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Abstract
The use of "allegory" and "symbols" to better understand the concepts,
particularly abstract and rational concepts, is one of the ways in which
children's literature is very important and it can be examined from multiple
views one of which is semiotic structure or meaning of the symbols that can
open the way to new issues in literature. Therefore, this article uses
qualitative and quantitative mixed research methods and the semiotic pattern
of symbols of Ogden and Richards to explore the semiotics of meaning of
symbols in children's literature in the eighties. Semiotic symbols of this
period show that the ideas that have changed signs in stories this decade are
more religious and moral. In addition, the study of data, based on the above
model, shows that thought alone cannot be considered the main factor in
changing the signs of the symbol, but other components such as the multiple
characteristics of a case and its semantic evolution over time must be
considered.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

نشانهشناسي نمادهای شعر کودک در دهة هشتاد بر اساس مثلث
معنایي آگدن و ریچاردز
خاور قربانی



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی،
مهاباد ،ایران

مهاباد ،ایران

چکیده
کاربرد «تمثيل» و «نماد» براي درک بهتر مفاهي بهویژه مفاهي انتزاعي و عقالني ،یکمي از روشهمایي اسمت
که در ادبيات کودکان و نوجوانان بسميار اهميمت دارد و مميتموان از دیمدگاههماي متعمددي بمه بررسمي آن
جدیدي در ادبيات باشد؛ به همين منظور ،در این مقاله با بهکارگيري روش تحقيق آميختمة کممي -کيفمي و
الگوي معنایي آگدن و ریچاردز ( )6628به نشانهشناسي معناي نمادهاي ادبيات منظوم کودک و نوجوان در
دهة هشتاد پرداختهشده است .نشانهشناسي نمادهاي این دوره نشان ميدهد ،اندیشهاي که سبب تغيير نشانهها
در داستانهاي این دهه شدهاست ،بيشتر اندیشههاي دیني و اخالقي هستند عالوه بمراین ،بررسمي دادههما بمر
اساس الگوي فوق نشان ميدهد که اندیشه بهتنهایي نميتواند بهعنموان اصمليتمرین عاممل تغييمر نشمانههماي
تحول معنایي آن را در طول زمان در آثار مسائل مختلف فرهنگي و اجتماعي ،در نظر گرفت.

کلیدواژهها :ادبیات منظوم ،کودک و نوجوان ،دهة هشتاد ،نشانهشناسی ،نماد ،اندیشه دینی.
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مقدمه
اهداف ادبيات کودک و نوجوان با توجه به اینکه داراي مخاطبان خاصي ازنظر گروه
سني ،حساس ،تأثيرپذیر و آیندهساز است ،وظيفة خطيري بر دوش دارد و در صورتي
ميتواند به خود برسد که در مورد مخاطب خود شناخت کافي داشته باشد و با توجه به آن،
پيام را بهگونهاي مؤثر ارائه دهد .عالوه بر این ،یکي از ابزارهایي که ميتواند نویسندگان را
در دستيابي به این هدف یاري نماید ،انتخاب «نوع ادبي مناسب» از بين انواع ادبي مختلفي
است که در ادبيات کودک وجود دارد .یکي از این انواع که ميتوان بهراحتي با استفاده از
آن مفاهي انتزاعي و عقالني را محسوس و قابلفه کرد« ،تمثيل» است که نهتنها در ادبيات
کودک بلکه در همة دورهها و مقاطع ادبي و حتي در ادبيات جهاني مورداستفاده واقع
ميشود.
وجود این نوع در یک اثر ،از دیدگاههاي متعددي قابلبررسي است؛ بهعنوانمثال،
تعيين اهميت و جایگاه آن ،دليل پيدایش و ظهور ،تعيين ارتباط آن با اندیشهها و
موضوعات نهفته در آنها و خيلي از مسائل دیگر مثل نشانهشناسي 6نمادهاي آنکه امروزه
در تحقيقات زبانشناسي و ادبي جایگاه خاصي را به خود اختصاص دادهاست.
نشانهشناسي به زبان ساده ،علمي است که به مطالعة نظامهاي نشانهاي نظير زبانها،
رمزها و عالئ ميپردازد (گيرو )6838 ،بنابراین این عل  ،در تحليل موضوعات متعدد
زباني اع از :نحوي ،تفسيري ،نماد و  ...ميتواند کاربرد داشتهباشد .در حوزۀ تحليل نماد با
استفاده از نشانهشناسي یا رابطه نماد و نشانه باید گفت زبانشناسان نشانهها را به شيوههاي
مختلفي طبقهبندي کردهاند که یکي از معروفترین آنها طبقهبندي سهگانة «پيرس» 2است:
نشانههاي شمایلي ،نشانههاي نمایهاي و نشانههاي نمادین (سجودي)6837 ،؛ یعني براساس
این تقسي بندي نمادها یکي از انواع نشانهها هستند.
در عل نشانهشناسي نخستين الگو نهچندان منظ و مدون اما قابلطرح از آن «ارسطو»
است (مهرگان )6862 ،بعد از او «رواقيان» به این بحث وارد شدند« .انگيزۀ اصلي ورود
1. Semiotic
2. Pires
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فيلسوفان رواقي به مبحث نشانهشناسي انگيزهاي منطقي بودهاست و نه نشانهشناختي».
(همان) «سوسور» 6و «پيرس» از صاحبنظران اصلي این عل هستند که سوسور نشانة زباني
را متشکل از یک دال (تصور صوتي) و یک مدلول (تصور مفهومي) ميداند و رابطة بين
این دو را که به نشانه ،هستي و انسجام ميبخشد ،داللت مينامند( .سجودي )6832 ،و
پيرس عقيده دارد نشانه داراي الگویي سه وجهي است :نمود( 2صورتي که نشانه به خود
ميگيرد) ،تفسير( 8معنایي که از نشانه حاصل ميشود) ،موضوع( 5که نشانه به آن ارجاع
ميدهد)( ،سجودي )6832 ،یکي از موارد طبقهبندي نشانه که هنوز بهطور گستردهاي در
مطالعات نشانهشناختي به آن ارجاع ميشود ،همين طبقهبندي سهگانه پيرس است.
نظریات دیگري ه به تأسي و در تکميل نقایص آنها در حوزۀ معناشناسي نشانههاي
زبان مطرحشده است که قابلقبولترین آنها نظریات «سي .کي.آگدن »9و «آ .اي.
ریچاردز »1است .درجة مقبوليت آن تا حدي است که در کنفرانس زبانشناسان  6696در
«نيس» 7یکي از مواردي بود که اکثر زبانشناسان دربارۀ آن توافق کردند( .بدرهاي)6851 ،
این نظریه گاهي «نظریه تحليلي معنا»( 3همان) و «گاهي نظریه انگارهاي» 6نامگذاري شده
(صفوي6832 ،؛ شریف )6833 ،و در کتاب «معناي معنا» )6862( 68مطرحشده است .بر
مبناي این نظریه ،لفظ در زبان بهجاي مصداق در دنياي خارج ،به چيزي در درون ذهن ما
داللت ميکند؛ چيزي مثل یک انگاره یا شاید تصویر و یا اندیشه( .صفوي )6832 ،این
نظریه چيزي متفاوت با نظریه ارجاعي زبان یعني داللت واژههاي زبان به چيزهایي در
خارج است (همان)؛ بهعنوانمثال لفظ کالغ فقط به پرنده در بيرون داللت ندارد ،بلکه
متناسب با اندیشهاي که در ذهن ماست ميتواند معني شرارت ،سياهي و حتي معني متفاوت
و مثبت داشته باشد.
1. Saussure
2. Representamen
3. Interpretant
4. Object
5. C. K.Ogden
6. I. A.Richards
7. Nice
8. Analayting Definition
9. Ideational Theory
10. Meaning Of Meaning
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همانگونه که اشاره شد ،زبانشناساني مانند آگدن و ریچاردز بر این عقيده هستند
که نماد یکي از نشانههایي است که در ارتباط با اندیشه قابل تفسير و تغيير است؛ یعني یک
مصداق نمادین ميتواند چند نشانه داشته باشد و عامل تغييرنشانه ،اندیشه نهفته یا سازنده آن
است و با توجه به اینکه در این مقاله ه اندیشههاي سازنده نمادهاي دهه هشتاد
موردبررسي قرار گرفتهاست ،براي تحليل و نقدآنها این نظریه انتخاب شدهاست و سعي
خواهد شد در این مقاله ضمن نشان دادن جایگاه نمادپردازي در ادبيات این دهه ،نخست
اندیشههاي سازنده نمادهاي شعر کودک دهة هشتاد نشان دادهشود سپس به این سؤال
پاسخ داده شود که آیا تنها اندیشهها ميتواند سبب تغيير نشانهها شود یا عوامل دیگري ه
در آن دخيلاند؟

