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  :چکیده
در ایـن فراینـد   . آیـد گریماس، از طریق برش متن، معنا به دست می» معناشناسیِ روایت«ي بنابر نظریه

گیري گفتمان و ایجاد تغییر از وضعیتی گفتمانی مهم، باعث شکل عنوان عواملمعناسازي، کنش و شَوِش، به
، شَـوِش هاي گفتمانی هوشـمند، و  کنش، نظام. شوندهاي پس از تغییر میبه وضعیت دیگر و نیز حالت

، قابلیت مطالعه از دیدگاه »حبلٌ کالورید«داستان پایداري . آوردوجود میهاي گفتمانی احساسی را به نظام
شخصیت اصلی داستان، به دنبال تغییر وضعیت در این گفتمان پویا، ابوهانی، . اشناسی نوین را داردمعننشانه

. دهدرخ می این تغییر، ناخودآگاه و توسط جوانان مبارز، در بستر زمانی و مکانی ویژه .روحی خویش است
سوي دیگر، گاهی کنش،  از. دهندی را شکل میشَوِشحس شنیداري، این فرایند  ویژه، بهاحساس و ادراك

هاي در حبلٌ کالورید، نظام. شودزا می، کنششَوِشآورد و گاهی هم وجود میی داستان را بهشَوِشهاي گونه
وجـود  معناشناختی را به هاي مختلف نشانهگفتمانی هوشمند و حسی ـ ادراکی در تعامل هستند و گونه 

عنوان داستان از دیدگاه موضوعی، چون حبلٌ کالورید به. گفتمان احساسی است ،اما گفتمان غالب اند؛آورده
  .مدار دارد شود، گفتمان مراممدار محسوب میمحور و ارزشپایداري، اخالق

هاي روایی آن است تـا  ي فرایند معناشناسی داستان و ویژگیبدین ترتیب هدف این مقاله، مطالعه
 .دست آوردگیري معنا را بهاصلی شکل سازوکارهاي تولید معنا و عناصر

  
  .نظام گفتمانی معناشناسی،روایت، شَوِش، کنش، نشانه حبلٌ کالورید، :هاکلیدواژه
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  ي تحقیقمقدمه و طرح مسئله. 1
دهـد  هاي بنیادین فراینـد معناسـازي را مـورد مطالعـه قـرار مـی      معناشناسی علمی است که ساخت

 1گریمـاس . کنـد و موضوع آن روابط ساختاري پنهان است که معنا را تولید مـی  )111: 1380، سن دینه(
را مطرح کرد که در پی روشمندي مطالعـه و بررسـی متـون یـا کـالم      » معناشناسی روایت« ينظریه

کلیدي براي گشـایش   ،و درواقع استبراساس مکتب فرانسه، و در خدمت تجزیه و تحلیل گفتمان 
این نظریه به دنبال چگونگی ظهور معنا نه تنهـا در زبـان،   . )4: 1381شعیري، (درهاي متن یا کالم است 

، معـین بابـک  (هاسـت  ي گفتمـان  که در یک موضوع معناشناسی، بلکه به دنبال کلیت معنایی در همـه 
ایـن کلیـت معنـایی بـا     . کندو موشکافانه ساختارهاي زبانی و معنایی متون را بررسی می )116: 1383

عـاملی، ارزشـی،   «ظاهر شدن سـاختارهاي مختلـف    ،ي این برشنتیجه. شودصل میحا ،برش متن
ایـن   ياز مجموعـه » )6: 1381شـعیري، (. اسـت ... ادراکـی و  - نمودي، تحولی، صوري، ضمنی، حسی

حاصل کار گریماس در معناشناسی روایـت،   ،بدین ترتیب آید؛دست میبهساختارها انسجام معنایی 
شـود و  بلکه در فرایند تحلیل متن یـا گفتمـان، کشـف مـی     ،موجود نیست ،نظامی است که از پیش

معنـایی حـاکم بـر    هـاي نشـانه  اند و آن را با توجه به ویژگییاد کرده» الگوي زایشی«گاهی از آن به 
  .انددهکرهوشمند، احساسی و رخدادي تقسیم : کلی يروایت به سه دسته

، بـه واکـاوي   »حبلٌ کالورید«معناشناسی داستان این مقاله در پی آن است که با تحلیل نشانه
 ،ویـژه چگونه کنش و بـه  که هاي گفتمانی حاکم بر آن بپردازد تا به این پرسش پاسخ دهدنظام

وجود هاي احساسی و روایی را بهشده و نظام» حبلٌ کالورید«گیري گفتمان شَوِش باعث شکل
معناشـناختی متـون، در   اید در بررسی نشانهدهد که بآورده است؟ همچنین این مطالعه نشان می

تنها در این صورت است که مسـائل  . کنار عوامل کنشی به حضور عوامل شَوِشی نیز دقت کرد
  .شوندشناسایی می ،درستیحسی، ادراکی و عاطفی به

  

  2کنش و شَوِش. 2
آنچه . ه استهاي زیادي صورت گرفتبنديتاکنون تقسیم 3در مورد عوامل گفتمان، از زمان پراپ

                                                                                                                                               
1- Greimas 
2- Actant and State 
3- Vladimir Propp 
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وي . است )13: 1388(معناشناسی سیال بندي شعیري در نشانهنظر بوده، تقسیم مورددر این مقاله 
ي عوامل کنشی بـه سـه دسـته   . کندکنشی و شَوِشی تقسیم می يعوامل گفتمانی را به دو دسته

و  5شَوِشـگر ، 4گـزار شَوِش يو عوامل شَوِشی نیز به سه دسته 3پذیر، کنش2، کنشگر1گزارکنش
عملـی   ،کنش .هاي مهم گفتمان، ویژگی کنشی آن استاز ویژگی. شوندتقسیم می 6پذیرشَوِش

آنچه در برابر کنش . شوداي موجب تغییر وضعیتی به وضعیت دیگر است که ضمن تحقق برنامه
دن، شَوِش از مصدر ش«. شود، شَوِش استتغییر را شامل می قِگیرد و جریان بعد از تحققرار می
ممکن است مـا در   )12همان، (» .ي حالتی است که عامل گفتمانی در آن قرار داردکنندهتوصیف

رو هاي روحی روبـه  بلکه با تغییر و احساس و ویژگی ،فقط کنش و فعالیت نبینیم ،یک گفتمان
شـمار  ، ویژگی شَوِشی یک گفتمان بـه )...اندوه، شادي، امید(باشیم؛ این تغییر و ویژگی روحی 

آغـاز و تـا   ) تنیـدگی پـس (ي زمانی در آینده از دورترین نقطه«جریان شَوِشی  يگستره. آید می
  .ادامه دارد» )100: 1385همو، () تنیدگیپیش(زمانی در گذشته  يدورترین نقطه

ها هاي کنشی شخصیتنظر گریماس در هر اثر داستانی و یا هنري باید تعدادي از انگارهبه
. )19: 1383، ضیمران(دست آورد ها منطق نوشتار را بهایجاد ارتباط میان انگاره را کشف کرده و از

کند، الگوي کنشی یا الگوي ها را کشف و بررسی میي کنشی که عملکرد شخصیتاین انگاره
شـمار عوامـل کـنش گفتمـانی بـه شـش        ،در این الگوي گفتمانی. شودکنشگر هم خوانده می

یـار  ، کنش7پذیر، کنشگر، مفعول ارزشی، کنش)گذارسببی یا بدعتعامل (گزار کنش«: رسد می
 )152: 1390، عباسـی و یارمنـد  ، 38: 1991عجیمـی،  (، 9)عامـل مخـرب  (، ضدکنشگر 8)عامل کمکی(

نیروهاي موافق در متن هستند و نیروهاي بازدارنده همان نیروهاي مخالف  يدهندهعوامل یاري
گاهی هـر شـش دسـته در    . مناسبات نحوي و معنایی دارندهم  این شش واحد با. )153 ،همان(

 ،یعنـی ممکـن اسـت روایـت     )163: 1388 احمدي،(گاه شماري از آنان  ،شوندحکایتی یافت می

