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 (149تا  129)از ص 
 30/09/1396 ، تاريخ پذيرش:02/02/1396تاريخ دريافت:         

 چکیده
معنادار، فرايندی گفتمانی و در هدفمند و قرار گرفتن نوشتار و تصوير در يک راستا و تولید يک متن 

هايی که است. اين کُنش و رفتار اجتماعی در مورد ادبیات کودک و داستان اجتماعیفرهنگی و نتیجه 

يعنی بینافرهنگی  ؛برخوردار است و در سطحی فراتر وااليیو اهمیّت شود از ارزش برای کودکان نوشته می

قنديل ال. و رمزگشايی آن برای کودک بیشتر از متن خطی استتصوير زيرا سرعت پردازش  ؛کندعمل می
است که نويسندة حوزة ادبیات پايداری فلسطین های کوتاه غسان کنفانی يکی از بهترين داستان یرالصغ

ها در فرهنگ ترين واژهکار بسته تا کلیدیارزشی، گفتمانی چندوجهی را بهايدئولوژی و برای القای مفاهیم 

سعی پژوهش سرزمین که نیازمند آموزشند، نهادينه سازد. در اين  آنلغت فلسطین را در نهاد کودکان 

شناختی اجتماعی، به اين سوال پاسخ داده شود تکیه بر مطالعات نشانه با شده با خوانش داستان مذکور و

معنا و تحلیل گفتمانی يرين زهای اليهعنوان گرايشی نوين، چگونه در کشف شناسی اجتماعی بهنشانهکه 

خوبی دريافته که کودکان فلسطینی کنفانی به کند؟عمل می داستانشده در اين اوير ترسیم متن و تص

از سیطرة اشغالگران  رسالتی مهم بر دوش دارند و آن آزادی وطنکار کرد و  سازان وطنعنوان آيندهبه

که  ده گرفتههای مادی و پويا بیشترين بسامد را در رمزگزاری واقعیت برعهاست، لذا کُنش صهیونیستی

مکانی و های زمانی ـ نشانه اند. نويسنده همچنین از قابلیتبا وجه خبری و قطعیت باال ارائه شده غالباً

جلب توجه کودک و القای پیام غافل نمانده استحکام متن، کنندة معنا، برای تصويری به عنوان تکمیل

 است. 
 

، غسان القنديل الصغیرتصوير، داستان کوتاه  متن و، شناسی اجتماعینشانه گفتمان،کلیدی:  هایواژه

 کنفانی.
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 مقدمه. 1

تصاوير هنری را ناديده و به تحلیل  در بررسی ادبیات داستانی کودک، پژوهشگران غالباً

شناسی های اخیر، پژوهشگران حوزة نشانهمتنی يا کالمی گرايش داشتند؛ اما در سال

گذار جريان فکری جديدی شدند که انگیزة بنیاناجتماعی به پیشگامی مايکل هلیدی، 

موجود در يک مجموعة ارتباطی زبانی و فرازبانی غالب آن بررسی تمامی وجوه ارتباطی 

را های ارتباطی در بازنمايی واقعیات و برقراری ارتباط با بیننده توان انواع رسانه و است

تر متن و فهم درک عمیقخوانش فعاالنه و  دهد که بههدف مطالعات خويش قرار می

 شود.های زيرين معنا نهفته منجر میاليه
ست که ا تلفیقی از متن و تصوير محور واستانی کودکد يل الصغیرالقندداستان کوتاه 

ترسیم شده است، از آنجا که تعامل متن و تصوير و قدرت هر يک از  غسان کنفانیبا قلم 

آنها در انتقال معنا به کودک يکی از مهمترين مباحث مطرح شده در تصويرپردازی 

از طريق  برقراری ارتباطهای کودکان است، هدف اصلی اين پژوهش را چگونگی کتاب

 هايیارزش ،همسو با همبا تشويق کودک به خواندن داستان، تصاوير قرار داديم که متن و 

-و به رشد ذهنی کنندمی ، تثبیت و قابل لمسبرای ذهنیت ديداری کودک بازآفرينیرا 

شناختی وانش نشانهبرای دستیابی به اين مهم به خ بخشند؛عاطفی کودک سرعت می

ر سطح انديشگانی و خوانش داستان مذکور پرداختیم تا با تکیه بر بازنمايی واقعیت د

روابط کالمی در سطح بینافردی و القای مفاهیم با استفاده از ارتباطات فراکالمی مطرح 

مند را به مخاطب ايی نو از ساختار روايی متنی هدفشده در رويکرد هلیدی، ابعاد و زواي

  .ارائه دهیم

 های اساسی اين پژوهش، عبارتند از:پرسش

های زيرين نوين، چگونه در کشف اليه اجتماعی به عنوان يک نظريةشناسی نشانه. 1

 معنا و تحلیل گفتمانی اين داستان عمل کند؟

در سطح بازنمودی، نويسنده کدام يک از فرايندهای زبانی را در راستای القای بهتر . 2

 بندد؟های زندگی کودک فلسطینی به کار میواقعیت

بخش متنی در راستای استحکام متن و در انسجام نويسنده از کدام يک از عوامل. 3

 بهره برده است؟ معنا نتیجه القای بهتر

در کشورهای عربی « شناسی اجتماعی هلیدینشانه»بحث و بررسی درباره نظرية اما 

 شمار است، اما احمدو کارکرد آن در تحلیل گفتمانی متون، اگر چه بسیار اندک و انگشت
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 ىل النظرية اللغوية عند هاليدايإعلم اللغة النظامي مدخل ( در کتابی تحت عنوان 2001) نحله
شناسی گرای هلیدی و گذر از آن به سوی نشانهمند نقشبه تفصیل به بررسی دستور نظام

جتاه اإل يفي جهود هاليدا»ای با عنوان در مقاله (2011عی پرداخته است. عماش )اجتما
سو بودن آن با بافت موقعیتی متن پرداخته های زبانی و همبه بررسی فرانقش «يالوظيف

 «تساق عند مايكل هاليداي و رقية حسنمفهوم اال»در مقالة نیز ( 2011) بلحوت است.
؛ کندپرداز مذکور بررسی میبخش متن را در آراء دو نظريهشناختی و انسجامعوامل زيبايی

است که حاکی از اين  در کشورهای عربی رفتهصورت گ هایپژوهش کما اينکه بررسی

هدف پژوهش قرار گرفته  ،مذکور در متون ادبی، بر اساس نظرية «انسجام متنی» غالباً

 .است

پژوهش  ـ تا آنجا که بررسی شدـ داستانی عربی جز دو پژوهش در مورد ادبیات 

های ديگری که رويکردی مشابه اين پژوهش را در پیش گرفته باشد و به خوانش نشانه

ای با عنوان (، در مقاله1396وند و صولتی )اجتماعی پرداخته باشد، يافت نشد. زينی

های کوتاه غسّان کنفانی، بررسی شناختی اجتماعی حضور کودک در داستانتحلیل نشانه»

