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  چکیده

ها و مفاهیم انسانی و  ارزشنمودي از  نوشتۀ غسان کنفانی »جدران من حدید«داستان کوتاه 

را به فضایی واقعی یعنی تجربۀ هزاران  رنگارنگ کودكخواهانه است که دنیاي پرهیجان و  آزادي

مجال سعی شده در این  .اندجود حس کردهآوارگی را با تمام و که غربت وکند می نزدیکفلسطینی 

شناختی اجتماعی نشانهبا تکیه بر روابط زبانی و فرا زبانی در مطالعات به شیوة توصیفی تحلیلی و است 

و دوري  بازنمود غربتانسان فلسطینی، واقعیت  رمزگزاريمن تحلیل چگونگی مایکل هلیدي ض

م در داستان مذکور بررسی اهیبا این مفو ارتباط وي کودك حضور هاي شانهبارزترین ن ،اجباریاز وطن

براي هایش را که نویسنده در این داستان فریادها و دغدغهنتایج پژوهش حاکی از این است . شود

خوبی دریافته که کودك در ي بهو مایۀ جامعه موثر واقع شود؛بن ریشه و کند تا در کودکان ترسیم می

لذا فرایندهاي ذهنی و ادراکی بیشترین بسامد را در رمزگزاري واقعیت و درك  ،هاستعیتفهم واق پی

ضمن اینکه از قدرت روابط  است،ي، اسارت، غربت برعهده گرفتهمفاهیمی انتزاعی از قبیل آزاد

 و عناکنندة متکمیلبه عنوان حاالت چهره و رفتار  هاي زمانی و مکانی، نوع نگاه،نشانه همچون فرازبانی

  .در راستاي القاي پیام غافل نمانده است
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  پیشگفتار

هاي کودکانه نیست؛ بلکه در  حضور کودك در ادبیات داستانی، تنها مختص به داستان

اصلی و قهرمان  عنوان شخصیتي از نویسندگان، حضور کودك بهآثار داستانی بسیار

مهمترین مفاهیم ارزشی و واسطۀ حضور وي، کند، قهرمانی که بهداستان خودنمایی می

از دریچۀ نگاهی نو، ظریف و هاي جهان عبارتی واقعیتاجتماعی و به -مسائل سیاسی

ي پنهان در وراي هاآرمان و هاخت ایدئولوژي و ارزششنا .شودکودکانه ارائه می

آثار و نتایج آن، نیازمند تحلیلی است که عالوه بر توجه به ابزاري زبانی به گونه  این

شناختی هاي فرازبانی توجه کند، در این راستا مطالعات نشانهبافت موقعیتی و نشانه

ازي سهاي معناهاي پنهان و آگاهاجتماعی هلیدي رویکردي مناسب است که یافتن الیه

هاي هلیدي با تجزیه و تحلیل نشانه. مطالعات خود قرار داده استمخاطب را هدف 

دهد که ساختار روایی داستان، چگونه با رازبانی و تصویري به مخاطب نشان می، فزبانی

  .کشدها واقعیت را به تصویر میدار و همنشینی نشانههاي جهتگزینش

هاي کودك محور غسان کنفانی داستاندر این پژوهش سعی بر اینست که یکی از 

بازنمایی واقعیت در سطح اندیشگانی و خوانش روابط کالمی در سطح بر با تکیه 

بینافردي و القاي مفاهیم با استفاده از ارتباطات فراکالمی مطرح شده در رویکرد هلیدي 

را به  مندابعاد و زوایایی نو از ساختار روایی متنی هدفمورد بررسی قرار گیرد تا 

زمان فرایندهاي زبانی و فرازبانی را در خدمت آگاهی مخاطب بنمایاند، متنی که هم

قرار داده تا با طرح عالئق کودك و احساسات او، واقعیت و مفاهیم ارزشی  مخاطب

تر ملموس ،ساخته استاي فرهیخته با ظرافتی که تنها از نویسندهرا دنیاي بزرگساالن 

  .کودك سرعت بخشدویژه خوانندة مخاطب، بهی و عاطفی جلوه دهد و به رشد ذهن

  

  پیشینۀ بحث

هاي بسیاري دربارة غسان کنفانی و نقد ادبیات داستانی وي، به چاپ رسیده تا کنون پژوهش

اند، از جمله غالبا به بررسی محتوایی یا ساختار روایی آثار وي بسنده کردهاست که 

اثر غسان » ما تبقی لکم«ت امپرسیونیسم در رمان کاربس«با عنوان  )ش1392(صاعدي  مقالۀ
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 فانی بر اساس نظریه سوزان فرگسنغسان کن» ما تبقی لکم«به بررسی رمان که  »کنفانی

