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Abstract: 

The discourse analysis of semiotic process is as a suitable tool for the 

analysis of the word. Exploring the abstract data generates meaning in the 

deep structure of each text, and it seeks to discover the meaning where 

the foundations of the interrelated and closely intertwined signs are 

formed. This article attempts to answer these questions based on the 

discourse semantics framework: 1. What are the most important 

discourse systems in the Iranian and Japanese elementary school 

textbooks? 2. What are the identity elements of the two countries' stories? 

3. From the perspective of cultural semiotics, how is the representation of 

the culture of "self" and "other" in the stories of Iran and Japan 

elementary schools' textbooks? The research method is descriptive-

analytical and content-analysis. The general approach is discursive 
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semantics. The results of this study showed that the discourse systems in 

Iran's textbook stories were stative model. But the discourse systems of 

the Japanese language textbook stories were more actional regime. The 

characters in the Japanese stories have hybrid identity, but the Iranian 

stories have individual identities. The quality of the interaction between 

the “self” and the “other” is assessed in two themes of orientation and 

repetition. In the stories under investigation, the elementary school was 

centered on orientation, but in the Japanese stories, there is a mutual 

interaction between the center and the periphery 

Keyword: Semiotic discourse; Iran, Japan, elementary school 

textbooks. 

1. Introduction  

The sign of discourse semantics provides a tool for scholars and 

researchers to analyze the story with a new reading and a new style. 

The issue in this study is to find out how he narrates to separate the 

two countries of Iran and Japan based on the two dimensions of 

Action and Stative models? And how does narration explain the 

evolution of identity and the function of culture based on the 

characteristics of the semantic sign ?  

2. Literature Review 

The sign of discourse semantics provides a tool for scholars and 

researchers to analyze the story with a new reading and a new style. In 

semantic signage, unlike classical semantics, signs are given the 

opportunity to be signified again. And from the usual signs that have a 

common and repetitive function, they become new signs with an 

aesthetic and unexpected function (Shairi and Vafaei, 2009: 6-1). 
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3. Methodology 

In this study, using the ”Gerims” semantic sign model, we analyze the 

validity of textbooks in Iran with Japanese language textbooks in 

elementary school between 2018-19 years,and explain the types of 

discourse systems. Out of 20 stories analyzed, 4 stories from both 

countries were selected by purposive sampling. 

4. Results 

After analyzing the stories of the textbook  of 2 countaries , we can 

say that the most important factors in comparing these books to show 

how narration based on two dimensions of action and Shushi make a 

difference between the educational system of Iran and Japan are: 1- 

Religion 2- Myths 3- Identity and culture.  
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هاي درسی دورۀ ابتدايی ايران و هاي داستانی كتابتحليل تطبيقی روايت

 معناشناسی گفتمانی و فرهنگیژاپن: رويكرد نشانه

 3چيمهزهرا ابوالحسنی ،2*فيروزجايیمیعلی كري ،1مريم يوران

 (11/11/1355 پذیرش: 13/6/1355)دریافت: 

 

 چكيده
ها و تشابهات فكري، مطالعۀ تطبيقی محتواي كتب درسی روشی مناسب براي درك تفاوت

هاي فرهنگی، هویتی، تعليم و تربيت و ساختارهاي اساسی موجود در نظام تعليم و تربيت ملت

معناشناسی گفتمان است. هدف این پژوهش استفاده از مدل الگوي نشانهمختلف با رویكرد 

ایران با كتب زبان ژاپنی مقطع  بخوانيممعناشناسی گرمس در تحليل روایی كتب درسیِ نشانه

شده، هاي گفتمانی است. از بين بيست داستان تحليلو تبيين انواع نظام 59ـ56ابتدایی در سال 

گيري هدفمند انتخاب شد. سؤال اساسی پژوهش شيوة نمونهور بهچهار داستان از هر دو كش

تواند براساس دو بُعد كنشی و شوشی، نظام تعليمی دو كشور این است كه چگونه روایت می

ایران و ژاپن را از یكدیگر جدا كند و چگونه جریان سير تحول هویت و كاركرد فرهنگ را 
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دليل نماید. نتایج حاكی از این است كه بهمیمعناشناسی تبيين هاي نشانهبراساس ویژگی

هاي گفتمانی متفاوتی در هاي فرهنگی، اعتقادي، آموزشی و تربيتی دو كشور، نظامتفاوت

ست و ایران هایشان وجود دارد. ژاپن داراي مذهب شينتو بدون رهبر و كتاب آسمانی اداستان

لحاظ هویت، ژاپن كشوري با هویت داراي دین اسالم با كتاب آسمانی قرآن كریم است. از 

صورت فردي و جمعی و تركيبی بدون توسل به اعتقادات است؛ درحالی كه هویت در ایران به

ها در ژاپن بيشتر مفاهيم تالش و با اتكا و توسل به مفاهيم مذهبی است. همچنين اسطوره

هلوانی و خير و شر را كنند؛ اما در ایران مفاهيم فردي نظير شجاعت، پكوشش جمعی را القا می

ها باعث دگردیسی و تغيير در نظام كنشی و شوشی در دهند. درنتيجه این تفاوتتوضيح می

سمت نظام گفتمانی كنشی و هاي زبان ژاپنی بههاي كتب درسی و كشيده شدن داستانداستان

 شود. سمت نظام شوشی میبه« بخوانيم»كتاب 

هاي كتاب درسی ایران و اي، داستانگفتمانی، سپهرنشانهمعناشناسی : نشانهكليدي هايواژه

 ژاپن، دورة ابتدایی.

 . مقدمه 1

معناشناسی، مطالعات مربوط به نشانه متحول شده است. در این در رویكرد نوین نشانه

اي و مكانيكی زبان باقی هاي كليشهها در سطح دال و مدلولرویكرد، دیگر نشانه

شناسی گرا وارد حوزة جدیدي از مطالعات زبانشناسی ساختنهماند. از این رو نشانمی

ها ها و مدلولنامند. در این حوزه، نشانهی میسشناسی پدیدارشناشود كه آن را نشانهمی

یابد تغيير می 1هاي كامل یا استعالییها به نشانهشود و به همين سبب نشانهارزیابی می

كند. در بروز و ظهور بيشتري پيدا می و عوامل معرفتی و شناختیِ آثار فرصت

پذیري مجدد ها فرصت نشانهشناسی كالسيك، نشانهمعناشناسی، برخالف نشانهنشانه

هایی نو با هاي معمولی كه كاركردي رایج و تكراري دارد، به نشانهیابد و از نشانهمی

(. 6ـ1: 1131شود )شعيري و وفایی، و غيرمنتظره تبدیل می 2كاركردي زیباشناختی

هاي كتب درسی مجال مناسبی براي بررسی هاي نوین تحليل ادبی در روایتشيوه
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دهد. دست میها و شگردهاي تازه در تفسير زبان ادبی بهها و نيز یافتن راهنظریه