، چگونگی رمزگزاری واقعیت انسان فلسطینی، «جدران من حديد»ه کوتا موردی داستان

های حضور کودک و ارتباط وی با بازنمود غربت و دوری اجباری از وطن، بارزترين نشانه

اند. اين پژوهشگران در ، بررسی کرده«جدران من حديد»اين مفاهیم را در داستان کوتاه 

« القمیص المسروق»اجتماعی داستان کوتاه  شناسینشانه»( با عنوان 1396) مقالة ديگری

های زبانی نويسنده را در سه حوزة گزينش« های گفتمانی هلیدیکنفانی با تکیه بر سازه

های معناساز، تحلیلی گیری از سازهانديشگانی، بینافردی و متنی بررسی کرده تا با بهره

نقد ادبیات  نگاشته شده در حوزةهای پژوهشاما، و . دهندمذکور ارائه  گفتمانی از داستان

به بررسی محتوايی يا ساختار  ، غالباً در ايران و کشورهای عربی داستانی غسان کنفانی

 پردازيم:میچند مورد به ذکر  ه مرتبط با اين پژوهش نیست وکاند روايی بسنده کرده

اثر غسان  ما تبقی لکمکاربست امپرسیونیسم در رمان »لة در مقا (1392صاعدی )

 سوزان فرگسن نی بر اساس نظريةغسان کنفا ما تبقی لکمبه بررسی رمان  «کنفانی

مبانی نظری ادبیات مقاومت در آثار غسان » ( در مقالة1393پردازد. بصیری و فالح )می

ای تحلیلی، اصول و مبانی نظری ادبیات مقاومت را در سه محور زندگی شیوه، به«کنفانی

است. میرزايی و  اش بررسی کردهتکامل فکری و آثار انتقادی و داستانیغسان کنفانی، 

تحلیل ساختاری مکان روايی در ادب پايداری: بررسی موردی رمان »( در 1394) مرادی
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رجال های ، جايگاه ويژة مکان روايی را در رمان«اب و باقیمانده، از غسان کنفانیمردان آفت
چندين اثر ديگر که مرتبط با اين دهد و لیل قرار میمورد تح ما تبقی لکمو  فی الشمس

 شناسی اجتماعی مايکلپژوهش نیست، بنابرين اين پژوهش نخستین اثر با رويکرد نشانه

مند برای است که به صورت هدف القنديل الصغیرهلیدی در تحلیل گفتمانی داستان 

 است. کودکان فلسطینی نگاشته
 

 شناسی اجتماعینشانه. 2

از دو واژه است که با قرار گرفتن در کنار هم، نظرية نوينی  شناسی اجتماعی، برگرفتهنشانه

های گفتمانی شناسی صرف و ساختاری زبان دور و به تحلیلاند که از نشانهرا شکل داده

 نزديک شده است. 

« اجتماعی»ای است و های نشانه، مطالعة عام نظام«Semotics» شناسینشانهصطالح ا

 «Social Semotics» شناسی اجتماعیآن، معادل واژة فرهنگ است، لذا نشانهبودن 

مطالعة اجتماع يا فرهنگ همچون نظامی از معانی است که ارتباطی دوسويه با زبان دارد؛ 

به گسترة و زبان با ورود  (51: 1393)هلیدی و حسن، کند فرهنگ اجتماعی زبان را تولید می

 هايیبه مطالعة رمزگاننهد و بازتولید فرهنگ قدم می جهت نظام ايدئولوژيکی جامعه در

اين گی بارز ويژ .دهدپردازد که به فرد توانايی شناخت محیط اطراف و اطرافیان را میمی

عنوان يکی از کارآمدترين ابزارهای بهای آن بايد جست که ماهیت بین رشته را در درويکر

شناسی زيبايیهنر و ، فرهنگشناسی، ناسی، جامعهشمختلف زبان علومگیری از نقد، با وام

بنیانگذار جريان فکری جديدی است که انگیزة غالب آن بررسی تمام وجوه ارتباطی موجود 

مايکل هلیدی پیشگام رويکرد  .(66 :1392)کرس،  ارتباطی است در يک مجموعة

که عناصر زبانی در  ندداهای گفتمانی میای از سازهشناسی اجتماعی، زبان را شبکهنشانه

شوند؛ لذا برای زبان سه فرانقش انديشگانی، بینافردی کاربردشان تعريف می آن به واسطة

گیرد و معتقد است که معناهای زبان حاصل عملکرد همزمان اين سه و متنی در نظر می

ی معنا به وسیلة تجربة دنیای بیرونبه اين صورت که  (75: 1393هلیدی و حسن، )فرانقشند، 

دهند و ما به شکل گیرد و محیط پیرامون ما الگوهای رفتاری ما را شکل میما شکل می

کنیم بیان می ها و ساختارهای ارزشی خود را در قالب زبانناپذيری رفتارها، انديشهاجتناب

بینافردی به برقراری، استمرار و تثبیت روابط اجتماعی  ردفراکارک(. 49-48: 1389)ساسانی، 

و  (49-48: همان)دهد می شود و تعامل افراد درگیر در ارتباط را مدنظر قراریمربوط م

 شود.می قابل بررسیمنفی  و های مثبتبا وجهیتتوسط سه وجه خبری، الزامی و پرسشی 
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های ای از گزينش، نکتة اساسی اين است که مجموعهانديشگانی فرانقشدر مطالعة 

به صورت  توانستمیآيد، آنچه که به رشتة تحرير میزبانی پیش روی نگارنده هست و هر 

دهد که مناسب شناختی به پژوهشگر اين امکان را میديگری بیان شود؛ اين تعبیر نشانه

اند، های زبان را در رابطه با موقعیتی که در آن به کار رفتهيا نامناسب بودِن گزينش

ها نويسنده با انتخاب فعل از گزينشای در اليه .(18: 1393، و حسن  )هلیدی تشخیص دهد

ای و... است، لذا روست؛ فعل در واقع تجلی زبانی فرايندهای مادی، ذهنی و رابطهروبه

کند. بنابرين ، فعلی از میان افعال موجود انتخاب میسنده با توجه به معنای مورد نظرشنوي

گیرد و بر اين یو بر اساس معنای ذهنی نويسنده شکل م گزينش افعال اتفاقی نیست

کار رفته در آنها، راهی به ذهن و معنای توان با بررسی افعال و فرايندهای بهاساس می

خود  الف:: کندرا بررسی میقابل تغییر  ةلی سه مؤلفدر هر عمهلیدی  نويسنده پیدا کرد.

فرايند ا. فرايند قابل تقسیم است:  ششيابد و به فرايند که توسط گروه فعلی عینیت می

فرايند . 2دهد. مادی شامل همة بندهايی است که رخدادِ حادثه يا انجام عملی را نشان می

فرايند رفتاری به بیان . 3است.  ذهنی مربوط به احساسات، شناخت و ادراکات انسانی

« بودن»ای شکل خاصی از فرايند رابطه .4. پردازدشناختی میرفتارهای فیزيولوژيکی روان

شود؛ در بند وصفی کند و به دو گروه وصفی و شناختی تقسیم میمیرا ترسیم 

کنندة کند و شرکت، مشخصه يا صفت را بیان می«شاخص»ای به نام کنندهشرکت

شود؛ آن چیز يا کسی است که صفت يا مشخصه به آن نسبت داده می« حامل»

شامل  نیزکالمی  فرايند. 5 کنندگان بخش شناختی نیز شناخته و شناسا هستند.شرکت

فرايند . 6دادن و دستور دادن است. گفتن، اعالم کردن، پرسیدن، هشدار  افعالی از قبیل:

)مهاجر و نبوی،  رساندازد، بلکه وجود مطلق را میپردها و رويدادها نمیوجودی، که به کنش

1376 :43-47).  

