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 چکیده

از انجوی « گل به صنوبر چه کرد» کتابة ی عامیانهااز این پژوهش، تجزیه و تحلیل قصههدف 

ین است. در ا هاخاستگاه نماد و شناسایی، هااز منظر نمادشناسی، چگونگی کاربرد نماد شیرازی،

گرایانه انجام شده دی تأویلی و براساس تحلیل محتوایی با رویکراهجستار که به روش کتابخان

ی تجربی هاو بازتابی از انباشت های عامیانه، برآمده از اسطورههاکه برخی از قصه میشودآشکار  است،

ی عامیانه، هاصهگذشتگان به صورت نمادین در ق یی آیینهاو باور هاو اغلب آیین پیشینیان است

ی توتم پرستی جانوری و های عامیانه از دورههاکاربرد داشته است و برخی از قصه بویژه جادویی،

یی هاکهن الگوة ی عامیانه، در بردارندهاهمچنین بسیاری از قصه گیاهی نیاکان برجای مانده است.

 هاخاستگاه مشترک قصهة کنندگذرآیینی و قهرمان است که بازگو سرنوشت، آزمون، سفر، همچون؛

 و اعداد و ارقام رمزیبه خودآگاهی ایفا میکند،  های در دستیابی ملتاهنقش عمد وست هابا اسطوره

ی عامیانه حضوری چشمگیر دارند. نتایج آماری تحقیق نشان میدهد که به هادر قصه نیز قدسی

 ند.اهترین تا کمترین کاربرد را داشتی انسانی، طبیعی، حیوانی و فراطبیعی بیشهاترتیب نماد
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 قدمهم

ای از ادبیات شفاهی یا عامیانه که در زبان فارسی معادل فولکلور دانسته شده است مجموعه

ت و ی امروزی اسهاو دانش هاهنرة هم ةسرچشمکه  ی معنوی اقوام و ملل را شامل میشودهامیراث

است. ادب شفاهی با تمامی طبیعت و آفرینش ة شمار عوام دربارپاسخگوی بسیاری از سواالت بی

و آداب و رسوم  ها، باورهافرهنگة بازتابند، ش، همچون ادبیات رسمیی مادی و معنویهاجلوه

ی فرهنگی هاکه از قدیمیترین میراث قصه است، یکی از اجزای اصلی ادبیات عامیانه گذشتگان است.

ی سنتی و آداب هابخش مهمی از میراث فرهنگی هر ملتی است که ارزشة بشر است. قصه، بازتابند

ای اریخچهو ت ی فرهنگی در آن انعکاس مییابدهازمینه و رسوم و همچنین حوادث اجتماعی و

ی مردم هانآرما ابتدایی است که در ین اقوامی رنگهاخواب، ی عامیانههابسیار قدیمی دارد. قصه

داده است تا بر یمگویان و شنوندگان امکان آن را ی عامیانه به قصههاامروزی هم نمود دارد، قصه

، از عالم امکان گامی فراتر نهند و آنچه را که دست نیافتنی و دور از دسترس میبینند، توسن خیال

 یی ازهاصورت یی کههاو تمثیل ها، روایتهاقالب داستان از زندگی بشری را دراز دیرب هابیابند. انسان

، نماد، رمز نیرومند یهایهپا ی روایی برهااین قالبة پیکر .نداهعرضه کرد بوده،، «باید»و« هست»

ا انسان ر، نشانه و مجاز استوار شده است. حقایق بیشماری که در ماورای درک بشری قرار دارند

، مشکل بوده است هاکه بیان آن مهم و توصیف کالمی آنو مفاهیمی  هاهداشته تا برای ابراز اندیشوا

با شناخت نمادها میتوان  .، نماد استهایی از عالیم گوناگون ابداع کند. یکی از این ابزارهانظام

های بشری را دریافت. این پژوهش بنا دارد با تجزیه و تحلیل فرهنگ مادی، معنوی و اندیشه

گامی هر چند کوچک در روشن شدن زوایای تاریک فرهنگ مادی و معنوی های عامیانه، قصه

ای است که سید ابوالقاسم انجوی های عامیانهآماری این تحقیق قصه ةجامعپیشینیان بردارد. 

آوری کرده است. این مجموعة بیست و هفت جمع« گل به صنوبر چه کرد» شیرازی در مجموعة

ها، انتخاب شده گردآورنده در ثبت و ضبط روایات مختلف قصهدلیل دقت و وسواس علمی ای، بقصه

 است.