معناشناسی گفتمانی است كه در بررسی و كارگيري الگوي نشانهها، بهمصداق این روش

معناشناسی گفتمانی ابزاري نماید. نشانهمگيري را آشكار میتحليل این متون نتایج چش

كند تا با خوانشی نو و سبكی جدید به تحليل داستان براي پژوهشگران فراهم می

داوري و تعصبات شخصی و با روشی علمی و ابزاري نو، گفتمان بپردازند تا بدون پيش

مين فرهنگی، اجتماعی و داستان را روایت كنند و از این منظر نكات برجسته و مضا

 ها براي خوانندگان آشكار شود.هاي زیرین داستاناخالقی نهفته در الیه

تواند براساس دو بُعد مسئلۀ پژوهش حاضر این است كه دریابيم چگونه روایت می

كنشی و شوشی، نظام تعليمی دو كشور ایران و ژاپن را از یكدیگر جدا كند و چگونه 

هاي هویت و كاركرد فرهنگ را براساس ویژگی روایت جریان سير تحول

كند. روش این تحقيق توصيفی ـ تحليلی است و هدف آن معناشناسی تبيين مینشانه

معناشناسی گفتمانی گرمس است و سعی شده هاي گفتمانی از دیدگاه نشانهتحليل نظام

وانش ها تبيين شود تا خهاي گفتمانی كنشی و شوشی در خلق این روایتتا نظام

 تري براي خواننده صورت پذیرد. واضح

دهيم كه فرایند روایی تغيير معنا در در این بررسی، به این سؤال اصلی پاسخ می

ترین گيرد و مهمهاي پيكرة حاضر از دو كشور ایران و ژاپن چگونه شكل میداستان

ت كه با اند؟ فرضيۀ اصلی مقاله هم این اسهاي گفتمانی دخيل در روایت كدامنظام

هایی در توجه به اینكه هر دو كشور ایران و ژاپن در شرق آسيا قرار دارد، داراي شباهت

هاي فرهنگی، اعتقادي، مذهبی و آموزشی دليل تفاوتهایشان است، اما بهروایت داستان

شود كه این هایشان مشاهده میهاي گفتمانی متفاوتی در داستانو تربيتی دو كشور، نظام

هاي نامنتظر كه هاي كنشی و شوشی و جریانا بر مجموعۀ عواملی از گفتمانهتفاوت

 است، تأثير زیادي دارد.  گيري فرایند روایی و ایجاد معنا دخيلدر شكل
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 . پيشينۀ تحقيق  2

صورت تطبيقی در ایران تا هاي درسی، بهشناسی گفتمانی در كتابمعنادر حوزة نشانه

شناسی آثار كودكان چندین مقاله منتشر شده اما در حوزة نشانهكنون اثري نگاشته نشده؛ 

هاي كودكان زبان فارسی ( قصه1353لو )شود. نبیها اشاره میطور مختصر به آنكه به

بررسی كرده است. پژوهش مزبور با تكيه بر آراي گرمس،  3را از منظر گرمس

دي كرده و به این نتيجه بنهاي روایت دستهها را براساس شخصيتكنشگرهاي داستان

رسيده كه داستان كودكان در ایران از طرح و الگوي روایتی ثابت و ساختار روایی 

شناسی سبك»( در پژوهشی با عنوان 1356مندي برخوردار است. درپر )نظام

دریافته است كه در « معنایی؛ سبك بوشی حضور در داستان كودكانۀ كالغ سفيدنشانه

منزلۀ عامل هاي سبكی نيز بهب كودك، ضروري است كه به ویژگیتعيين گروه سنی كتا

مؤثر توجه شود و تعيين گروه سنی كتاب كودك با دقت بيشتري صورت گيرد. یكی از 

از « بررسی داستان كودكی حضرت موسی )ع( برپایۀ الگوي روایی گریماس»نتایج مقالۀ 

در قصص قرآنی و تأثير ( نقش محوري عنصر الهی 1356عشریه، موسوي و سازجينی )

هاي روایتگري در آثار كلر بررسی شيوه»آن در پيشبرد روند اصلی داستان است. 

نيا، احمدي و ناسوتی پژوهشی است كه عرفانی« براساس نظریۀ گریماس 0ژوبرت

و در آن، براساس نظریۀ گرمس شيوة غيرمستقيم تعليم و تربيت در  اند( نوشته1359)

اند. دستاوردهاي پژوهش مقداري، ن را مورد توجه قرار دادهكودكان و نوجوانا

هاي فانتزي در شناسی شخصيتتحليل نشانه»( با عنوان 1359فر )افشان و انصاريتخم

اي از ادبيات، عنوان شاخهدهد كه فانتزي بهنشان می« ادبيات كودكان فارسی و انگليسی

 در زبان فارسی و انگليسی متفاوت نيست.  

 چارچوب نظري . 3

تبار، با تالش فراوان الگویی منسجم براي مطالعۀ گرمس، معناشناس فرانسوي ليتوانی

زعم وي، شناخت متون ادبی صرفاً تحليل مكانيكی اثر ادبی روایت ارائه كرده است. به
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نيست، بلكه مسير توليد متن تا انتقال و دریافت معنا اهميت دارد. وي با تكيه بر نظریۀ 

كوشيد تا به یك دستور زبان جهانی براي روایت دست  شناسی قصهریختدر  1پراپ

را مطرح كرد كه درپی « معناشناسی روایت»رو با تكميل نظریۀ وي، یابد. از این 

روشمندي مطالعه و بررسی متون یا كالم براساس مكتب فرانسه و در خدمت تجزیه و 

درهاي متن یا كالم است )شعيري، تحليل گفتمان بوده و درواقع كليدي براي گشایش 

معناشناسی هاي نشانههاي گفتمانی مختلف را با توجه به ویژگی(. گرمس نظام0: 1351

به سه دستۀ كلی هوشمند )مبتنی بر كنش(، احساسی )مبتنی بر شوش( و رخدادي 

ر معناشناسی كه دهاي گفتمانی در رویكرد نشانهترین نظامكند. مهم)تصادفی( تقسيم می

 كار گرفته شده، عبارت است از: هاي منتخب این تحقيق بهداستان

 . نظام گفتمان هوشمند 1ـ3

ریزي و مبتنی بر اهداف نظامی مبتنی بر شناخت است و بروز معنا در آن تابع برنامه

هاي شناختی، روند حاكم بر متن نظر گرمس، در این نوع نظامشده است. بهازپيش تعيين

گردد. این شود و به عقد قرارداد منجر میها از یك كاستی آغاز میندر اكثر داستا

قرارداد ممكن است بين یك كنشگر با یك عامل دیگر داستان باشد یا قراردادي باشد 

هاي (. این نظام شامل نظام114: 1354بندد )عباسی و یارمند، كه كنشگر با خودش می

رامی است. گفتمان تجویزي ما را با مدار یا تجویزي(، القایی و مكنشی )برنامه

تواند او را به قرار دارد و میكند كه در موقعيتی برتر از كنشگر گزاري مواجه میكنش

گزار و كنشگر (. در چنين نظامی، رابطۀ بين كنش16: 1351انجام كنش وادارد )شعيري، 

ر تعامل با یكدیگر از باال به پایين است. در نظام القایی، هر دو طرف كنش یا برنامه د

شود؛ یعنی یكی از دو طرف تعامل باید طرف سبب تعيين كنش یا شكل گرفتن آن می

(. در كنش گفتمانی، 11: 1311دیگر را به اجراي كنش متقاعد كند )شعيري و وفایی، 

شوند كه در محيط براساس شرایط فرهنگی و گرایی تبدیل میها هم به كنشابژه

زنند. كنند و در هر لحظه معنایی متفاوت را رقم میی عمل میاجتماعی و تجربۀ زیست
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گونه كه ما سر راه گيرند؛ همانهایی كه دیگر فقط ابژه نيستند، بر سر راه ما قرار میابژه

این نظام برپایۀ باور و القا استوار است. گفتمان  (.Lacan, 1999) گيریمها قرار میآن

یكی از دو طرف براساس اخالق اجتماعی ـ مرامی نوعی تعامل است كه در آن، 

  (.ibid., 19)آورند فرهنگی یا وظيفۀ اخالقی ـ مرامی به كنش رو می

 . نظام گفتمان احساسی  2ـ3

جاي كنش را  دومين نوع نظام گفتمانی نظام احساسی است. در این نظام، شَوِش

بروز معنا تابع سه شود و گيرد و جریانات حسی منجر به توليد و ادراك معنا میمی

نظر گرمس، شناختی است. بهجریان گفتمانی حسی ـ ادراكی، تنشی ـ عاطفی و زیبایی

گيري معنا داراي سه مرحله است: احساس و فرایند احساس و ادراك در جریان شكل

كند؛ اي بر دال داللت میاي. احساس و ادراك برونهاي و جسمانهاي، درونهادراك برونه

شود. این مرحله صرفاً پدیدارشناختی است. در یده و یا نشانه گرفته میچيزي كه د

گيرد؛ مرحلۀ شناختی یا اي، تصاویر ذهنی شكل میاحساس و ادراك درونه

العمل نشان اي هم زمانی است كه جسم انسان عكسشناختی است. جریان جسمانهروان

ۀ كامالً پدیداري دارد و در شناختی هم جنب(. گونۀ زیبایی50: 1311دهد )شعيري، می

آورد، وجود میآن، معنا تابع هيچ برنامه، القا و باور نيست. آنچه كه چنين نظامی را به