مبانی نظري ادبیات مقاومت در « اي با عنوانلهدر مقا) ش1393(بصیري و فالح . پردازدمی

ظري ادبیات مقاومت را در سه اي تحلیلی، اصول و مبانی نشیوه، به»آثار غسان کنفانی

. انداش بررسی کردهمحور زندگی غسان کنفانی، تکامل فکري و آثار انتقادي و داستانی

تحلیل ساختاري مکان روایی در ادب «در ) ش1394( میرزایی و مراديهمچنین 

، جایگاه ویژة »اب و باقیمانده، از غسان کنفانیبررسی موردي رمان مردان آفت: پایداري

داده هاي رجال فی الشمس و ما تبقی لکم مورد تحلیل قرار ن روایی را در رمانمکا

  .چندین اثر دیگر که مرتبط با این پژوهش نیستو  است

شناسی حضور نشانه«اي با عنوان نامهپایان شناسی حضور کودك،در رابطه با نشانه

نمایی دکتر به راه) 1390( توسط شکوري» کودك در سینماي پس از انقالب ایران

را با کنکاش در اطوار و  ي ایرانسجودي نوشته شده که حضور کودك در سینما

همچنین . است همورد بررسی قرار دادهاي کودکانه رفتارها، پوشاك، خوراك و بازي

توسط » هاي ارتباط غیرکالمی در داستان دو دوستتحلیل نشانه«اي تحت عنوان مقاله

چهرة  رهاي حرکتی، آوایی وه که به بررسی رفتانوشته شد) 1390( رضی و حاجتی

و بر نقش این رفتارها در انتقال پیام تاکید  این داستان پرداخته در هاي کودكشخصیت

  .اندکرده

کاربست رویکرد در ادبیات داستانی و  شناختی اجتماعی حضور کودك نشانهاما 

داستانی فارسی و  است و در ادبیات زهموضوعی تاآن، گفتمانی هلیدي در تحلیل 

پژوهشی که رویکردي مشابه این مقاله را در پیش گرفته  -تا آنجا که بررسی شد-عربی

شیوة بازنمود واقعیت در زبان، ارتباطات همزمان این پژوهش  .باشد، یافت نشد

 دهدمورد توجه قرار میاز کنفانی داستان یک در متن بینافردي و روابط غیر کالمی را 

  . نمایددر آن برجسته میکه حضور کودك 
  

  »جدران من حدید«غسان کنفانی و داستان کوتاه 

میالدي در شمال شرقی فلسطین  1936غسان کنفانی، مبارز و شهید فلسطینی در سال 

گیري رژیم صهیونیستی ناگزیر به خروج م پس از شکل1948در سال . زاده شد) عکا(
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داد، ضمن اینکه براي تامین مخارج از وطن شد و تحصیالت خود را در سوریه ادامه 

غسان پس از سه سال تحصیل در دانشکدة ادبیات . زندگی با برادرش به کار پرداخت

هاي سیاسی اخراج شد، لذا سوریه را به قصد کویت دانشگاه دمشق، به علت فعالیت

م توسط 1972وي به سال . ها نگاشت ترك کرد و آثار ادبی درخشانش را در همین سال

از او آثار و مؤلفاتی  .)11- 7: ش1370کنفانی، ( ها در بیروت به شهادت رسید نیستصهیو

هاي کوتاه ارض البرتقال الحزین، الم لیس لنا،  مجموعه داستان: بازمانده از جمله

و رمان هاي رجال فی الشمس، ام سعد، عائد الی حیفا . القمیص المسروق، الشیء اآلخر

  ...و

، از پیرنگی »عالم لیس لنا«مجموعه داستان  از »من حدید جدران«هاي کوتاه داستان

قهرمان داستان در روز تولدش » حسان«ساده و قابل فهم براي کودك برخوردارست، 

او . گیردر قفس از عمو هدیه مید) ساراناي از تیرة گنجشکپرنده( سهرة کوچکی

کند خشمگین میچندین ماه از وقتش را صرف درك علت نارضایتی و حزن این پرندة 

خواهد مجال پرواز به سهره بخشد تا بال و پرهایش زخمی و با خرید قفسی بزرگتر می

هاي قفس هایش را به میلهبال وقفهرسد چرا که سهره بیاي نمینشود اما به نتیجه

با برقراري ارتباط با دنیاي غسان کنفانی در این داستان . کوبد، شاید راه نجاتی بیابد می

، از شاخصۀ عشق به پرندگان در وجود کودك استفاده کرده است تا با ارائه کودکی

اي اسیر در قفس، خشم، حزن، اراده و تالش او براي یافتن راه نجات، تصویري از پرنده

به مفهوم غربت، زندگی اجباري در خارج از وطن، عشق به آزادي در ذهن مخاطب 

  .کودك تجسم بخشد

  

  پژوهش چارچوب نظري

  شناسی اجتماعی هنشان

شناسی اجتماعی مطالعۀ اجتماع یا فرهنگ همچون نظامی از معانی است که نشانه

هلیدي و حسن، (کند ارتباطی دوسویه با زبان دارد؛ فرهنگ اجتماعی زبان را تولید می

 ها و نظام ایدئولوژیکی جامعه در جهتبه گسترة نظام نشانهو زبان با ورود  )51: ش1393
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پردازد که به هایی میبه مطالعۀ رمزگاننهد و فرهنگ و نظام اجتماعی قدم میتولید  باز

شناسی نشانهرز ویژگی با .دهدفرد توانایی شناخت محیط اطراف و اطرافیان را می

عنوان یکی از کارآمدترین بهاي آن باید جست که ماهیت بین رشته اجتماعی را در

شناسی، شناسی، روانشناسی، جامعهلف زبانعلوم مختگیري از ابزارهاي نقد، باوام

گذار جریان فکري جدیدي است که  شناسی بنیانزیباییهنر و ، شناسی، فرهنگمردم

. ارتباطی است انگیزة غالب آن بررسی تمام وجوه ارتباطی موجود در یک مجموعۀ

  )66، ش1392کرس، (

ترین  برجستهشناسی اجتماعی و یکی از مایکل هلیدي پیشگام رویکرد نشانه

کالمی و فرا  /زبانیبافتبه زمان گرا است که به طور همشناسی نقشپردازان زبان نظریه

شناسان تنها بررسی جنبۀ که اکثر نشانهدر شرایطی  ،داردمتون نظر غیرکالمی /زبانی

 ددانستن شناسی اجتماعی میدف نشانهاجتماعی، هویت و آداب معاشرت را ه

  :کندتعیین می سطحدر این چرخه چند  هلیدي .)121: ش1380ایگلتون،(

دهد و تفسیر زمینۀ نهادي و ایدئولوژیکی که به متن ارزش میپیشبافت فرهنگی با  -

شود، عناصر ی متن قلمداد میاین بافت که جنبۀ غیرکالم. سازدآن را ممکن می

االت، تصاویر، نوع نگاه، ح(و آداب معاشرت ) دین، زبان، لقب، شغل(ساز  هویت

  .دهدرا در خود جاي می) هااشارت، واکنش

که قابلیت بازنمایی اعمال، گفتار، تفکرات و احساسات آدمی را در قالب  بافت زبانی -

بینافردي به برقراري،  ردفراکارک. کندبررسی میو اندیشگانی فراکارکرد بینافردي 

درگیر در ارتباط زبانی را  شود و تعامل افراداستمرار و تثبیت روابط اجتماعی مربوط می

و توسط سه وجه خبري، الزامی و پرسشی  )49-48: ش1389ساسانی، (دهد مدنظر قرارمی

هاي پراکنده تجربهها و ها، اندیشهکُنشنیز  فراکارکرد اندیشگانی. شودمی قابل بررسی

در  )75 :ش1392کرد و پورنامداریان، (کند؛ بندي میهاي زبانی مقولهنشانه را در قالب

هاي زبانی پیش اي از گزینشمطالعۀ این فرانقش، نکتۀ اساسی این است که مجموعه

صورت دیگري تواند به میآید، روي نگارنده هست و هر آنچه که به رشتۀ تحریر می

دهد که مناسب یا شناختی به پژوهشگر این امکان را میبیان شود؛ این تعبیر نشانه
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اند، زبان را در رابطه با موقعیتی که در آن به کار رفتههاي نامناسب بودنِ گزینش