 پیشینةتحقیق

ت گوناگون پرداخته باشند فراوانند، هاهای عامیانه و ادبیات شفاهی از جآثاری که به موضوع قصه

همچنین تحقیقاتی که در زمینة نمادشناسی در زبان و ادبیات فارسی انجام شده است کم نیستند 

گیری آن از های عامیانه( و بهرهجه به مسألة تحقیق و موضوع مورد بحث )نمادشناسی قصهاما با تو

 .دب شفاهی، پژوهشهای مستقل کمتری انجام شده استآ

دالشو است به فارسی  -را که تألیف لوفلر«های پریوارزبان رمزی قصه»4631در سال جالل ستاری،

ها از دیدگاه ها و افسانهرح و تفسیر رموز قصهترجمه کرده است که نمونة تالشی است برای ش



 

 

 

 

 

 

 200/های عامیانه )با تاکید بر مجموعۀ "گل به صنوبر چه کرد"(تحلیل نمادشناسانۀ قصه

( در این کتاب به موضوعاتی همچون؛ 4711-4361آدلر) مکتب روانکاوی و روانشناسی آلفرد

خیالبافی قوم، مضمون مکان، متفرعات ادبیات داستانی، از تاریخ تا افسانه و اساطیر قدیم و عصر 

رسان زیه و تحلیل آنها یاریو تج های عامیانهصهجدید بر میخوریم که میتواند در نمادشناسی ق

 .باشد

 را به وسیلة انتشارات بقعه و مرکز« افسانة زندگان»کتاب دوجلدی4674بهار علیرضا حسن زاده در

اسالم و ایران منتشر کرده است. در برخی از فصول این کتاب که شامل بیست و سه بازشناسی

های ی عامیانة ایرانی است و یکصدوشانزده قصه از قصههاگفتار در بررسی مردم شناختی قصه

 .گیلکی، تالشی، مازنی و بوشهری بررسی شده است

سیر » را که در مورد «آیین آیینه»4673لحسینعلی قبادی با همکاری محمد بیرانوندی در سا

ب متشکل اند. متن اصلی کتااست تالیف کرده« تحول نمادپردازی در فرهنگ ایران و ادبیات فارسی

های نمادگرایی و از پنج فصل است، فصل ابتدایی تحت عنوان نمادپردازی، فصل دوم با عنوان بنیاد

های همسان و فصل چهارم به ارائة چشم انداز فصل سوم در بررسی و تحلیل نماد ،نمادپردازی

ارائة نتایج تاریخی، فرهنگی و ادبی تحول نمادپردازی در ایران اختصاص دارد و در فصل پنجم به 

ها پرداخته شده است. این کتاب در انتشارات دانشگاه تربیت مدرس به زیور پژوهش و پیشنهاد

 چاپ آراسته شده است.

سفرة »رمزپردازی در داستان» ای به نامدر مقاله و4673زاده ورامین اخوی جو در سالآزاده پشوتنی

 «نقد ادبی» ،«ادبیات وزبانها»نشریة علمی که در«از ادبیات شفاهی وفولکلور خرمشاه یزد«وَهْمَرو

 زرتشتیان به متعلق که–رمزگشایی در این داستان شفاهی چاپ شده است به نمادپردازی و

 . اندپرداختهاست  کهن هایاسطوره با آمیخته هایالیه دارای و– است یزد خرمشاه

 روش تحقیق 

 تاویل بر مبتنی رویکردی با استنباطی و تحلیلی –شناسی شیوة این پژوهش، توصیفیاز نظر روش

گل به » های عامیانة ایرانی با تاکید بر کتاب ارزشمندنمادشناسی قصهپژوهش، در این  .است گرایی

سید ابوالقاسم انجوی شیرازی مورد تحلیل محتوایی و بررسی نماد شناسانه « صنوبر چه کرد

 قرارگرفته است،

 نماد

مچون؛ تاریخ ادیان، ادبیات، گوناگونی هی هاارد و در حوزهای دبسیار گسترده نماد مفهوم

گذاری و عمق ربه عنوان ابزاری به منظور تأثی شناسی و هنر کاربرد دارد. آدمی از دیرباز از نمادروان

، یش استفاده کرده است. نماد، به عنوان یک اصطالح ادبیهاو اندیشه هابخشی بیشتر در پیام

ی که یانی ثانوبر معنای قراردادی و قاموسی خود، معانی دیگری نیز دارد. معای است که افزون واژه

ناخودآگاه فردی و جمعی به ة ی فکری و روحیات خواننده یا شنونده است و بر پایهامطابق با انباشت
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ند که در اهی پویا و همیشه زندهایدهدیند و پهافرهنگ نهاج به ورود کلید هانماددست میآید. 