تواند بين هر عاملی، اعم از انسانی و غيرانسانی، با جریانی حسی ـ ادراكی است كه می

شَوِشگر داریم. در  نام جاي كنشگر، عاملی بهعاملی دیگر برقرار گردد. به همين دليل، به

است « من»با دنياي پيرامون « من»زیستی پدیداري این رابطه، تغيير و معنا زایيدة هم

رغم (. در گونۀ حسی ـ ادراكی، با نظام تعاملی مواجهيم كه علی113: 1316)شعيري، 

ارتباطی است. چنين ارتباط حسی كه براساس پویایی، مبتنی بر نوعی همسویی یا هم

گيرد، ارتباطی حضوري است. شيوة حضور یا شيوة عملكرد هریك از ل میحضور شك

شود كه به واكنش یا حركت دو طرف درگير تعامل موجب احساس در طرف دیگر می

(. دنياي عاطفی یعنی خروج از فرایند 24: 1311انجامد )شعيري و وفایی، كنشگر می
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زند، ن است، دست به كنشی نمیاي معيّن درپی وصال به هدفی معيّپویا كه با برنامه

 (.  103: 1311گيرد )شعيري، ها قرار میبلكه تحت واكنش

 . نظام گفتمان رخدادي 3ـ3

سومين نظام، نظام گفتمان رخدادي است كه در آن بروز معنا محصول جریانی نامنتظر 

سته (. در این نظام نيز، با سه د22: 1311از نوع حسی ـ ادراكی است )شعيري و وفایی، 

گفتمان مواجهيم: تقدیر و اقبال، مشيت الهی و تكانه یا تصادفی غيرمنتظره. تجویز و القا 

دهد كه دو ویژگی مهم دارد: و حضور تنشی ـ عاطفی جاي خود را به اَبَركنشی می

درصورتی كه منبع كنش نامشخص باشد، مانند اقبال و تصادف، كنش مبتنی بر ذات 

اي است؛ ص باشد، مثل مشيت الهی، كنش اسطورهاست و چنانچه منبع كنش مشخ

توان آن را اَبَرحضور ناميد. چنين یعنی متكی بر حضور قدرتی مطلق است كه می

ها را در هاي موجود و یا تصرف در آناَبَرحضوري توان دگرگون ساختن همۀ گفتمان

كند، نمیهر شرایطی دارد. باید توجه داشت كه چنين نظامی خود مستقيم توليد ارزش 

هاست؛ پس نظامی فراارزشی است گيري ارزشآفریند كه ضامن شكلبلكه كنشی می

 (. 116: 1316)شعيري، 

 شناسی فرهنگی. نشانه4

شود كه عنوان فضایی تعریف میمعناشناسی فرهنگی، بهدر نشانه 6«ايسپهرنشانه»مفهوم 

اي دربرگيرندة شبكۀ نهناممكن است. درواقع سپهرنشا 9بدون درنظر گرفتن آن نشانگی

هاي مختلف است كه در تعامل با یكدیگر و در كار توليد متن است پيچيدة رمزگان

شود. مرز به اي محسوب میترین وجه سپهرنشانهمهم 1(. مرز101: 1311)سجودي، 

ها به مواد واردشونده از خارج و تبدیل آن 5سازيو نشانه« دیگري»از « خود»جداسازي 

شناسی فرهنگی، ایستا و در خود نيست، بلكه پردازد. فرهنگ در نشانهاطالعات می

(. تعامالت فرهنگی از طریق 33: 1354، 14جریانی پویا و در حركت است )توروپ
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وگو را باید یكی از گيرد؛ از این رو گفتوگو ميان خود و دیگري صورت میگفت

 ترین وجوه تعامل فرهنگی دانست.   مهم

 ها ليل داده. تجزيه و تح2

 «  هاپشت و مرغابیالك». داستان اول )دورۀ ابتدايی ايران(: 1ـ2

 الف. خالصۀ داستان  

كردند. با گرم شدن هوا، آبگير پشت در كنار آبگيري زندگی میدو مرغابی و یك الك

من هم با شما »پشت گفت: ها مجبور شدند از آنجا بروند. الكهم خشك شد. مرغابی

پشت غمگين شد. الك«. توانی مثل ما پرواز كنیتو كه نمی»ها گفتند: غابیمر«. آیممی

ها با هم فكر كردند تا راهی پيدا كنند. روز بعد، كالغ و جغد دیدند كه دو مرغابی

ها جيغ زدند و برند. آنپشتی را با خود میاند و الكمرغابی چوبی را به منقار گرفته

پشت گفته بودند كه در راه، هركس ها به الكرغابیم« پشت شده پرنده!الك»گفتند: 

هرچه گفت، گوش نكند و جواب ندهد. او مدتی ساكت ماند، ولی بعد فریاد زد: 

پایۀ اول،  بخوانيم، اما تا دهانش را باز كرد، از باال به زمين افتاد )كتاب «پریدم كه پریدم»

1356 :11  .) 

 ب. تحليل داستان 

است،  سالی كه درنتيجۀ گرم شدن هواي بركهآبی و خشكی كمداستان با نقصان معنای

پشت است كه شَوش نگرانی از خشك شدن افتد. شَوشگر اصلی داستان الكاتفاق می

ها كمك بطلبد. نویسنده با استفاده از دادن قدرت تفكر و شود از مرغابیآبگير باعث می

زند. استعالیی روایت را رقم میها، اولين فرایند پشت و مرغابینگري به الكآینده

گفتمان احساسی در اینجا قابل مشاهده است؛ زیرا منطق و برنامه در این نظام نقشی 

زند و دهد، دست به اقدام میندارد. شَوشگر با تغييري كه در احساسات او رخ می

گيرد. این گفتمان از نوع تنشی ـ عاطفی است. این بخش از تصميم به پرواز كردن می
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 11تنيدگیوجودآورندة جریان حسی به نام پسروست كه بهداستان با فضاي تنشی روبه

سازي حاضر است كه او را از حال دور كرده، به آینده است. این جریان كه نوعی غایب

دهد. خشك شدن آبگير باعث ایجاد تنشی در روال عادي زندگی حيوانات پيوند می

پشت از آینده ــ آورد. الكوجود میماندن را به شود و شَوش نجات از مرگ و زندهمی

است ــ بيم دارد. از طرفی چون تمایل به زنده ماندن دارد، ميل كه مردن بر اثر تشنگی 

تنيدگی و به ادامۀ مسير دارد. این فرایند گویندة عاطفی ترس و اشتياق كه از پس

گردد. پُرحرفی می گيري فعاليتی ارزشیشود، باعث شكلحاصل می 12تنيدگیپيش

كند و موجب توليد دو شخصيت پشت روایت را وارد نظام گفتمانی تقابل میالك

 شود.  حرف و پُرحرف )ورّاج( در داستان میكم

پشت یك خودِ دیگري آبی و ترس از مرگ، درون الكدر برخورد با مسئلۀ كم

پشت( الكشكل گرفته است؛ دیگري كه گسست مكانی و گسست فرهنگی با خود )

 پشت گسست و انفصال است.  دارد. این دیگري براي الك

« خود»اي و در شرایط انبساطی قرار دارد؛ درحالی كه دیگري در وضعيت گستره

 كند. اي قرار دارد و شرایط انقباضی حضور را تجربه میپشت( در وضعيت فشاره)الك

 «هاپشت و مرغابیالك»انی داستان هاي گفتممعناشناختی و نظام. فرايندهاي نشانه1جدول 

فرایند  ها پشت و مرغابیهاي كنشگر غيرانسانی داستان یعنی الكنظام توصيف ویژگی

 عنوانمردم به ورود اند نگريها داراي قدرت آیندهمرغابیاستعالیی روایت یعنی 

ترس و نگرانی نظام شَوشی عاطفی  پُرحرف و ساكت اي سپهرنشانه ضدكنشگر 

به منطقۀ دیگر  پشتالكفرایند انتقال  ها پشت به مرغابیحيوانات كنش قول و پيمان الك

پيدا  ها براي پرواز با مرغابیشت پنظام گفتمانی هوشمند و تصميم الك براي زندگی 

از نجات پشت شَوش اطمينان الك یار براي پرواز مرغابی كنش  عنوانكردن چوب به

ان ضدكنشگر وجود واقعۀ رخدادي پشت از پرواز كردن خوشحالی الكشَوش  یافتن 

)مردم در روي زمين( 

 