بر روي  متوندر این جستار براي فهم بهتر هلیدي . )18: م1994هلیدي، (تشخیص دهد 

فرایندهاي فعلی تاکید هاي راوي و تمرکز وي بر نظام گذرایی زبان با استفاده از گزینش

خود فرایند که توسط گروه  -1: رددر هر عملی سه مؤلفه قابل تغییر وجود دا. کندمی

  : فرایند قابل تقسیم است ششیابد و به فعلی عینیت می

حادثه یا انجام عملی را نشان  فرایند مادي شامل همۀ بندهایی است که رخداد

فرایند . است فرایند ذهنی مربوط به احساسات، شناخت و ادراکات انسانی. دهد می

اي شکل فرایند رابطه و پردازدشناختی میوژیکی روانرفتاري به بیان رفتارهاي فیزیول

شود؛ در کند و به دو گروه وصفی و شناختی تقسیم میرا ترسیم می» بودن«خاصی از 

کند و صه یا صفت را بیان می، مشخ»شاخص«اي به نام کنندهبند وصفی شرکت

داده ه آن نسبت آن چیز یا کسی است که صفت یا مشخصه ب» حامل«کنندة  شرکت

 زفرایندکالمی نی .کنندگان بخش شناختی نیز شناخته و شناسا هستندشود؛ شرکت می

و . گفتن، اعالم کردن، پرسیدن، هشدار دادن و دستور دادن است: شامل افعالی از قبیل

پردازد، بلکه وجود میها و رویدادها ناما فرایند وجودي، فرایندي است که به کنش

  .)47- 43: ش1376و نبوي،  مهاجر( رساند مطلق را می

پدیده، رفتارگر،  -کنندگان فرایندهاي فوق که به ترتیب کنشگر، حسگرشرکت -2

عناصر  -3. شوندشنونده و موجود نامیده می -شناخته، گوینده -حامل، شناسا -شاخص

هاي  مـوقعیتمکانی، چگونگی و سبب که  -اي که عبارتند از گره و دامنه زمانیحاشیه

زمینه از با ارائۀ این پیش .)102: م1994هلیدي، ( آیندشمار میفرایند بهآن  مـربوط به

شناسی اجتماعی هلیدي در بررسی متون، باید گفت در ادبیات داستانی، رویکرد نشانه

رکالمی رمزگذاري و سپس با هاي کالمی و غینویسنده معنا را در قالب نشانه

گشاید؛ یم حقیقت و بیان احساسات میاي به سوي ترسهاي زبانی، دریچه انتخاب

دهد که بسط بیشتر گزینش هر یک از این سطوح، نمود خاصی از یک تجربه ارائه می

  .دهیمآن را در ذیل تحلیل داستان مورد بررسی، ارائه می

  



 51هاي کوتاه غسان کنفانی در داستان شناختی اجتماعی حضور کودكتحلیل نشانه

  زبان در سطح اندیشگانی رمزگزاري واقعیت

یات کودکانه بارز و برجسته ، از نظر بیان تجرب»جدران من حدید«از آنجا که داستان کوتاه 

در دار هاي هدفاست، بستري مناسب براي پاسخگویی به سواالت مرتبط با گزینش

از رهگذر روابط  نویسندهاینکه این داستان کودك محور است؛  سطح اندیشگانی

زندگی اجباري در خارج از وطن و اندوه  غربت،تجسم جانشینی، چه واژگانی را براي 

بندهاي گزینش شده در محور همنشینی،  و یا برگزیده استن کودك در ذهحاصل از آن

ها و ند یا بحث از بودناتوصیفی از کیفیت وقایع ،بازتاب عواطفمحورند یا کنش

. شودها، گفتگو محورند یا رفتارگر، همه در سطح اندیشگانی زبان بررسی مینبودن

یند که متناسب با دنیاي کند تصاویر جذابی برگزتالش می داستاناین غسان در 

هاي او بوده و بدین صورت مفهوم مورد نظر خود را بهتر ها، هیجانکودکانه، کنجکاوي

واژة حسون کودك و انتخاب /در عمق جان کودك بنشاند، انتخاب شخصیت حسان

حسان و دو واژة  شباهتگرفته است؛ ر محور جانشینی کالم صورت د) پرندة کوچک(

همان  پرندة اسیر در قفس/ حسوناین باشد که مهم اي به این رهاشا ،تواندحسون می

 گزینش واژگان قفس، پرنده، بال و پر زخمینویسنده با لذا  ،کودك فلسطینی است

هاي آزادي و به تصویرسازي واژه هاي آهنی،وقفه براي خروج از میلهپرنده و تالش بی

چگونگی در این راستا . دیم آشنا سازرا با این مفاهکودك فلسطینی پردازد، تا اسارت می

  :رمزگذاري واقعیت در داستان هدفمند کنفانی براي کودکان فلسطینی بدین شرح است

، )رفتاري(، ابراز احساسات حسان به حسان )مادي( در قفس هدیه دادن یک سهرة-

 هاي پیاپی حسانسؤال، )رفتاري(، ناآرامی سهره )ايرابطه(توصیف قفس و سهره 

 او از تشویش سهره و ناتوانی از درك علت خو نگرفتن) ذهنی(و ناراحتی ) یبیان(

ثمر بی ،سهره) رفتاري( پر زدن براي) فرایند مادي(، خرید قفسی بزرگ به قفس) ذهنی(

تن و پایان دادن به داستان با گف، )رفتاري( بودن قفس بزرگ و تداوم ترس، خشم پرنده

  )مادي. (دهدمی که دارد جان )بیانی( این جمله

  :شودبندهاي داستانی پرداخته میبراي توضیح بیشتر این مبحث به تجزیۀ چند نمونه از 

  يومصباح بعيد عم الصغري، من هاحسان تلقااليت تلك الرزمةان أي منا د مل يكن ليدور خبل«
  گره زمانی   کنشگر            مادي کنشگر  مدرك           هدف         ذهنی                       
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  )13: م1987نی، کنفا( »...يف داخلهعصفور حقيقيصغري  قفصعلى  كانت حتتويعيد ميالده  
  محیط        موجود                  اي                شناخته   رابطه