                                                                                                                                               
1- Actant-sender 
2- Actant-sujet 
3- Actant-destinataire 
4- State-sender 
5- State-sujet 
6- State-destinataire  
7- Sujet 
8- Actant-adjuvant 
9- Actant-antisujet 
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  . ها راآن يها را داشته باشد یا همهتعدادي از آن
  
  هاي گفتمانیانواع نظام. 3

شـود؛ زیـرا   معنـایی کشـف مـی    گریماس معتقد است در فرایند تحلیل متن یا گفتمـان، نظـام  
. شـود مطرح مـی » الگوي زایشی«این تفکر او با نام . شوندتقطیع می کامالً ،ساختارهاي داللت

الگوي زایشـی وي کـه از مطالعـات پـراپ     «: نویسدمی )5: 1389(شعیري در شرح نقصان معنا 
. دهدا نشان میگیرد، الگویی دینامیک است که چگونگی تجدید معنا در داستان رسرچشمه می

عبـارتی  گـذاري نظـام گفتمـان روایـی یـا بـه      بر همین اساس است که گریماس موفق به بنیان
شناسـی در شـناخت   تر از همه از کاربردهاي روایتاو سلیس. »شودشناسی استاندارد می نشانه

یماس گر. )83: 1383، السیسور(شناختی دفاع کرده است ي نشانههاي پیچیدهسازمان صوري نظام
منظـور  ساخت متون تأکید دارد و معتقد اسـت بـه  در این نظام بر معناشناسی روساخت و ژرف

براساس اصولی بنیادین  ،ها را درك کرد؛ زیرا متنها و معناي آنشناخت معناي متن باید قاعده
مند است و طی فرایند برش یا تقطیع، این اصول و به تبـع آن معنـا کشـف    شکل گرفته و نظام

معنایی حاکم هاي نشانههاي گفتمانی مختلفی با توجه به ویژگیبدین ترتیب ما با نظام. شودمی
. شـوند هوشمند، احساسی و رخدادي تقسیم می: کلی يکه به سه دسته هستیم روها روبهبر آن

اگر مبتنـی بـر   . سازندرا می) یا هوشمند(هاي گفتمانی شناختی اگر مبتنی بر کنش باشند، نظام
ي بشـري  اگر هم تصادفی و بدون اراده. سازندهاي گفتمانی احساسی را میوِش باشند، نظامشَ

  . آورندوجود میهاي رخدادي را بهباشند، نظام
  
  نظام گفتمانی هوشمند. 3-1

نظامی مبتنی بر شناخت است و در هر ارتباط کالمی که بین فرستنده و  ،نظام گفتمانی هوشمند
. شود که مبتنی بر شناخت هستنداطالعاتی از مبدأ به مقصد فرستاده می ،گیردگیرنده شکل می

در . اسـت شـده  ریزي و اهداف از پیش تعیینبروز معنا تابع برنامه اینجادر  )55: 1389، خراسانی(
ها روند حاکم بـر حرکـت   هاي شناختی، گریماس معتقد است که در اکثر داستاناین نوع نظام

شود و ایـن نقصـان بـه عقـد قـرارداد      آغاز می ،ه همه چیز از یک نقصاناي است کگونهمتن به
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کنشگر باید توانایی و تجهیـزات الزم   ،بعد از قرارداد )150: 1390، عباسی و یارمند(. شودمنجر می
اصـلی و فراینـد انجـام     يکـه مرحلـه   -بعد از این مرحله، کـنش . براي انجام آن را کسب کند

فعالیت ارزیابی شناختی و ارزیـابی عملـی    ،در پایان این مرحله. گیردشکل می -عملیات است
  .شودآغاز می

. آوردوجود مـی ي تحوالت روایت، در سطح مفهوم بهاین فرایند روایی، الگویی براي همه
 ،دومحالـت  برسـد، انتقـال از حالـت اول بـه      »ي«آغاز شود تا به  »الف«اگر هر متن روایی از 

بـدون ایـن قواعـد،    . بلکه مبتنی بر سلسله قواعد ضمنی اسـت  ؛نخواهد بودصورت تصادفی  به
کنند و قادر به ساخت متن روایی مجموعه حوادثی خواهیم داشت که فقط فضاي متن را پر می

از آنجا که این انتقال، عنصر هدفمند در فرایند روایی اسـت،  . )88 :2001بنگـراد،  (منسجم نیستند 
عناصر مهـم فراینـد    ،تعامل و ارتباط با آن در صورت. شودوب میتعامل با آن، ضرورت محس

  :»)91: 1381شعیري، ، 89همان، (صورت زیر، مشخص خواهند شد روایی، به
  

  عقد قرارداد
  )التحریک أو التحفیز(

  توانش
  )الکفاءة أو األهلیۀ(

  کنش
  اإلنجاز

  عملی ابی و قضاوت شناختی ویارز
  )التقویم أو الجزاء(

  

ي از حالت اولیه به ثانویه رسیدن، مرحلـه زیرا دهد؛ تغییر معنا رخ می ،شدن این مراحل با طی
اي از کنشگر، مستلزم ایـن اسـت کـه انگیـزه     توسطتغییر  نوقوع پیوستن ایبه. طلبدرا می اجرا

. شرایطی کسـب کنـد   ،کنشگر باید براي اجراي کنشهمچنین، . ریافت کندگزار دجانب کنش
در آخـر هـم فراینـد    . شـود افعال بایستن، توانستن، دانستن و خواستن جمع می درشرایط  این

  )2012 ،العابد(. شودمیارزیابی  ،اجرایی
. مدار اسـت هاي کنشی، القایی و مرامشامل نظام) روایی یا تجویزي(نظام گفتمان هوشمند 

از قبل تعیـین   يرنامهبین دو کنشگر و ب يکه بر رابطه است مدارگفتمان کنشی، گفتمانی برنامه
اي است کـه  موظف به پیروي و هماهنگی خود با برنامه ،یکی از دو طرف. کندشده داللت می

کنشگر براساس عواطف و خواسته و احساس خود عمل . )17: 1388 شعیري،(شود به او داده می
مواجه  ،و فرمانبر فرماست و ما با فرمانگذاراي از نوع دستوري بر این نظام حکمرابطه. کندنمی

یکی از دو طرف باید طرف دیگر را بـه اجـراي   «ي القایی در گونه. هستیم تا کنشی انجام شود
در آن بـه جـاي ارتبـاط از بـاال بـه پـایین،        )18 ،همان(کنش متقاعد کند و دیگري هم باور کند 
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اي  نی بر برنامـه که نه مبتمدار است سومین نظام، مرام. ارتباطی موازي بین دو طرف وجود دارد
یکی از دو طرف ، در این تعامل. شده و نه صددرصد مبتنی بر تعاملی القایی استاز قبل تعیین

  .آورداخالقی مرامی به کنش رو می ياخالق اجتماعی فرهنگی یا وظیفهعقیده، براساس 
  
  احساسی گفتمانی نظام. 3-2

تنشی ـ عاطفی، حسی ـ    يهنظامی است که در آن بروز معنا تابع سه گون ،دومین نظام گفتمانی
 ،منطق و برنامه در این نظام. مبتنی بر شَوِش و نوع حضور است. استشناختی ادراکی و زیبایی

در نظام گفتمانی مبتنی بر شَوِش، شَوِشگر با توجه به تغییري که در احساسات او «. نقشی ندارد
عـاطفی در  کنش وي باعث ایجاد تغییـرات حسـی   ،درواقع. زندکنش می دست به ،دهدرخ می
ممکـن  . ادراك معنـا شـوند   باعـث توانند جریانات حسی می )62: 1389، خراسانی(» .شودوي می

هـا  در ایـن نـوع نظـام   . دچار تغییر معنایی شود ،است یک شَوِشگر با مواجه شدن با یک حس
گـزار،  ي عوامل گفتمانی با اصـطالحاتی مثـل شَـوِش   گیرد و در الگوجاي کنش را می ،شَوِش
  . هستیم روضدشَوِشگر روبه و یارپذیر، شَوِشگر، مفعول ارزشی، شَوِششَوِش