ه، رفتارگر، پديدـ  کنندگان فرايندهای فوق که به ترتیب کنشگر، حسگرشرکت ب:

 شوند.شنونده و موجود نامیده میـ  شناخته، گويندهـ  حامل، شناساـ  شاخص

مکانی، چگونگی و سبب که  ـ زمانی ةای که عبارتند از گره و دامنعناصر حاشیه ج: 

با ارائة اين  .(102: 1393 و حسن، )هلیدی آيندشمار میبه فرايندهای مـربوط به آن مـوقعیت

شناسی اجتماعی هلیدی در بررسی متون، بايد گفت در ادبیات رويکرد نشانه زمینه ازپیش

های کالمی و غیرکالمی رمزگذاری و سپس با داستانی، نويسنده معنا را در قالب نشانه

گشايد؛ گزينش ای به سوی ترسیم حقیقت و بیان احساسات میهای زبانی، دريچهانتخاب
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دهد که بسط بیشتر آن را در ک تجربه ارائه میهر يک از اين سطوح، نمود خاصی از ي

 دهیم.ذيل تحلیل داستان مورد بررسی، ارائه می
 

 القندیل الصغیر داستان کوتاهمروری بر . 3
 گیبه مناسبت تولد هشت سالکنفانی داستان کوتاهی است که غسان  القنديل الصغیر

وصف کرده است؛ وی عشقی تصاوير آن را نقاشی  به قلم کشیده و «لمیس»اش خواهرزاده

و به او هديه کرد می ترسیمهايش را لمیس داشت و هر سال يکی از داستان بهنشدنی 

هايی که در دل هر  متن و تصوير آن مفاهیمی ارزشی داستان ؛(7: 2005، کنفانی) دادمی

 .جاگرفته است

در اين داستان سلطانی عادل و  ؛کوچک است شاهدختحکايت يک  القنديل الصغیر

 ،زيرا تنها فرزند پادشاه ،دنشوآشفته می دادن اومیرد و مردم در غم از دستدادگر می

را که در وصیت پدر   د به جای پدر بر تخت بنشید، مگر شرطیتواننمیدختری است که 

ش را بايد در غیر اين صورت باقی عمرعملی کند و خورشید را به قصر بیاورد، آمده است، 

به دنبال اندوهگین از اين خواستة غیرممکن،  شاهدخت در صندوقی چوبی بگذارند.

از همه ياری لذا  تواند،کند آن را از پشت کوه بیاورد اما نمیرود و سعی میخورشید می

ستايند. روزها اش میخاطر عزم و ارادهای او را ديوانه و برخی او را بهعده اماخواهد می

دست به  در فانوس د و زمان رو به پايان است تا اينکه در تاريکی شب پیرمردیگذرمی

داند، نگهبانان او را از قصر کند راه آوردن خورشید به قصر را میآيد و ادعا میقصر می

 :بگويید شاهدختگويد به شود میپیرمرد در حالیکه از قصر دور می ؛اندازندبیرون می

 .بیايدر داری خورشید به قصرت چگونه انتظا ،وارد قصرت شودتواند وقتی پیرمردی نمی

او در خواهد پیرمرد را نزد او بیاورند اما از نگهبان می سخن با شنیدن اين شاهدخت

 فانوس هر شخص با تاريک شدن هوا دهد،، لذا دستور میتاريکی شهر ناپديد شده است

  .نشیندمی به انتظارصبرانه خود بی به دستی را هر گوشة سرزمین ديدند به قصر بیاورند و

توانند از نمیدست دارند و  فانوس درکه  مردان جمع زيادی ازحضور اما به يکباره 

اين همه  ،کردهرگز فکر نمی. شاهدخت کندزده میاو را شگفت ،دروازة قصر وارد شوند

ديوارهای قصر از میان  ،دهددستور میدر سرزمینش وجود داشته باشد، بنابرين  چراغ

به او  شاهدخت ، مسرور از اين تصمیمقصر حکیمشوند.  برداشته شوند تا همه وارد

 ،را در دست بگیری فانوس توانی اين همهتو به تنهايی نمیگونه که همان :گويدمی

اين هنگام است که با طلوع خورشید، در  توان به تنهايی به قصر آورد.نمیخورشید را نیز 
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و به راز آوردن خورشید به قصر  شاهدختاينگونه  د وشوروشن میقصر ها از مدتپس 

سرزمین  و ملکة بردپی میکه مانع رسیدن نور به داخل قصر بودند، )درباريان(  ديوارهايی

  .شودمی
 

 پردازش تحلیلی موضوع. 4
  رمزگزاری واقعیتشیوة  تحلیل معنایی و. 1-4

 دارجهتهای گزينش ،شناختی داستان کوتاه برای کودکاندر گسترة معنايی تحلیل نشانه

شود و رسیدن به اين پاسخ که وی از رهگذر روابط جانشینی، چه کنفانی مطرح می

برگزيده  ، برای کودکهمدلی و مشارکت مردمی وطن، آزادی،تجسم  در راستایواژگانی را 

داستان تشکیل  ديگر اينکه بندهای گزينش شده که در محور همنشینی يکاست؟ 

؟ توصیفی از کیفیت قهرمان کودکبازتاب عواطف و ادراک محورند يا اند، کنشداده

 ها؟ گفتگو محورست يا رفتارگر؟ها و نبودنند يا بحث از بودناوقايع

شاهزادة کوچک  از نظر بیان تجربیات کودکانة القنديل الصغیراز آنجا که داستان کوتاه 

بستری  ،نمايدمیبرجسته  راهنمايی وی به سوی درک حقیقت،و تالش حکیم دربار برای 

دار در حوزة ادبیات کودک های هدفمناسب برای پاسخگويی به سواالت مرتبط با گزينش

به دست آوردن و تجربه و در عین حال کم کوچک شاهدختانتخاب شخصیت  است.

 استمهم اين  بر انتخابی که دال ،است گرفتهصورت  ،در محور جانشینی کالم خورشید

ه از مردمش و حاکمی ک يابدمیتحقق ست که ا آزادی وطن تنها با مشارکت همگانیکه 

ها قادر که حتی با صعود از بلندترين کوه خواهد بود کوچک بسان شاهدختی ،دور باشد

گزينش واژگان نويسنده با لذا و آوردن آن به قصر نخواهد شد.  خورشید گرفتن به

 شود ومیقدم به قدم با کودک فلسطینی همراه و...  ديوار و فانوس ،کوه، قصر، خورشید

برای توضیح د. سازآشنا می وطنوطن و عشق به هم، نوراو را با مفهوم آزادی، آرمان، 

شود تا عالوه بر بیشتر اين مبحث به تجزية چند نمونه از بندهای داستانی پرداخته می

فرايندها، به مشارکین فرايند و ايدئولوژی نويسنده در ذکر چگونگی رمزگذاری واقعیت در 

 شود:  يا حذف مشارکین، و همچنین عناصر پیرامونی متن نیز اشاره
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 پیرامونیعناصر  مشارکین فرایند            بند

 نوع فعل

حت املدينة، ذات صباح على خرب اص
أليم حمزن: لقد مات امللك الطيب 
العجوز الذي حكم طوال عمره 
ابلعدل...و لقد حزن اجلميع أكثر 
ألن امللك مل يكن قد ترك سوى ابنة 
صغرية ليس بوسعها أن حتكم... 