است ) چه چیزي(اي گوید که ماجرا هدیهراوي از همان آغاز داستان به مخاطب می

. گیردمی) چه کسی(  از عمویش) براي چه( سبت تولدشبه منا) چه کسی(که حسان 

فضایی شاد  به شدنوارد  به او، هدیه حسان و دادنجشن تولد روایت شروع داستان با 

به حدي است،  در قفس کوچک گنجشککند؛ این هدیه که یک را ترسیم میو کودکانه 

تواند پنهان ییجان خود را نمبراي حسان غافلگیرکننده و زیباست که خوشحالی و ه

  :کند

  :هتفبصوت مثارره و  ذراعيه وصدبني حكامبا ضمهو فصفوق القبنفسه  رمىحسان«
  کیفیت  بیانی  دامنۀ مکانی  دامنۀ مکانی          رفتاري   کیفیت  رفتاري   رفتارگر

  )13: م1987کنفانی، ( »ا�حسون-
  شناسا  شناخته

: قفص«طینی آواره و واژه براي فلس» سهره: حسون«غسان با عاریه گرفتن واژة 

اي به توصیف قفس در ادامه با فرایندهاي فعلی رابطهبراي غربت اینک » قفس

  :پردازد می

  )١٤:مهان( »د فرشت بقطعة زجاج صقيلةق كانتقاعدتهو ون طالء  دكانالقفص اخلشيب الصغري«
  شاخص  حامل  ايهطشاخص    راب  اي   حاملهطراب

ندهاي رفتاري براي خوانندة کودك از این پرنده اسیر قفس با فری پس از توصیف ظواهر

  :گویدسخن می

  )همان( »فبعنرأسهنافضا و يرجف فيما كان بساقيه الرفيعتنير ون املذعو تعلقاحلسص يف قمة القف«
  کیفیترفتاري      رفتاري         ابزار  رفتاري      رفتارگر  گره مکانی

  

ماجرا، کنشگر، رفتارگر و  ن، مشخص کردداستانخطی پیش بردن گونه  این

ذهن کودك  زیرا ؛نگارش براي کودك استشگردهاي متناسب با  هاي هر یک ویژگی

به همین سبب  ؛بیش از هر چیزي بر تخیل امور حسی استوارست نه مفاهیم انتزاعی

  :بخشدجانبه آنها شخصیت و رفتار انسانی میدار و بیاست که براي فهم طبیعت جان

  ن خيالهأعطامه، فعلكل طفلا يكمو  . مسعه من أخيه ما صدقائهأل كرري حسان ة كانيف كل مر «
  مادي  کیفیت       مادي     کنشگر  گوینده     بیانی         مخاطب             گفته  گره زمانی
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  )16: همان( »بيته اجلديداىل  الطائر املذعوريتعرفبأن  �غريمقتنعاال أ..سلوكاشخصية و 

  پدیده  شاخص   مدرکذهنی دف    حامل    ه

، سبک نویسنده است هاي تعیین یکی از راه نزبا فعلیبسامد فرایندهاي  از آن رو که

در تا کارکرد انواع فرایند مورد شمارش آماري قرار گرفت  مذکور بندهاي داستان

 طبق این آمار مورد تحلیل قرار گیرد؛که براي کودك نگاشته شده  بازنمایی واقعیتی

در این میان فرایند ذهنی بیشترین بسامد که  است فرایند 171 فرایندهاي متنشمار کل 

براي فهم واقعیت ) مدرك( دهندة تالش کودكخود اختصاص داده که غالبا نشانا بهر

ایندهاي رفتاري و مادي مشاهده پس از آن بسامد تقریبا یکسان فر. است) پدیده(

توان گفت نویسنده در این لذا می ارد،شود که بر کنشگري کودك و سهره داللت د می

هاي دریافت بر براي القاي مفاهیم ارزشی به کودك، از میان فرایندهاي فعلی، داستان

؛ است تکیه کردهبیش از دیگر فرایندها هاي مادي کُنشرفتارها و  سپسذهنی و 

در  که اندکار رفتهبه نسبت کمتري در متن بهاي، بیانی و  وجودي فرایندهاي رابطه

  :مشخص شده است فرایندقالب نمودار بسامد هر 

  

  کارکرد زبان در بازنمود روابط بینافردي

اجتماعی  یروابط تثبیت و تنظیمگر چگونگی تعامل با دیگران و  انبی  ديبینافر فرانقش

در  هاي خود اهگدید گذاري بر مخاطب و القايثیرات همچونبنا به مقاصدي  که است

این ارتباط در نظریۀ هلیدي در قالب این . )53: م1985،هلیدي(  شود می  برقرار ارتباط زبانی

شود یا اطالعات است یا مفهوم قابل بررسی است که آنچه میان دو طرف رد و بدل می

خدمات، به این صورت که در رابطۀ میان گوینده و شنونده یا اطالعاتی در قالب وجه 
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شود، یا اینکه در قالب وجه پرسشی تقاضا و درخواست گرفتن ائه میخبري ار

 شودشود، و یا در نهایت خدماتی در قالب وجه التزامی دریافت میاطالعاتی می

وجه  درکنارسطح بینافردي، این هلیدي براي تحلیل متن در  .)46: ش1385زاده،  آقاگل(

ها و میزان حساسات، باورها، اندیشهبا اوجهیت گیرد؛ ، وجهیت را نیز در نظر میهجمل

که با قیدهاي  )287: ش 1392فتوحی، (در ارتباط است قطعیت گوینده از گفتۀ خویش 

مشخص  سازي بندهاسازي یا مفعولیفاعلی شک، یقین، احتمال، لزوم و اجبار و

  :شود می

 خرى وقد كنت اتوقعالطري الصغري شهورا ثالثة ا يستطيعا محللن خيل ايل بأن اجلناحني الغضني «

اب القفص و خيلي كنت على وشك ان اقرتح على حسان ان يفتح ب..كل الذي سيحدثبالضبط  

  )20: م1987کنفانی، ( »نه ان يصل اىل ذلك دون مساعديتعدت فسكت منتظرا م الطائر، اال

 از آنجا که،دارداول شخص استفادة از وجه خبري نشان از قطعیت کالم نزد راوي 

هاي فکار و اندیشهتواند امی، داردحضور روند داستان  دروان راوي مشارك عنبه دخو

قطعی بودن یعنی » بالضبط«واژة  وتاکید  »لن«د کارکرلذاسازد،  ا قطعیت همراهبخود را 

عمومیت «به تعبیر نورمن فرکالف  ونمایدمیآورد طبیعی زبان میبهراوي هایی که گزاره

» کندد دیدگاهی شفاف نسبت به جهان حکایت میهاي وجهی مطلق، از وجوصورت

  )198: ش1379فرکالف، (

سازي وجه جمالت از دیگر قطعیت، فاعلیمیزان عالوه بر قیدهاي بیان کنندة

  : بخشدابزارهاي بیان نگرش گوینده است که قطعیت نسبتا باالیی به کالم وي می

وكنت . ر الغرفة دون ان يكمل االستماع، لذلك فقد غادحسان لن تنتهیيعرف بأن اسئلة وکان اخی «