نماد یک عالمت ساده است، و در ورای معنی جای و اسطوره حضوری چشمگیر دارند.  ادبیات

ی محتوایی خود سرشار از هادلیل ویژگیبه خود را دارد و ب میگیرد، تفسیر و تعبیری مختص

پوشاند حجاب میی خاص، دراهمعنی را به شیو هات نماد، نه تنحقیقدر» تاثیرگذاری و پویایی است.

 (87ص:4ج،و ...  شوالیه، هافرهنگ نماد.)«را کنار میزند هاخاص خود حجابة ه شیوبلکه باز هم ب

به اختصار قلمرو نماد تعاریف گوناگونی ارائه شده است که ة با توجه به گستردگی مفهومی و گستر

 به بعضی از آنها اشاره میشود: 

حقیقت از چشم مردم عادی دنیا جنگلی است ماالمال از عالئم واشارات، » میگوید« 4شارل بودلر»

)وهنرمند( با قدرت ادراکی که دارد، با تفسیر و تعبیر این عالئم، میتواند  ن است و فقط شاعرهاپن

به ی دارد اهد در نظام فکری یونگ جایگاه ویژنما (6-5ص:ادبی یهامکتب«)آن را احساس کند.

 هایا مینویسد. زبان انسان آکنده از نمادچه میخواهد ابراز دارد میگوید اعتقاد او انسان برای بیان آن

چیز ة چه نماد مینامیم یک اصطالح، یک نام یا حتی تصویری است که ممکن است نماینداست. آن

ما باشد و با این حال عالوه بر معنی آشکار و معمول خود، معانی تلویحی ة مأنوسی در زندگی روزان

 انسان و) ن از ما است.هاپنناشناخته یا هم، به خصوصی نیز داشته باشد. نماد، معرف چیزی مب

 .(88ص:یشهاسمبول

اصالت نماد و انسان شناسی نمادین است، او ة با فلسف« 8ارنست کاسیرر»پردازان دیگر از نظریه ییک

حیوان نمادین خوانده است و حیات نمادین آدمی را محصول تکامل ذهنی انسان در  انسان را

اریک فروم  (434ص:نمادپردازی و درآمدی بر نماد: از است. )به نقل مقایسه با جانوران دانسته

ی آن را میتوان در هاو اثر هابان نمادین مشترکی دارند که جلوهز هاانسانة معتقد است که هم

زبان نمادین، زبانی است که تجربیات و » ودید. به اعتقاد ا هاآنة ، هنر، اساطیر و زندگی روزمرهارؤیا

که انسان به انجام ت حسی توصیف میکند، درست مثل اینرونی انسان را مانند تجربیااحساسات د

ی در دنیای مادی برایش اتفاق افتاده باشد. در زبان نمادین، اهدادن کاری مشغول بوده یا واقع

 (45ص:زبان از یاد رفته« )ای درون یا روح و ذهن ما است.دنیای برون، مظهری از دنی

چرا که « نماد پردازی عبارت است از کار بست کامل روندی اسرار آمیز»د است کهمعتق« 6ماالرمه»

شناسی به کشف و درک دری را زائل میکند و زیبایی نمام هنهااب مستقیم لذت نهفته درة اشار

                                                           
1 Charles baudelaire 
2 Ernst cassirer 
3 mallarme 



 

 

 

 

 

 

 202/های عامیانه )با تاکید بر مجموعۀ "گل به صنوبر چه کرد"(تحلیل نمادشناسانۀ قصه

ناگونی از نماد ی گوهاتعریف« زبانة شناسی و فلسفنشانه»در کتاب« 4امبرتواکو» تدریجی آن است.

نماد را در برابر درون  8«نورتراپ فرای»پردازان و ادیبان بسیاری آورده است. ظریهرا از زبان ن

« 1سوزان النگر» حضور رمز و راز یکی دانسته است.نماد را با « 6وستون» ی اثر دانسته است،هامایه

ریف توان توصیف و تعنشان میسازد که؛ نمیدامه خاطرست و اکو در اا هنماد را راهی به تجرید دانست

 ( 633ص:ساختار و تأویل متندقیقی از نماد عرضه کرد.)