 (18م: 2005)کنفانی، 

 گوينده:املدينه بیانی تصاح

لقد مات الملک الطیب  گفته:

 العجوز...

 کیفیتاليم:      
 الطيب    

 کیفیتالعجوز:     
 -گره زمانیطول عمر: کنشگر: امللك دیما مات

 کیفیتابلعدل=
 سببألن : پديدهموت الملک: -: مدرکاجلميع ذهنی حزن
 کیفیتصغرية:  ورهدف/بهرهابنة:  -کنشگر ملك: مادی ترك
بوسعه أن تحکم:  -: حاملابنة ایرابطه ليس

 شاخص

 

وبينما كانت األمرية يف غرفتها و تبكي 
اهدت ورقة أخرى حتت الباب ش

ليها و فتحتها و قرأت فيها: فركضت إ
 (54)مهان: الوقت ضيق... 

 محیط:يف غرفتها :موجوداالمرية وجودی كانت
 گره مکانی: حتت الباب رفتارگر: األمرية رفتاری تبكي

 مکانیگره  فيها:

 
 : پديدهورقة أخرى -مدرک: األمرية ذهنی شاهدت

 : هدفالیها -رفتارگر :األمرية رفتاری ركضت

 کنشگراألمرية:  مادی فتحت
 :گفتهالوقت ضیق -گوينده :األمرية بیانی قرأت

 ضیق: شاخص -حاملالوقت:  ایرابطه يكون
قليلة عرف كل الناس أن ويف أايم 

الشمس األمرية الصغرية تريد أن حتمل 
حد مل يستطيع أن اىل القصر و لكن أ

يساعدها، وقرر بعض الناس أن األمرية 
جمنونة ألهنا تطمح يف شيء مستحيل، 
ا وقرر اآلخرون أهنا أمرية حكيمة ألهن

تريد أن حتقق شيئا مستحيال )مهان، 
36 ) 

 زمانی ةدامن: ويف أايم القليلة الخ: پديده األمیرة -مدرک: كل الناس ذهنی عرف
 مکانی ةدامنالی القصر: 

 
حمل الشمس الخ:  -مدرک: األمرية ذهنی تريد

 تحقق شی مستحیل: پديده /پديده

 الشمس: هدف-کنشگر: األمرية مادی حتمل

 مساعدة: پديده -مدرکأحد:  ذهنی يستطيع

أن األمیرة  -گويندهبعض الناس: بیانی قرر

 : گفتهمجنونة

مجنونة:  -: حامل األمرية ایرابطه تكونني

 حکیمة: شاخص /شاخص

فی شیء  -مدرک : األمرية ذهنی تطمح

 مستحیل: پديده

شی مستحیل:  -کنشگر: األمرية مادی حتقق

 هدف

وبعد حلظة ألبسها احلكيم التاج املزنر 
 ابجلواهر و قال هلا: اصبحت ملكة
ألنك نفذت وصية والدك و استطعت 

 أن حتملي الشمس اىل القصر...
 ( 68مهان: ) 

 

 التاج : هدف -کنشگر :احلكيم مادی ألبس

 پذير: کنشألمريةا

 گره زمانیوبعد حلظة: 
 کیفیت: املزنر ابجلواهر
 األمیرة: -گوينده احلكيم: بیانی قال دامنه مکانیالی القصر: 

 گفتهاصبحت ملکة....:  -مخاطب

 ملکة: شاخص -:حامل ألمريةا ایرابطه اصبحت

 وصیة : هدف -کنشگر: األمرية مادی نفذت

حمل الشمس:  -مدرکاألمرية : ذهنی استطعت

 پديده
 الشمس: هدف -کنشگر:  األمرية مادی حتملي

 

 مدرک و گوينده سازی حضور کنشگر، رفتارگر،کید و پر رنگتأدن ماجرا، بومشخص 

توان ذهن کودک  .نگارش برای کودک استشگردهای متناسب با  در اين داستان کوتاه
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بیش از هر چیزی بر  و ها و طرد ايدئولوژيکی مشارکین فرايند را نداردسازیدرک کمرنگ

محدود بودن تجربة کودکان »و اين امر به ؛ ست نه مفاهیم انتزاعیا تخیل امور حسی استوار

)کودکان  ، محدوديت واژگان، محدود بودن زمان دقتمیزان تجربه( )از لحاظ نوع، وسعت و

بودن در دريافت ، ناتوانتوانند از نظر فکری در امری مانند خواندن داستان دقت کنند(نمی

      باعث  گردد کهبرمی (19: 1379)حجازی،  «مختلف در يک زمانپیچیده و رويدادهای 

، شودکه برای بزرگساالن نوشته مینگارش ادبیات کودکان با ادبیاتی  سبک شودمی

 به آن ،برای درک مفهوم انتزاعی آزادی نويسنده به همین سبب است کهمتفاوت باشد. 

و حضور  دهآن را تداعی کردر قالب واژة نمادين خورشید  ه ودیبخش وجود حسی و مادی

اکثر و اما  است. مشارکین فرايند را در تمامی بندها، برجسته و قابل تشخیص ساخته

 ، کیفیت و چگونگیمکانی ـ رفته در متن، دامنه و گره زمانیکار عناصر پیرامونی به

مورد آن، عناصر پیرامونی زمان و  40که در  کشندرا برای کودک به تصوير می موقعیت

اند خود اختصاص دادهاند و جايگاه آغازين کالم را بهگفتمانی شدهسازی مکان، برجسته

در  بردن خطی داستانو پیش موقعیت سازیکه اين امر نشانگر اهمیت ويژة مشخص

 است.  ادبیات داستانی کودک

های تعیین سبک نويسنده است، از آن رو که بسامد فرايندهای فعلی زبان يکی از را

مورد شمارش آماری قرار گرفت تا کارکرد انواع فرايند در بازنمايی بندهای داستان مذکور 

 202مورد تحلیل قرار گیرد؛ طبق اين آمار شمار کل فرايندهای متن مفاهیم ارزشی 

 يند مشخص شده است:ت که در قالب نمودار بسامد هر فرآفرايند اس

 
 نسبتاً  بسامددهد که غسان از فرايندهای مادی با مقايسة نمودار فوق نشان می

بلکه کارکرد اين فرايند  ،اين میزان اختالف تصادفی نیست چشمگیری استفاده کرده است؛

، دلیلی بر اين مدعاست که وی در اين داستان نمادين، القنديل الصغیر در داستان

گیری از نظام گذرايی، گرايانه اتخاذ کرده و برای بازنمود جهان بیرون با بهرهديدگاهی واقع

ترين آنها عبارتند از: مکلف مهم به انتخاب بیشتری از فرايندهای مادی زده است که دست

مادی ذهنی رابطه ای رفتاری بیانی وجودی

83
44 26 10
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4

«القندیل الصغیر»بسامد انواع فرایند در داستان کوتاه 
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 ها برای گرفتن خورشید و آوردنبه اجرای وصیت، صعود از بلندترين کوه شاهدختکردن 