 .1روششناسي پژوهش
در این مقاله با بهکارگيري روش تحقيق آميختة کمي -کيفي و بر اساس الگوي معنایي
آگدن و ریچاردز به نشانهشناسي نمادهاي ادبيات منظوم کودک و نوجوان در دهة هشتاد
پرداختهشده است .طبق مطالعهاي که بر این آثار انجام شد ،تعدادي از آثار بهصورت
نمایشنامه و بازي ،برخي در مورد معرفي شعراي بزرگ ایران ،خاطرات شاعرانه ،مجموعه
اشعار شاعران معاصر ،ترانههاي کودکانه ،اشعار مذهبي در مورد پيامبر اکرم (ص) و پيشوایان
دیني ،دعاهاي کودکانه ،چيستان ،توصيف طبيعت و عوامل طبيعي ،معرفي حيوانات،
مجموعه هایي از قطعات ادبي کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکري و همچنين
برگزیدۀ مسابقات قصه و شعر جزء آثار منظوم انتشاریافتة کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان در دهة هشتاد بود که به علت نمادین نبودن آنها ،از جامعة آماري حذف شدند و
درنهایت این منابع انتخاب شدند« :دختر باغ آرزو نوشتة کریستين آندرسن»« ،فرشتهاي از
آسمون ،مجموعة پر زرد قناري ،مجموعة گنجشک و پروانه و مجموعة سبزتر از درخت،
سرودۀ ناصر کشاورز»؛ «کالغه به خونهش نرسيد ،من و خواب جنگل ،هاجست و واجست ،
کالغها و شکوفهها سرودۀ افسانه شعباننژاد»؛ «ماه نو ،نگاه نو ،سرودۀ اسداهلل شعباني»؛
«مجموعة آقاي تابستان ،سرودۀ منيژه هاشمي»؛ «مجموعة ج جمک ،سرودۀ محمود
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کيانوش»؛ «مجموعة نميتوان کالغ ماند ،سرودۀ احمد ميرزاده»؛ «مجموعة یک آسمان
گنجشک ،سرودۀ محمدحسين محمدي»؛ «مجموعة شعرهاي باراني ،سرودۀ جعفر
ابراهيمي» و «مجموعة کلوچه و مورچه ،سرودۀ مهري ماهوتي».
گفتني است این مقاله برگرفته از یافتههاي پایاننامهاي با عنوان «نشانهشناسي نمادهاي
ادبيات منظوم کودک و نوجوان در دهة هشتاد» است که دریکي از فصلهاي آن تمامي
نمادهاي موجود در نمونههاي تحقيق با استفاده از فرهنگ نمادهاي «ژان شواليه و آلن
گربران» ( )6833و فرهنگ مصور نمادهاي سنتي «کوپرجين» ( ،)6876فرهنگ نگارهاي
نمادها در هنر شرق و غرب از «هال جيمز» ( )6862و ارتباط آن با سير داستان
توصيفشدهاند و اندیشههاي موجود در آنها -چون یکي از ابعاد الگوي آگدن و
ریچاردز اندیشه است -طبقهبندي شدهاست سپس بر اساس دادهها اندیشه غالب مشخص
گردیده درنهایت بهنقد و بررسي آن پرداختهشده است.

 .6پیشینۀ پژوهش
بررسي پيشينه نشان ميدهد که مطالعة ادبيات با رویکرد نشانهشناختي بهصورت جداگانه و
مستقل بهویژه در ادبيات کودک سابقة چنداني ندارد و در پژوهشهاي انجامشده ،بيشتر به
بررسي در ادبيات کالسيک و گاهي اشعار معاصر پرداختهشدهاست .از مقاالتي که در
رابطه با ادبيات کودک تدوینشدهاند ميتوان به «نشانهشناسي زبان در شعر کودک» اشاره
نمود که این مقاله بيشتر تالشي است براي سازماندهي و ارائه ویژگيها و نشانههاي
تفکيکشده زبان شعر کودک تا نمادها.
 .9مفاهیم نظری پژوهش
 .1-9نماد و نشانه
نشانهها بر اساس ارتباطي که با مدلول خوددارند به سه نوع نشانههاي شمایلي ،نمایهاي و
نمادین تقسي ميشوند در نشانههاي شمایلي رابطه شباهت برقرار است؛ مانند عکس یک
فرد و خودش ،در نشانههاي نمایهاي رابطه غير قراردادي و علي و معلولي وجود دارد؛ مانند
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تب که نشانه بيماري است و در نشانههاي نمادین ،رابطه قراردادي است مانند رنگهاي
چراغراهنما( .الستون6836 ،؛ مهرگان )6839 ،واژه نماد ازلحاظ اصطالحي در حوزههاي
مختلف فلسفه زبان ،زبانشناسي ،ارتباطشناسي و هنر و ادبيات بکار برده ميشود
(پيرحياتي )6839 ،به همين دليل در منابع ،تعاریف متفاوتي از نماد و نمادپردازي ارائهشده
است .طوري که برخي صاحبنظران این حوزه ،معتقدند که تعاریف آنقدر متفاوتاند
که دیگر بحث از پدیده واحدي در ميان نيست .چدویک نماد را صرفاً نشاندن یک مفهوم
بهجاي مفهوم دیگر نميداند ،بلکه ميگوید استفاده از تصاویر عيني و ملموس براي بيان
عواطف و افکار انتزاعي نيز هست (چدویک )6879 ،یونگ بر بيان غيرمستقي نماد تأکيد
کرده است و عقيده دارد که معرّف چيزي مبه  ،ناشناخته یا پنهان از ماست( .یونگ،
 )6877بهطورکلي نماد « هنر بيان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقي و نه بهوسيله تشبيه
آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهاي عيني ملموس ،بلکه از طریق اشاره به چگونگي
آنها و استفاده از نمادهایي بي توضيح ،براي ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده
دانست( ».چدویک)6879 ،

 .6-9نشانهشناسي
نشانهشناسي مطالعة نشانهها و فرآیندهاي تأویلي ،یافتن مناسبتي ميان دال و مدلول و
بهعبارتيدیگر مطالعة نظاممند همة عواملي است که در توليد و تفسير نشانهها یا در فرآیند
داللت شرکت دارند( .چندلر )6837 ،فکوهي ميگوید« :نشانهشناسي علمي است که هدف
خود را از شناخت و تحليل نشانهها و نمادها چه آنها که بهصورت زبان گفتاري یا
نوشتاري درآمدهاند و چه آنهایي که صورتهاي غيرزباني دارند ،اع از نشانههاي
فيزیولوژیک ،بيولوژیک ،نظامهاي معنایي ،نظامهاي ارزشي و  ...اعالم ميکند( ».فکوهي،
)6838
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 .9-9الگوی «آگدن» و «ریچاردز» در مورد نشانهشناسي
همانگونه که در مقدمه اشاره شد ،الگوهاي متعددي در رابطه با نشانه و نماد مطرحشده
است که یکي از آنها مثلث داللت یا مثلث معنایي 6آگدن و ریچاردز است و بهصورت
زیر در منابع ترسي شده است:

شکل  .1الگوی نشانهشناسي آگدن و ریچاردز

در اینجا اول براي درک راحتتر ،به زبان ساده به توضيح مثلث فوق پرداخته ميشود بعد
به بيان نظریههاي علمي موجود .در این تصویر دو نکتة قابلتوجه وجود دارد :یکي توضيح
واژههایي که در سه ضلع این مثلث قرارگرفتهاند؛ «نشانه» که همان دال است و عبارت از
نشانهها یا واژگان زباني مثل کبوتر ،درخت ،چتر و...؛ «مصداق» که در ضلع سمت راست
قرارگرفته ،داللتهاي برون زباني واژگان است یعني فالن گياه ،شيء و حيوان با این
ویژگيها و «اندیشه» که در رأس مثلث است و در باال قرارگرفته و در حک رابط ميان دو
مؤلفة دیگر است ،یک تصویر ذهني است که ما از نشانهداری و به عبارت زبانشناسان
داللت درون زباني آن .دیگري نحوۀ ترسي اضالع مثلث که از دو نوع خط استفادهشده:
ممتد و منقطع رابطة بين نشانه و مصداق خارجي و برون رباني آن با خط منقطع نشان
دادهشده است و این بيانگر رابطة غيرمستقي این الگو بيانگر رابطة غيرمستقي دو مؤلفة
نشانه و مصداق و دخالت مستقي اندیشه است.
1. Semiotic Triangle
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سجودي ( )6832در توضيح آن آورده است :این دو نویسنده صورتهاي زباني را از
طریق تصور ذهني به مصداقهاي جهان خارج مرتبط ميسازند .در فرضية آنان رابطة ميان
نماد و مصداق ،غيرمستقي است و از طریق اندیشه یا تصور ذهني صورت ميگيرد و
صفوي ( )6832عقيده دارد بر مبناي مثلث داللت یا معنایي آگدن و ریچاردز ارتباطي
غيرمستقي ميان مصداق در جهان خارج و نشانه در نظر گرفته ميشود این ارتباط بهواسطه
تصویر ذهني فرد برقرار ميشود و به بياني مصداق با رجوع به تصویر ذهني قابلدرک است
و معني موجودیتي ذهني است .از این عبارات ميتوان چنين استنباط نمود که مصداق واژه
یا نشانه داللتي درون ذهني دارد نه برون ذهني و همچنين بهطور ضمني ميتوان ادعا کرد
که صورت یک واژه یا نشانة زباني ممکن است در طول زمان بدون تغيير باقي بماند و اما
معناي آن با تغيير اندیشه بهتدریج تغيير کند( .بدرهاي)6851 ،

 .0روش کار
با توجه به مبحث فوق ،ميتوان اندیشه را متغير معنایي مصداق و نشانه دانست و با تغيير آن،
یک یا چند نشانه را براي یک مصداق در نظر گرفت بر همين اساس ما در این بحث
نمادهاي شعر کودکان گروه الف تا جي را در دهه هشتاد موردبررسي قراردادهای اما
توصيف تمامي نمادها در این مقاله امکانپذیر نيست و با توجه به اینکه اندیشههاي موجود
در آنها را ميتوان بر اساس بررسي انجامشده به چهار طبقة اندیشههاي دیني ،اخالقي،
اجتماعي و فرهنگي تقسي کرد از هر اندیشه یک داستان انتخابشده و براي نشان دادن
روش کار نخست به آنها اشاره خواهدشد ،سپس در بحث بعدي ،به ذکر تمامي نمادهاي
در قالب جدول پرداخته خواهدشد.

 .1-0اندیشۀ دیني
بررسي نماد در نمونههاي این مطالعه نشان ميدهد که داستانهاي فرشتهاي از آسمون،
دختر باغ آرزو ،هاجست و واجست  ،من و خواب جنگل ،به شکل نمادین عالوه بر القاي
احساس آرامش واقعي در پيوند با خدا ،احساس خ در نبود این قدرت و مه تر از همه
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حس کنجکاوي و جستجوگرانة کودکان را براي درک ماهيت خدا پرورش ميدهند.
بهعنوانمثال در قصة «فرشتهاي از آسمون» شاعر آرزوي فرشتهاي دلشکسته و غمگين را
که تنها روي رنگينکمان ،جامانده و به دنبال دوستي مهربان است ،بيان ميکند( .کشاورز،
 ) 6838واژۀ فرشته نماد ارتباط خداوند با مخلوقات است (شواليه و گربران ،6839 ،ج )5؛
یعني تمایل فرشته براي ارتباط با موجودات زمين ،بهطور نمادین بيانگر تمایل ذات اقدس
خداوند با موجودات است .این فرشته سر راه به موجوداتي برخورد ميکند که هيچکدام
شایستة دوستي نيستند؛ ازجمله گربه سياهي را ميبيند که به فرشته پيشنهاد دوستي ميدهد
(کشاورز )6838 ،اما دوستي گربه سياه را قبول نميکند .نمادگرایي گربه جنبة مثبت ندارد،
ظاهراً گربه با نوعي بياعتمادي و سوءظن مشاهده ميشود( .شواليه و گربران ،6839 ،ج )5
در این شعر ه شاعر عدم پيوند ذات خدا را با انسانهاي جادوگر و حرامخور بهسادگي با
دوست نشدن فرشته با گربة سياه نشان ميدهد.
تا اینکه در باغ ،کالغي را ميبيند که ميخواهد با فرشته دوست شود اما وقتي به
دزدي و خبرچينياش اشارهميکند (کشاورز )6838 ،پيشنهادش را رد ميکند .کالغ نماد
مآلاندیشي و هوشياري است( .شواليه و گربران ،6839 ،ج  )8درحاليکه خداوند انسان-
هاي عاشق و مست را ميطلبد یعني کسي که نسبت به مسائل دنيوي بياعتنا باشد نه
انسانهاي هوشيار و آگاه دنيایي پس فرشته با او نيز نميخواهد رفاقت کند.
فرشته در فکر پيدا کردن دوست ،تنها و دلشکسته در کوه درحاليکه ميخواهد از
چشمه آب بخورد ،تفنگي از او ميخواهد باه دوست شوند ولي فرشته ميداند که درون
او از گلوله است و باعث نابودي خواهدشد بنابراین از او ه دورميشود .تفنگ ه نماد
جنگ و ستيزهجویي است .سپس به طاووس که مظهر زیبایي و غرور است ،ميرسد و
طاووس از زیبایيها و مفاخرش ميگوید (کشاورز )6838 ،طاووس ،نماد خودنمایي است
(شواليه و گربران ،6839 ،ج  )5و این نکتهاي است که باعث ميشود فرشته از دوستي با او
امتناع کند؛ زیرا خداوند با انسانهایي که خودبين و خودرأي هستند ،پيوند نميیابد .بعد به
یک موش حریص ميرسد که از دارایي و اموالش صحبت ميکند و درعينحال به او
پيشنهاد دوستي و رفاقت ميدهد (کشاورز )6838 ،که در فرهنگ نمادها موش صحرایي
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این کاوشگر سيريناپذیر ،بهعنوان دزد ملحوظ شدهاست (شواليه و گربران ،6837 ،ج )9
اما حرص و ولع از صفات ناپسند است و فرشته تمایلي به انس گرفتن با اینگونه موجودات
ندارد.
باالخره در روستایي ،در یکخانه ،فرشتههاي زیادي ميبيند .در آن خانه روي زمين،
دخترکي را ميبيند که از خداوند یک دوست و همدم ميخواهد فرشته ه که دنبال کسي
است که شایسته دوستي باشد ،مهرباني و معصوميت دخترک باعث جلبتوجه او شده و او
را حتي بهتر از دیگر فرشتگان ميبيند (کشاورز )6838 ،پس به قلب و درون دخترک راه
ميیابد زیرا مثل ه پاک و معصوم هستند و درنهایت هر دو به آرزوي خود ميرسند و
باه همراه ميشوند .کودک نماد معصوميت است( .شواليه و گربران ،6839 ،ج )5
بهطورکلي این داستان با نمادپردازي ميخواهد عشق خدا را به انسانهاي پاک و
معصوم نشان دهد و بگوید ذات الهي با بياعتمادي و ناپاکي ،انسانهاي دنيوي و هوشيار
دنيایي ،ظل و خشونت ،خودبيني و حرص و آز همخواني ندارد و فرشته نماد ذات پاک
خداوند ،تنها با دیدن کودکي که نماد پاکي و بيریایي است ،ابراز رضایت ميکند و به او
ميپيوندد.