ة وسیلب پردازی را هنر بیان افکار و عواطف، نه از راه شرح مستقیم و نهنماد و نماد« چدویک چارلز»

و  های آنآن افکار و عواطف به تصاویر عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونگ تشبیه آشکار

توضیح، برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده میداند و نتیجه ی بییهااستفاده از نماد

درونی و  ن تصور است، خواه تصوراتهامیگیرد که نمادپردازی کوششی برای رخنه در فراسوی ج

 (41و44ص:سمبولیسمخواه تصورات فراطبیعی.)

 نماد ی اصلیهاویژگی

که نماد است چنانة ی که ناشی از معانی چندگانمهام است. ابهای اصلی نماد، ایجاد ابهااز ویژگی

« 5تئودورف»نمادین، معانی و تعابیر گوناگونی داشته باشد. ة خواننده یا شنونده میتواند از آن اندیش

بانی مبهم دارد. ثابت کرده است که هر شکل از سخن نمادین، ز« نماد گرایی و تأویل»در کتاب 

 تأویل و ساختار :به نقل از) م را باز میتاباند.هایر این ابگزگونه است و زبانش نایعنی معنایش چند

تر از معانی قاموسی و یا ده( معنا و مفهومی که از نماد قابل برداشت است بسیار گستر836ص: متن

نماد بازیگر نقش  ی نماد، پیوند دهندگی است.هااز ویژگی دیگر یکی تی تصاویر ادبی است.ح

ناخودآگاه و ند آسمان و زمین، تاریکی و روشنایی، واقعیت و رویا، طور مثال پیومیانجی است. ب

اوست. این خاصیت  به اعتبار چند وجهی بودن نماد است. جوهر نماد ة واسططبیعت و فراطبیعت ب

ی یاد هامتضادة پیوند دهند، همیشه در حال تغییر و تحول است و با توجه به چند بعدی بودن آن

مستقیم آن ة تصویری نمایشی، به جای ارائة ی اصلی نماد، ارائهایژگییکی دیگر از و شده است.

نمادگرایی را جانشین سازی محض چیزی به جای دیگر نمیداند بلکه کاربرد ، اندیشه است. چدویک

درآمدی بر نماد و نماد ) میگیرد. ی ملموس را به منظور بیان عواطف و احساسات در نظرهاتصویر

 (418و416ص: پردازی

 نماد و نمادپردازیة یدفا

                                                           
1 Umberto eco 
2 Northrup frye 
3 weston 
4 Susanne langer 
5 todorov 



 

 

 

 

 

 

 49ستانزم -00شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/202

 

یابند. احساس و عاطفه در ساخت ظهور میة اجاز، ، عواطف انسانی نیزهادر نگرش نمادین به پدیده

با آن در ارتباط عاطفی است و ، نمادة نماد و فهم آن نقش اساسی دارد. انسان به عنوان سازند

مهمی دارد. به عبارت دیگر  نمادین در ایجاد همسویی میان تمدن و عواطف انسانی نقشة اندیش

وناگون و ی گها. این ویژگی میتواند به صورتآدمی با دنیاستة واسط بین ذهن و اندیشة نماد حلق

یکی از فواید شناساندن نماد، آشنایی با فرهنگ  ی هنری، ادبی و... خود را عرضه کند.هادر قالب

ی پیشینیان یکی هاررسوم و باوی بشری است همچنین بررسی آداب و هامعنوی و اندیشه، مادی

ی تاریک و زوایایی هابتواند ما را به گوشه هان بررسی. چه بسا ایی این شناخت استهادیگر از فایده

ی عامیانه زنده است و هاو قصه هاو ملل برساند که هنوز در داستان از فرهنگ مادی یا معنوی اقوام

 ا گذارد. توانایی بررسی رفتار ایشان را در اختیار م

ی پیشینیان هاآثار بازمانده و تفکرات و اندیشهاز  هادر واقع زدودن زنگار هانمادة بازشناسی و مطالع

احساسات ، ، عواطفهااست که دارای ارزش علمی همراه با لذت هنری است چرا که در ساختار نماد

ر پایان نیز انسان با ند، دنیز از عوامل اصلی محسوب میشو هاو تخیل نقش آفرینند و در شناخت آن

این اکتشاف ة و اعتقادات ایشان، ضمن همدلی، از ثمر های پیشینیان و دانستن باورهاکشف اندیشه

 رد. بت مینیز لذ

 نماد انواع

 اگرچه امری دشوار است ولی برای تجزیه و تحلیل آثار نمادین ضروری است و ،هابندی نمادطبقه

ة را در سه دست هانماد، خیبر اند.به این امر دست یازیده ،هشگرانسیاری از نمادشناسان و پژوب