شَوش  پشت از حرف مردم و جواب دادن تنش عصبانيت الك

 پشت.نابودي و سقوط الك
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 . الگوي نظام گفتمانی داستان كه بر شوش مبتنی است1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گيرد. در این داستان، قرار می شَوش هستۀ مركزي است كه بقيۀ عوامل در اطراف آن

ها شَوشگر هستند كه بدون برنامۀ قبلی و تنها براساس عاطفۀ پيشينی و رابطۀ مرغابی

پشت را كه سبب شَوش یا تغيير حالت عاطفی گزار یا الكدوستی، پيشنهاد شَوش

پذیرند. شَوش بازدارنده حرف مردمان روي زمين است كه ها شده است، میمرغابی

چوبی است كنند. شَوش یار همان تكهگویی و سقوط میگزار را تحریك به پاسخشَوش

گزار را ایفا تواند نقش شَوشپشت هم میشود. پس الكپشت میكه باعث پرواز الك

پذیر را كه با شود، و هم نقش شَوشكند، چون سبب شَوش یا تغيير حالت عاطفی می

 كند.   تأثير حرف مردم دهان باز كرده، سقوط می

 «   هدهد». داستان دوم )دورۀ ابتدايی ايران(: 2ـ2

 الف. خالصۀ داستان 

در اطراف روستایی، هدهدي بسيار زیرك و باهوش بود. پيرزنی نزدیك باغ خانه داشت 

هاي محله ریخت. یك روز بچهبام براي هدهد میهاي نان را روي پشتو هر روز ریزه

ام بودند كه پرندگان را شكار كنند. پيرزن به هدهد در كنار درخت درحال پهن كردن د

 یار )چوب(شَوش

 پشت(گزار )الكشَوش

 ده )مردم(        شَوش بازدارن

 

 تغيير عاطفی یا كيفی

 پشت(پذیر)الكشَوشها( شَوشگر )مرغابی  ←شَوش 
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اما هدهد كه به هوش و ذكاوت «. حواست باشد تا گرفتار نشوي»هشدار داد كه: 

اند، ها كه بچهافتم. اینوقت به تله نمینه، من هيچ»خودش مغرور بود، با اطمينان گفت: 

ها را رها غروب دام و تله ها نزدیكبچه«. توانند مرا فریب دهندترهایش هم نمیبزرگ

مانده به آنجا رفت؛ اما در دام هاي باقیكردند و رفتند. هدهد هم براي خوردن دانه

گرفتار شد. تا باالخره پيرزن از آنجا رد شد و او را نجات داد. و به او گفت كه گرفتار 

د و شدنش بر اثر غفلت بود. اما هدهد باز نخواست دست از غرور و تكبر خود بردار

 (.  31: 1359پنجم،  پایۀبخوانيم )كتاب « این قسمت و سرنوشت بود»گفت: 

 ب. تحليل داستان  

گفتمان حسی ـ ادراكی داستان با موقعيت شَوشی، یعنی هوش و ذكاوت زیاد هدهد و 

شود. شَوشگر اصلی داستان هدهد است. شَوش اصلی داستان مغرور بودن او، شروع می

كه هدهد به خودش اعتماد كامل دارد و به نصيحت پيرزن گوش شود از آنجا شروع می

دهد. دام انداختن پرندگان رخ میدهد. كنش پهن كردن دام توسط كودكان براي بهنمی

آید. این داستان وجود میپس شَوش مطمئن بودن از خود و مغرور بودن در هدهد به

ياليت بين زمان عمل روایت و شود. این سپردازي آغاز میبا سياليت بين گفته و گفته

 شود. زمان عمل كنشگران در همان بند اول نشان داده می

اما هدهد كه به «. حواست باشد تا گرفتار نشوي»پيرزن به هدهد هشدار داد كه: 

«. افتموقت به تله نمینه، من هيچ» با اطمينان گفت:هوش و ذكاوت خودش مغرور بود، 

اي است؛ یعنی بعد از شنيدن سخنان حساس درونهاین سخن هدهد نشانگر مرحلۀ ا

 آید. ذاتی و درونی خود مطمئن است كه مشكلی برایش پيش نمی پيرزن، از توانایی

ها باید پيش من درس بخوانند تا یاد بگيرند چگونه یك مرغ را چهل تا از این بچه»

در اینجا، او به « دهند. توانند مرا فریبترهایش هم نمیاند، بزرگها كه بچهبگيرند. این

 بيند. ساالن میپردازد و خود را حتی برتر از بزرگتفسير و تعبير احساس خود می
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در «. درست است. من با همۀ زیركی و هشياري، بازهم اشتباه كردم»هدهد گفت: 

داند شود؛ یعنی بااینكه میتنيدگی وي میاینجا احساس و ادراك شَوشگر باعث پيش

شود كه كند. غرور و تكبر باعث میاست، اما باز غرور خود را حفظ می اشتباه كرده

 ها برود.  دنبال دانهعنوان شَوشگري عمل كند كه بدون توجه به دام، بههدهد به

شود، بلكه شَوش توجه به این نكته ضروري است كه هر شَوشی به كنش منجر نمی

 شویم. می ي شَوشی مواجههاطوري كه با الیهدنبال دارد؛ بهدیگري را به
 وارۀ شَوشی اين قسمت از داستان. طرح2شكل 

 كنشگر

 )هدهد(
↓ 

 شَوش

 )غرور و تكبر(
↓ 

 هاي شَوشیالیه
↓ 

 غرور، تكبر، زیركی، خودبرتربينی، قسمت، سرنوشت و...

 

شود و خودخواهی بر او غلبه در اینجا هدهد نماد انسانی است كه مغرور می

عناست كه وضعيت انتهایی داستان از همان ابتدا مشخص است. كند. این بدان ممی

وجود دهد. در اینجا تغييري بهدام افتادن هدهد در دام كودكان رخ میسپس شَوشِ به

شود و باز بر هوش و ذكاوت خود تأكيد آید و هدهد از غرورش پشيمان نمینمی

كند و دو ی تقابل میكند. غرور بسيار منفی هدهد روایت را وارد نظام گفتمانمی

سازد. اي شخصيت مغرور و ناآگاه در تقابل با خودآگاه را در داستان برمیسپهرنشانه

دیگري شكل گرفته است؛ دیگري ها، درونش یك خودِ هد در دام بچهگرفتار شدن هد

كه گسست مكانی و گسست فرهنگی با خود )هدهد( دارد. این دیگري براي هدهد 
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اي و انقباضی و جدا از خود است؛ دیگري در وضعيت فشاره گسست و انفصال است.

اي یا انبساطی زمانی دیگري را براي )هدهد( در وضعيت گستره« خود»درحالی كه 

 هدهد محقق كرده است.  
 معناشناختی و نظام گفتمانی داستان. فرايندهاي نشانه2جدول 

فرایند استعالیی روایت  د هاي كنشگر غيرانسانی داستان یعنی هدهنظام توصيف ویژگی

نظام  اي غرور و تكبر سپهرنشانه یعنی هدهد داراي هوش و ذكاوت زیادي است 

ورود  نظام شَوشی هشدار دادن پيرزن به هدهد  شَوشی عاطفی مغرور بودن هدهد 

نظام شَوشی  نظام شَوشی مغرور شدن هدهد مكرراً  عنوان ضدكنشگر كودكان به

نظام كنشی دانه  هاي خود شَوش اطمينان هدهد از توانایی نصيحت كردن پيرزن 

واقعۀ رخدادي  نظام شَوشی گرفتار شدن هدهد  دهد در دام كودكان خوردن ه

كنش باز  تنش عصبانيت هدهد از كار كودكان  گير و گرفتار شدن هدهد در دام غافل

 شدم دام توسط پيرزن. 