دنیاي عاطفی یعنی خروج از فرایند . است تنشی ـ عاطفی ي گفتمان احساسی، اولین گونه
بلکـه تحـت    ،کندکنشی نمی؛ فرد، ن استبه هدفی معی رسیدنن در پی اي معیپویا که با برنامه

نظام عاطفی در تقابـل بـا منطـق روایـی و      ،درواقع )143: 1385 شعیري،(. گیردها قرار میواکنش
در این جریـان بایـد   . دهدي این نظام را شکل مییعنی شَوِش است که پایه ؛ها قرار داردکنش

. ز طریـق آن بررسـی شـود   گیري و تولید نظام عاطفی و چگـونگی ایجـاد معنـا ا   شرایط شکل
هاي دیگر عواطف در شرایط پویا، در فرایند و در رابطه با نشانه يمطالعه«گفتمان عاطفی یعنی 

   )144 ،همان(. »يو با توجه به فرهنگ فرد
ها، افعال مؤثر، آهنگ و نمود واژه: عناصري در فرایند عاطفی گفتمان دخیل هستند؛ ازجمله

، )کم، تجدید، تداوم، درازا و کوتاهی و بلندي که همراه آهنگ هستندتکرار، استمرار، ترا(کالم 
  )153 -151 ،همان( ...زایی یا سکونپردازي عاطفی، کنشهاي عاطفی یا صحنهجسم ادراکی، صحنه

رغم ویژگی پویایی، مبتنی بر  با نظام تعاملی مواجه هستیم که علی ادراکیحسیي در گونه
گیـرد،   شـکل مـی   ،چنین ارتباط حسی که براساس حضور. استی ارتباط سویی یا هم نوعی هم
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بر خود تعامل یعنی آنچـه دو طـرف رابطـه در هنگـام ارتبـاط حـس       . ارتباطی حضوري است
موجب  ،عملکرد هریک از دو طرف درگیر تعامل يحضور یا شیوه يشیوه. تکیه دارد ،کنند می

 ،به جاي ایجاد باور. انجامدکنشگر میشود که به واکنش یا حرکت احساس در طرف دیگر می
   )20: 1388 ،همو(. یابدایجاد حس مشترك است که اهمیت می

ي احساس و سه مرحلهبه گیري معنا گریماس فرایند احساس و ادراك را در جریان شکل
اي داللت بـر  احساس و ادراك برونه. کندبندي میدسته اياي و جسمانهاي، درونهادراك برونه

پدیدارشـناختی   صـرفاً  ،این مرحلـه . شودشده و یا نشانه گرفته می کند؛ چیزي که دیدهمی دال
شـناختی  شـناختی یـا روان   يگیرد؛ مرحلـه اي تصاویر ذهنی شکل میدرونهاحساس در . است

-جریان جسمانه. )94: 1385 ،همو() مثل قضاوت و تخیل و اندیشه و تأثیر بر روح و روان(است 

هاي مختلف عالوه بر این، گونه. دهدالعمل نشان میاست که جسم انسان عکسزمانی  ،اي هم
  .حس المسه، بویایی، چشایی، شنیداري و دیداري در فرایند حسی ادراکی گفتمان نقش دارند

ـ    شـناختی زیباییآخرین گونه از نظام گفتمانی احساسی، گفتمان  کـامالً   يهاسـت کـه جنب
در این نظـام   .آورد می  وجودچنین نظامی را به، عاطفی اکی وجریان حسی ـ ادر . پدیداري دارد

ادراکی در  -اي حسی گیرد؛ بلکه رابطه گفتمانی، یک کنشگر در تعامل با کنشگر دیگر قرار نمی
. شـود با عاملی دیگر برقرار  ،اعم از انسانی و غیرانسانی ،تواند بین هر عاملی میان است که می

. »اسـت » مـن «با دنیاي پیرامـون  » من«زیستی پدیداري  هم يها زاییددر این رابطه، تغییر و معن«
 ،یابـد اینکه انسان در تعامل با دنیا به چـه حضـور و احساسـی دسـت مـی      )113: 1386 شعیري،(

هـاي گفتمـانی و   ناپیوسـتگی  )70: 1389، خراسانی(. شناختی استهاي زیباییگونه يپدیدآورنده
  .آورندوجود میشناسی متن را بهاند که زیباییهاییتکانه ،هاها و ساختارشکنیمتمایزسازي

  
  نظام گفتمانی رخدادي .3-3

هاي گفتمانی، رخدادي است که در آن بروز معنا محصول جریانی نامنتظر از یکی دیگر از نظام
. فرایند دینامیکی نیست که در آن کنشگرها با هم در ارتبـاط باشـند  . نوع حسی ـ ادراکی است 

در این نظام نیـز مـا   . شَوِش داریم ،به همین خاطر ؛وجود دارد ،ن نظام، احساس و ادراكدر ای
در  .تقدیر و اقبال، تکانه یا تصادفی غیرمنتظره و مشیت الهـی : ي گفتمانی مواجهیمبا سه دسته
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 يکـه منشـأ اصـلی همـه     اسـت حکایت از حضور مرجعی قدرتمند و فرابشـري  مشیت الهی، 
یعنـی متکـی بـر     ؛اي اسـت  کنش اسطوره«مشیت الهی،  در. رود شمار میبه هاها و کنشتوانش

چنین ابرحضوري تـوان دگرگـون   . نامید توان آن را ابرحضور حضور قدرتی مطلق است که می
 شعیري،(. ها را در هر شرایطی داردهاي موجود و یا دخل و تصرف در آنگفتمان يساختن همه

1386: 115- 116( «  
  
  ، روایت پایداري»حبلٌ کالورید« داستان. 4

و از شیعیان جبل ( معاصر لبنان يعبدالقدوس األمین، نویسنده ينوشته» 1حبلٌ کالورید«داستان 
قلم رصـاص  {«جلدي  12 هايهشتم داستان ياز مجموعه) 90-47(این داستان . است )عامل

 ،خـود  ،نویسـنده . انتخاب شـده اسـت  » من موسوعة نصرألدب املقاومة} ةريسلسلة القصص القص
هـاي  هاي انسانی و عـاطفی شخصـیت  ي در یافتن جنبهدیازاو ابتکار  .کندداستان را روایت می

بـه وضـوح   . بخشـی نشـان داده اسـت   ها را به شکل هنري لـذت کار برده و حادثهبه شداستان
  .کردمشاهده  یا و عمق احساس را در این داستانؤتوان صداقت رخدادها، شفافیت ر می

همسـر و   بـه همـراه  او . اسـت » ابوهـانی «پیرمردي بـه نـام   زندگی داستان » حبلٌ کالورید«
ي خـود رانـده شـده و در    از خانه ،سایر اهالی روستاهاي جنوب لبنان، مانند »فاطمه«دخترش 

. هـا بسـیار دور اسـت   دختـر بزرگشـان ازدواج کـرده و از آن   . کنداش زندگی میي پدريخانه
، نوجـوان خـانواده، در   »علـی «. هم به درخواست همسر خـواهرش سـفر کـرده اسـت    » یهان«

پیرمـرد و  ؛ درنتیجـه،  خواندهم در بیروت درس می» فاطمه«. شودها کشته میي اسرائیلی حمله
ي ایـن مکـان، یـاد    ي پدر، با نگریسـتن بـه هـر گوشـه    ابوهانی در خانه. اندهمسرش تنها شده

                                                                                                                                               
، توسط مسعود اطیابی، کارگردان ایرانی، »کالوریدحبل «در لبنان فیلمی با عنوان . ریسمانی چون شاهرگ - 1

صورت کار آن در لبنان بهي تهیه. استي این مقاله مورد مطالعهان داستاقتباسی از  این فیلم. ساخته و اکران شد
ي فیلم این فیلم در جشنواره. اهللا لبنان انجام شده استمتعلق به حزب» رساالت«مشترك بین صداوسیما و مرکز 

ي بهترین فیلم، با رویکرد همچنین لوح تقدیر جایزه. ي سیمرغ بلورین بهترین فیلنامه شد، برنده90سال فجر 
ستیزي ي ظلمهاي معنوي، انسانی، پیوندهاي اصیل الهی و تقویت روحیهبیداري اسالمی، به خاطر تصاویر حماسه