  )16: م1987کنفانی، (» .امتتع بالنوم يف تلك الليلةاعرف، انا بدوري، ان حسان لن يرتكين 

ها در راستاي انعکاس اعتقاد راسخ شخصیت» لن«سازي و قید تاکید در این بندها فاعلی

  :کندعمل می

انه من السخف باالساس، ان يهدي الطفل ل يعتقد ان كان مايزاو  اخي األكرب يرى نفس الرأيوکان «

  )17: همان( »...الصغري عصفورا حقيقيا

اگر چه در ظاهر یک » برادرم معتقد است«و » اعتقاد برادرم این است«دو عبارت 

طور واضح عبارت دوم بیانی فاعلی دارد و بهدهند، اما بستر معنایی یکسان را پوشش می
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کند؛ این درحالی است که عبارت اول مفهوم زرگتر را بیان میمنبع اعتقاد راسخ برادر ب

  .کنددر ذهن تداعی میپذیري را کنش

وجه پرسشی در این داستان اگر چه در قیاس با وجه خبري از بسامد نسبتا کمی 

آور شدن جمالت خبري کاسته و برخوردار است، اما حضور مؤثر آن در متن از مالل

این وجه که بنابر ارزش زبانی آن عمدتا، با . شیده استتنوعی و تحرکی به متن بخ

نیاز به  معرفیابد، در کالم کودك هدف گرفتن اطالعات از مخاطب در متن حضور می

  :ست کنجکاويدانستن و ارضاي حس 

./ ولن يغين أبدا يف هذه الشهور الثالثة ؟-.../ اجل -../ و سوف يظل كذالك طوال ثالثة شهور؟«

-/ هل سينام مثلنا؟...ويف الليل.../ رمبا-/ ر؟ثالثة شهو  وبعد.../ ولكنه لن يغين/ وف يزقزقال، س

  )16: م1987کنفانی، ( »...سيقف، ولكن عينيه سوف تبقيان مفتوحني لرتاقبا كل شيء

 یابد؛ ویش را ملجأیی براي کشف حقیقت میکودك در این داستان برادران بزرگتر خ

ها و عقاید طور طبیعی مجذوب نگرشل نداشتن اطالعات، بهدلیکودکان به«در واقع 

متکی شدن به اعتقادهاي و ... شوند، میکنندافراد مهمی که در کنار آنها زندگی می

کودك هر گاه که پاسخی برایش  .)118: ش1385فیشر، (» گیرندکم فرا میدیگران را کم

تر وابی برسد که در خیالش معقولدهد تا به جقابل پذیرش نباشد، به سواالتش ادامه می

  :به نظر برسد

وحلظت ان وجهه قد متسح بشيء من الندم املتحري الذي ينتاب طفال ال يعرف كيف جيرب األشياء على «

ألست ترى؟ انظر اليه كيف يشم ...انه يتعرف بيته-/ ملاذا اليكف عن الطريان؟....التعاطف معه

  )15: م1987کنفانی، ( »...عيشيريد ان يعرف أين ي...األسياخ باعتناء

شخصی را به در انتخاب وجوه بین غسانکارکرد فراوان وجه پرسشی، مهارت 

شود و خواننده را از داري مطلق راوي و ایستایی متن میگذارد که مانع زمامنمایش می

از دیدگاه . رهاندها میخوانش یکنواخت وجه خبري و گزارش صرف واقعیت

نشان دادن قهرمان  کنجکاوو  فراوان وجوه پرسشینده با کاربست شناختی نویس نشانه

در دنیاي یک کودك به را درك و شناخت واقعیات در این داستان قصد دارد، بحران 

هاي او را در ساختار اجتماعی بسیار طبیعی ها و واکنشکنشنمایش بگذارد تا عواطف، 

  .بنمایاند
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گوینده نسبت به اجراي یک عمل از نوع گیري و حالت جهت«که  امیه الزوجو اما 

تنها سه مرتبه در ) 278: ش1392فتوحی، ( »رسانددرخواست، توصیه، اجبار و فرمان را می

  :کار گرفته شده استتر بهکالم برادر بزرگ

ف اىل القفص ليطيق العيش فيه و ر انه يتع....التكن غبيا-:/ وحني قلت ذلك ألخي األكرب انتهرين«-

لقد ترك كل ألعابه و كل حيوانات ! انظر...تم بذلك كثريا اذا أتيحت له حياة غري مسيخةلكنه لن يه

مليون عصفور من القماش و البالستيك اضحت اآلن آقل من أن تعوض ...املطاطوالصوف و القماش

  )17: م1987کنفانی، ( »ذلك احلسون

تثبیت  ر بزرگتربرادهایی است که قطعیت را در کالم از مؤلفه وجه الزامیکاربرد 

کند به این استفاده می آورالزامدر کالم خود از جمالت  ويکند؛ بنابرین هنگامی که می

این وجه اما . ترین حالت را برگزیده استهاي ممکن قطعیمعناست که از بین انتخاب

  .شودکالم کودك و راوي دیده نمیدر 

  

  ارتباطات غیر کالمی

هاي که در آن اطالعات، مفاهیم و احساسات با پیام، فراگردي است تعامل غیر کالمی

وقفه با گویی ما بیشود و به تعبیري بهتر گذاشته میبا دیگران در میان غیر کالمی 

دهند ي که آن را تشکیل میمحیطی که از طریق تصاویر ،کنیمو میگفتگ محیط پیرامون

، زمان و افراد و سکوتکند؛ حاالت چهره، حرکات، اشارات، رفتارها خود را بیان می

تحلیل حضور کودك در داستان کوتاه غسان با  .همگی سرشار از معنی هستند مکان

گفتمان و .... هاي پیرازبانی وکنکاش در حاالت، اشارات و اطوار و نیز رمزگان

 کنفانی ساختار روایی دستانکند، زیراایدئولوژي وي را در ارتباط با کودك آشکار می

و در  هاي ذهنی خویش برگزیدهیان دغدغهمثابۀ وسیلۀ ببزار سرگرمی که به، نه اخود را

قرار  توجهساز وطن موردعنوان آیندهرا به کودكبیش از هر چیز  ،هابیان این دغدغه

  .استداده 
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  حاالت چهره و نوع نگاه