 «  سوييمی»سوم )دورۀ ابتدايی ژاپن(:  . داستان3ـ2

 الف. خالصۀ داستان 

همراه خواهر و داستان درمورد ماهی سياه كوچكی به نام سویيمی است كه در دریا به

رنگ بودن و متفاوت بودن دليل سياهكند. این ماهی بهبرادرهاي قرمزرنگش زندگی می

ها وزي یك ماهی تن بزرگ به آنكند. ربا بقيه، هميشه احساس تنهایی و ناراحتی می

ماند تا خورد. او در دریا تنها میشود و همۀ خواهر و برادرهایش را میور میحمله

خواهد با هم ها میشود و از آنهاي قرمز كوچك دیگر آشنا میاینكه با گروهی از ماهی

بدن  هاي قرمز كوچك همه با هممتحد شوند و ماهی تن را از بين ببرند. سپس ماهی

شود و همه با كمك هم ماهی تن را شكست شوند و سویيمی چشم ماهی میماهی می

 (. 24: 2419، ژاپنی زباندهند )كتاب درسی می
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 داستان ب. تحليل

گفتمان این داستان از نوع هوشمندي )تجویزي( است. در چنين نظامی، رابطۀ بين 

اي باالتر از دیگر در مرتبهگزار و كنشگر از باال به پایين است. پس سویيمی كنش

گيرد. شجاعت سویيمی روایت را وارد ها را برعهده میها قرار دارد كه رهبري آنماهی

كند. اي شجاع و ترسو را در داستان توليد مینظام گفتمانی تقابل كرده، دو سپهرنشانه

زند. احساس تنهایی و ناراحتی در روایت اولين فرایند استعالیی روایت را رقم می

شود. سویيمی در آغاز عامل داستان با یك فرایند شَوشی آرام و سكون دریا شروع می

ها در وضعيت نقصان كنشی نيست؛ زیرا از نظر روحی و جسمی، نسبت به دیگر ماهی

ها، فقط او سياه است و بقيه قرمز هستند. اما بر اثر كنش یك قرار دارد. از بين ماهی

شود كه اي ماهی بزرگی ایجاد میطور غيرمنتظرهتوسط او، بهماهی تن و تنش پدیدآمده 

آورد. در اینجا كنشگر اصلی داستان، یعنی سویيمی، وجود میتحولی عظيم را در دریا به

وضع موجود را تغيير دهد. در اینجا با حضور « فرایند تحولی»كند تا در سعی می

ستيم. درواقع بر اثر تفكر استعالیی سویيمی، شاهد تغيير و دگرگونی در ماهی ه

چيز به رود و همهها از بين میگرایی در دیگر ماهیاستعالیی سویيمی، ترس و فردي

ها به وحدت شود و درنتيجۀ آن تقابلجوهر پدیدارشناختی و اصل خود تبدیل می

اند، به حقيقت هاي قرمز كوچك كه مظاهر متفاوت یك حقيقترسد و ماهیمی

اي، به شوند. سویيمی )منِ استعالیی(، در جریان چنين تجربهیاي تبدیل میگانه

هاي قرمز كوچك به وحدت و شود و از این رهگذر با ماهیكنشگري ممتاز تبدیل می

دهد. در داستان سویيمی، شناختی رخ میرسد و بدین ترتيب، تعالی زیبایییگانگی می

نۀ گذر از خود به دیگري و مواجهيم كه گفتمان زمي« دیگري»و « خود»با دو عنصر 

كند. درواقع فعاليت گفتمانی، گفتمان را از وضعيت تبدیل شدن به دیگري را فراهم می

« منِ»عنوان دهد. سویيمی در ابتدا بهخودمحور به وضعيت دگرمحور و مرامی سوق می

ا ه«من»اي ميان گونهمعنایی( قرار دارد كه بهخِردگرا، در مكان مادي )حوزة نشانه
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هاي مشترك، ابتدا به مكانی كه در آن قرار دارد، مشترك است. او براي تمایز با این من

ها و براي گرفتار یابد. او بر اثر تجربۀ قبلی خود از داشتن منيّت دیگر ماهیشناخت می

كند و دچار پاشيدگی و تجزیه و تبدیل به نشدن در دام قبلی، منيّت خویش را رها می

 كند.   هاي دیگر احساس رهبري و محبت میاو نسبت به ماهیشود. دیگري می
 معناشناختی و نظام گفتمانی داستان. فرايندهاي نشانه3جدول 

فرایند  هاي كنشگر غيرانسانی داستان یعنی ماهی سياه كوچولو نظام توصيف ویژگی

نظام  اي قوي و ضعيف سپهرنشانه استعالیی روایت پشتكار ماهی سياه كوچولو 

 نظام كنشی حملۀ ماهی تن شَوشی عاطفی احساس متمایز و زشت بودن ماهی سياه 

نظام شَوشی  ه كوچولونظام كنشی فرار ماهی سيا عنوان ضدكنشگر ورود ماهی تن به

نظام  ها نظام شَوشی آشنایی با دیگر ماهی تنها شدن و ترسيدن ماهی سياه كوچولو 

ها یمدار حس مسئوليت به بقيۀ ماهنظام هوشمند مرام هاي كوچك القایی تحریك ماهی

 ها مدار متحد كردن ماهینظام هوشمند مرام  نظام كنشی تبدیل شدن به ماهی

 تر.  بزرگ

 «  عمو دايزو و غاز وحشی». داستان چهارم )دورۀ ابتدايی ژاپن(: 4ـ2

 الف. خالصۀ داستان 

رهبري و هدایت یك گله غاز  هاي سفيدي است كهغاز وحشی با بال 13زانستسو

هاي مردابی كنار خانۀ عمو سمت زمينها را بهوحشی را برعهده دارد و هر سال آن

كند. او یك غاز باهوش است و زمانی كه دوستانش درحال خوردن دایزو هدایت می

جا را تحت نظر دارد و اجازة نزدیك شدن انسان را غذا هستند، بدون غفلت همه

اطر زیركی و هشياري زانستسو، عمو دایزو و دیگر شكارچيان چند سالی خدهد. بهنمی

دنبال راهی براي اند حتی یك غاز شكار كنند. بنابراین عمو دایزو بهاست كه نتوانسته

كند. اما باز با هاي بسياري درست میشكار غازها و از بين بردن زانستسو است و تله

شوند. اما زانستسو با وارد موفق به فرار می زیركی و هشياري زانستسو، غازهاي وحشی
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افتد )كتاب شود و به دام عمو دایزو میها، زخمی میشدن یك شاهين به حریم آن

 (. 00: 2419سال سوم،  زبان ژاپنیدرسی 

 ب. تحليل داستان 

گزار از نوع رابطۀ باال به پایين نيست؛ چون هر دو در این داستان، رابطۀ كنشگر و كنش

ریزي قبلی مرتب سعی در پيروز شدن و غلبه بر دیگري دارند. عمو دایزو طبق برنامه

براي « باهوش»درحال نقشه كشيدن براي زانستسو است. نویسنده با استفاده از واژة 

هاي هوش و زند. نسبت دادن ویژگییی روایت را رقم میغاز، اولين فرایند استعال

اي باهوش و كند و دو سپهرنشانهذكاوت به غاز، روایت را وارد نظام گفتمانی تقابل می

 سازد.   كودن را در داستان برمی

اي مشخص و ازقبل مند است؛ زیرا كنشگر براساس برنامهروایت گفتمان برنامه

گزار تأمين دد و باید مطابق برنامه پيش برود تا خواستۀ كنشگرشده وارد عمل میتعيين

تواند براساس احساسات و (. در چنين نظامی، كنشگر نمی16: 1351شود )شعيري، 

شده بيفزاید یا از آن بكاهد؛ پس عمو عواطف خود عمل كند و چيزي به برنامۀ تعيين

سوزي با زانستسو كه و دل تواند از روي ترحمدایزو به حكم اینكه شكارچی است، نمی

هاي او را پرانده است، رفتار كند. عمو دایزو، كنشگر اصلی، تابع هاست طعمهسال

آورد. وجود میاش موتور اصلی كنش او را بهبرنامه است و توانش روحی و جسمی

دهد و شود و كنش را انجام مییارها بر نيروهاي مخالف پيروز میكنشگر با كمك كنش

گذارد و به آزمون سرفرازي سر میسازي و آزمون اصلی را پشتب مراحل آمادهترتيبه

ل كنشی داریم كه عادراكی و عاطفی چندان آشكار نيست. دو فا ـ حسیرسد، بُعد می

سبب  رویكردهاي تقابلی هميند. در وجوه گوناگون در تقابل با یكدیگر قرار دارن

باید ما ا ؛ا به سود خویشتن اداره كنندگفتمان ر شود كه هریك از این دو شخصيتمی

صورت  عمو دایزوزنجيرة كالمی )گفتمانی( كـه از عملكرد كه یاد داشته باشيم به

 يقت در زنجيرة كالمیِحقاست. در غاز وحشینياز ظهور گفتمان دوم د، پيشرگيمـی
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فتن عمو دایزو گررود. پایدار پيش می یچيز در راستاي رسيدن به روایتهمه ،نخست