دو گروه  بهرا  هایونگ نماد (461ص:بیات داستانیاداند.)هطبیعی، مستور و مرسوم جای داد :عمده

در یک نوع طبقه بندی نسبتاً  (461ص: یشهاانسان و سمبولده است. )تقسیم کرطبیعی و فرهنگی 

ی قراردادی و هانماد داللتگر که همان نشانه :اندشدهر دسته تقسیم هاه چرا ب هامشهور نماد

 نماد یادبودی ؛لتگر است و هم صورتی طبیعی داردنماد استعاری که هم دال؛ اختیاری هستند

 و هایندر آی یی کههانماد قدسی، مثل نماد ؛که در خاطره، رویدادی واقعی را میافزاید )تلمیحی(

 (431ص:بالغت تصویرود.)کار میراساطیر ب

ه، ستارگان و غیره( ، خورشید، ما)آسمانی ملکوتیهانماددسته:  را به دو هانماد پالکساندر کرا

رساله در "ابالیاده در کت چارمیتقسیم میکند و نیز وغیره( ها، غارها، آبهافشانآتش)ی زمینهانماد

ی خورشیدی، هاخدای طوفان، آیین، انیی اهورایی)موجودات آسمهاکه نمادهنگامی "تاریخ ادیان

زن، باروری و...( را تحلیل ، ، خاکاهی اهریمنی )سنگهاکیش قمری، ایزدان دریایی...( و یا نماد

 هانماد، گاستون باشالر همچنین میافزاید.فضا و زمان را  یهامیکند، که به این دو دسته نماد، نماد

شوالیه و  ها: فرهنگ نمادبه نقل از)آب تقسیم میکند.اک، آتش، باد و خ :ر عنصر سنتیاهرا به چ

  (53ص:4...،ج



 

 

 

 

 

 

 202/های عامیانه )با تاکید بر مجموعۀ "گل به صنوبر چه کرد"(تحلیل نمادشناسانۀ قصه

ی از ی خاص تقسیم کرد. یکهای عام و نمادهارا به نماد هاتوان نماداندازی دیگر میاز چشم

ی های فرارونده و نمادهادر دو موضوع؛ نماد هانماد جای دادن، هابندیزیباترین و کارآمدترین طبقه

ی مادی به سوی هاچیز ةنماد عبارت است از حرکتی از گستر ،بندیطبقهاساس این برانسانی است. 

حسب ی نماد، برهابندی( یکی دیگر از طبقه81ص:سمبولیسمی انتزاعی.)هاای از برداشتسترهگ

ی عام، به اعتبار هاتقسیم میشود. نماد« خاص»و « عام»ست که به ا شمولیت نمادگستردگی و 

د نییهانماد، ی خاصهاعام نامیده میشود و نماداز نظر معنا  ن شمولی هاو ج گستردگی مفهومی

تعبیر نمادین آن اصطالحاً خصوصی و  خاص تعلق دارد وکه به هنرمندی خاص و در فرهنگی

ی نماد، جامع و هاای از طبقه بندیشخصی قلمداد میشود. البته بایستی در نظر داشت که هیچگونه

 خاصو فقط پاسخگوی منظور و هدف صاحب فکرند و در جهت بیان مطلبی  مانع و کامل نیست

را  هادامن میزند. نماد هابندی نمادبه دشواری طبقه هاگری نماد. چند وجهیاندبندی شدهطبقه

آیینی، یهای طبیعی، نمادهابه نماد« هاادخاستگاه نم»وان از دیدگاه دیگری تحت عنوان میت

 بندی کرد.طبقهنیز دینی و مذهبی یهای و نماداهاسطور یهانماد

بندی از حیث جنس یم و طبقه، تقسهابندی نمادی طبقهاهیکی از علمیترین و کاربردیترین شیوه

ی های طبیعی و نمادهانی، نمادی حیواهانماد، ی انسانیهابه؛ نماد که ستهاو موضوعات آن هاپدیده

ی هاکارکرد دست بشر وة ی ساختها، پدیدههای انسانی به؛ شخصیتهانماد .تقسیم میشود طبیعیفرا

 نورانی که کاربرد توتمی و نمادینجا یوانات وحیوانی به حیهاشود و نمادمرتبط با او مرتبط می

طبیعی ی غیرهادارد و نماد کار و ی طبیعی به طبیعت و عناصری که با طبیعت سرهادارند و نماد