  .گستري به این فیلم تعلق گرفتو عدالت



  ناهید نصیحت و همکاران        »حبلٌ کالورید« ی داستان کوتاهیمعناشناختی ساختار روا -بررسی نشانه 

97 

بـالکن   ،ایـن خانـه  . شـود افتد و اندوهش بیشتر میاش میان پدريخاطرات کودکی و نیز دور
ایـن   ،ابوهـانی از دوران کـودکی  . اي پهن مشرف استبزرگی دارد که با دیواري بلند به صخره

  .نامیده است» کتیبه«صخره را 
یک شب، سه جوان مبـارز  . دهددر این کتیبه رخ می هاي شَوِشو همه کنش اصلی داستان

. شـنود هاي آنان را از ناودان مـی ابوهانی زمزمه. نشیننداستراحت روي این تخته سنگ میبراي 
ها نامی براي هـر کـدام   با توجه به صداي آن پیرمرد .آینددرپی به آنجا میجوانان چند شب پی

. او را به شهید کوچکش تشبیه کرد. تر استکوچک ،علی از همه. راغب، ساجد و علی: نهدمی
ي غمگین او را شاد کرده زندگی ابوهانی را از یکنواختی درآورده و روحیه ،ن جوانانحضور ای

گوید گرسنه است و خدا شنود که میصداي علی را می ،هاي شبانهدر یکی از این نشست. بود
هـا غـذا   دارد تـا بـراي آن  ابوهانی را به فکـر وامـی   ،این جمله. فردا کمکشان کند يبراي روزه

را  ابوهـانی  ،ایـن کـار  . کنندجوانان از خوردن غذا خودداري میکند؛ اما کار را می این. بفرستد
ی فرمانـده  ي کـه از مرکـز  دسـتور همـراه بـا    ،این نامـه . اي براي آنان بنویسدنامه دارد تاوامی

جوانـان بـه آنجـا بـراي      يرفـت و آمـد شـبانه   . شود از غذاها استفاده کنندباعث می رسد، می
وجـود  به» علی«ویژه ها بهشدیدي به آن يابوهانی را متحول کرده و عالقه يهاستراحت، روحی

روز شـبانه . گیـرد غم وجود او را فرامی ،شودعلی مجروح میکه ها در یکی از شب. آورده بود
ماند و علی سالمتی خـود را  پاسخ نمیرازونیازهایش بی. کندگرید و براي شفاي او دعا میمی

اهـالی جنـوب و   . شـود نشینی اسرائیل نزدیک مـی یسنده در پایان داستان به عقبنو. یابدبازمی
بـا  . آیـد به خواسـتگاري فاطمـه مـی   » ایمن«جوانی به نام . گردندهایشان بازمیابوهانی به خانه

  . ...همان علی مبارز است» ایمن«دهد که ، نویسنده نشان میتصویري هنرمندانه
  
  »یدحبلٌ کالور«تحلیل داستان . 5

ي آن دهنـده ي عوامـل تشـکیل  گفتمان پویاست؛ گفتمانی که مجموعـه » حبلٌ کالورید«گفتمان 
گفتمان توصـیفی قـرار دارد کـه ایسـتایی از     «در مقابل چنین گفتمانی . جلو دارندحرکتی روبه

شود که تغییر در گفتمان پویا فرایندي روایت می. »)78 :1381شعیري، (هاي بارز آن است ویژگی
در این نوع، تغییر، عوامل بشري را از وضعی . آیدشمار میدگرگونی از شرایط اساسی آن به یا
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ابوهـانی، شخصـیت اصـلی    . گیـرد سپس معنا شکل می ؛دهدابتدایی به وضعی ثانوي سوق می
داستان، به دنبال تغییر وضعیت روحی خویش است؛ این تغییـر، ناخودآگـاه و توسـط جوانـان     

ایـن فراینـد شَوِشـی بـدین     . شودستر زمانی و مکانی ویژه، در وي ایجاد میمبارز، آن هم در ب
  :شودترتیب بررسی می

محور زمانی داستان شب است . کندداستان را با زمان آغاز میو خود، راوي است  ،نویسنده
در همـان ابتـدا از مکـان سـخن     . دهـد رخ مـی هاي ماه رمضـان  شب در هاها و شَوِشکنشو 
کند و مکـان بسـته محسـوب    است که آن را توصیف می» ايخانه« ی هم،مکانور مح. گوید می
  . افتداتفاق می» خانه«ي رخدادها در این شود؛ زیرا همه می

خاصـی از   يحس دیداري ابوهانی، شخصیت اول روایـت، او را بـه دوره   ،داستان آغازدر 
ي گفتمان احساسی داستان این حس، مقدمه. سازدزندگی گذشته در فضاي روستایی متصل می

در آغـاز ایـن   . شـویم رو میگردد و ما با عمق فضاي شَوِشی روبهزمان به عقب بازمی. شودمی
 .کـرد خطاب مـی  ،افتد که او را قهرمانهاي منزل به یاد پدرش میتنیدگی، ابوهانی در پلهپیش

ذلک الفخر  ...هيمن أب کان يطرب لسماعها ...البطل«شود بازآفرینی می ،خاطرات دوران کودکی
ية تسري مفاعيلها سريعة فـی جسـده،   ونانة قرقوهلا يربت أبوه علی کتفه و يحني کان  ...العزيز

 57 -48 يتنیدگی از صـفحه پیش. »)48: 2010 أمین،( 1ستقيم، يدفع ا صدره الی األماميتمدد و يف
هایی شود و حالتگذشته، راوي وارد میهاي عبارات البته در میانه. داستان را دربر گرفته است
زند و بـا ایـن صـدا ابوهـانی از     هانی، او را صدا میهمسرش، ام. کنداز ابوهانی را توصیف می

لقد إقتـرب وقـت    ...أین أنت... ا أبوهانیی«. شودگیرد و وارد زمان کنونی میگذشته فاصله می
  . »)58 ،همان( 2...األذان

اي دوطرفه بین صدا و شَوِشگر، رابطه. نقش بسیار مهمی دارد ،حس شنیداري در این روایت
روسـت کـه عمـل    خواننده در طول داستان با این نکتـه روبـه  . شودکه ابوهانی است، ایجاد می

. شودویژه ابوهانی میها بهي تولید فعالیت حسی ـ ادراکی و کنش شخصیتسرچشمه ،شنیداري
                                                                                                                                               

زد و هنگامی که پدرش با دست بر کتف او می ...شناختین کلمه از پدرش، سر از پا نمیشنیدن ااز  ...قهرمان - 1
 .شد سینه سپر کندنشست و موجب میسرعت در وجودش میثیر آن بهأگفت، تاین کلمه را می

 .وقت اذان شده است... ابوهانی کجایی؟ - 2
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  .رسیما و شَوِشگر از حالت سکون به حرکت میي این تعامل بین صدواسطهبه ،درواقع
هنگام روي صندلی کنار ابوهانی شب. کندهاي شخصیت خود را توصیف مینویسنده، حالت

خـش  شنود و از سـوي دیگـر صـداي خـش    هانی را میصداي دعا خواندن ام. نشیندپنجره می
داسـتان اسـت، روي    آنچه محور اصلی ،در این زمان. رسدهاي درخت مو به گوش او می برگ

نشیند و با احساس شادي بر دل ابوهانی می ،با دیدن این صخره. دهدي کنار خانه، رخ میصخره
زیرا  ؛آوردوجود میي لبخند را در او بهانعکاس جسمانه ،این صخره. نگردلبخند و مهر به آن می

رابـط بـین دو دنیـاي برونـه و      ،»لبخنـد «. کنداي، خاطرات زیبا را یادآوري میدر ادراك درونه
باعث ایجاد تغییر در  ،این حضور. رسندسه جوان به این مکان می. ي صخره و خاطره است درونه

اي از احساس برونه. شوداو خوشحال شده و قلبش از شوق و عشق لبریز می. شودابوهانی می
شَوِشگر در این . آوردوجود میتنیدگی را بهها، پسها و شکسته شدن شاخهشنیدن صداي برگ