كه « نارضایتی»شود: . گفتمان داستان با وضعيتی ابتدایی آغاز میدبطلرا می هامرغابی

عامل كنشی، یعنی عمو دایزو، به آن دچار است و مرتب درحال نقشه كشيدن براي 

دام انداختن غازهاي وحشی است. همين تنش فكري عمو دایزو را مجبور به انجام به

قهرمان یا كند. پس براي شكار غازها و زانستسو میهاي مختلف كنش و ساختن تله

. در این فرایندي تحولی وضع موجود را تغيير دهد كند درعامل كنشی تـالش می

گزار مرحلۀ اول )زانستسو( در چرخۀ دوم، با داستان، دو چرخۀ متفاوت داریم: كنش

عمو دایزو شود كه در دام پذیر جدید تبدیل میپذیر و شَوشحملۀ شاهين به كنش

 آید. گرفتار می

گزار مواجهيم و داستان دیالكتيكی بين این سه در این داستان، با سه فاعل كنش

. 2شود. پذیر میگزار و در ادامۀ داستان كنش. زانستسو كه كنش1گزار است: فاعل كنش

 واسطۀپذیر است )شغل و فعاليت او بهپذیر و شَوشعمو دایزو كه در مرحلۀ اول كنش

. 3شود. گزار میگزار و شَوشغاز وحشی كساد شده است(. اما در چرخۀ دوم كنش

گزار جدید است  و نظام تعاملی زانستسو و عمو دایزو را گزار و شَوششاهين كه كنش

 زند.  به نفع شكارچی )عمو دایزو( برهم می
 معناشناختی و نظام گفتمانی داستانهاي نشانه. فرايند4جدول 

فرایند استعالیی روایت  اختی توصيف مكان رخداد كلبۀ كوهستانی عمو دایزو نظام شن

نظام كنشی  اي قوي و ضعيف سپهرنشانه پذیر غاز وحشی باهوش و مسئوليت

ظام كنشی نقشه كشيدن و گذاشتن تله توسط ن هدایت غازهاي وحشی توسط زانستسو 

كنش كالمی توصيف حاالت  نظام كنشی عملی شدن نقشۀ عمو دایزو  عمو دایزو 

هاها »كنش كالمی توصيف حاالت روحی عمو دایزو:  « گيرت انداختم»ذهنی عمو دایزو: 

دام افتادن نظام كنشی به نظام كنشی حملۀ زانستسو به شاهين  « اختم!گيرت اند

 زانستسو.  
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 ها . تحليل تطبيقی داستان2ـ2

هاي گفتمانی اي دو كشور، نظامهاي فرهنگی، اعتقادي، هویتی و اسطورهدليل تفاوتبه

 وجود دارد. هایشان متفاوتی در داستان

عوامل مؤثر بر 

هاي روایت

 داستان دو كتاب

 اياسطوره فرهنگ هویت اعتقادات دین

مذهبی/  اسالم بخوانيم

 خداوند

 اساطير ایران باستان  فردگرایی فردي

 )خير و شر، شجاعت( 

جمعی/  طبيعت شينتو زبان ژاپنی 

 تركيبی

 سنت شينتو و بودیسم  گراییجمع

)كشت، زرع، شرایط 

 يمی( اقل

است و دین كشور ایران هم  ژاپن داراي مذهب شينتو، بدون رهبر و كتاب آسمانی

اسالم با كتاب آسمانی قرآن كریم است. از لحاظ هویتی، ژاپن كشوري با هویت جمعی 

صورت فردي و با اتكا و و تركيبی، بدون توسل به اعتقادات است. هویت در ایران به

ها بيشتر مفاهيم تالش و كوشش جمعی در ژاپن، اسطورهتوسل به مفاهيم مذهبی است. 

كنند؛ مانند كشت و زرع. اما در ایران، اساطير مفاهيم فردي نظير شجاعت، را القا می

ها باعث دگردیسی و ایجاد تغيير در دهند. این تفاوتپهلوانی، خير و شر را توضيح می

سمت نظام ها بهشدن آنهاي كتب درسی و كشيده نظام كنشی و شَوشی در داستان

 شود.  گفتمانی خاصی می

 . نحوۀ بازنمايی خود و ديگري 1ـ2ـ2

. نحوۀ بازنمايی خوراك خود و ديگري و مكان خودي و ديگري در 1ـ1ـ2ـ2

 هاداستان

 «  هاو مرغابیپشت الك»الف. 
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ها سعی دليل این فقدان، مرغابیبركه مایۀ حيات حيوانات است. بهدر این داستان، آب 

یابد؛ ها نشانگی میاي، بال و پر مرغابیدر پيدا كردن آب دیگري دارند. در سپهرنشانه

دليل نداشتن بال پشت بهالك ها به آب دیگري است. اماچون وسيلۀ پرواز و رسيدن آن

ماند. ها عبور كند و نانشانه یا نافرهنگ باقی میاي آنتواند از مرز سپهرنشانهو پر نمی

كنند و چوب یار استفاده میپشت از حاشيه به مركز، از كنشها براي عبور الكبیمرغا

پشت براي رسيدن به آب دار كردن الكطلبند و آن را وسيلۀ نشانرا به كمك می

ها جاي اي آنگيرند تا بتواند در درون سپهرنشانهدانند. اما از او قول سكوت میمی

كند. اما گذرد و پرواز میاي میاز مرز سپهرنشانهپشت با پذیرفتن شرط، گيرد. الك

رسد و هاي دیگران درمورد خودش برایش مهم است، به آب دیگري نمیچون حرف

گذارد و فرهنگ پرهيز از ماند. با این حال، بر مركز تأثير میهمچنان در حاشيه باقی می

عنوان پشت بهالكرسد. پس تثبيت میعنوان ارزش فرهنگی بهموقع سخن گفتن بهبی

پشت شود و به مرور زمان، بدعهدي الكحاشيه، سبب پویایی و تداوم فرهنگ می

منزلۀ امري فرهنگی و مهم در موقع سخن گفتن( كه در حاشيه بوده، به)پرهيز از بی

ها براي نجات مردي مرغابیگيرد و ارزش فرهنگی جواناي قرار میمركز سپهرنشانه

موقع سخن شود. بنابراین پرهيز از بیهویتی مهمی در داستان میپشت  عنصر جان الك

مثابۀ نظام ارزشی و عناصر هویتی فرهنگ ایرانی در مردي مرغابيان بهگفتن و جوان

پشت براي خروج از حاشيه و ورود به مركز )نظام ارزشی بركۀ مركز قرار دارد. الك

 ماند.  عقيم می«( دیگري»پرآب و مرز 

 «هدهد»ب. 