 ای طبیعت و عناصر جادویی و خیالی مرتبط میشود.ی ماورهابه نماد

 )گل به صنوبر چه کرد(ةی عامیانهاقصه ةتحلیل نمادشناسان

بندی چهارگانة انسانی، حیوانی، طبیعی و های مورد بررسی، براساس طبقهدر این پژوهش همة قصه

به علت طوالنی  ها و موضوعات، تجزیه و تحلیل شده است. در ضمنفراطبیعی از حیث جنس پدیده

ها پرهیز شده است و خوانندگان عالقمند میتوانند به این مجموعه از شدن مقاله، از ذکر قصه

 های ایرانی مراجعه کنند. قصه

  



 

 

 

 

 

 

 49ستانزم -00شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/202

 

 ی انسانیهامادن

و آرمانهای بشری،  های عامیانه در بستر آرزوهاارتباط تنگاتنگ انسان با طبیعت و پرورش قصه

های نماددر جامعة آماری، نمادها تحت عنوان؛ نمادهای انسانی است.  ای ازدهندة شاخهتشکیل

 .ها و ابزارآالت تجلی یافته استه، بیشتر در قالب شخصیتها، کارکردها، اعداد و ارقام، سازانسانی

 هاشخصیت

پدر  ،«شاه» نمادین شخصیتهای ،بکار رفته است همرتببیست و شش ،ی انسانیهادر نمادشخصیتها 

 اغلب، و دارند انسانی نمادهای، در را حضور بیشترین کاربرد مرتبهیازده  با( اهزادهش) پسر و

 آگاهی خود به دستیابی در ایعمده نقش هاقصه در وجودشان که قهرمانانی هایند،قصه قهرمانان

 قهرمانان معموال میشود، منجر ملل و اقوام جمعی و فردی هویت در ثبات به که جایی تا میکند ایفا

نگی، اجاود جستجوی در و میشوند زاده شده سرکوب آرمانهای و بسترآرزوها در هاییقصه چنین

 .بدیهایند بر چیرگی و دشواریها و سختیها از گذار

 آگاهی عدم و غریزی گرایشهای با تضاد در عقل دهندة نشان  استیال و مالکیت تبار، نماد»پدر،/شاه

 باورهای در(77ص:8ج... و نمادها،شوالیه فرهنگ)«است سنتی معنای به اقتدار نشانة و است

. انسانهاست میان در و زمین روی بر نمایندة خدا و است وانسان آسمان، زمین رابط شاه پیشینیان

 جانشین پادشاه، پسر عامیانه هایقصه بیشتر در است، آینده در پدر شخصیت تجلی ؛(شاهزاده)پسر

 .میآید بیرون پیروز و بلند سر آزمونها از معموال و است بالقوة سلطنت عامل و میشود پدر

 کارکردها

کارکردهای انسانی، همچون؛ سفرها، گذرآیینی، آزمونها، یاریگری، پرواز، جنگ، و دیوکشی و اژدها 

آیینهای باستانی و باورهای کهن  کهن الگوها، ها،های عامیانه را با اسطورهکشی و ...، همسانی قصه

ها را نیز آشکار میسازد. سفر، گذر و ها با اسطورهگاه مشترک برخی از قصهخاست و بازگو میکند

مرتبه تکرار، بیشترین حضور را در میان کارکردها دارایند، نمادگرایی سفر بسیار  هشتآزمون با 

سفر، یک » همچنین تعالی است، غنی است و غالبا بازگو کنندة جست وجوی جاودانگی و نماد

افزون براینکه قهرمان  (571:ص6فرهنگ نمادها، شوالیه و...،ج«)رسپاری استسلسله آزمون برای س

ها، درگذر از آزمونها، به تکامل روحی و معنوی دست مییابد، آزمونی که یکی از کهن الگوهای قصه

مهم در تعالی و تکامل قهرمان است. گذر از جادة آزمونها ضروری است چرا که انسان به شناخت و 

 رسد و گذرنده از آزمونها به انسان دیگری تبدیل میشود.راز آموزی می
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 اعداد و ارقام

ها حضور چشمگیری دارند، اعدادی که عالوه بر ظاهر اعداد و ارقام نیز در جای جای قصه

حسابگرانه و شمارشی خود، ژرف ساختی تمثیلی و نمادین دارند و با باورهای آیینی انسانها پیوند 

ای از جنس هفت ها و هفتگانهگانهاند، سهی قدسی و رمزی به خود گرفتهاند و رنگ و بوخورده

های مرتبه تکرار بیشترین حضور را در قصهپانزده با « هفت»و « سه»اند. اعداد خوان از این دسته

مذهبی -در سنتهای ایرانی، عدد سه اغلب دارای شخصیتهای جادویی» عامیانه دارند.