 .6-0اندیشه اخالقي
تربيت اخالقي عامل تأثيرگذار در سعادت فردي و اجتماعي دانستهشده و مباحث بسيار
زیادي به این فرآیند اختصاص داده شدهاست بنابراین بدیهي است که ادبيات ه با توجه به
اینکه انسانها در کودکي آمادگي پذیرش الگوهاي اخالقي را از والدین و محيط دارند ،با
طرح این اندیشه بتواند موقعيت رشد و بالندگي را براي آنان ایجاد کند .داستانهاي
گنجشک و پروانه ،یکدانه چوبکبریت ،گل صبور و خوشخویي از داستانهایي هستند
که به شکل نمادین به بيان اصول و اندیشههاي اخالقي ميپردازند مثالً در شعر گنجشک و
پروانه شاعر داستاني را در قالب مکالمه گنجشک و پروانهاي بيان ميکند که گنجشک به
پروانه نوک ميزند و پروانه معتر

ميشود که چرا به او آسيب ميرساند؟ پروانه به

گنجشک ميگوید با اینکه از او کوچکتر و ضعيفتر مينماید اما بههرحال فرقي با او
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ندارد و هردو جاندارند( .کشاورز )6839 ،در اینجا شاعر با داستاني که مطرح کرده است،
دو هدف را دنبال ميکند .اول اینکه کودکان به این نکته که خشونت و ستيزهجویي
حاصل ضعف و حقارت است ،پي ببرند و به تقویت عزتنفس و بعالوه اعتمادبهنفس در
خود بپردازند .ازآنجایيکه گنجشک «ضعف ،کوچکي جثه و درنتيجه حقارت آن مدنظر
است( ».عبدالهي ،6836 ،ج  )2و نوکزدن نماد جنگيدن «جنگ جنبهي دفاعي زندگي
است( ».شواليه و گربران ،6833 ،ج  )2بنابراین کودکان ميآموزند که عزتنفس داشته و
در زندگي مهر را جایگزین خشونت نمایند .هدف دیگري که شاعر از طرح این داستان
دارد ،همساني انسانها است؛ اینکه کسي بر دیگري برتري ندارد و همه مخلوق خدایند.
در این داستان گنجشک با مورد اعترا

قرارگرفتن توسط پروانه که ازلحاظ جثه از او

کوچکتر است اما گذشته از آن او نيز جاندار است ،از کار خود پشيمان شده ،عذرخواهي
نموده و با او آشتي ميکند .پرواز نماد «جستجوي هماهنگي دروني و فراگذشتن از
برخوردها و درگيريها است( ».شواليه و گربران ،6833 ،ج )2

 .9-0اندیشه اجتماعي
براي استفاده از نماد ،اندیشههاي اجتماعي را نيز ميتوان در نظر گرفت و ک نيستند
آموزههاي اجتماعي که از این طریق انتقال داده ميشوند .در بررسي که در مورد نمادها در
این تحقيق صورت گرفت ،مواردي مشاهده ميشود که بهمنظور طرح برخي مشکالت
اجتماعي و ارائه راهکار بهصورت غيرمستقي و نمادین در خصوص کودکان و نوجوانان و
خطاب به قشر مذکور بهکاررفته است .در داستان قصة «اسپک چوبي» شاعر از زبان
کودکي که سوار بر اسب چوبي است ،آرزو ميکند کاش سوار بر اسب هوشيار و
چاالک ،دورۀ اسارت و ناکامي را درمينوردید و به آزادي و رهایي ميرسيد( .محمدي،
 )6836اسب همان حيوان چهارپا که به هوش و فراست معروف است( .یاحقي)6866 ،
شاعر در خيال خود آن اسب را جاندار ميپندارد و انگار اسب حال و روز او را درک مي-
کند( .محمدي )6836 ،روانکاوان اسب را نماد روان ناخودآگاه یا روان غير بشري مي-
دانند( .شواليه و گربران ،6833 ،ج  )6در اینجا اسب روان ناخودآگاه شاعر است که با
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هوشياري در پي آزادي ميباشد .اسب و اسبسوار از درون یکي ميشوند .اسب انسان را
آگاه ميکند یعني الهام ،عقل را روشن ميکند .اسب رازها را تعلي ميدهد ،خود را به
ترتيبي درست جهت ميدهد (شواليه و گربران ،6833 ،ج  )6در این شعر آرزوي رهایي از
یکي از مشکالتي را که مردم ستمدیدۀ افغان که همان رنج و خفقان است و بهویژه بر روي
کودکان و نوجوانان تأثير ناخوشایند دارد ،در قالب نماد «اسب» بيانشده است.

 .0-0اندیشه فرهنگي
با توجه به شيوۀ زندگي در عصر حاضر که عصر ارتباطات و (خواسته یا ناخواسته) تبادل
فرهنگها ميباشد ،آشنایي کودکان و نوجوانان در هر جامعهاي بافرهنگ آن جامعه الزم
و ضروري به نظر ميرسد .یکي از وظایف ادبيات کودکان و نوجوانان معرفي فرهنگ ملي
خود است ،بهگونهاي که کودک و نوجوان که در معر

تغييرات و زندگي مدرن قرار

ميگيرد اگر بافرهنگ ملي خود آشنایي داشته باشد و ارزشهاي فرهنگي خویش را حفظ
نماید ،بهتر و سال تر رشد نموده و درنتيجه جامعهاي سال نيز خواهي داشت.
در اینجا به بررسي داستان «از باغهاي نور» پرداخته خواهد شد .در این شعر شاعر از
زبان نوجواني از پدربزرگ خود که نماینده نسل گذشته است ،ميخواهد مردانگي ،ایثار،
معصوميت و پاکي مردمان گذشته را دوباره در قالب قصه براي او یادآوري کند و از او
ميخواهد یک آسمان شکوفه از باغهاي نور بياورد( .کيانوش )6836 ،باغ نماد بهشت
گمشده است (شواليه و گربران ،6833 ،ج  )2و نور همواره نماد حيات ،رحمت و خوشي-
هایي است که خداوند عطا کرده است( .همان ،6837 ،ج  )9این نوجوان در دنيایي زندگي
ميکند که ارزشها تغييریافته :بابابزرگ ،کفش بلورین /دیگر به قد پاي کسي نيست.
(کيانوش )6836 ،او ایثار ،جوانمردي و پاکي را در ميان مردم بسيار ک ميبيند و از این
بابت احساس دلتنگي ميکند .نمادها در این شعر به دو صورت نيکي و سپس تغيير یافتن
آنها بيانشدهاند که هرکدام در بخش جداگانهاي براي درک این تفاوت درگذشته و حال
توسط خواننده ،بهکاررفته است .در بخش نخست شاعر نظ  ،آرامش ،زیبایي ،نيکي،
مردانگي و حس حمایتگري را در ميان مردم بيان ميکند و سپس این نکته را یادآور مي-
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شود که اکنون هيچکدام از این ارزشها در جامعه وجود ندارد در بالهاي خستهي سيمرغ/
امروز قدرت مگس نيست (کيانوش )6836 ،سيمرغ پهلوانان را به نقاط دور حمل ميکند و
چند پر از پرهایش را پيش آنها ميگذارد تا در هنگام لزوم با آتش زدن پرهایش او را
فراخوانند .این مضمون بسيار معروف است که پر سيمرغ زخ ها را شفا ميدهد و سيمرغ
خود بهعنوان یک حکي شفابخش معرفيشده است( .شواليه و گربران ،6833 ،ج )8
بابابزرگ ،رست دستان /از سرزمين قصه چرا رفت؟ (کيانوش )6836 ،در پهنهي ادب
فارسي نيز [رست ] مظهر شجاعت و جهانپهلواني است و کتابي نيست که از نام و یاد او
تهي باشد گویي در فرهنگ ایراني ،دليري و پهلواني بانام او قرین و عجين گشته است.
(یاحقي )6866 ،بيژن به چاه ماند و منيژه /با آن دلشکسته کجا رفت؟ (کيانوش)6836 ،
رست به پایمردي منيژه ،بيژن را از چاه تاریک رهایي بخشيد( .یاحقي)6866 ،
و در عو

اینهمه نيکي و بزرگي ،اکنون مردم جامعه تنها به فکر خویش هستند و

در فکر نان (کيانوش )6836 ،شاعر از این تغيير فرهنگ و تبعات منفي آن در جامعه ابراز
نارضایتي ميکند و درصدد این است که دوباره ارزشهاي گذشته را با کاربرد نماد در
آثاري که مخاطبانش آمادگي و پذیرش الزم رادارند ،بتواند احيا کند.