ها. از دهد؛ مكانی خودي براي هدهد و دیگري براي پسربچهداستان در باغی رخ می

ها را ها و كبوتران آن است، توجه بچهآنجا كه ارزش این مكان به درختان و گنجشك

ها و پهن كردن دام از مرز هاي دیگري به كمك دانهبه خود جلب كرده است. اما بچه

ا، دانه كه خوراك خودي و هميشگی هدهد است، چون كنند. در اینجاي عبور مینشانه
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یابد. مكان باغ چون شود، به خوراك دیگري تغيير میاي براي او استفاده میعنوان تلهبه

ها قرار گرفته و اي بچهمكانی خودي براي پرندگان است، اكنون در معرض تجاوز نشانه

یابد و مكان خودي معنا میدیگري وارد حریم آن شده كه امن نيست. دانۀ دیگري در 

شود. دام افتادن هدهد در مكان خودي برقرار میها از طریق بهتعامل بين هدهد و بچه

دو ها، دام و...(. درواقع بين شبكۀ رمزگانی دانست )هدهد، باغ، دانه توان یكاین را می

 (. Lotman, 2005: 222)آید وجود میفضاي درون و برون مرزي به

 «میسويي»ج. 

هاي خودي و دیگري فراوانی وجود دارد. دریا یك و خوراكیدر دریا مكان 

رسند. ها بدون این فضا به نشانگی نمیها بوده كه هركدام از آناي براي ماهیسپهرنشانه

اي ها درون سپهرنشانهپارچه است كه هركدام از ماهیدر دریا یك كل یكسپهرنشانگی 

یابند. سویيمی و دیگر ون حوزة خود مكان خود را میداراي مرزي هستند و در در

 آورند. ماهیدست میها معناي خود را در تقابل با فضاي بيرونی یا نافرهنگ بهماهی

اي قرار عنوان یك نافرهنگ یا نانشانه، در حاشيۀ مركز یا بيرون از فضاي نشانهتن، به

اي را ي دیگري، نظام تعادل نشانههادارد؛ اما با تعدي و تجاوز به مرز و خوردن ماهی

یابد. از زند. سویيمی بعد از فرار از مكان خودي به مكان دیگري نجات میبرهم می

اي مكان دیگري از طریق مرز وارد اي خود به حاشيۀ سپهرنشانهمركز سپهرنشانه

هاي بزرگ در یابد. ماهیترتيب، سویيمی در مكان جدید نشانگی می شود. بدینمی

اي و مكان جدید سویيمی قرار دارند )برخالف سویيمی و دوستان شيۀ سپهرنشانهحا

اي خود هستند(. ورود ماهی تن بزرگ به مركز قرمزرنگش كه در مركز سپهرنشانه

است. « دیگري»زندگی سویيمی و دوستانش، نوعی تهدید از سوي حاشيۀ از سوي 

پذیر( سعی در جبران این تهدید كنشگزار و پذیران )و نيز سویيمی كنشبنابراین شَوش

مثابۀ یك امر پویا و مهم در مركز ها به)یا نانشانه( به نفع خود دارند. اتحاد ماهی
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شدن، هویت یك قوم و  گيرد و ارزش فرهنگی اتحاد و یكیاي  قرار میسپهرنشانه

 شود.  میملت معرفی 

 « عمو دايزو و غاز وحشی»د. 

در دامنۀ یك كوه كه مكان خودي براي عمو دایزو  «از وحشیعمو دایزو و غ»داستان 

را دارد. مكان دهد. ورود هر موجود دیگري به دامنۀ كوه حكم شكار است، رخ می

 هقابلمه و قالبی ك ۀ، سایدزسومی در آن هيزم بزرگیخودي عمو دایزو فضایی است كه 

جا همه د،دهب تازه میدودي كه بوي خوب چو و كاغذي نگهش داشته افتاده روي درِ

مرداب مكان خودي براي عمو دایزو است كه منطقۀ شكارش . است پخش شده

اي مرداب فضایی خصوصی است. زانستسو یا غاز وحشی شود. سپهرنشانهمحسوب می

شود و مانع از شكار اي و عبور از مرز، از حاشيه به مركز وارد میبا نقض حریم نشانه

هایی است كه با داب، پرندگان شكاري و غذاهاي آنجا رمزگانگردد. مرعمو دایزو می

هم ارتباط دارد و در تقابل با نافرهنگ یا نانشانه، یعنی زانستسو، قرار دارد. بنابراین 

پارچه اي در این فضا داراي تنوع درونی است و براي عمو دایزو یك كل یكسپهرنشانه

و وجود زانستسو و  تقابل با هجومدهد. این فضا معناي خود را در را تشكيل می

اي فرهنگ دهد. بين سپهرنشانهدوستانش كه نافرهنگ یا نانشانه هستند، از دست می

)مرداب، موجودات شكارشده و غذاهاي موجود در بركه( و نافرهنگ )زانستسو و 

دوستانش( مرزي وجود دارد. وجود زانستسو در مكان دیگري قابل خوانش در 

شود اي، باعث میعنوان عنصر دیگر در سپهرنشانهيست. خوراك، بهاي نسپهرنشانه

زانستسو به خوراك دیگري روي آورد و وارد مرداب شود. خود زانستسو با وجود 

بر اینكه شود و این هویت براي استمرار خود عالوهدیگري عمو دایزو داراي هویت می

زمان به تعامل با دیگري نياز دارد. باید خود را از عمو دایزو دور كند تا شكار نشود، هم

گيرد. عمو دایزوِ شناسی فرهنگی، در مرز صورت میچنين تعاملی طبق رویكرد نشانه

گيرد و زانستسوِ دیگري در حاشيۀ این مرز قرار اي جاي میخودي در مركز سپهرنشانه
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زمرة او كه دارد و پيوسته با آن در تناقض است. باوجود این، بر عمو دایزو و زندگی رو

و توانایی، عمو گذارد؛ زیرا حضور زانستسو در مركز قدرت در مركز قرار دارد، تأثير می

داند و هم سبب كند. پس خود را از فرهنگ دیگري، هم جدا میدایزو را تهدید می

وارد مركز « دیگري« »سپهرمكانی»شود. از طرفی، شاهين از حاشيه یا پيوند با آن می

پذیر گزار( و به ضرر كنشو آرامش سيستم را به نفع عمو دایزو )كنش شودمی« خودي»

اي برد. در اینجا زانستسو سبب پویایی فرهنگی در سپهرنشانه)زانستسو( پيش می

كند، از حالت حاشيه خارج و به شود و به مرور با تعاملی كه با عمو دایزو برقرار میمی

بر اینكه فضایی معنادار براي زو عالوهشود. مكان مرداب عمو دایمركز تبدیل می

دهد. رود، به عمو دایزو هویت میشمار میزانستسو و دیگر غازهاي وحشی به

اي دوسویه بين عمو دایزو و مكان مرداب وجود دارد. زانستسو به عبارتی رابطهبه

گردد و عمو دایزو هم براي شكار او در آید و دنبال خوراك دیگري میمرداب می

دلی صورت اتحاد و هماي بهمفاهيم هویتی در سپهرنشانه گذارد.اب طعمه میمرد

هاي نوعانش در ارزشپذیري باالي زانستسو به همدادن حس مسئوليتزا با نشان تنش

 دهد.   فرهنگی خود را نشان می

 هاساز داستان. عناصر هويت2ـ2ـ2

 ;Chauchat, 1994)كند اعطا میاست كه پایایی و اصالت را به افراد هویت ساختی 

: 27 Dubar, 1994.) هویت را براساس مفاهيم افتراق و اشتراك  (1994) 10اریكسون

  دهد.می توضيح

 داستان اول: باغ، غرور و تكبر هدهد، پيرزن و تجربۀ پيرزن.  