 ،کندست که بدون کالم با مخاطب گفتگو میا نگاه و حاالت چهره یک عنصر فرازبانی

تواند منظور را بفهماند و حاالتی از خوشحالی، ه این صورت که به سادگی میب

موضوع از آن این اهمیت  .را انعکاس دهد... تفاوتی و یا کنجکاوي و ناراحتی، بی

فرایند دیدن  که تعاملی با دیگران داشته باشیمروست که در روابط بینافردي پیش از این

ایست که ارتباط با جهان پیرامون را میسر هره نشانهنوع نگاه و حاالت چ. گیردشکل می

نوع نگاه و  هایی ازتر کردن موضوع نمونهبراي روشن .سازدو شرایطی معنایی می

ومل يكن  :سزایی برخوردارستکنیم که از اهمیتبهحاالت چهره را در این داستان ذکر می

احلسان كان مستثارا و كان خداه توردا و ، ان نرى القفص و احلسون بوضوح، ذلك ان قد تيسر لنا بعد

  )13: م1987کنفانی، ( اخذت عيناه تلتمعان

سویه راوي و مهمانان مواجهیم که سعی دارند، قفس را ببینند در این بند با نگاه یک

و شادي کودکانه دارد که با دیدن و توصیف چهرة حسان که نشان از شور و هیجان 

  . آمده است اي که هدیه گرفته به وجدپرنده

دو  نشانه و نوع دیگري از نگاه است که در این داستان تعامل نگریستن، خیره

  :دهدشکل میانسان،  -انسان و پرنده-انسانسویهو القاء مفهوم و معنا را بین 

وانه جبسم  ...الينا بعينني صغريتني غارقتني يف السواد الداكن احمليط �ما متوقدتني بالتماع حادحمدقا«

 »...املتحفز و قبضته املشدودين و عينيه الرباقتني  الغاضبتني، يعقد العزم على شيء رهيب صغري

  )14: م1987کنفانی، (

که خشم  ی استهاي پرندة کوچکچشمهاي این داستان تصویرسازي اولین صحنه

هایند، بر زند و نگاه خیرة او به کودك و راوي که آن سوي میلهدر آن موج می

هاي خیرة نگاه کند؛ پس از آنفعلی داللت میموقعیت از  پرنده رضایتیناعصبانیت و 

، پرنده را بداندو خشم اندوه سعی دارد دلیل ترس آزردگی و که با بینیم را میحسان 

آنکه ارتباط کالمی صورت بگیرد، ارتباط غیر کالمی القاي مفهوم به مخاطب را بر لذا بی

  :گیردعهده می
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موما اىل احلسون حماوال ان يكشف بنفسه سبب خوف الطائر املذعور منه، واخذ حسان حيدق مه«

وحلظت ان وجهه قد متسح بشيء من الندم املتحري الذي ينتاب طفال ال يعرف كيف جيرب األشياء على 

  )15: همان( ».التعاطف معه

اش حقیقت و تالقی نگاه کودك با راوي تا شاید بتواند از نوع نگاه و حاالت چهره

  : تر دارد، اشاره به رابطۀ نزدیک دو نگاه و اعتماد کودك به برادر بزرگدریابد را

وقبل ان يتم ما ان يريد قوله تالقت ابصارنا، وكان حسان ينظر ايل دون ان يفهم، طامعا يف ان تغيثه «

  )19: همان( »...تعابري وجهي

حسان بدون اینکه چیزي . ، نگاهمان به یکدیگر افتادقبل از اینکه حرفش را تمام کند  -

  .ام بخواندکرد تا شاید بتواند چیزي در چهرهبفهمد به من نگاه می

کی دیگر از ی شده گشودهکه از شوق نگریستن با چشمان و کودك سرخ شدن چهره  -

که جایگزین ارتباط کالمی  خوشحالی در این داستان استهمراه با هاي تعجب نشانه

 :شده است

بتسمت فيما امتأل وجهه بضحكة فاالواسعتين ايل بعينيهينظر وجهه مث انشأ  وقد امحروقف حسان «

  .)21: م1987کنفانی، ( »....نادرة

  

  رفتاراطوار و 

شناسی هاي تولید معنا در نشانهاطوار، رفتار، حرکات و اشارات یکی دیگر از راه

، شوندشوند که در بستر و بافت موقعیتی خاص خود توصیف میاجتماعی محسوب می

در داستان کوتاه  .)267: ش1392کرس، ( سازي در آن تثبیت شده استموقعیتی که نشانه

رو هستیم که از میان آنها هبرو ي کودكاي از رفتارهاجدران من حدید با طیف گسترده

و  ي حسانبرخی از رفتارها. دارد در روند داستان سزاییشادي و هیجان کودك نقش به

  :شودجدول ذیل ارائه میمفهوم آنها در قالب 

  

  

  

  



 59هاي کوتاه غسان کنفانی در داستان شناختی اجتماعی حضور کودكتحلیل نشانه

  شناسی نشانه          

  رفتار

  پیام مسلط  ها در سطح داستاننمونه

در آغوش کشیدن 

قفس پرنده و فریاد 

  کشیدن

حلظات متزقت الورقة امللونة و رمى حسان بنفسه فوق القصف و ضمه باحكام بني ذراعيه و  يفو 

  :صدره مث هتف بصوت مثار

  )13: م1987 کنفانی،( ...انه حسون-

خوشحالی 

و هیجان 

  زیاد

ولكنه، بعد حلظات، مسح لنا بأن نلقي نظرة ...ن يدور يف ارجاء الغرفة دون ان يعرف ماذا يفعلكا  چرخیدن دور اتاق

  )همان( ...على الطائر احلبيس، فيما كان حيتفظ حبلقة القفص يف كف حمكمة االطالق

ته تتابع عائدة، وشهدته يندفع عرب الباب ويركع اىل جانب القفص ومن جديد مسعت صوت خطوا  هابه هم زدن دست