 .5توصیف و طبقهبندی نمادها بر اساس الگوی نشانهشناسي آگدن و
ریچاردز
در این بحث سعي خواهدشد ،تمامي نمادها بر اساس مثلث معنایي آگدن و ریچاردز و
البته با توجه به جایگاهي که در سير داستان و در پيوند با سایر نمادهایي که در متن دارند
نمادپردازي شوند و اندیشههاي نهفته در آنها تعيين گردد .در ارائة آنها از ترتيب حروف
الفبا استفادهشده و نام اثري که در آن یافت شده ،ذکرشده است.
جدول .1فهرست نشانههای و اندیشههای سازنده آنها در ادبیات منظوم دهه هشتاد
دال

مدلول
سایه و تيرگي در زندگي (من و خواب جنگل)

ابر

مظهر خداوند (بخوان و بنویس)
نمایان کنندۀ ذات پروردگار و مایة رحمت و زندگي (چتر باران دارد)

اندیشه
دیني
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مدلول

اندیشه

بيداري از غفلت ،ظهور خدا (باران و چتر من)
ظهور اهلل (شوق باران)
ازدواج

نماد اصل الهي زندگي ،اوج رشد انساني (دختر باغ آرزو)

دیني

اسب

روشنضميري ،چابکي و همچنين آزادي و پيروزي (اسبک چوبي)

اجتماعي

روشني و پاکي ،تزکيه ،خلوص ،طالب صلح و نظ (دوست دارم)

دیني

آب

تطهير و نوزایي ،وسيلهي تزکيه ،چشمهي حيات و حيات دوباره ،زندگي
(فواره)

اخالقي

خلوص ،حقيقت ،بریدن از این دنيا ،روح آزاد ،ایمان به آخرت و از بعد
آبي

عاميانه نماد پوچي و بيارزشي است (چتر باران دارد)
بریدن از تعلقات مادي ،معنویت ،ماسوا (باران و چتر من)

دیني

بيکرانگي و وسعت عظمت خدا ،معنویت (پيراهن خورشيد)

آسمان

نظ مقدس کيهان ،وسعت و بيکرانگي هستي (من و خواب جنگل)

دیني

محل رستگاري ،بيکرانگي (هاجست و واجست )

دیني -اخالقي

روح ،آگاهي ،قدرت برتر (پروردگار) (چتر باران دارد)
خداوند ،بيکرانگي ،ماوراء (باران و چتر من)

آهو
آینه

مادر ،مهرباني و احياکنندگي مهر مادري (آهوي ابریشمين)
بازتابنده واقعيت ،نشاندهندهي آنچه هست ،روشني و ابزار شناخت
(صندلي چوبي)
عشق و محبت – مشوق و مؤثر در رفتارهاي نيک و بدانسان (کلوچه و

بابا

مورچه)
اقتدار (باد و کاله)

دیني
اخالقي
اخالقي
اخالقي
اجتماعي

بيثباتي و ناپایداري ،تشویشها و نگرانيهاي زندگي (من و خواب
جنگل)
باد

دیني

اضطراب و ترس از مرگ (بخوان و بنویس)
بيثباتي ،ناپایداري ،هياهو و ناآرامي (کالغه به خونهش نرسيد)
سختيها و دشواريهاي زندگي ،مصائب و مشکالت (چتر و باد)

اجتماعي

مشکالت و دشواريهاي موجود در زندگي (باد و کاله)
رحمت و لطف خداوندي ،برکات آسماني (چتر و باد)

اجتماعي

نماد آتش و خش  ،آزمونهاي زندگي (من وخواب جنگل)

دیني

رحمت پروردگار ،روشني و پاکي ،خلوص (یک قصة کوتاه)

دیني
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اندیشه

رحمت ،گشایش (مانند یک سيب)
رحمت و برکت (چتر و کالغ)

دیني -اخالقي

رحمت ،حاصلخيزي ،حياتبخشي (بخوان و بنویس)
باران

رحمت پروردگار به بندگانش (چتر باران دارد)
رحمت و لطف خداوند (شعري بخوان)

دیني

رحمت (باران و چتر من)
رحمت (پيراهن خورشيد)
بهشت زميني ،بهشت گ شده ،آرامش معنوي و دور شدن از اضطرابهاي
دنيوي (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

بهشت زميني ،فراواني و زیبایيهاي دنيوي (کالغها و شکوفهها)
بهشت زميني ،بهشت گمشده ،آرامش حقيقي ،سعادت و خوشبختي واقعي
باغ

(از باغهاي نور)
بهشت زميني ،معنویت و دوري از اضطراب دنيایي (کالغه به خونهش
نرسيد)
رضایت از وضعيت موجود ،آرامش ،آسودگي خيال (مانند یک سيب)
بهشت ،پاکي ،روح انسانها (بخوان و بنویس)

فرهنگي
اجتماعي
دیني

باغچه

تکامل ،آگاهي (هاجست و واجست )

دیني -اخالقي

ببر

نيرومندي و قدرت ،مرشد معنوي ،راهنما (هندوستان)

اجتماعي

برف

سختيهاي زندگي که منجر به زیبایي و آرامش ميشود (چتر و باد)

اجتماعي

خوشبختي و سعادت ،وسيلهي رسيدن به آرامش روحي (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

خوشبختي و سعادت (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

سعادت و خوشبختي (بخوان و بنویس)

دیني

برگ زرد

اميد ازدسترفته ،شادي و طراوتي که رو به نابودي است (برگ زرد)

اخالقي

بندانگشتي

استعداد برتر ،آگاهي مطلق و بصيرت (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

بيژن

انسانهاي گرفتار دربند ظل و بيعدالتي ،مظلوم و دادخواه (از باغهاي نور)

فرهنگي

روزگار پيري ،تکامل (بخوان و بنویس)

دیني

تنهایي ،از بين رفتن شور زندگي ،فرارسيدن پيري (بوي پایيز)

اخالقي

عقل و آگاهي ،راهنما (هاجست و واجست )

دیني -اخالقي

قهرمان و کساني که در زندگي به آنان عالقهمندی (مدادپاککن)

اجتماعي

قدرت پرواز ،نيروي رهایي از پستيها (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

برگ

پایيز
پدر
پر
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پيک بهار ،مژده دهنده به زندگي و تازگي و نشانهي رستاخيز (دختر باغ

پرستو

پرنده
پرواز کردن

پروانه
پل

آرزو)

اندیشه
دیني -اخالقي

خلوص ،تزکيه (مانند یک سيب)

دیني

پيک بهار ،شادماني جواني ،حس طراوت (بوي پایيز)

اخالقي

رابط ميان زمين و آسمان و ارتباط عال خاکي با عال ملکوتي ،رسيدن به
جاودانگي در معنویت (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

صلح و آرامش ،دوستي (گنجشک و پروانه)

اخالقي

روح (گنجشک و پروانه)

اخالقي

زندگي دوباره ،رسيدن به جاودانگي و رستگاري (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

زندگي دوباره ،روح (پيراهن خورشيد)

دیني

نردباني براي رسيدن آدمي از مرحلهاي انساني به مرحلهي فرا انساني و عال
معنا (من و خواب جنگل)