تصوري فراتـر از  . رودگیرد و به آینده میفضاي شَوِشی از حالِ زمانی و مکانی خود فاصله می
. ترسداز صداها می. شناسدها را نمیآید؛ زیرا آنوجود میواقعیت موجود در فضاي ذهنی او به

توجه به شواهد، تصـور را   ها باشند؛ ولی دوباره، باهاي آنها یا سگزند صهیونیستحدس می
فة يمسع وقع أقدامهم اخلف«: شـنود هاي جوانان را میدر سکوت شب صداي زمزمه. دهدتغییر می

 ...من هؤالء؟ ...أخافه فی البدء صوت أقدامهم، فالتصق باحلائط ... للمرة األولی حتت حائط الدعم
  .»)62همان، ( 1...حتی کالم نة، و اليسوا صهايال، ل ...قتربيابسة يصوت تکسر األغصان ال

هر دوي این حـس  . گرددبازمی شبا این حس شنیداري باز هم به خاطرات کودکی و پدر
ـم  «: اندوجود آوردهخوشبختی را به و نوپايِ اند و شَوِش عاطفیِ مثبتدر درونش بیدار شده

الطفـل أم  : املشـاعر ضخه بکـل تلـک   يهما يدری أيما کان . بطفولته مرة و بأبوته مرات يلتقي
ليس مهما، املهم أنـه  . هما يقود زمامهيدری أيقظ فی داخله و لکنه اليکالمها کان قدإست... األب؟

سه تن بودند؛  ،اندجوانانی که باعث این شَوِش شده» )64همان، ( 2عهدها من قبليقة مل يد بطريسع

                                                                                                                                               
هاي خشک صداي شکسته شدن شاخه .!..کیستند؟ها این ...صداي پاهایشان او را ترساند، به دیوار چسبید - 1

 .هاي آنان هم نیستندها نیستند، حتی سگنه، صهیونیست ...شودنزدیک می

ها این احساسات را به درون دانست کدام یک از آننمی. اشگردد و بارها به پدرياش بازمیبار به کودکیبا آنان، یک - 2
دانست کدام یک، زمام او را در اما نمی ؛ها در درونش بیدار شده بودندي آنهر دو! کودك و یا پدر؟: کنداو وارد می

← 
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تـر از  علی جوانی کوچک. علیراغب، ساجد، : ها نامی برایشان نهاده بودبا توجه به صداي آن
  .بود »علی« هیدشش بقیه بود و براي ابوهانی یادآور فرزند

 ،هـاي شـبانه  در یکـی از نشسـت  ابوهانی . شودتدریج به کنش اصلی نزدیک مینویسنده به
همـان،  ( ...أعاننا اهللا علی صيام غد ...آه أنا جائع«: گفت گرسنه استصداي علی را شنید که می

ابتدا واکنش جسمی نشـان   ،باعث شد تا عاطفه شکل گیرد و شَوِشگر ،س شنیدارياین ح. )65
ـ نينها، حتـی إن ع يتفتت حيهانی کاد قلب أيب«: آلود شـود دهد و چشمانش اشک ه اغرورقتـا  ي

ایـن صـدا در دنیـاي ذهنـی     . گیـرد اي شکل مـی بالفاصله احساس درونه» )65همان، ( 1بالدموع
دست بهاز تعامل صدا و ذهن شَوِشگر این نتیجه . داردوارد شده و او را به تأمل وامی ،شَوِشگر

ها غذا فرستاد، به آنهانی به ابتکار خود موقع کارکردن برایش غذا میطور که امکه همان آیدمی
دید را ها بازنگردند؛ اما موفق شد ترنگران بود که شاید آن. دودل بود ،برساند؛ اما در این تفکر

تحـت   )احساس همدردي و دلسوزي( حس شنیداري در کنار شَوِش عاطفی ،درواقع. کنار نهد
بـدین   ؛معرفت و مهربانی باعث شد تا فعالیت حسـی حرکتـی و کـنش رخ دهـد     تأثیر مدلولِ

شَوِش و کنش  ،درواقع. ترتیب که غذا و میوه را درون سبد گذاشت و با طناب به پایین فرستاد
ملـاذا   ...خطر له خـاطر  «: وجـود آورد شناختی را بهیکدیگر چنین جریان زیبایی در تعامل با

علـهم  جيسيفعل و لـن  ...عمل فی زراعة اجللّ؟ي نيقة التی تطعمه ا أم هانی حيطعمه بنفس الطريال
  .»)65همان، ( 2...اليلقد أنزل السلة قبل وصوهلم و انتظر طو... ابتسم  ...فعليس ...افونخي

وجـود  اي و واکنش بیانی در جوانان بـه عملکرد حسی حرکتی ابوهانی، ادراکات درونهاین 
 .)66همان، ( 3...رمبا وضعت لشخص سيأخذها بعد حني  ...إنها سرقة ...نا أن ال نلمسهايعل«: آورد

                                                                                                                                               
 .اي که برایش سابقه نداشته استخوشبختی ؛مهم آن است که او خوشبخت است. مهم نیست. دست دارد

 .نزدیک بود قلب ابوهانی از هم دریده شود، حتی چشمانش هم پر از اشک شدند ،در این هنگام - 1

 ...رساند، به آنان غذا ندهد؟ هانی به هنگام کار کردن او در زراعت، غذا را به او میهمان روشی که امچرا با  - 2
 ...این کار را خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آنان بترسند، حتی اگر مجبور شود پایین برود و پاهاي آنان را ببوسد

 . را پایین فرستاد و بسیار منتظر ماند پیش از آن که آنان برسند، سبد ...این کار را خواهد کرد

آن را خواهد گرفت و یا از آن اهل خانه است  اند که بعداًشاید آن را براي شخصی گذاشته ...این دزدي است - 3
  .که هر وقت بخواهند آن را بردارند
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وجـود  شـود و کـنش بـه   مانع انعکـاس حرکتـی در جوانـان مـی     ،این قضاوت و ادراك درونه
باز . شوددوباره این عمل ابوهانی تکرار می ،روز بعد. دزننجه به سبد دست نمیآورد؛ درنتی نمی

له را با فرمانده در میان بگذارند و ئگیرند مساما تصمیم می ؛دهندهم جوانان واکنشی نشان نمی
ـ  يلنترک هذا األمر للراصد مث للق«: آن کنند ،هرچه دستور فرمانده بود  ال نيادة و حتی ذلـک احل

شود تـا  عدم انعکاس جسمار جوانان باعث کنش در ابوهانی می. »)69همان، ( 1 ...ساکنارک حن
نظر الی البناء الـذی  يدی و هو يع أن يقف مکتوف األيستطيما کان «: ها بنویسـد اي براي آننامه

د مع زوجتی فی يأوالدی األعزاء، عجوز أنا، وح: و بال تردد حزم أمره فکتب هلم ...هتزياستظل به 
کم أکثر ممـا  يو أنا أخاف عل ...حتی زوجتی التعلم بوجودکم. زورنا أحديهذا املرتل النائی و قلما 

برگه را بـا سـنجاق بـه    . »)70همـان،  ( 2إلی أقصی احلدود اًأخاف علی نفسی و إني من أجلکم حذر
بتـه قبـل از آن جوانـان    ال. وجود آورداي بهالعمل جسمانهکنش ابوهانی عکس. چسباندسبد می

ع اآلن أن تأکـل يـا   يتستط«: شروع به خوردن کرده بودند؛ زیرا فرمانده به آنان اجازه داده بـود 
: وجود آورده بوداین کنش، شَوِش عاطفی شادي و تغییر مثبتی در ابوهانی به» )70همان، (راغب 

آنچنـان زیـاد اسـت کـه      ،زایی این کـنش خاصیت شَوِش. »)70 همان،( زغرد قلب أبوهانی فرحاً«
وم کانت يفی فجر ذلک ال«: ي زمین را فراگرفته اسـت همه ،کند خوشبختیابوهانی احساس می

شعر أنها انتشرت فی . سعادة مل تکن ترقد فی مکان من روحه. جوارح أبوهانی ترتدی حلّة أخری
  .»)72 همان،( 3...المست صخور األرض و اجلدار. کل جسده حتی فاضت عنه