 ، جمع کردن همة مردمحکیم قصر، نگهبانان و آن به قصر، رفت و آمدهای شاهدخت

به قصر، خراب کردن ديوارها برای ورود مردم، تابش دست کشور، آوردن آنان بهفانوس 

با توجه به کاربست فرايند  خورشید در قصر و در نهايت مراسم تاجگذاری ملکه. بنابرين

 آيد.گیری موجه به نظر میمادی در انتقال مفاهیم کنشی و عینی، اين نتیجه

رايند مادی است؛ در ترتیب پس از فای نیز بهکاربرد فرايندهای ذهنی، بیانی و رابطه

شاهزادة های ذهنی ها، احساسات و شاخصهواقع غسان با کاربرد فرايند ذهنی، دريافت

را معرفی و به خواننده انتقال داده است که بیشترين سهم اين فرايند اختصاص  کوچک

)مدرک( دهندة تالش کودک دارد و نشان «دانستن»و  «خواستن» به افعال حوزة معنايی

گستردة افعال بیانی نیز، مطابق  است. نويسنده با کاربرد نسبتاً )پديده( واقعیت  برای فهم

محور گام برداشته است که بر های آموزشهای ادبیات داستانی کودک و داستانشاخصه

کید ز سوی يک شخصیت بزرگسال و پخته تأنیاز کودک به پرسش و دريافت اطالعات ا

رسیدن به و  را به فهم معنا، القای مفاهیم ارزشیبه قدم او کند، شخصیتی که قدممی

ديگر . عهده گرفته استو در اين داستان حکیم قصر اين مهم را به کندهدف همراهی می

فرايندهای اند به اين نحو که نويسنده از کار رفتهفرايندها به نسبت کمتری در متن به

برای القای فرايند رفتاری  از وها ها و ويژگی موقعیتتوصیف شخصیت ای برایرابطه

غسان که های داستانو اين بسامد با توجه محتوای ، گیردبهره می شاهدختهای رفتار

و از نمايد، ، طبیعی میو تعامل دوسوية آنهاست فلسطینیانسان وطن، ، هاآن محور غالب

ساز و قهرمان محورهای فردی مختص داستانرفتاربه فرايندهای  گسترده توجه سويی

 .محورعلیمی و آموزشتهای نه داستان ستا
 

 کارکرد زبان در بازنمود روابط بینافردی. 2-4

روابط اجتماعی  تثبیت و تنظیمگر چگونگی تعامل با ديگران و انبی دیبینافر فرانقش

در  های خوداهگديد گذاری بر مخاطب و القایثیرأت همچونبنا به مقاصدی  که است

هلیدی در قالب اين اين ارتباط در نظرية  .(53: 1393 ،)هلیدی شودمی برقرار ارتباط زبانی

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

خدمات، به اين صورت که در رابطة میان گوينده و شنونده يا اطالعاتی در قالب وجه 

پرسشی تقاضا و درخواست گرفتن اطالعاتی شود، يا اينکه در قالب وجه خبری ارائه می

: 1385زاده، )آقاگلشود شود، و يا در نهايت خدماتی در قالب وجه التزامی دريافت میمی
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، وجهیت را نیز هوجه جمل درکنارسطح بینافردی، اين هلیدی برای تحلیل متن در  .(46

ها و میزان قطعیت گوينده از گفتة با احساسات، باورها، انديشهوجهیت گیرد؛ نظر میدر 

با قیدهای شک، يقین، احتمال، لزوم و که  (287: 1390)فتوحی، در ارتباط است خويش 

 شود. مشخص می سازی بندهاسازی يا مفعولیفاعلی اجبار و

شود، اطالعاتی است بندهای اين داستان، خبری و آنچه که رد و بدل میوجه غالب 

استفادة از اين وجه نشان از قطعیت کالم  کند.خواننده منتقل میشخص به که راوی سوم

های داستانی، به القای افکار و طه بر شخصیتدارد که با احا دانای کل مفسرنزد راوی 

وجهی مطلق، از وجود  عمومیت صورت»به تعبیر نورمن فرکالف  پردازد، وها میانديشه

 :(198: 1379)فرکالف،  «کندديدگاهی شفاف نسبت به جهان حکايت می

 .(30 : 2005کنفانی، ) الشمس يف غرفة مغلقة يأن جتد لن تستطيعي
های اين داستان است، ترين شاخصهقطعیت کالم در وجه خبری يکی از برجسته

کید دارد، امری های محکم و يقینی تأنحوی که خوانش متن بر حضور گستردة وجهیتبه

نسبت به اجرای  شاهدختکه دال بر اين مهم است که هیچیک از پادشاه، حکیم قصر و 

 وصیت و آوردن خورشید به قصر مردد نیستند:

أن تصري ملكة و أخذت تتخيل  أبداا هلا  لن يتيسر عرفت أنهو  شديداا  حزنت األمرية حزنا 
 .(40 همان:) ...لن تسطيع أن تلبسها أبداا  نفسها يف املالبس امللكية اليت

 قید وکید تأ «لن»د کارکرو « عرفت أنه...»در  شاهدختزی سافاعلی در اين بندها،

در  شاهدختهايی که قطعی بودن گزاره بر ،کنندة میزان قطعیت استبیانکه « أبداً»

 پندارد، داللت دارد. می رابطه با خويش و ملکه شدنش

با درک يک حقیقت نو ، در هر مقطع در بیان افکار و عقائد جمالت سازی وجهفاعلی

، ابزارهای بیان نگرش گويندهعنوان يکی از به شود وکوچک همراه میتوسط شاهدخت 

 بازنموددر راستای بخشد و بسان وجهیت، می شاهدختبااليی به کالم  قطعیت نسبتاً 

 کند:عمل میها شخصیتاعتقاد راسخ 

فقال قائد احلرس: « أنه يوجد يف مملكيت كل هذه القناديل مل أكن أتصور» احلرس:وقالت لقائد 
... حني يهبط الظالم حيمل كل كال»ن احلكيم العجوز قال: أاال  «هنم خيافون من اللصوصإ»

ديل ن القنا... إكل شيء اآلن  لقد فهمت»...قالت األمرية «رجل قنديله الصغري ليتعرف على طريقه
 .(66همان: ) « قصدها والدي جمتمعة هي الشمس اليتالصغرية 
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طور واضح د و بهندارو معلوم بیانی فاعلی « لقد فهمت»و « لم أکن أتصور»دو عبارت 

 سازی،مفعولیکند؛ اين درحالی است که را بیان می شاهدختراسخ فهم و تصور منبع 

را  یاگر چه در ظاهر بستر معنايی يکسان کند،در ذهن تداعی میپذيری را مفهوم کنش

خود نوعی  ،بیان فاعلی اين جمله توسط شاهدختاينکه،  مهمترنکتة  .دهندپوشش می

و توان آنان در  ـ قدرت جمعی ـ  بخشروشنايی فانوس گرفتن اين همهتأکید بر ناديده

 ست.نجات وطن ا

کمی برخوردار  بسامد نسبتاًدر قیاس با وجه خبری از وجه پرسشی در اين داستان، 

آور شدن جمالت خبری کاسته و تنوعی به متن است، اما حضور مؤثر آن در متن از مالل

با هدف گرفتن اطالعات از مخاطب  بخشیده است. اين وجه که بنابر ارزش زبانی آن عمدتاً

 کنجکاوینیاز به دانستن و ارضای حس  معرفيابد، در کالم کودک در متن حضور می

 :ستا

ىل القصر قبل عجوز الذي طرده احلراس و هل جاء إحني دخل اىل الغرفة سألته عن الرجل ال
 .(50: 2005)كنفاين،  ذلك؟