دیني

پيچک

پيوند آسمان و زمين ،عشق و عالقه به معنویت و پاکي دختر

دیني -اخالقي

تفنگ

قدرت ظال و خشن (فرشتهاي از آسمون)

دیني -اخالقي

جنگ
جنگل

چتر

دفاع زندگي ،نبرد ميان نور و ظلمت ،مقابله کردن با نحوست و ناپاکي
(دوستي)
زندگي (من و خواب جنگل)

دیني

حمایت ،نگاهباني و پاسداري (چتر و باد)

اجتماعي

حمایت ،پناهگاه (من و خواب جنگل)

دیني

حمایت (چتر و کالغ)

دیني -اخالقي

حمایت (چتر باران دارد)
ذات انسان ،حامي (باران و چتر من)
چشمه
چنار
چوب

اجتماعي

نيک بختي ،خلوص و تزکيه (دوست دارم)
احياء ،قدرت و برکت ،معنویت ،زندگي و حيات (بيرق باشکوه زمين)

دیني
دیني

اوج و بلندي ،بلندمرتبگي (دوستي)

اجتماعي

آزادي (یخوان و بنویس)

دیني

هر چيز صنعتي و ساختهشده توسط انسان ،بيجان و غيرزنده (اسبک
چوبي)

اجتماعي

چوبکبریت

تنهایي ،نااميدي (یکدانه چوبکبریت)

اخالقي

حيوانات

ناخودآگاه انسانها که به معنویت و تکامل گرایش دارد (هاجست و

دیني -اخالقي
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اندیشه

واجست )
خاک
خانه
خروس

تيرگي (بخوان و بنویس)

دیني

محل رسيدن به آرامش ،حمایت و آغوش امن مادر (من و خواب جنگل)

دیني

پناهگاه ،جایگاهي امن براي رسيدن به آرامش (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

نور ،معرفت ،ایمان (قوقوليقوقو)

دیني

نور و گرما ،زندگي بخشي ،معنویت (دوست دارم)
خورشيد

نور و گرما و زندگي (من و خواب جنگل)

دیني

نور ،اشراق ،خداوند (سبزتر از درخت)
اشراق و روشني (مانند یک سيب)
معرفت ،دانش (هاجست و واجست )
نشانهي جاودانگي ،قائميت و رابط ميان زمين و آسمان (بيرق باشکوه
درخت

زمين)
زندگي ،رسيدن به تکامل ،عروج و صعود از زمين به آسمان ،رسيدن به
آرامش واقعي (کالغه به خونهش نرسيد)

دریا

دیني -اخالقي
فرهنگي
اجتماعي

رابط ميان زمين و آسمان ،رابط دنيا و معنویت (سبزتر از درخت)

دیني

پاکي ،وسعت ،آزادگي (دوست دارم)

دیني

وسعت و بيکرانگي ،پاکي ازلي (شوق باران)
وسعت ،معنویت ،تحرک و پویایي در زندگي (هاجست و واجست )

دیني -اخالقي

دست

قدرت و نيرو (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

دشت

بيکرانگي و وسعت ،گشایش ،آسودگي (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

بيکرانگي – آرامش (بخوان و بنویس)

دیني

احساس دروني ،ماهيت اندیشهي انساني ،شخصيت و اصل فرد (کالغه به
دل
رست

خونهش نرسيد)

اجتماعي

جایگاه عشق به پروردگار (شعري بخوان)

دیني

شکستناپذیري ،قدرت ،آزادگي و مردانگي ،شجاعت (از باغهاي نور)

فرهنگي

رابط ميان زمين و آسمان ،صفات الهي ،معنویت (من و خواب جنگل)
رنگينکمان

رابط انسان باخدا (باران و چتر من)

دیني

رابط بين انسان باخدا (پيراهن خورشيد)
رود

جریان ،پویایي و تحرک ،ميل به دریا و بيکرانگي (دوست دارم)

دیني

قربانی و اهلل ویسی | 910
مدلول

اندیشه

دال

زندگي ،رحمت و برکت آسماني (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

زاغ

خبررسان ،برمال کنندۀ اسرار (بوي پایيز)

اخالقي

زبان

نماد ارتباط و بروز احساسات (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

زخ

درد و رنجي که در پي ناکامي حاصل ميشود (کفش لجباز)

اجتماعي

زیورآالت

مادیات و زرقوبرق دنيوي ،احتياجات کاذب مادي (کالغها و شکوفهها)

دیني -اخالقي

ساعت

زمان ،سپري شدن زمان (قوقوليقوقو)

دیني

سایه

حمایت ،پشتيباني و کمک (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

سایه

ناداني ،تاریکي (سبزتر از درخت)

دیني

آرامش ،تازگي ،اميد ،جانبخشي ،عشق کودکانه به مادر (هدیة زیبا)

اخالقي

سبز

آرامش ،زندگي و حيات ،قضا و قدر الهي (من و خواب جنگل)
جاودانگي (سبزتر از درخت)

دیني

سپهر

قدرت الهي ،بيکرانگي و وسعت ،بقا و قداست و پاکي (جهان شو)

دیني -اخالقي

ستاره

راهنما ،پدر (بلوز ستاره)

اخالقي

سرود

نماد آنچه از درونبرمي آید ،فطرت خداجوي انسانها (شعري بخوان)

دیني

سفيد

پاکي ،معصوميت ،فطرت پاک انسانها (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

سوسک

زشتي و پلشتي ،آلودگي و اهریمني (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

سياه

ظلمت و جهل ،اندوه بدبختي ،کدورت و سردي (دوستي)

اجتماعي

وحدت و یگانگي ،شناخت و معرفت قلبي و دروني (سيب)

دیني -اخالقي

روح ،درون پاک انسانها که تمایل به نيکي دارد (مانند یک سيب)

دیني

سيب
سيمرغ

قدرت ،حمایت و نگهباني ،قدرت و همت در گشایش امور صعب و
دشوار ،شفابخشي (از باغهاي نور)
زندگي (کالغه به خونهش نرسيد)

شاخه

روح انسان که آگاهي و نور شناخت آن را ارتقا ميدهد و به باال ميبرد
(سبزتر از درخت)

فرهنگي
اجتماعي
دیني

شاهزاده

قهرمان ،عشق واقعي (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

شب

تاریکي ،ظلمات ،دنياي مادي ،زندگي در این دنيا (ماه نو ،نگاه نو)

اخالقي

شعر

احساس دروني انسانها (شعري بخوان)

دیني

شکوفه

نعمات خداوند (کالغها و شکوفهها)

دیني -اخالقي

صحرا

جستجوي ذات حق ،مدد از طرف خداوند ،حقيقت ذات الهي (شوق باران)

دیني

صندلي

آرامش زندگيبخش ،جاودانگي حيات و خاطرات باارزش (صندلي

اخالقي
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چوبي

چوبي)

اندیشه

خودبيني ،غرور (فرشتهاي از آسمون)

دیني -اخالقي

پاکي ،لطافت و رنگارنگي (هندوستان)

اجتماعي

طبل

نویدبخشي و بشارت و درعينحال هشداردهنده نيز هست (خوشخویي)

اخالقي

طوطي

عشق مهارنشده و غيرمعقول (هندوستان)

اجتماعي

عدد چهار

کل موجودات ،تماميت جهان (کالغها و شکوفهها)

دیني -اخالقي

عدد سه

جس مادي (کالغها و شکوفهها)

دیني -اخالقي

عدد هشت

تعادل کيهاني ،بينهایت (سبزتر از درخت)

دیني

عدد یک

حقيقت ،اصل موجودات ،روح و درون حقيقي (کالغها و شکوفهها)

دیني -اخالقي

عقاب

تزکيه و تهذیب نفس ،جاه و جالل و شوکت( ،نميتوان کالغ ماند)

اخالقي

غول

ترس و نگراني و ناآرامي ،وحشت (آرزوي غول)

اخالقي

فالبينک

رمز آگاهي و توانایي فکري (فالبينک)

فرهنگي

طاووس

فرشته

نماد ذات الهي و رابط ميان خداوند با مخلوقات ،تمایل عاشقانه براي
رسيدن به خالق یکتا؛ ارتباط با معبود (فرشتهاي از آسمون)

