

کمک دائنی  عرب دس  به سـرق  سازنۀ و سپ  با بهکمک غرایی برای فلسطینیان فراهم می

« یقتلون القتیـل و یمشـون فـی جنازتـه»هایی که به تعبیر کنفانی مصۀاق عبارت همانزننۀ، می

 هستنۀ.

 انسجام پیوندی-3-2-2-5

معنـایی و منطقـی میـان  پیوسـتگی ییرد کهانسجام پیونۀی در مت ، با عوامل ربط شکل می

  :و عبارتنۀ از نیز متفاوت اس  ها نکننۀ. ای  عوامل، متنوع و کارکرد ها ایجاد میوارهجمله

 حروف افزایشی: حروف عطف، تخییر، تفصیل-

 نقیضی: بل، لک ، عک ، علی العک -

لکی، لهرا، ألن، بسبب و...که در ایل ایـ  ویـف از حـروف، شـرب و  ل، سببی: اان، ف،-

   (62: م2064ب/ ییرد. )سعۀیص، قسم نیز قرار می

 ...ی أن، ااا، کلما، متی، حی  وقبل، بعۀما، الزمانی: -
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: کما، کاف، مثل... و حروف تفضیلی که در زبان عربـی بـا افعـل و تشبیهی سنجشیادوات 

البته بایۀ یف  کـه بردـی از ادوات پیونـۀی نیـز (. 21م: 2001شونۀ )الخطابی، تفضیل بیان می

حروفی که بر امکان وقوع فعل کم دبری و  ازجملههستنۀ  هس  که تنها مختص به زبان عربی

 )همان(« تثکیۀیأن مصۀری و ان و أن »ننۀ و عبارتنۀ از کدالل  می

-در زبان عربی مجموعـه بخش حروف ربط در داستان مرکور هایی از حضور انسجامنمونه

 ییرنۀ:ای از حروف ایل را در بر می

سـتهز رأسـها بصـم   و القط المبلول،کستشیر الى عبۀالرحم  المکور فی زاویص الخیمص  یم

: م6312)کنفانی، ..ما یقوله فی کل لیلص. سوىقول لها لیعتاب...مااا عنۀه اللیلص  م  الف الفبلغ ا

راوده شعور لـز  بـالقرف مـ  وعشرۀ  او کیسی  اوتعقیۀا م  سرقص کی   اشۀالقضیص  ان/ (69

 فی الوق  ااته راقـه ولکنها تعارفوا علیه فی المخیم کله...کمالمعاملص مع هرا االنسان...یقیل الۀم 

 (61)همان: فی یۀه قمیص جۀیۀ لعبۀ الرحم ... وعود یوما الى دیمته یأن 

و  دواهۀ کـردای جمع شۀه اس ، اشاره ای دی  یوشهسپ  به عبۀالرحم  که مثل یربه»

تر از قضیه پیچیۀهرساتر از هزار هزار سرزنش اس .../ سرش را با سکوتی تکان دواهۀ داد که 

همانگونه که همـص  ،باریرانانسان …معامله با ای  انسان  از سرق  یک یا دو کیسه  رد اس ...

 حـالدرعی ... امـا ، حسی همراه با نفرت به او دسـ  دادشنادتنۀ یونهای اهالی اردویاه او را 

در دســتش، پیرهنــی جۀیــۀ بــرای  کــهدرحالی ،دوســ  داشــ  کــه روزی بــه چــادر بریــردد

 «عبۀالرحم  دارد.