« همه»نخستین عدد در برگیرندة واژة  سه،» (336:ص6و...جفرهنگ نمادها،شوالیه «)است

هاست و میتواند عدد سه از اعداد پرکاربرد در قصه( 63نورآقایی:ص اسطوره، نمادها، عدد،«)است.

نیز در ادبیات شفاهی و  «هفت» دور کامل و ...داشته باشد. معانی کاربردی، همچون جهان شمولی،

هفت عدد مرحلة ماده، هفت درجة  ها،ها و افسانهدر قصه»است. در متون ادبی از اعداد کاربردی

آگاهی و هفت مرحله تغییر است. آگاهی جهانی، آگاهی عاطفی، آگاهی فکری، آگاهی الهامی، 

 (516:ص5فرهنگ نمادها، شوالیه و ...ج«)آگاهی ارادی و آگاهی زیستی.

 ابزارآالت و هاسازه

 .بار تکرار بوده استگنبد و برج با چهار متعلق به قلعه، ، بیشترین بسامد نیز هادر بخش سازه

؛ نماد قلعه و برج ی بعدی قرار دارند.هاپلکان و... در مرتبهیی همچون؛ پل، آسیاب، کشتزار، هاسازه

تعالی، پیشرفت و در نمادگرایی همچون نردبان، پله و درخت است و دسترسی به آنها، نماد 

زهای دست نیافتنی است و نماد معراج، تغییر و دسترسی به یک دستیابی به گنجهای نهان و چی

هاست. گنبد نیز نماد آسمان تعالی و نماد وحدت آسمان و زمین است. سطح تازه از رازگونگی

استفاده شده است که صندوق، بار ی مورد بررسی بیست و نه هاابزارآالت و اشیای نمادین در قصه

پیشینیان در تالش . اندرا داشتهنمادین بیشترین کاربرد  (مرتبه6) هرکدامصندوقچه و جعبه 

ومناسک و به کار  های طبیعت را مقهور خویش سازند و از طریق برگزاری آیینهااند تا نیروبوده

جادو، آسمان و زمین را تحت فرمان خود درآورند. در زندگی آدمی سحر و جادو از  و بستن سحر

 های جادویی در قصههاه است، کاربرد اشیای جادویی و مکانی او بودهادیرباز، همراه فعالیت

ش نیز خاصیّتی جادویی دارند و برخی ا جایی که برخی از واژگان زبانیت است. این ویژگی ةبازتابانند

 .میشودو دستیابی به طلسمات  هامنجر به کشف ورد هااز آزمون
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 صد فراوانی انواع نمادهای انسانیبسامد و در4نمودار شمارة

 ی حیوانیهانماد

مرتبه تکراریم که بیشترین  پنجاه و ششحیوان، با بیست  شاهد کاربرد نمادین های عامیانه،در قصه

 پنجمرتبه حضور و پس از آنها خروس و گرگ با  شش مورد کاربرد، از آن اسب و مار هر کدام با

مرتبه و کالغ، گاو، عقرب، پلنگ، سه  ، کبوتر، روباه و سگ بامرتبهچهار  مرتبه و شیر و پرنده با

 اند.مرتبه کابرد داشتهدو شتر، و گوسفند با 

های باستانی در ایران پر های ایرانی و مهمتر از آن در روایات و اسطورهارزش و اعتبار اسب در قصه

ی قهرمان است که با پیوند اسب و قهرمان، پیوستگی بخشی از وجود غریز واضح و آشکار است.

یکی از  کهن الگوهای  اسب،» یابد.سیدن به کمال توفیق میتسلط بر آن در گذر از آزمونها وبرای ر

( 437:ص4فرهنگ نمادها،شوالیه و...،ج«)اساسی است که بشر در حافظة خود ثبت کرده است

از تمدنها، مقامی در بسیاری  ها و مراسم دینی و آیینی،جمیزهال، معتقد است، اسب در اسطوره

( بسامد باالی همراهی اسب با قهرمانان و پهلوانان در 81: صای نمادهادارد.)فرهنگ نگارهشامخ 

های عامیانه حکایت از توتم گونگی اسب درباورهای قومی دارد. مار نیز از حیث اساطیر و قصه

پیچیده و جهانی ادی بسیار نم های عامیانه مورد بررسی برابر بوده است. مار،بسامد با اسب در قصه