دیني -اخالقي

فواره

جنبوجوش و تازگي ،طراوت ،خلوص و تزکيه ،جواني و نشاط (فواره)

اخالقي

فيل

قدرت سالطين ،برآوردهکنندۀ آرزوها و آمال (هندوستان)

اجتماعي

قاصدک

پيامآور ،خبررسان ،پيک شادي (پستچي گلها)

اخالقي

عاطفه و عالقه راستين ،اندیشه پاک کودکانه (سيب)

دیني -اخالقي

اندیشه ،درون ،فکر و ماهيت انسان ،اصل و گوهر آدمي (دوستي)

اجتماعي

انسانهاي خوب و مثبت (دوست دارم)

دیني

قلب
قناري
قورباغه
کاکتوس
کفش

فکر مشتت و پراکنده ،آشفتگي روحي ،ذهن گرفتار و مادیات و زندگي
دنيوي (دختر باغ آرزو)
صبر و تحمل – استقامت و پایداري – تالش و تکاپو و اميدواري (گل
صبور)

اخالقي

تملک ،تأیيد اجتماعي (کفش لجباز)

اجتماعي

انسانهاي منفي (دوست دارم)

دیني

نحوست ،بدبختي و شومي و بدیمني ،دون طبيعي و لئامت ،در ضمن از
کالغ

دیني -اخالقي

جهتي ميتوان نماد تمایل بهتنهایي و انزوا در نظر گرفت (دوستي)
مآلاندیشي ،هوشياري ،زیرکي و آگاهي (کالغها و شکوفهها)
هوشياري ،فرجام اندیشي( ،فرشتهاي از آسمون)

اجتماعي
دیني  -اخالقي
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اندیشه

تنهایي و انزواي عمدي (چتر و کالغ)
افرادي با ذات پاک و سفيد اما با رفتار نادرست و روش اشتباه (نميتوان
کالغ ماند)

اخالقي

تنهایي (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

پليدي وزشتي (بخوان و بنویس)

دیني

کاله

قدرت و نيرو (باد و کاله)

اجتماعي

کلوچه

غذاي جس  ،غذاي روح (کلوچه و مورچه)

اخالقي

انسانهاي حقيقتجو ،آنان که در طلب کمال هستند (هاجست و واجست )
کودک

پاکي و معصوميت ،بيگناهي ،سادگي و بيریایي (فرشتهاي از آسمون)

دیني -اخالقي

معصوميت ،پاکي ،صلح و صلحطلبي (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

عروج ،استواري و پایداري ،استقامت (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

عروج ،استواري و استقامت (پيراهن خورشيد)

دیني

گربه

بياعتمادي ،ظلمت ،ناپاکي (فرشتهاي از آسمون)

دیني -اخالقي

گرما

خش و خشونت طبيعت (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

کوه

عشق و عالقه ،غلبه بر ترس و اضطراب ،صلح دروني و اعتمادبهنفس
(آرزوي غول)
گل

اخالقي

عشق و پاکي ،بازگشت به وحدت و مرحلهي اوليه ،کودکي و پاکي و
معصوميت کودکانه ،بازگشت به قبل از خطاي آدم و حوا (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

عشق ،زیبایي حقيقي (هاجست و واجست )
گنبد

دنيا (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

گنجشک

ضعف و حقارت ،جس انسان (گنجشک و پروانه)

اخالقي

لکه

خطا ،اشتباه ،چيزي برخالف قاعده و طبيعت (چي شده خواهر بگو)

اخالقي

مادر

گرما ،نوازش ،عشق عميق ،شفقت و مهرباني ،رفعت روحاني (هدیة زیبا)

اخالقي

مادربزرگ

عشق مادرانه ،پاکي و خلوص ،فرزانگي (صندلي چوبي)

اخالقي

ماه
ماهي
مورچه

روشنایي ،تابناکي ،مادر ،مهر مادري ،حس زنانگي (ماه نو ،نگاه نو)
اثر مادرانه ،مادر (بلوز ستاره)

اخالقي

مظهر زندگي و حيات (فواره)

اخالقي

حاصلخيزي ،ثروت و فراواني و حکمت ،زندگي جاودانه (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي

ضعف و ناتواني و درعينحال تفکر و اندیشه (برگ زرد)
انسانهاي عاقبتاندیش و شاید بتوان گفت فرصتطلب همچنين نماد افراد

اخالقي
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اندیشه

عاقل و اندیشمند ميتواند باشد که براي کسب رضایت خود از کمترین
امکانات بهترین و بيشترین بهره را ميبرد (یکدانه چوبکبریت)
افراد ضعيف و ناتوان (کلوچه و مورچه)
موش

خوشمشربي و درعينحال نماد انسانهاي حریص و سيريناپذیر (فرشتهاي
از آسمون)

موش

خوشمشربي ،فراواني ،سعادت (دختر باغ آرزو)

صحرایي
موش کور

نماد رهروان اسرار باطني ،مرتبط با خاک و تاریکي ،راهنماي روح براي
برطرف کردن مشکالت (دختر باغ آرزو)

دیني -اخالقي
دیني -اخالقي
دیني -اخالقي

نان قندي

امکانات ک و ناچيز (یکدانه چوبکبریت)

اخالقي

نقره

خلوص ،پاکي ،صداقت ،درخشش با خلوص نيت (ماه نو ،نگاه نو)

اخالقي

نور

روشني و آگاهي ،معرفت ،رستگاري ،شادي و انبساط خاطر ،رضایت (از
باغهاي نور)

فرهنگي

نوکزدن

جنگ و جدال (گنجشک و پروانه)

اخالقي

هندوانه

افراد یکرنگ و ه آوا در یک مکان (هندوستان)

اجتماعي

هوا

هستي ،معنویت ،زندگي (کالغه به خونهش نرسيد)

اجتماعي

یاکری

اميد ،خوشبختي بازیافته (بوي پایيز)

اخالقي

بحث و نتیجهگیری
نتيجة بررسي  61اثر نمادین (شامل  57داستان) از مجموع  72اثر که در فاصلة سالهاي
 6838تا  6868بهصورت منظوم براي گروه سني الف ،ب و جي براي کودکان تأليف شده
است ،نشاندهندۀ جایگاه و اهميت نماد در این نوع ادبي است؛ چنانکه در نمودار ()6
مشاهدهميگردد آثار نمادین در مقابل آثار غير نمادین  22درصد یعني بيش از یکچهارم
این آثار را به خود اختصاصدادهاست.
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نمودار  .1بسامد آار نمادین در دهه هشتاد

اما آنچه اهميت دارد و به اولين سؤال این پژوهش پاسخ ميدهد ،بررسي اندیشههایي است
که این مصادیق را به نماد تبدیل کرده است؛ بررسي دادههایي که در جدول ( )6آمده
است ،نشان ميدهد که اندیشههاي دیني بيشترین بسامد را در ایجاد و تبدیل این مصادیق به
نماد داشتهاند ،سپس اندیشه اخالقي و بعدازآن به ترتيب اندیشههاي اجتماعي و فرهنگي
سازنده این نمادها هستند .این نتيجه در نمودار ( )2نشان دادهشده است.
59
58
89
88
29
28
69
68
9
8
دیني