سـأقرأها  . سآخذها معی«: خواندعلی گفته بود نامه را در غار می. اي نوشته بودبوهانی نامها
صـداي علـی در   . چشمانش را بست ،ابوهانی بعد از نماز. »)71 همـان، ( عند الفجر ...فی املغارة 

جریـانی   ،این فضاي تنشـی . رفت و به آینده نگریست در تخیل فرو. گوشش طنین افکنده بود
در ایـن  . دور کـرد  ،وجود آورد کـه شَوِشـگر را بـه آینـده سـوق داد و او را از حـال      حسی به

                                                                                                                                               
 .کنیمکنیم؛ تا آن موقع کاري نمیاین کار را به مراقبت و فرماندهی واگذار می - 1

و بدون آن که  ...بسته بنشیند و به تماشاي پناهگاه خود که در حال متزلزل شدن است بپردازدتوانست دستنمی - 2
 ...من پیرمردي هستم  .! ..فرزندان عزیز من": تردیدي به خود راه بدهد، عزم خود را جزم کرد و برایشان نوشت

کرد در سعادتی که نه در روحش بود که احساس می. دم آن روز، ابوهانی لباس دیگري بر تن کرده بودسپیده - 3
 .هاي تاك باال رفته بودهاي زمین و دیوار را فراگرفته و از ستونسعادتی که سنگ. بدنش لبریز شده يهمه
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زنـد و نامـه را   ها را کنـار مـی  رود و شاخهتنیدگی علی را دید که به سمت ورودي غار می پس
ل يتخيو من حتت أجفانه بدأ  ...ا فی خاطرهيتردد صوت عليأغمض عینیه بعد الصالة «: خواندمی
ا و هـو  يری عليکان ... عرفها ينتظر ضوء النهار فی تلک املغارة التی شعر ابوهانی أنه يو هو  اًيعل
ایـن کـنش   . »)72 همـان، ( 1...صنع نافذة للضـوء القـادم  يده أعشابا ليرفع بيطو بالتجاه مدخلها خي

ابوهانی . علی هم براي او نامه نوشته بود ؛وجود آوردابوهانی، کنش دیگري از سوي جوانان به
اسـاس جنـبش عـاطفی وي را فـراهم      ،در اینجا حس دیداري ابوهانی. کندامه را دریافت مین

نگرد زیرا او به نامه می ؛شودهاي مثبت در او میگیري شَوِشاي براي شکلکند و نیز مقدمه می
ده الـی صـدره   يمد ابوهانی «: خواندنهد و باز هم میاش میو آن را بیرون آورده و روي سینه

. )76همـان،  (» 2قرأ للمرة اخلامسة بعد األلـف ... ة حنونة حماذرة يقرب القلب و أخرج مظروفا بعنا
 ،آورد که گـویی شَوِشـگر  وجود میاي بهي عاطفیشود و چنان گونهزا میکنش جوانان، شَوِش

 ...تقول أکثر مما هو مکتـوب   ...تتحرک  ...کان يشعر أنها متلک حياةً«: مالک دنیا شده اسـت 
عشـق بـه    و )همـان (» 3 يديکنيک، لتناولت سحوری بيلوال خويف عل: هيتشرئب حروفها و تنظر ال

  .)77همان، (» أمثله عشقه هلم«: جوانان او را سرمست کرده بود
ابوهانی گوش  ،مثل هر شب. ي جوانان به آن مکان، همچنان ادامه داشترفت و آمد شبانه

اي بـار جملـه  اما ایـن  ؛بخش جوانان را بشنودتا صداي روحي ناودان گذاشت خود را بر دهانه
اي و شَوِشی منفی و تغییـرات عمـده در روح و جسـم    العمل برونهشنید که باعث ایجاد عکس

عندک أخبار «: بدنش لرزیـد  يهاي ابوهانی بر روي طناب خشک شدند و همهدست :وي شد
                                                                                                                                               

دم در نامه را به هنگام سپیده": انداز شده بودچشمهایش را بعد از نماز بست، صداي علی در گوشش طنین - 1
کرد غاري که ابوهانی احساس می. منتظر نور آفتاب است ،علی در آن غار: در تخیل فرورفت. "غار خواهم خواند

رود، با دستش دید که به سوي ورودي غار پیش میعلی را می. داندجزئیات آن را می يشناسد و همهآن را می
 .کنداي براي نوري که به درون بتابد ایجاد زند تا از آن پنجرهها را کنار میشاخه

اش و نزدیک قلب گذاشت و پاکتی را با دقت و احتیاطی مهربانانه خارج ابوهانی دستش را به سوي سینه - 2
  .:..هزار و پنجم خواندبراي بار یک ...کرد

و بیشتر از آنچه در آن نوشته  ...کنداین نامه حرکت می ...دنیا را مالک شده است يکرد که همهاحساس می - 3
ام را اگر ترسم به خاطر تو نبود، سحري":کنندآورند و به او نگاه میحروف آن سر بر می.. .گویدسخن می ،شده

 ."فرزندت علی": "خوردمدر کنارت می
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مازال فی الکوما و : يس معهم؟ تنهد اآلخرعلی ل: عن علی؟ بلهفة جارحة صرخ أبوهاين بال صوت
قـدما  . تصلَّبت يدا أبوهاين علی احلبل و سرت قشعريرة يف کلّ جسـده . ث األطباء ال يطَمئنيحد

در نقـش  » در کمـا بـودن علـی   « يجملـه  )80 همـان، ( 1جسده کله بدأ يرجتف. أبوهانی ترجتفان
ي عمـر  همـه  يشود که به انـدازه حدي باعث ناراحتی ابوهانی می بهگزار عمل کرده و  شَوِش

فرت الدموع من «: شودریزد و از صداي گریه و دعاي بلند ابوهانی همسرش بیدار میاشک می
هانی علی صوت بکـاٍء  قظت أميإست. بک من قبليتلک الليلة کما مل  بکی أبوهاين. ريه کالعصافينيع

هر دو به مدت دو روز مداوم براي شفاي علی دعـا  . )81 -80 همـان، ( 2ختلله دعاء و رجاء کاجلمر
. حبمداهللا علی خبري يا عم«: بعد از مدتی پاسخ نوشتند. اي حال او را پرسیدندشبی در نامه. کردند

ایـن  » 3سمحون لنا مبقابلتـه يلقد زال اخلطر و غدا س. بوبتهيبفضل دعائک ها هو قد استفاق من غ
بهبودي نسبی علی بودـ شَوِش عـاطفی مثبتـی در ابوهـانی ایجـاد کـرده و      پاسخ ـ که مبنی بر  

ي صـورت گونـه  ایـن درونـه بـه   . وجود آورده بـود اي رضایت و خوشحالی را بهواکنش درونه
زة يإبتسامة عز. لةيناما باکرا جدا تلک الل«: اي لبخند بر لبان او و همسرش متجلی شده بـود برونه

اي عشق و احساس خود را به ابوهانی بیان لی، بعد از بهبودي، در نامهع. »علت الوجهني النائمني
-83همان، (» ولدک علی ...« »کل ما أعرفه أنها مشاعر إبن ألبيه ...أبيت عذرا هلذا النداء «: کرده بود

یابـد و  ها، آنچه هدف اصلی داستان بود، تحقق میشَوِشها و ي این کنشي همهدر نتیجه. )84
  .رسداز وضعیت روحی ناخوشایند و غمگین به وضعیت روحی مثبت و شاد می ابوهانی،

شود؛ زیرا رو میي، از نوع مشیت الهی روبهرخداد در این بخش از داستان، خواننده با نظام
 .فرایند دینامیکی نیست که در آن کنشگرها با هـم در ارتبـاط باشـند    زنده ماندن و شفاي علی

 يدارد که منشـأ اصـلی همـه    حکایت رجعی قدرتمند و فرابشرياز حضور م شَوِشی است که

                                                                                                                                               
.. .هنوز در کماست.. .!! علی همراه آنان نیست: صدا فریاد زدابوهانی با دلی پر آتش و بی! از علی خبر داري؟ - 1