گیرد، خود می اما جمالت پرسشی در سخنان حکیم قصر کارکردی هنری و ارزشی به

شاهزادة نمايی چرا که وی با توجه به تجربه و موقعیتی که دارد، در پی آموزش و راه

 کند:حقائقی را در وجود کودک نهادينه می ،جمالت پرسشی کوچک است و در قالب

 «كال  طبعاا »قالت األمرية:  «هل تستطيعني أن حتملي كل هذه القناديل دفعة واحدة؟» قال:و 
 «مرأة واحدة...كرب من أن ميسكها رجل واحد...أو إهنا أوكذلك الشمس...إ» فقال احلكيم:

 .(66 مهان:)
يابد؛ در واقع حکیم قصر را ملجأيی برای کشف حقیقت می ،کودک در اين داستان

ها و عقايد افرادی که طور طبیعی مجذوب نگرشدلیل نداشتن اطالعات، بهکودکان به»

کم فرا شوند... و متکی شدن به اعتقادهای ديگران را کمکنند، میدر کنار آنها زندگی می

را به فکر فرو  شاهدخت ،مند پیرمردچنانکه سوال جهت( 118: 1385)فیشر، « گیرندمی

 سازد:ساز فهم و درک حقائق پیرامونش میبرد و زمینهمی

قصرها فكيف تطمع أن تدخل  ىلنه اذا مل يكن بوسع إنسان عجوز أن يدخل إا إقولوا هل -
 .(44: 2005)كنفاين،   ليه؟الشمس إ
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گذارد شخصی را به نمايش میدر انتخاب وجوه بین غسانکارکرد وجه پرسشی، مهارت 

شود و خواننده را از خوانش يکنواخت داری مطلق راوی و ايستايی متن میکه مانع زمام

 . رهاندها میوجه خبری و گزارش صرف واقعیت

گیری و حالت گوينده نسبت به اجرای يک عمل از نوع جهت»که  امیالزه وجو اما 

با وجه قابل قیاس  (287: 1390)فتوحی،  «رساندمیدرخواست، توصیه، اجبار و فرمان را 

 است: کار رفتهدر متن به پرسشیبیشتری نسبت به وجه امد با بساما ، خبری نیست

 تستطيعي محل الشمسذا مل وإ ...ىل القصرإالشمس  جيب أن حتمليكي تصبحي ملكة »-
  .(22: 2005)كنفاين،  «لك نك ستقضني حياتك يف صندوق خشيب مغلق عقاابا إىل القصر فإ

ن قوانني اململكة املكتوبة منذ زمن بعيد حترم على األمري أم على أاحلكيم العجوز قال هلا -
 .(24 مهان:) ...األمرية أن يرفضا احلكم

 .(56)مهان:  ...صغرياا  اململكة حيمل قنديالا  ىل القصر كل رجل يفإ أن حتظرواأريد -
ل محلة القناديل يتكاثرون دون أن يستطيعوا الدخول بسبب األبواب ويف كل حلظة كان الرجا-

األبواب كي يتيسر الصغرية، هكذا طلبت األمرية من اخلدم أن يهدموا األسوار العالية و أن يوسعوا 
 .(62 :مهان) ىل ابحة القصر...للجميع الدخول إ

 پادشاه و قوانین حکومتهايی است که قطعیت را در کالم کاربرد جمالت امری از مؤلفه
 آورالزامخود از جمالت  پادشاه و حکیم قصر در کالمکند؛ بنابرين هنگامی که تثبیت می

حالت را ترين قطعی ،های ممکنکند به اين معناست که از بین انتخاباستفاده می
درخواست يعنی به شکل با کمترين درجة الزام کالم کودک اين وجه در اما  اند،برگزيده

 همراه است.
 

 ارتباطات غیر کالمی. 3-4

های غیر ، فراگردی است که در آن اطالعات، مفاهیم و احساسات با پیامتعامل غیر کالمی
 وقفه با محیطگويی ما بیشود و به تعبیری بهتر گذاشته میبا ديگران در میان کالمی 
دهند خود ی که آن را تشکیل میمحیطی که از طريق تصاوير ،کنیممی گفتگو پیرامون

غسان  همگی سرشار از معنی هستند. ، زمان و مکاننوع نگاهچهره،  کند؛ حاالترا بیان می
و  ابزار سرگرمیفقط ، نه را در اين داستان شدةو تصاوير ترسیم کنفانی ساختار روايی

اجتماعی که قابلیت انتقال معنا به مخاطب را دارد  رمزگانیمثابة که به جلب توجه کودک،
، تجسم بخشیدن های ذهنی خويشیان دغدغهب برای عنوان يک زبان ارتباطی مهمو به
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عنوان را به کودک بیش از هر چیز ،هاان اين دغدغهو در بی برگزيدهواقعیت و بازآفرينی آن 
 .استقرار داده  توجه ساز وطن موردآينده

 

 در ارتباط تصویری حاالت چهره و نوع نگاه. 1-3-4

شته توجه خاصی به ارائة تصاوير و توصیف جزئیات ان نگاکنفانی در آثاری که برای کودک
داند خوبی میصورت گیرد؛ وی به آسانیدارد تا انتقال مفاهیم ذهنی به مخاطب کودک به 

سازی مضمون نیز به انگیزد، بلکه در شفافتنها عالقة کودک را برمیاستفاده از تصوير نه»
فرازبانیست که عنصری  ،هت چهرحالنگاه و  .(69: 1389)ناصراالسالمی، « رساننداو ياری می

تفاوتی و يا کند و حاالتی از خوشحالی، ناراحتی، بیمی بدون کالم با مخاطب گفتگو
های کُنشموضوع از آن روست که در اين اهمیت  دهد.میکنجکاوی و ... را انعکاس 

برای گیرد. فرايند ديدن شکل می ،که تعاملی با ديگران داشته باشیمپیش از اين متقابل
یم دست ياببه اين مهم تا پردازيم ای از تصاوير مینمونهبه بررسی تر کردن موضوع روشن

 :دنداللت دار خاصیکنند يا بر مفهوم چگونه معنا را به مخاطب القا میتصاوير  که
 

              
 (69)همان: ، 2تصوير      (41: 2005)کنفانی،  ،1تصوير           

بر  قصر کهبرافراشتة تیره و قدو ديوارهای  شاهدختاندوهی در چهرة  (1) در تصوير

که نسبت به تصوير  (2) تصوير اما. کند، خودنمايی میاندافزودهحاکم بر فضا يأس و اندوه 