اخالقي

اجتماعي

فرهنگي

نمودار  .6بسامد انواع اندیشه سازنده مصادیق نمادین
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نمودار فوق نشان ميدهد ،اندیشهاي که سبب تغيير نشانههاي مصادیق نمادین در
داستانهاي دهة هشتاد شدهاست ،بيشتر اندیشههاي دیني و اخالقي هستند و بهعبارتيدیگر،
نویسندگان و پدیدآورندگان این آثار ،باهدف پرورش بعد دیني و اخالقي کودکان به
تأليف و گزینش داستانهاي نمادین پرداختهاند و بيشتر بعد انتزاعي این مفاهي سبب ایجاد
آثار نمادین شدهاست.
براي پاسخ سؤال دوم که آیا تنها تغيير اندیشه در نمادهاي ادبيات کودک سبب تغيير
نشانههاي یک مصداق خواهد شد یا نه؟ دادههاي جدول شماره ( )6را نخست به دودسته
تقسي مينمایي ؛ یکي نمادهاي تک نشانهاي مانند ازدواج ،آهو ،ببر ،باغچه ،بندانگشتي،
بيژن ،پر ،پرواز و  ...که تنها یک نمونه از آنها در نمونههاي آماري ،یافت شده و به خاطر
اینکه تغيير اندیشه در آنها قابلمشاهده و ملموس نيست و در پاسخ به سؤال اصلي
پژوهش ،کاربردي نيستند ،موردبررسي قرارنگرفتند؛ و دیگري نمادهاي چند نشانهاي یعني
مصداقهایي که دو تا ده مورد از آنها در نمونه یافت شده و ميتوان اندیشههاي مختلفي
را زیربنا و سازنده نشانههایشان دانست و در پاسخ به سؤال فوق از آنها بهره گرفت.
بررسي رابطه ميان تغيير اندیشه و تغيير نشانههاي مصادیق نمادین دسته دوم ،سه نتيجه را
نشان ميدهد:
 .6در بيشتر موارد ،باوجود تغيير اندیشه ،نشانه تغيير نميکند؛ در مصداقهایي مانند
آب ،خورشيد ،چتر ،باغ ،پرستو ،دشت ،کوه ،گل ،کودک با این نوع مواجه هستي و این
دادهها خالف الگوي آگدن و ریچاردز را نشان ميدهند؛ یعني بيانگر این نکته هستند که با
تغيير اندیشه نشانه تغيير چنداني نميکند .گفتني است که مصداق باران که باالترین بسامد
را (ده بار) داشته ،در نه مورد نماد رحمت بوده (نشانه تغيير نکرده) ،تنها در یک مورد (در
داستان من و خواب جنگل) نماد سختيها و حوادث زندگي است.
 .2گاهي هرچند در نشانه تغيير ایجادشده ،اما نشانهها ،روابط مجاز گونه و معنایي
نزدیکي دارند و ميتوان آنها را یکي دانست؛ بهعنوانمثال ،آسمان گاهي نشانه بيکرانگي
و گاه قدرت برتر خدا است یا پایيز گاهي نشانه پيري و گاهي نشانه تنهایي بوده است
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(رابطه الزم و ملزومي) .همچنين در پروانه ،چشمه و باد (ر.ک .جدول  )6ه با این به
همين ترتيب نشانهها هرچند تغييرکردهاند اما چندان تفاوتي با ه ندارند.
 .8گاهي برعکس با تغيير اندیشه ،نشانه آنقدر تغيير پيداکرده که بهنوعي روابط تضاد
گونه بين نشانهها به وجود آمده؛ مانند کالغ ازیکطرف نشانه دوراندیشي و انسانهاي
پاک و معصوم است و از طرف دیگر نشانه نحوست و انسانهاي بد یا مورچه گاهي نشانه
افراد ضعيف و گاهي نشانه افراد دوراندیش است؛ همچنين ابر ،ازیکطرف نشان ذات
خداوند است ،از طرف دیگر نشانه سایه و تيرگيهاي زندگي .البته چنانکه مشاهده ميشود
این نمونهها بسيار ک اند.
بنابراین دادههاي این پژوهش حاکي از تأثير ضعيف اندیشه بر تغيير نشانهها هستند و
نشان ميدهند که با قطعيت نميتوان گفت که آنچه سبب تغيير نشانههاي یک مصداق
ميشود ،صرفاً اندیشه است و بدون شک نقطه چيني که مصداق و نشانه را در الگوي
آگدن و ریچاردز به ه وصل ميکند ،ه بيانگر همين مطلب است که هرچند اندیشه
سبب تغيير نشانههاي مصداق خواهد شد اما مؤلفههاي دیگري ه بين این دو و در این
نقطهچين مي توانند مطرح شوند و باید براي درک رابطه مصداق و نشانه به عوامل دیگري
ه توجه کرد .یکي از این موارد که این پژوهش آن را (با توجه به دادههاي تحقيق)
پيشنهاد ميکند ،ظرفيت چندگانه معنایي مصداقها است؛ یعني مورچه هرچند کوچک و
ضعيف است اما در مقابل این ضعف به خاطر پشتکاري که در ذخيرهسازي دارد ،ميتواند
نماد دوراندیشان جامعه ه باشد یا کالغ ه هرچند ظاهر سياه و بدي دارد و در فرهنگ
ایراني نماد شومي است اما گاه ميتوان کالغ را نماد کودک کاري ه دانست که در
خيابان واکس ميزند و ظاهر سياهي چون کالغ دارد اما درون پاک و معصومي دارد.
نکته دیگري که تأثير قطعي و مستقي اندیشه را در این نمادها زیر سؤال ميبرد،
مواردي است که باوجود اشتراک اندیشهها ،نشانههاي مصداق تغيير کردهاند؛ مثالً بررسي
مصداق مورچه در سه اثر براي بيان اندیشههاي اخالقي بهکاررفته اما سبب ایجاد نشانههاي
متفاوتي در آنها شدهاست .درصورتيکه ميبایست باوجود اندیشه مشترک ،نشانه تغيير
نميکرد.
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بهعنوان پيشنهاد پژوهشي این مقاله پيشنهاد ميشود که این الگو در نمادهاي دیگري
ه در انواع مختلف ادبيات موردبررسي قرار گيرد چنانچه نتيجه کار با آنچه در این
پژوهش آمده یکي باشد یا بيانگر نقص ساختاري الگوست و باید مؤلفههاي جدیدي به
اضالع آن افزود یا باید مفهوم اندیشه بسط بيشتري داده شود بهعنوان نمونه عالوه بر اندیشه
حاک براثر ،اندیشه یا معناي مصداق را ه دربربگيرد.
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صفوي ،کوروش .)6832( .نگاهي به آراي فيلسوفان زبان در طرح نظریههاي معنایي .مجلة
دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبریز.661-39 ،)631( ،

عبداللهي ،منيژه .)6836( .فرهنگنامه جانوران در ادب فارسي (بر پایه واژهشناسي ،اساطير ،باورها،
زیباشناسي و .)...ج .2تهران :پژوهنده.
فکوهي ،ناصر .)6838( .انسانشناسي شهري .تهران :نشر ني.
فيشر ،رابرت .)6831( .آموزش و تفکر .ترجمهي فروغ کيان زاده .ویراستاري متانت سعادتمند.
اهواز :رسش.
کشاورز ،ناصر .)6838( .پر زرد قناري .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.
__________ .)6839( .گنجشک و پروانه .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان.
__________( .الف  .)6838فرشتهاي از آسمون .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان.
__________( .ب  .)6838سبزتر از درخت .تهران :محراب قل .
کوپر ،جين .)6876( .فرهنگ مصور نمادهاي سنتي .ترجمه مليحه کرباسيان .تهران :فرشاد.
کيانوش ،محمود .)6899( .شعر کودک در ایران .تهران :آگه.
گيرو ،پيیر .)6838( .نشانهشناسي .ترجمة محمد نبوي .تهران :آگاه.
ماهوتي ،مهري .)6868( .کلوچه و مورچه .تهران :شاهد.
محمدي ،محمدحسين .)6836( .یک آسمان گنجشک .تهران :کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان.
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. فردا: اصفهان. فلسفة نشانهشناسي.)6862( . آروین،مهرگان
. فردا: تهران. پژوهشي در ساخت غریزي ذهن: دیالکتيک نمادها.)6839( .__________
. کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان: تهران. نميتوان کالغ ماند.)6833( . احمد،ميرزاده
. کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان: تهران. آقاي تابستان.)6836( . منيزه،هاشمي
 فرهنگ: تهران. فرهنگ اساطير و داستانوارهها در ادبيات فارسي.)6866( . محمدجعفر،یاحقي
.معاصر
 انتشارات: تهران. ترجمة دکتر محمود سلطانيه. انسان و سمبولهایش.)6877( . کارل گوستاو،یونگ
.جامي
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