 .بدنش لرزید يخشک شدند و همه ،هاي ابوهانی بر روي طنابدست

ابوهانی آن شب . اش را نشنونددست بر روي دهانش گذاشت تا صداي گریه. اشک از چشمانش سرازیر شد - 2
 .هانی با صداي گریه و دعاي او بیدار شدام. تمام عمر گریسته بود يبه اندازه

. دهند با او دیدار کنیمفردا به ما اجازه میخطر رفع شده و . به لطف دعاي تو او از کما خارج شده است - 3
 .فردا اخبار خوبی برایت خواهم آوردشاءاهللا پس ان
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  .رود شمار میها بهها و کنشتوانش
اصلی  يزنجیره ،به این ترتیب. دیگر به آنجا نیامدند ،از این ماجرا مدتی گذشت و جوانان

در ایـن زنجیـره،   . شـود دوم که کوتاه است، آغاز می يو مهم داستان به پایان رسیده و زنجیره
اسراییل از مناطقی که اشغال کرده . شودتدریج به پیروزي نیروهاي مقاومت نزدیک میاوي بهر

ابوهـانی و همسـر و دختـرش هـم بـه منـزل       . هـا بازگشـتند  نشینی کرده و اهالی آنبود، عقب
قرار اسـت بـه خواسـتگاري فاطمـه، دختـر کوچـک       » ایمن«جوانی به نام . خودشان بازگشتند

یـک  . نمـود داشتنی میحرف با صداي آرام که دوستشخصیتی است کم» نایم«. آید ،ابوهانی
و فاطمـه وسـط حیـاط خانـه     » ایمـن «. خوشش آمـد » ایمن«ابوهانی از . کشیدپاي خود را می

ایمـن  . ها و درخت سپیدار رفتندتدریج به سمت حوض گلبه. زدندبا هم حرف میه و ایستاد
هـا باعـث شـد وارد عمـق     حس دیداري آن. نگریستبه جایی اشاره کرد و فاطمه هم به آنجا 

ها، ابوهـانی  در این لحظه. ي کنونی گرددفضاي تنشی شوند و شکلی از گذشته جایگزین گونه
تنیـدگی دو جـوان، باعـث فعالیـت حسـی حرکتـیِ       حس دیداري و پیش. کردها نگاه میبه آن
سـپس بـه    ؛و بـر زمـین ریخـت    ؛ زیرا فنجان چاي از دستش افتادشودمیاي در ابوهانی  برونه

سـقط   ...قه الی فم أبوهانی يتوقّف القدح فی طر«: ها و درخت سپیدار رفـت سمت حوض گل
ث أشار يو ح ...الی حوض الزهور و منه الی شجرة احلور  قفز ابوهاين ...القدح و انسکب سائله 

تصـویر روي درخـت و   ي عاملی تعامل گونه. تصویر روي درخت را دید» )88همان، ( 1...ن ميأ
خاطرات علی را شـنیده   ،ي داستاناو در میانه. کندشَوِشگر، واقعیتی را براي ابوهانی آشکار می

؛ آن دختر در مقابل کودکی گریان، زانـو زده بـود و او را   داشتعلی دختري را دوست می. بود
گـر دختـر را   اما دی ؛تصویري حک کرده بود ،روي درخت سپیدار شبرایعلی . کردنوازش می

تصاویر با سرعت در ذهنش مرور شـد و واکـنش بیـانی     يهمه. ندید؛ زیرا از آنجا رفته بودند
أمسک ابوهانی  ...ن و قد تسمر فی مکانه مدهوشاميالتفت أ! يصرخ ابوهانی عل«: بلندي نشان داد

ایمن همـان  » 2سلّة؟صاحب ال... احلبل و السلّة؟: ن و برجاء من اليستطيع العودة خائبا قالميأ يکتفَ
                                                                                                                                               

 ...ها رفت و از آنجا به سمت درخت سپیدارابوهانی به سمت حوض گل ...فنجان بر زمین افتاد و چاي ریخت - 1
 .و به آنجایی که ایمن اشاره کرده بود

 يابوهانی دستش را بر روي شانه.. .متوجه او شد و در جاي خود میخکوب شد ایمن!! علی :ابوهانی فریاد زد - 2
← 
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  .و دختر محبوب او، فاطمه بود ،علی
  
6 .عد فضایی گفتمانب  

 ،دهد؛ وجـود داسـتان  ها در آن رخ میها و شَوِشکه حوادث، کنش است ظرفی ،زمان و مکان
از آنجا که داستان باید در زمان و مکانی خاص به وقـوع بپیونـدد،   . مستلزم زمان و مکان است

شودمتجلی میعد فضایی گفتمان ب.  
خودي (شامل  ،مکان« به بیان بهتر. بعد مکانی گفتمان، شامل مکان توانشی، میانی و کنشی استُ

شود؛ همه چیز در مکان شامل، آغـاز و  مکانی است که حرکت قهرمان از آنجا شروع می) یا توانشی
 ،گـر و غیرخـودي  سـاز در مکـانی دی  از آنجا که آزمون اصلی و سرنوشـت . شودبه آنجا نیز ختم می

قبـل از   ،کـه قهرمـان   ايضـروري  مکان. نامیممیشود، خارجی یا کنشی یعنی دور از وطن انجام می
مکان میـانی   ،بین مکان توانشی و کنشی قرار دارد ونفوذ به مکان کنشی باید آن را پشت سر بگذارد 

شـکل   ،ها در مکاني روایت مثل همه» حبلٌ کالورید«ساختار روایت . )107 :1381 شعیري،(نامیده شود 
مکـان گفتمـان،   . ي عناصر روایت در آن جمـع شـده اسـت   مکان است و همه ،آن يگیرد و پایهمی

از سـوي دیگـر، چـون در    . گیرد ها در یک خانه انجام میها و شَوِشي کنشخودي است؛ زیرا همه
  .شود دهد، مکان بسته هم محسوب میفضایی غیر از خانه رخ نمی

عنصر فعال و اساسـی در مـتن    ،زمان. شودیافت نمی ،بدون زمان و زمان بدون مکانمکان 
ي عناصر بافتی است که همه. ترین ارکانی است که روایت به آن تکیه داردیکی از مهم وروایی 

آغاز  ،به نظر گریماس هر روایت« .معناستروایت، بدون زمان بی .دهدروایت را به هم ربط می
یعنی هر  ؛نمایاند می »ساخت زمانمند«هر روایت را یک  ،این وجود آغاز و پایان. ددار و پایانی
 ها و تغییرات داستان در بستر زمـانیِ کنش )164: 1388احمدي، (» .موضوع زمانمند است ،روایت

جلو دارند، زمان از گفتمان داستان، پویاست و عناصر، حرکتی روبه که از آنجا. دهدرخ می، شب
  .آشکار است کامالً ،نقش زمان در فرایند پویاي متن و ایستدنمیحرکت باز

                                                                                                                                               
اشکی را پاك کرد و با  يابوهانی با دست راستش دانه! صاحب سبد؟ - ! طناب و سبد؟ -:ایمن گذاشت و گفت
را ام اگر ترسم به خاطر تو نبود، سحري":کاغذي را خارج کرد که روي آن نوشته شده بود ،دست چپ، از جیب

 ."فرزندت علی": "خوردمکنارت می
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  مدارمرامگفتمان . 7
اتیـک یـا   همان (مدار مراموجود دارد، گفتمان » حبلٌ کالورید«هاي گفتمانی که در یکی از نظام

که کـنش او   شوداتیک در مورد انسانی متعهد به کنش مطرح می يمسئله«. است )محوراخالق
 باشد که هم خود او، هم کنش و هم اهداف او را پشت سر گذاشته و صرفاً داشته آثاري صرفاً

: 2008 فـونتنی، (وجـود آورد  پذیر را بـه یعنی جریانی تعمیم شود؛آل دیگري متمرکز به روي ایده
که همان از خودگذشتن و دیگري را در مرکـز   مدار،مرام. )60: 1388قبادي  ، به نقل از شعیري و239