محسوب کنفانی در واقع خالقیت هنری  ،آيددر آن به چشم می آشکاریاول، تغییرات 

کار بهشائم فضايی متنوبة خود برجسته و در راستای القای به گرچه تصوير نخستشود، می

 ، آن هم اينصورت گرفتهتجسمی  تداخل و بینامتنیتصوير دوم يک در  رفته است، اما

نشانده و  شاهدختبا کشف حقیقت در پايان داستان، لبخند را بر چهرة  گرتصويرکه 

 رنگ طاليی آنو خورشید و  ،محو کرد،ی را که ديوارهای قصر خودنمايی میدرست آنجاي

حس شادی که القای مفهوم اندوه در تصوير نخست و در حقیقت  .را جانشین کرده است

از نظر  امراين  و کالمی شده است زند، جايگزين ارتباطموج میدوم تصوير  در

اما نبايد از قلم انداخت که بیننده، در اين  شناختی از ارزش خاصی برخوردارست،زيبايی
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کنندة به تصوير است و هیچ نوع درگیری تعاملی تنها نگاه ،دو تصوير از نظر روابط تعاملی

در  شود نه فراخواننده.شده محسوب میبا تصوير ندارد، زيرا کل تصوير نیمرخ است و ارائه

 :(122: 1392)کرس،  ديد مستقیم قرار گرفته استتصاوير فراخواننده، شخصیت در زاوية

        
 (71)همان: ، 4تصوير                    (         69: 2005انی، )کنف، 3تصوير                 

 شاهدختمستقیم نیست،  ،نگاه طرزاما  است، مستقیم ،( بیان چهره3در تصوير )

هايش فرو افتاده و در عین حال، نحوة قرار کند، گويی پلکمستقیم به بیننده نگاه نمی

، از گاه پنهان و در جهت پايین شاهدختکند. نگرفتن انگشت، تفکر و اندوه را القا می

و نگاه ( ديد 4تصوير شمارة )اما در و ديد ضعف و ناتوانی است. شناختی زاويةمنظر نشانه

بیننده او را از  بدين معنا که  دال بر مناسبات قدرت است؛ ،مستقیم رئیس نگهبان دربار

شد و يا ترسیم میدور اين نگهبان از نمايی اگر تصوير  بیند، حال آنکهمنظر قدرت می

 کرد.نگاه او فروافتاده بود، مفهوم قدرت و ابهت را منتقل نمی
  

 تصویریداللت رنگ در ارتباط . 2-3-4

شناسان نمايی طبیعی و واقعی تصاوير ارائه شده دارد؛ نشانهسزايی در وجهنقش به ،رنگ

اجتماعی حوزة تصوير بر اين باورند که تصاوير طبیعی به جای رنگ سیاه و سفید، اشباع 

)کرس،  های تعديل يافته دارندرنگی، تنوع رنگ و رنگرنگ بیشتری دارند، به جای تک

حاکی از اين  القنديل الصغیرخوانش تصاوير ترسیم شده در متن داستان کوتاه  .(99: 1392

و  نمايی آن را باال بردهکار رفته در اين تصاوير، وجههای بهتنوع و اشباع رنگاست که 

، های بکار رفته در اين داستانبیشترين رنگ. انگیزدتصاوير کتاب برمیبه توجه کودک را 

 است. و سپس به نسبت کمتری قرمز، سبز و آبی سیاه  ،ایقهوه ،زرد
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ای از خورشید، خوشحالی، نشاط و ، رنگی است که روح دارد و کنايهرنگ زرد زرد:

دنبال دارد، هوش و اين رنگ فعالیت ذهنی را به .(434: 1388)سرلو،  گاه تقدس است

 .(66: 1392سخن، )نیکوبرد کند و تمرکز حواس را باال میکنجکاوی کودک را تقويت می

و نور  ها،فانوس شمع،رنگ خورشید،  های قصر،فرشسنگ ،رنگ موهای شاهدخت

زرد است، رنگی که بیش از ديگر  ،ای از درخشندگی به فضا بخشیدهکه هاله آنها ساطع از

 . انگیزدبرمی کودکو حس شادی و نشاط را در  کندها در تمام تصاوير خودنمايی میرنگ

 هایطیف .(58: 1385 دی،) ستاای، تداعی نوعی استحکام و قدرت قهوه رنگ ای:قهوه

ديوارهای قصر نمايان شده  ها وای روشن تا تیره در تصاوير کوهمختلف اين رنگ از قهوه

نوبة خود که قصر و ديوارهای آن نیز بهست، همچنانا است. کوه نماد استحکام و استواری

مند دار و جهتتواند کاربردی هدفاين مسأله خود می آيند؛شمار مینمادی از قدرت به

عنوان مثال های متعددی از آن برداشت شود، بهداشته باشد و بسته به نظر مخاطب، پیام

های سرزمین گره با باال رفتن از بلندترين کوه ،دست آوردن خورشیددر به شاهدختعزم 

شود تا فرو ريخته می شاهدختو از سوی ديگر ديوارهای مستحکم قصر به فرمان  خورده

  که مانعی بلند میان مردم و دربار برافراشته بود، درهم شکسته شود. تاين حس قدر

، افسردگی، رنگ سیاه کارکردی دوسويه داريد، از يک سو برانگیزانندة ترس سیاه:

و از سوی ( 10: 1385)دی، سنگینی و عمق، نماد رازداری، پوشیدگی و غم و اندوه است 

رنگ  ،القنديل الصغیر کتاب 53کند. در صفحة ديگر قدرت و چیرگی را به مخاطب القا می

، دست را پوشاندهبه فانوس و پیرمرد شاهدختسیاهی که فضای غالب تصوير و حدفاصل 

سیاهی خورشید در چشمان  ،33بر رنج و اندوه هر دو شخصیت داللت دارد و در صفحة 

را فراگرفته،  شاهدختو نگاه مضطرب او، القاگر مفهوم ترسی است که وجود  شاهدخت

بسته  ی، باقی عمرش را بايد در صندوقصورتی که نتواند خورشید را به قصر بیاوردزيرا در 

توان ديد، رنگ سیاه می 51و  37م رنگ سیاه را در صفحات سپری کند. و اما مفهوم دو

 شاهدختاطراف رئیس نگهبانان، دال بر قدرت و موقعیت برتر وی است و تیرگی پوشش 

و اقتدار وی را  گرفته، حس قدرت در حالیکه خورشید را باالی سرش و روی دو دستانش

 دهد.نشان می
 

 مکانیارتباط . 3-3-4

 دارد؛ فاولرخاص خود را شناختی هنری و زيبايی ، ارزشداستانگری روايتدر  مکان

اند که با معنای هايی ساخته شدهايهمها به طور خاص از بنمکان ،معتقد است
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ها، های فیزيکی، فعالیتها پیوند دارند. بايد ديد جنبههای ساکن در آن مکانشخصیت

ترسیم شده است و بررسی شود هايی صحنه در چه فضاها و هاها و اعمال شخصیتکنش

 منظوری به اين انتخاب دست زده و بین فالن مکان خاص و که نويسنده با چه هدف و

 لذا يک نويسندة توانمند بايد (61: 1390)فاولر،  ت؛شخصیت خاص و اعمال چه پیوندی هس

تکنیک مکان به منزلة ترجمانی از شخصیت و مکان همچون اشارتی به »مندانه از نظام

تا هرآنچه که خواننده برای تجسم کند استفاده  (119-118 :1392)پاينده، « رونماية داستاند