  )21: همان( قا كفيه فوق فخذيه خمضوضا بالفرحصاف

حرکت ایستادن وبی

  شدن

شوکه   )20: همان( قف حسان جذالو 

  شدن

  انتظار  )15: همان( حسان كفيه الصغريتني وراء ظهرهعقد  به پشت گرفتن دست

ترك اتاق و گوش 

  ه کالمندادن ب

  تفاوتیبی  )16: همان( غادر الغرفة دون ان يكمل االستماع فقد

لكنه مل يكن ليستطيع ان يتكلم ، بعد، فخليت ذراعيه و تركته يعدو اىل غرفته، و تبعته بعد حلظة   حرف نزدن 

  )20: همان( ...فرأيته جاثيا اىل جانب احلسون املنتفض من جدار اىل جدار

  ناراحتی

اختن و سر به زیر اند

. چانه به سینه زدن

  بغض کردن

طأطأ رأسه ملصقا ذقنه بصدره ورغم ذلك فقد استطعت ان أرى رموشه مبتلة بالدموع اليت حاول 

  )19: همان(...ما بك: قبل أن ينفجر قربت فمي من اذنه...طوال الغداء ان يبقيها يف رأسه

  

  مکانیارتباط 

 خاصی برخوردار است؛شناختی زیبایی هنري و از ارزش، گري داستان روایتدر  مکان

اند که با معناي هایی ساخته شدهایهمها به طور خاص از بن مکان ،معتقد است فاولر

ها، هاي فیزیکی، فعالیتباید دید جنبه. ها پیوند دارند هاي ساکن در آن مکان شخصیت

ررسی هایی ترسیم شده است و بدر چه فضاها و صحنه هاها و اعمال شخصیتکنش

شود که نویسنده با چه هدف ومنظوري به این انتخاب دست زده و بین فالن مکان 

لذا یک  )61: ش1390فاولر، ( ت؛شخصیت خاص و اعمال چه پیوندي هس خاص و

تکنیک مکان به منزلۀ ترجمانی از شخصیت و مکان «مندانه از نظام نویسندة توانمند باید

تا هرآنچه کند استفاده  )119-118 :ش1392پاینده، (» همچون اشارتی به درونمایۀ داستان

که در مکانی  .الزم دارد در اختیارش قرار دهدبافت موقعیتی که خواننده براي تجسم 

است که حس  سهرة کوچکقفس کند، گري میشناختی جلوهاین داستان از بعد نشانه

  :کندتداعی میخواننده اسارت، غربت و تبعید را در ذهن 
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د عاش شهرين يف القفص من اخليزران عند عمك، مث نقله اىل القفص لق..! خبري بالبيوت ان حسونك«

کنفانی، ( »...وها انت ذا تشرتي له قفصا جديدا بعد شهر...اخلشيب الذي اشرتاه خصيصا لريسله لك

  .)19: م1987

ي هاي بسیارپرندة اسیر در قفس بارها و بارها از قفسی به قفس دیگر رفته و با خانه

آشنا شده، از خانۀ کوچک خیزرانی تا این قفس بزرگ که حسان برایش خریده است، 

  :اما هرگز به این محیط خو نگرفته است

يبدو ان عمك قد اشرتاه -/ ملاذا مل يتعرف اليه قبل األن؟...ولكنه كان يف القفص قبل أن يأيت اىل هنا«

  )15: همان( »...ذلك يتضح من سرعة حركاتهان ...القفص ىاو اصطاده منذ أيام قليلة، فهو جديد عل

  

  ارتباط زمانی

و حکایت رنج و  وياز دغدغه و تشویش ذهنی  به دال زمان حاکیکنفانی توجه ویژة 

و  تجربه کرده و آن زندگی اجباري در خارج از وطناندوهی است که خود در کودکی 

تر از حسان ادر بزرگبردر این داستان  .است تحمل رنج غربت از مکانی به مکان دیگر

بگیرد، ضمن اینکه  فرصت دهد تا به خانۀ جدید خو سهره/خواهد چندماه به حسونمی

دهد که پرنده حتی اگر به در میان کالمش بارها این حقیقت را براي کودك توضیح می

  :قفس عادت کند، دست از تالش براي گریز از این حصار نخواهد کشید

على وطوال ذلك الوقت يدأب ي يعتاد احلياة يف بيته اجلديد و ثالثة شهور كحيتاج احلسون اىل شهرين ا«

  .)15: م1987کنفانی، (» ..أن جيد ثغره للهرب اته، يف الوقت ذدراسته و التعرف اليه حماوال

نیاز کودك به دانستن و اشتیاقش به خوشحال دیدن این پرندة کوچک باز او را برآن 

اش در طول این سه ماه خواهد ؛ آیا پرندهبداند رهۀ زمانیاین ب از که بپرسد و داردمی

  :ها بسان آنها خواب آرامی خواهد داشتخواند، آیا شب

./ ولن يغين أبدا يف هذه الشهور الثالثة ؟-.../ اجل -../ و سوف يظل كذالك طوال ثالثة شهور؟«

-/ هل سينام مثلنا؟...الليل ويف.../ رمبا- /ر؟ثالثة شهو  وبعد.../ ولكنه لن يغين/ وف يزقزقال، س

  .)16: همان(» ...سيقف، ولكن عينيه سوف تبقيان مفتوحني لرتاقبا كل شيء

رغم توضیحات برادر بزرگ و تاکید او بر اینکه پرندة اسیر در این قفس به زندگی علی

ها، روزها کودك در انتظار زمانی که پرنده به قفس عادت کند، لحظهگردد، عادي برنمی
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پرزدن و و تداوم  پرندة کوچکرفتار  تغییر درعدم کند، اما ها سپري میو ماه

آلود دیگر توان هاي کوچک خون، چرا که این بالکندهایش کودك را غمگین می ناآرامی

  :را ندارد  حمل بدنش

 وخيل ايل بأن اجلناحني الغضني...و أمامه ثالثة شهور أخرى... منذ ثالثة شهور مل يكف عن الطريان«

  )20:همان( »...لن يستطيعا محل الطري الصغري شهورا ثالثة اخرى

  

  يویرارتباط تص

است که قابلیت انتقال معنا به مخاطب را دارد  هاي اجتماعییکی دیگر از نشانهتصویر 

 .گیردمورد توجه قرار می محورکودك هايداستانعنوان یک زبان ارتباطی مهم در بهو 

را براي تجسم ...از قبیل نقاشی، شکل وخطوط، رنگ و ابزارهایی تصویري ارتباط

  .بنددکار میبخشیدن واقعیت و بازآفرینی آن در ذهن کودك به

توجه خاصی به کودکان سرزمینش دارد در آثاري اي که عنوان نویسندهغسان کنفانی به

 انتقالکه براي کودك نوشته توجه خاصی به ارائۀ تصاویر و توصیف جزئیات دارد تا 

- مخاطب کودك به خوبی صورت گیرد؛ وي بهمفاهیم ذهنی، عواطف و احساسات به 

-انگیزد، بلکه در شفافتنها عالقۀ کودك را برمیاستفاده از تصویر نه«داند خوبی می

  :)69: ش1389ناصراالسالمی، ( ».رساندزي مضمون نیز به او یاري میسا

خال منقاره األصفر احلاد بني األسياخ مفتشا جبنون مديف كل حلظة كان حيط بنفس العنف و الضراوة، «