مسـئولی   نوعیبـهانـۀ، وفی که با دط ممتۀ مشخص شۀهدر  عبارات فوق، هر یک از حر

فراوانی انواع حـروف پیونـۀی در اب معنایی بنۀها را برعهۀه دارنۀ. انسجام مت  و برقراری ارتب

 به ای   ورت اس :« القمیص المسروق» داستان
 

انسجام 

 پیوندی
 سببی تفضیلی نقیضی تأکیدی زمانی سنجشی افزایشی

کم 

 خبری

 4 66 1 1 40 1 1 16 بسامد
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« القمـیص المسـروق»بررسی انواع ادات پیونۀی و انسجام بخش هلیـۀی در مـت  داسـتان 

های مت  مشارک  اعرابـی مورد میان جمله 16حاکی از ای  اس  که ادات افزایشی در بیش از 

 از نپـ و رابطص توضیحی و تو یفی برقرار کرده و زمینص بسط سخ  را فـراهم  ورده اسـ ؛ 

 تثکیـۀیرفته اس ، اما ایـ  ادات در مـت  کـارکرد  به کاردوبی  نسبتاًبا فراوانی  تثکیۀی ادات

-وارهعنوان عامل پیونۀ دهنـۀۀ جملـهبرای شروع سخ  یا به غالباًانۀ و دویش را از دس  داده

هستنۀ. کارکرد هر یک از ادات پیونـۀی دیگـر  تثکیۀیرونۀ که فاقۀ ارزش می به کارهای مت  

بسیار انۀک اس  اما نبایۀ نقـش مـایری  را کـه در  تثکیۀینسب  به حروف افزایشی و  ایرچه

انۀ، نادیۀه یرف ، زیرا ای  حروف پیونـۀ زمـانی بخشی و تۀاوم معنایی داستان ایفا کردهانسجام

ای سـخ  را در مـت  معلولی و ارتباب مقایسـه-میان رویۀادها، نقض حکم پیشی ، انسجام علّی

 سازد.انۀ و نبود هر یک از ای  ابزارهای ارتباوی مت  را دچار  شفتگی میسامان داده

       گیرینتیجه

شنادتی اجتماعی داستان کوتاه القمیص المسـروق نشانهدر ای  پژوهش که با عنوان تحلیل 

قـرار یرفـ ؛ کـه در  وتحلیلتجزیهمورد  ،های یفتمانیسازهبر اساس  داستانارائه یردیۀ، مت  

 پردازیم:دس   مۀه از  ن مینتایج به تری مهما به اینج

کرد غسان در بازنمود واقعیـ  زنـۀیی یـک  وارۀ فلسـطینی در روی در سطح انۀیشگانی -

یانه، که در بـی  فر ینـۀهای شـش اییونهبهاس ؛  مادی و کنشگرانه غالباًرویارویی با دیان ، 

شود که بـه انتقـال مفـاهیم کنشـی و عینـی می قلمۀادتری  فر ینۀ پربسامۀ مادیفر ینۀ یزینش 

اهنـی و فر ینـۀ  از نپـ پـردازد. ابوسمیر در سرق  اموال  واریان و تقابل ابوعبۀ با وی مـی

نـۀ کـه حـاکی از توجـه نویسـنۀه بـا احساسـات بـاالیی بردوردار نسبتاًنیز از فراوانی  رفتاری

 .س های داستانی و رفتار  نان در تعامالت روزمره اشخصی 

هـای تفادۀ فـراوان از بنـۀاسـ ، بـریبینافرد سطح در های یفتمانی ای  داستانسازهتحلیل -

انسـان  وارۀ  نابسـاماننسـب  بـه وضـعی   کنفانیغلبص عنصر روایی و قطعی  دیۀیاه  دبری،

پرسشـی مـواجهیم کـه جمـالت  فلسطینی دالل  دارد، پ  از جمالت دبری با بسـامۀ بـاالی

عـۀم که در تمامی موارد نشانص از ارزشی هنری بردوردارنۀ، چناننویه دارنۀ و کارکردی یا غالباً
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 حـالی درایـ   ؛اس  اردویاهزنۀیی در  سخ شرایط رویارویی با قاوعی  قهرمان داستان در 

  شود.نماهای با ارزش زیاد و جمالت امری به مخاوب معرفی میو سمیر با وجهابکه  اس 

مطابق با الگـوی معیـار  عمۀتاًها، وارهازیری و اوالعاتی جملهسادتار  غدر سطح متنی،  -

نیز، عنا ر پیرامـونی و وجهـی  توجهیقابلموارد نشان هستنۀ، اما نویسنۀه در زبان عربی و بی

وضـعی   بـه را به  غاز کالم انتقال داده اس ، تا قضاوت و ارزیابی قهرمـان داسـتان را نسـب 

 موجود به مخاوب ارائه دهۀ. 