د که در اين داستان از بعمکانی  دهد.الزم دارد در اختیارش قرار بافت موقعیتی 

اندازهای های مختلف چشمکه در صحنه، است قصر کند،گری میشناختی جلوهنشانه

د برافراشته که محل قصری مستحکم با ديوارهای ق، شده استمتنوعی از آن تصويرسازی 

تنها هاست در آن مستقرند و نهو درباريان زورگوست که سال ، خواصزندگی شاهدخت

عامة مردم که حتی نور خورشید نیز راهی به آن ندارند. دومین مکانی که در متن به آن 

مکان زندگی عامة مردم و همانجا ترسیم شده، شهر است، نیز  هاشود و در تصويراشاره می

 گیرند،که هر يک با تاريکی شب فانوسی در دست می که به تعبیر نويسنده هزاران مرد

دست گرفتن خورشید ، تنها مکانی که برای بهکوه است آخرمکان  وکنند. در آن زندگی می

يک برای مکان  انتخاب اين .رسدآن به قصر به ذهن شاهزادة کوچک می و آوردن

و  زدايی مکانی استنوعی آشنايی ،که همواره در قصر و ناز و نعمت زيسته شاهدخت

ه آن هم به تنهايی، به ارزشی بودن خواست و سختی صعود چندين باره از کوه تحمل مشقت

 .اشاره دارد (گرفتن خورشید)
 

 ارتباط زمانی. 4-3-4

که برای وصیتی اعالن خبر مرگ وی و  مرگ پادشاه،صبح روز  القنديل الصغیرداستان 

روايت داستان و روند حوادث نشان شود؛ آغاز می بر جای گذاشته شاهدختتنها فرزندش 

 نگری ندارد، لذاو گذشته نگریآينده و در اين داستان سیر خطی داشتهدهد که زمان می

های داستان، حال آنکه در هماهنگ است و رشد شناختی آنان با ذهنیت عموم کودکان

 نوعی شگرد برای تشويق خواننده به پیگیری داستان ،بزرگساالن بر هم ريختن نظم زمانی

 پسنديده نیست.   چندان است و سیر خطی و پیوسته

به خوانندة کودک منتقل نیز اطالعات و نمادهای مهمی را در اين داستان، عنصر زمان 

و رئیس نگهبانان  تاس و فساد سیطرة ظلم، نماد تاريکی، فرا رسیدن شب، تیرگی و کندمی

  کند:هنگام معرفی میتوسط مردم را ترس از دزدان شب دربار علت حمل فانوس
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حني ... كال»ن احلكيم العجوز قال: اال أ «هنم خيافون من اللصوصإ»فقال قائد احلرس: 
 .(66: 2005) کنفانی،  ...«يهبط الظالم حيمل كل رجل قنديله الصغري ليتعرف على طريقه

بر اموال مردم نیز سیطره همان اطرافیان شاهزادة خانم کوچک هستند که  ،دزدان

را  شاهدختکه قصد دارد ـ  مردیاز ورود پیر اند، لذادارند و مانع کشف حقیقت شده

شناختی رمزگانی نشانه، حکیم قصرپاسخ و اما . ورزندبه قصر ممانعت میـ  مک کندک

های که پايه آنهاست خواهیو عدالت خواهیآزادیبیداری اذهان عمومی، دال بر است که 

  .هستند ها در پی يافتن راه نجاتدر دل تاريکی فانوس ، لذا با حملريزداستبداد را فرو می

 طلوع خورشید، تابش نور آن بر قصر و حل معمای وصیت پادشاه، پايان داستان با

تعبیر پادشاه آوردن  و بهاين پیام را با خود دارد که طلوع خورشید  ،شاهدختملکه شدن 

 :و صبح نماد امید و پیروزی استنويد آزادی وطن  ،به قصر آن

ىل القصر وصاحت األمرية شيء عجيب، تدخل أشعتها إشمس قد بدأت تشرق و كانت ال
هل  ...األبوابار و مرة ألنك هدمت األسو نعم حيدث ألول  هذا حيدث ألول مرة فقال احلكيم:

  متنعها من دخول القصر...سوار هي اليت حتجب أشعة الشمس و ألنسيت؟ لقد كانت تلك ا
 .(68 همان:)

 نآ وجود ضرورتنبود آزادی و از  در ادبیات، خواهیمفهوم آزادی و آزادیپرداختن به 

با شگردی نمادين  القنديل الصغیرداستان مصور و اين چیزيست که متن  شودناشی می

با ست ا برآنگیرد و آزادی سلب شده را در دست می فانوس متنی کهپردازد؛ به آن می

 شکند.درهم فرو ند، احقیقت نورتابش که مانع  ، ديوارهای بلندی راسالح کلمات
 

 نتیجه. 5
داستان  هاینشانهمهمترين « شناسی اجتماعینشانه» رويکرددر اين پژوهش با تکیه بر 

برای تکیه بر نیروی جمعی »مفهوم  القایدر محور همنشینی که  القنديل الصغیر مصور

مهمترين نتايج . ، مورد بررسی قرار گرفترا به عهده دارند)کودک(  به خواننده «آزادی وطن

 :اين پژوهش عبارتند ازدست آمده از به
ای در ذهن خود تازهای دنی ،داستانواسطة کودک بهکه بر اين مهم واقف است  کنفانیـ 

فراهم  را دنیای پیراموناو از  درک زمینةهای زندگی تطبیق آن با واقعیتسازد که می

 داردگام بر می کودک اجتماعیسازد؛ لذا با تلفیقی از نوشتار و تصوير در راستای رشد می
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برد که در آن خورشید به جهانی می راکودک فلسطینی  قابل فهمبا زبانی نمادين اما و 

  .تابدبر وطن می ها میان مردم و حکومتفاصلهديوار فرو ريختن  باآزادی 

به تناسب از انواع فرايندهای فعلی  ،آزادیبخشیدن به مفهوم  در راستای تجسم نويسندهـ 

بیش از ديگر فرايندهای  مادیگیری از فرايند بهره برده است؛ با اين وجود بسامد بهره

که با توجه به وصیت پادشاه مبنی بر گرفتن خورشید و آوردن آن به قصر  ستا فعلی

 بردال کاربست فرايندهای ذهنی پس از آن . مند استينشی هدفگز ،شاهدختتوسط 

در )پديده(  و در پی آن بروز احساسات کودکانه)پديده(  به فهم واقعیت)مدرک(  نیاز کودک

بر نیاز کودک گستردة افعال بیانی  نسبتاً که کاربردانهمچن با دنیای پیرامون است، همواجه

 کند.کید میوی يک شخصیت بزرگسال يا راهنما تأبه دريافت اطالعات از س

اين  مهمترين شاخصةدر وجه خبری و يقین  نمای قطعیتوجهدر سطح بینافردی، ـ 

های داستانی مهم است که هیچ يک از شخصیتداستان است، امری که دال بر اين 

 ندارند.آوردن خورشید به قصر لزوم نسبت به ترديدی 

کالمی حاکی از اين است که اين عنوان روابط غیرهای زمانی و مکانی بهنشانه بررسیـ 

 در ذهن کودکنقش قابل توجهی در پیشبرد روابط کالمی  ،عنوان يک مکملها بهنشانه

 دارند.

از طريق نوع نگاه، حاالت چهره  هااز نشانه نظامیعنوان بهدر اين داستان  تصويریروابط ـ 

خوانی، رشد فرهنگی و اجتماعی وی را سرعت عالوه بر جذب کودک به کتابرنگ، و 

 .دهندمی سوقمعنا بخشیده و به سمت شناخت 
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