يبدو بسبب البقع احلمراء و السوداء اليت نقشت رأسه، غاضبا كأعنف کان ...عن نافذة تتسع خلروجه

  )14: م1987کنفانی، ( »...ما يكون الغضب، حزينا حىت يكاد يبكي

گشته در  اسیر قفسکه  وجوشآواز و پرجنباي کوچک، خوشپرنده انتخاب سهره

براي تواند انتخابی هنرمندانه می سازي کالم و برانگیختن تخیالت کودکانه،راستاي غنی

 هاي به ترك وطن و به جان خریدن سختی که مجبورباشد القاي اندوه کودك فلسطینی 

خشم و  سهرههاي سرخ و سیاه بر پیشانی رنگهمنشینی و سرپناهی و آوارگیست بی

یک پرندة اسیر با ارائۀ تصاویري از  غسان. دهدمخاطب انتقال مینارضایتی را بهتر به 

هاي ذهنی نویسنده و موجب پویایی ذهن کودك شده و او را به سمت شناخت نشانه
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الي پردازد که در البههایی میتر به کشف پیامبرد و با نگاهی عمیقپیش می شعواطف

  . نهفته است کوچکها و در رفتار و نگاه سهرة ، در سخنان شخصیتمتن

  

 گیري نتیجه

هاي زبانی و فرازبانی نشانه» شناسی اجتماعینشانه« رویکرددر این پژوهش با تکیه بر 

داستان کوتاه جدران من حدید نوشتۀ غسان کنفانی مورد تحلیل و بررسی قرار در 

هاي داستانی، روابط بازنمایی واقعیت، تعامالت اجتماعی شخصیت هايو شیوه؛ گرفت

ان، رنگ و تصویر که القاي ، حاالت چهره، اطوار، زمان، مککالمی از قبیل نوع نگاه غیر

که  شدرمزگشایی  را به عهده دارند، مفهوم غربت و دوري اجباري از وطن به خواننده

  :پردازیمدست آمده از آن میبه مهمترین نتایج به

ذهن کودکان سرزمینش  بخشیدن به مفهوم غربت در غسان کنفانی در راستاي تجسم -

و بازنمود واقعیت انسان فلسطینی پس از خروج اجباري از وطن به تناسب از انواع 

گیري از فرایند ذهنی و سپس فرایندهاي فعلی بهره برده است؛ با این وجود بسامد بهره

کاربست فرایندهاي ذهنی بر این مهم تاکید . ستا رفتاري بیش از دیگر فرایندهاي فعلی

د که کودك در این داستان درصدد فهم و ادراك علت خونگرفتن پرنده به قفس کنمی

کند هاي پرنده براي رهایی داللت میتالشرایند رفتاري بر هیجانات کودك و است و ف

  .مند هستندهایی هدفکه گرینش

راوي اول  توسط از وجه خبري بر گزارش واقعیتاستفادة فراوان در سطح بینافردي،  -

و دیگر  هاي خودجه جمالت افکار و اندیشهسازي وبا فاعلیکه  ،دارداللت دشخص 

کارکرد فراوان پس از جمالت خبري با . همراه ساخته است با قطعیتها را شخصیت

شناختی بحران درك و شناخت از دیدگاه نشانه مواجهیم که دكکو وجه پرسشی توسط

  .گذاردواقعیت را در دنیاي یک کودك به نمایش می

هاست که از طریق نوع نگاه، اي از نشانهدر این داستان گسترهروابط غیر کالمی  -

اي از خوانش تازهدهند و انعکاس می معنا راهاي کودك و پرنده حاالت چهره و واکنش

  . کنندایجاد میمتن 
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عنوان یک مکمل ها بهحاکی از این است که این نشانهغیر کالمی  هاينشانه بررسی -

  .دندار و غناي بار معنایی متن در پیشبرد روابط کالمیقش قابل توجهی ن
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  السيميائية االجتماعية لدور األطفال في قصص غّسان كنفاني القصيرة تحليل

 )نموذجاً " جدران من حديد" قصة(

 
 

  1وندتورج زینی

 2سمیه صولتى

  

 

  الملخص

وكمرآة صافية القيم واملعاين اإلنسانية السامية  » جدران من حديد« تعكس قصة كنفاين القصرية اّليت حتمل عنوان

كما تعكس القصة، معاناة اآلالف من األطفال الفلسطينيني ومهومهم جرّاء التشرّد ... كاحلّرية والعدالة و

كانة رفيعة فاألطفال هلم دور خطري ومفصلّي يف بناء املستقبل، ومبا أّن هلم م. واالغرتاب يف خمتلف أرجاء العامل

، فإنّنا من هذا املنطلق قمنا بإعداد هذا »جدران من حديد«وأمهّية قصوى يف قصص كنفاين وخاصة يف قصة 

املقال اّلذي يرمي إىل دراسة مأساة الطفل الفلسطيين عرب حياة التشّرد والرتحال أثناء قصته، معتمَديِناملنهج 

ومن أبرز النتائج اّليت ". مايكل هوليدي"ئية اإلجتماعية لـالوصفي التحليلي ويف ضوء معطيات ودراسات السيميا

توّصإلليها هذا املقال هو أّن احلياة املأساوية لألطفال الفلسطينيني شّكلت اهلاجس الرئيس و الشغل الشاغل لدى  

ن مفاهيم والرموز السيميائية اّليت وّظفها القاّص تستهدف يف األغلب حتويل احلّرية واألسر والتشّرد م. كنفاين

كما استمّد كنفاين فضًال عن . ذهنية افرتاضية إىل صور حقيقّية ملموسة بإمكان املخاطب املتلقي رؤيتها بأّم عينه

ذلك من الرموز الزمانية واإلحياءات البصرية والسلوكية إليصال رسالته اإلنسانية إىل القارئ على أفضل صورة 

  .وأكملها
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