در بی  عنا ر انسجامی، عنصر تکرار، ارجاعات ضـمیری و حـروف افزایشـی، بیشـتری   -

 کننۀ.و استمرار معنایی بنۀهای مختلف ایفا می بخشیانسجامنقش را در 

 کتابنامه

 . چاپ اول. تهران: نشر علمی و فرهنگی. تحلیل یفتمان انتقادیش(. 6911. )زاده، فردوس قایل .6

ـــ .2 ــی ش(.6932. )ــــــــــــــــ ــان و کاربردشناس ــل یفتم ــیفی تحلی ــگ تو  ــران: . فرهن ته

 نشرعلمی.

ش(. تحلیل انتقادی یفتمان. ترجمـه: فاومـه شایسـته پیـران و دیگـران. 6913فرکالف، نورم . ) .9

 ها.تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
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 ول(ئ)أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة رازی، کرمانشاه، ايران، الکاتب املس 1الدکتور تورج زينی وند

 ان(مسيه صوليت )طالبة دکتوراه يف قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة رازی، کرمانشاه، اير 
 

 لغسان کنفاين يف ضوء نظرية هوليدي« يص املسروقالقم»ة ي اجتماعي للقصة القص ـ ائييميل سيحتل
 الملخّص

السيميائية االجتماعية عنواا  طلقوع عقوو لوا  لوح الالواب التلاييتيوة الو  عتفو ال موز وة الزلوا  االجتماعيوة   
يووا ااءاا الوقميووة لووح تجوول التافاوول ضلووو   وو  ت  وو    ال الليووة المالنووة س السووقاليار الانووزطةأل يةووزا    يووة عا 

التلقيقووو  ه ءااوووة اليتفوووة اليتفووو    -تعموووع لقنفووواي ا اهيوووةق انوووت ا ليتالنوووا نووواا   اعتموووااا  عقوووو امووون   الافووو   
حيو  اعتوه ناليو ي «أل نالي ي»لغسا  لن اين   س  اا لوليار امنةاز الن   « اليتميص امسز ق»اموناية هو 
قوووة ثلممووو  لوووح الزلوووا    اة وووااار  حفووويقة موووا طيتووواا هوووع النافووولا  عقوووو اووواحار ا تمووو  عوووه الت اعووول القغوووة  ما 

االجتموواع  الننوومأل  لووح نوواا امنلقووع  منووا س نوواا اميتووال هالوو  ا اووالييف الاياييووة امسووت  لة س  فووة لن وواين 
الو  حيتايتنوا س نواا الالو  نوا ت ا لن واين  ماوح اليتف   اهلاا ة ضلوو التواو  عوح ت مواءق اميتا لوةأل  لوح تهوز  النتوائ  

لح عمس ا   اع امزءطة لقمنزاا ال قسولي  الناةوة عوح الاو ا   النويتاا ثاوت  الع لزلوا  اهلاطوة الوزهيوة   لووا  
الوز هوة   لووح تء ع ليتلووار اليتفووةق حاطت ووا حيو  صوو  هلوول اليتفووة س اجتيووا  حالوة النوو    االءعيووا  ضلووو حالووة 

 االطمئنا أل  الييتني  
وووا    الکلمـــال الرئيســـية  السووويمائية االجتماعيوووةق لاطمووول ناليووو يق اليتفوووة اليتفووو  ق اليتمووويص امسوووز قق  سا

 لن اينأل
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