ها، همراهی مرغابی پشت، مهاجرتها و الكمرغابیآب، دوستی دوم: بركۀ داستان 

 ها.پشت و وفاداري مرغابیگفتن الكسخن  موقعپشت، بیكال

ها، حملۀ ماهی تن، دریاي رنگارنگ، فردي ماهیآبی، زندگی  سوم: اقيانوس داستان

 پذیري سویيمی و  رهبري سویيمی.  ها، مسئوليتها، اتحاد ماهیدوستی ماهی
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ستان، دود كلبه، عمو دایزو، تفنگ، كوه، قابلمۀ روي اجاق، كوهچهارم: مرداب، دامنۀ  داستان

 پذیري زانستسو. گلۀ غازهاي وحشی، اتحاد غازهاي وحشی و مسئوليت
 شده در داستانهاي فرهنگی تحليل. ارزش2جدول 

 ارزش توصيف  داستان 

 گير فرهنگ عامه، عالج غرور و تكبر   هدهد 

 فرهنگ عامه د كه نتوان دیتا كور شود هرآن ها پشت و مرغابیالك

پذیري، مسئوليت ترین ماهی دریا را دربياوریم! بياید همه با هم اداي بزرگ سویيمی 

 گراییاتحاد، جمع

 ةش مشغول خوردن غذا هستن، اجازنوقتی دوستا زانستسو عمو دایزو و غاز وحشی 

 پذیريگرایی، اتحاد، مسئوليتجمع داد. نمی ارا هنزدیك شدن انسان

 نتيجه  . 5

توان براساس نكات می ژاپنی زبانو  بخوانيمهاي درسی هاي كتاببعد از تحليل داستان

زیر نشان داد كه چگونه روایت برمبناي دو بُعد كنشی و شَوشی باعث تمایز بين نظام 

 شود.  تعليمی دو كشور ایران و ژاپن می

  زبان ژاپنیو  خوانيمبهاي گيري نظام گفتمانی در كتاب. عوامل مؤثر بر شكل1ـ5

 . مذهب 1ـ1ـ5

هاي شينتو، آیين بودا و وسطا، سه مذهب عمده در ژاپن به ناماز دورة باستان تا قرون

كنفواسيوس شكل گرفت و گسترش یافت كه هستۀ اصلی نظام ارزشی ژاپن را تشكيل 

: 1351دهد. مذهب شينتو داراي هيچ رهبر ویژه و كتاب مقدسی نيست )ایكه موتو، می

ست كه صورت جمعی اهاي این مذهب مفاهيم كشت و زرع به(. یكی از آموزه99

، ماهی سياه با شناختی كه از جهان «سویيمی»دهد. در داستان گرایی را ترویج میجمع

اش از فردي با نقصان روحی )سياه بودن(، به فردي با اطراف و هستی دارد، منِ هویتی
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و مفهوم ماهی سياهِ تنها در هویت جدید او محو  شودهویت رهبري گروه تبدیل می

هاي قرمز( خواهد بود. پس به ساخت شود و در تعاملی سازنده با ميزبان خود )ماهیمی

، زانستسو هم با گذشت از «عمو دایزو و غاز وحشی»زند. در دست می 11هویت تركيبی

مو دایزو خطرناك منيّت خود و تعامل با گروه، به هویت اجتماعی جدیدي كه براي ع

بر حفظ غاز وحشی بودن، به هویت اجتماعی زانستسو شود. او عالوهاست، تبدیل می

گرایی شود و به جمعیابد. از هویت فردگرایی جدا میبودن )غاز باهوش( دست می

، شخصيت از هویت من به هویت اجتماعی با نقش ژاپنی زبانهاي رسد. در داستانمی

اصالت جمع به كودكان ژاپنی در كتب درسی نظام گفتمانی حسی رسد. القاي جدید می

سمت حركت و تالش جمعی به ژاپنی زبانهاي كتاب ـ ادراكی شَوشی را در روایت

هاي كند. اما در داستانسوي نظام گفتمان كنشی هدایت میدهد و بهسوق می

و دنياي بيرون و دليل نداشتن شناخت از هستی ، به«هدهد»و « هاپشت و مرغابیالك»

ماند و نقش می« من»بينی ضعيف و با اتكا به احساسات خود، هویت من در جهان

شود و گيرد، از جمع جدا میجدیدي را در تعامل با شخصيت بعدي و اجتماع نمی

 كشد.  تصویر میتنهایی نظام گفتمانی حسی ـ ادراكی شَوشی را بهبه

  ها. اسطوره2ـ1ـ5

این اصل و «. كودك جواهر است»مبناي این باور استوار شده كه آموزش در ژاپن بر

وسطا الهام گرفته شده است. این باور دیرینه موجب بروز باور قدیمی در ژاپن از قرون

اي از زندگی است. در ژاپن شده كه درواقع سبك ویژه 16اي به نام اوجوكنپدیده

اده شدن براي زندگی است هاي مشتاقانه براي آممعناي تالشعبارت اوجوكن به

ها ، این تالش«عمو دایزو و غاز وحشی»و « سویيمی»هاي (. در داستان1310)پيگوت، 

شود هاي كودكان ژاپن، از قنات ماهی عظيمی یاد میشود. در اسطورهوضوح دیده میبه

هاي كودكان با هدف نشان دادن نظام كه در ژرفاي دریا قرار دارد. نویسندگان روایت

گرایی در كتب درسی ها با اعتقادات جمعی و جمعبستگی اسطورهشناختی، از همباییزی
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و نظام  منظور آموزش بهتر كودكان براي آشنایی با اصول اوليۀ زندگی بهره جستهبه

جمعی و كنشی سوق سمت تالش دستهگفتمانی را از حالت حسی ـ ادراكی شَوشی به

 اند. داده

 . هويت و فرهنگ 3ـ1ـ5

هاي جامعۀ ژاپن است. كودك از نخستين هویت گروهی و اصالت جمع از ویژگی

آموزد كه الزمۀ موفقيت به عضویت درآمدن در گروه و هاي زندگی خود میسال

هماهنگ شدن با جمع است. زندگی هر ژاپنی در یك گروه متمركز است و خروج از 

رد در جمع معنا پيدا معناي عدم وجود است؛ یعنی فچنين ساختاري درحقيقت به

فقط از لحاظ اجتماعی اهميت دارد، كند. ذوب شدن در گروه و همراهی با دیگران نهمی

، چنين «عمو دایزو و غاز وحشی»و « سویيمی»بلكه براي بقا ضروري است. در داستان 

رغم خوبی نشان داده شده است. عمو دایزو علیگرایی و تبعيت از گروه بههویت جمع

اش در صيادي، هاي فرديالعاده و تعریف و تمجيد دوستانش از مهارتهاي فوقتوانایی

هاي جمعی، مغلوب گروه غاز وحشی دليل نداشتن شناخت از جهان هستی و تواناییبه

شود. اما ماهی سياه كوچولو با شناختی كه از جهان هستی دارد و با رها كردن منيّت می

یابد و نظام ها براي هميشه نجات میو نهنگ هاو پيوستن به جمع، از شرّ كوسه

سمت نظام گفتمانی كنشی گفتمانی حسی ـ ادراكی شَوشی )تنهایی و غرور( را به

 دهد.جمعی( تغيير می)تالش دسته

 بخوانيمهاي كتاب ، هویت فردي در روایتزبان ژاپنیهاي كتاب برخالف داستان 

دليل جدا پشت به، الك«هات و مرغابیپشالك»خورد. در داستان چشم میفراوان به

هاي خود، شدن از اعضاي گروه بركه جدا، نداشتن شناخت از جهان هستی و توانایی

گيري فردي براي مهاجرت، درنهایت در كام مرگ و مشورت نكردن با دیگران و تصميم

فردي خود هاي دليل مغرور شدن به توانایی، هدهد به«هدهد»افتد. در داستان ناكامی می

فكري گيرد و در دامی كه گروه و جمع كودكان با همنصایح پيرزن را نادیده می
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فكري هدهد شود. بدین ترتيب، فرایند غرور و بیهمدیگر پهن كرده بودند، گرفتار می

بينی ضعيفشان باعث دگردیسی پشت و عدم شناخت از جهان هستی و جهانو الك

سمت فرایند حسی هدهد براي نجات از مرگ، به پشت ونظام كنشی، یعنی تالش الك

 شود. ـ ادراكی و نظام شَوشی می

 هانوشتپی
1. Transcendence  

2. Aestheic 

3. Grimas 

4. Claire Jobert 

5. Propp 

6. Semiospher 

7. Semiosis  

8. Border 

9. Semiotization 

10. Torop 
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12. Protension 

13. Zansetsu 
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15. Hybrid Identity 

16. O Juken  
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