شود تا کنش، معنا و باوري پیدا کند که دیگري همواره ضور و معنا قراردادن است، سبب میح
 ،شـود گیـري چنـین کـارکردي مـی    بدین ترتیب آنچه باعث شـکل  ؛انداز آن قرار دارددر چشم

ي معیارهـاي  همـه . بسـتگی اسـت  هـم  ياخالق فردي، فرهنگی ـ اجتماعی، باورها و روحیـه  
هاي پایـداري واضـح   طور عام در داستانو به» حبلٌ کالورید«گفتمان در شده در این نوع مطرح
. ریشه دوانده است ،باوري بنیادي مواجه هستیم که در وجود کنشگراندر این داستان با . است

براساس اخالق اجتمـاعی ـ فرهنگـی یـا     . هایی متعهد به کنش هستندجوانان و ابوهانی، انسان
اندازنـد و بـه   جوانان جان خود را به خطر مـی . آورنداخالقی ـ مرامی به کنش رو می  يوظیفه

کـنش   ،درواقع. شوندگذرند و وارد میدان مبارزه میخاطر اعتقاد و یک ملت، از منافع خود می
کـه از باورشـان    ،ایـن رفتارهـاي سـلوکی ـ مرامـی     . ها از خود و هدفشان فراتر رفته اسـت آن
  .ر استمدامرامگر گفتمان ، بیانگیردچشمه میسر
  
  »حبلٌ کالورید«نظام ارزشی گفتمان  .8

از دیـد  . پـردازد شناختی و مادي بـه ارزش مـی  معناشناسی از دیدگاه مرامی اخالقی، زباننشانه
شـناختی دارد  نگرد کـه غایـت اخالقـی، انسـانی و زیبـایی     اي میگونه ياخالقی به مثابهمرامی

از . انـدازد زندگی خود را به خطر مـی  ،کنشگر به خاطر این غایت روحانی .)61: 1388شـعیري،  (
بـراي رسـیدن بـه ارزش هـم،     . هاسـت ي روایـت سوي دیگر، دستیابی به ارزش، هـدف همـه  

هاي دیگر را تعیـین  ارزشی است که شرایط بروز و ظهور ارزش«فراارزش . فراارزش نیاز است
آن به اثبـات   يها بتوانند در سایهاي است که ارزشنهزمیبه همین دلیل، فراارزش پیش ؛کندمی

ارزشی است که فراینـد کـنش جوانـان را    » وطن«بدین ترتیب در این داستان، . )جاهمان(برسند 
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ي عملکردهاي مبارزان ـ که به نوعی فـراارزش هسـتند ـ بـراي حفـظ آن       کند و همهتعیین می
؛ زیـرا حفـظ   کـرد توان ادعا هاي پایداري میداستانخصوص در این مسئله را به. شودانجام می

ارزشی که به ایـن داسـتان   . وطن و نجات آن از اشغال، غایتی انسانی، اخالقی و روحانی است
عقیدتی، اخالقی و غیرمادي است که ارزش معنـوي محسـوب    بخشد، ارزش فکري ومعنا می

عمالی است که راه را براي رسیدن به هاي استهاي مبارزان، ارزشاقدام. شود و ماندگار استمی
  .کندهاي بنیادي هموار میارزش

  
  یجانت

جلـو  ي آن حرکتـی روبـه  دهنـده ي عوامل تشکیلمجموعه که پویاست» حبلٌ کالورید«گفتمان 
هـاي  در تعامـل بـا یکـدیگر، گونـه     شَوِشدهد که کنش و بررسی این داستان، نشان می. دارند

ابوهانی، به دنبال تغییر وضـعیت ابتـدایی خـود    . آورندوجود میبه معناشناختی رامختلف نشانه
طور ناخواسته، توسط جوانانی که بـراي اسـتراحت مقابـل منـزل او،     این تغییر حالت، به. است

  . گیردروي صخره نشسته بودند، شکل می
ین اي دوطرفه برابطه. ویژه حس شنیداري استموتور اصلی تغییر او، احساس و ادراك، به

ي ، مقدمـه تعامل بین صدا و شَوِشگر ،درواقع. شودصدا و شَوِشگر، که ابوهانی است، ایجاد می
ي شود کنش اصلی شکل گیرد و بـراي تهیـه  حرکتی ابوهانی شده و باعث می -عملکرد حسی

این کنش، فرایندهاي مختلـف شَوِشـی و کنشـی جوانـان و خـود      . غذاي جوانان قدمی بردارد
هاي عاطفی مثبت و منفی، شخصیت اصـلی  با کمک این عوامل و گونه. پی دارد ابوهانی را در

رسد و از وضعیت روحی ناخوشایند و غمگین بـه وضـعیت روحـی    روایت به هدف خود می
  .یابدمثبت و شاد تغییر می

گفتمان غالبِ حاکم بر داستان، گفتمان حسـی ـ ادراکـی اسـت کـه عبدالقـدوس األمـین،        
بعد فضایی گفتمـان هـم شـامل    . داز، با ادراك قوي خود آن را شکل داده استپرعنوان گفته به

رخ » خانـه «ها در ها و شَوِشي کنشاز آنجا که همه. و محور زمانی شب است» خودي«مکان 
  .آیدشمار میدهد، مکان، بسته بهمی
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العمل و احلالة فی هـذه  . لغرمياص، حيصل املعنی من خالل تقطيع النص» مسنطيقا السرد«يف نظرية 
العمـل   .العملية، کالعوامل اخلطابية اهلامة، يشکّالن اخلطاب و يوجدان التغيري من وضع إلی آخـر 

متکن الدراسـة  ). أو الشعورية(و احلالة توجد اخلطابات احلسية ) أو الروائية(يوجد اخلطابات املنطقية 
. أبوهانی الشخصية الرئيسية للقصة يريد أن يغري حالته الروحيـة . »حبل کالوريد«السمنطيقية لقصة 

الشـعور و  . ومني و يتم عن الوعيهذا التغيري يقع فی املکان و الزمان احملددينِ علی يد الشباب املقا
من ناحية أخری، العمـل يسـبب   . اإلحساس، خصوصا احلاسة السمعية، تشکّل هذه العملية احلالية

يف القصـة املـذکورة، تتعامـل    . و وقد توجد احلالةُ العملَ أحياناً ،فی بعض األحياناألنواع احلالية 
. أما اخلطاب الغالب فهو شـعوري . تلفة اخلطابيةاخلطابات املنطقية و الشعورية و توجد األنواع املخ

أما من ناحية املوضوع، فللقصة خطاب أخالقي؛ ألا حتسب يف عداد قصص املقاومـة و القصـص   
  .ذات الرتعة األخالقية و القيمية

و خصائصها السـردية  املذكورة الغرض من هذه املقالة هو دراسة العملية السمنطيقية فی القصة 
  . ت إنتاج املعنی و العناصر الرئيسية يف تشکيلهاحتی تکشف آليا

  
 .احلالة، العمل، ، اخلطابحبلٌ کالوريدالسرد، مسنطيقا،  :الرئيسية كلماتال
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Abstract: 
In "narrative semantics" theory of Greimas, the meaning is understood 
through discursive text segmentation. In this semantics process, the action 
and state as important conversation factors could form the main discourse 
and change the status to another form and after change modes. The action 
makes the intelligent discourse systems and the state makes emotional 
discourse systems. The sustainability in the story of “Habl-on Kal-Warid” 
can be studied from a new semantic perspective. In this discourse, Abu-
Hani, the main story character, wants to change his spiritual status; this 
change occurs unconsciously at particular time and place by the young 
fighters. Feelings and perceptions, particularly auditioning, form this state 
process. On the other hand, sometimes, the action creates the story state, and 
the state creates the action. Intelligent and perceptional discourse systems 
interact with each other in “Habl-on Kal-Warid” tale and make different 
kinds of semantics; however, the main discourse is sentimental. 
Thematically, dominant discourse is ethics because of the tale's 
sustainability, morality and value.  

The aim of this paper is to study the semantic process and the narrative 
traits of “Habl-on Kal-Warid” story to achieve its main meaning functions 
and details. 
 
Keywords: Narration, Semantic, Habl-on Kal-Warid, Discursive System, 
Action, State. 
 
  