حافظ و مخرب و هر دو جنبة تولد  شفا بخش و زهرآگین، ست.ش چندگانه ااست و نمادگرائی

پایان ( مار به نیروها و دانش بی613: صدارد. )فرهنگ نمادهای آیینیمجدد و جسمانی را 

ر نگهبان ( ما611دسترسی دارد و واسطة میان آسمان و زمین و جهان فرودین است. )همان:ص



 

 

 

 

 

 

 211/های عامیانه )با تاکید بر مجموعۀ "گل به صنوبر چه کرد"(تحلیل نمادشناسانۀ قصه

ای طور گستردهست که در ادوار پیش از تاریخ، بگنجهای مادی و معنوی و صاحب اسرار بزرگ ا

 مورد پرستش بوده است.

های هستی میدانست و به اعتبار هان و تمامی پدیدهانسان ابتدایی خود را خویشاوند جانوران، گیا

ود و حتی آنان را میپرستید، با گذر تأمین مایحتاجش از آنها، برای آنان احترام خاصی قائل ب

تدریجی زمان و کسب تجربه، مفاهیم یاد شده تغییر کرد ولی خاطره و سابقة نیاکان نگهبان و 

های هان غذارسان با مفاهیم جانوری و گیاهی درآمیخت و برخی از جانوران پرکاربرد در قصهگیا

ای که در نکته ان برجای مانده است.های توتم پرستی جانوری پیشینیعامیانه اساساً از دوره

ویژه پرندگان و گفتگوی با حیوانات است وجه است فراگیری زبان جانوران بهای عامیانه قابل تقصه

ها که در حکم شناخت رازهای هستی و نایل شدن به مقام دانای کل و پیامبرگونگی قهرمان قصه

 است. 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    
  

 
 بسامد و درصد فراوانی نمادهای حیوانی 2نمودار شمارة 

 نمادهای طبیعی
مرتبه کاربرد پس از نمادهای انسانی پربسامدترین نمادها در  هفتاد و دو نمادهای طبیعی با

 شش باغ و چاه هرکدام باهفت مرتبه تکرار،  های مورد بررسی محسوب میشوند. درخت باقصه
یکی از  های نخست تا سوم قرار دارند. درخت،مرتبه بار تکرار در پنج مرتبه کاربرد و چشمه با
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جش به دلیل تغییر دائمیش نماد زندگی است و باعتبار عروهاست که باربرد در قصهمضامین پرک
هایش در ی درخت در زمین فرو میرود و شاخههاطور کلی چون ریشهآسمان مظهر قائمیت است، ب

شوالیه و  )فرهنگ نمادها، شودو آسمان شناخته میاطی میان زمین رود، نماد ارتبآسمان باال می
( درخت نماد کیهان و منبع باروری و نماد دانش و زندگی جاویدان است. باغ 471-473:صص6...ج

 ای طوالنی دارد. باغ نماد بهشت و بهترین و برترین سرزمینهاست،در فرهنگ و تاریخ ایران سابقه
چاه نماد آگاهی  (47:55ه باغ تشبیه شده است.)قرآندر قرآن کریم حقیقت غایی و سعادت ابدی ب

آسمان و زمین و زیرزمین  ای از سه نظم کیهانی؛است و نماد مقدسی است که به صورت هم نماده
و سه عنصر آب و خاک و باد تشکیل شده است و راهی برای ارتباط این عناصر است.)فرهنگ 

هربار که ذکر فرو رفتن در چاه و بیرون آمدن  ها،ها و افسانه( در قصه171:ص8نمادها،شوالیه و...ج
از آن به میان میآید مقصود مناسک گذر و کمال یابی است بویژه اگر برای نجات زنی در چاه یا 

 بدست آوردن گنجی باشد.
درختان و گیاهان باعث  ها و مظاهر طبیعی همچون ماه وخورشید و ستارگان،باورمندی به پدیده

به  ،حیات ةنیاز بشر برای ادامو های عامیانه در قالب نماد میشود ها در قصهدهگری این پدیجلوه
گری این ها و مظاهر طبیعت در زندگیش، باعث جلوهناپذیر پدیدهباورمندی به تأثیر انکار طبیعت و

های عامیانه در قالب نماد شده است اجرای مناسک آیینی و برپا داشتن آداب و ها در قصهپدیده
در  -گذشتگان بوده است پرستی گیاهیکه بازماندة دوران توتم_رهای کهنمرتبط با باو رسوم

های گیاهی و یا وجودگیاهان و میوه _مناسک بلوغ، کشت و کار و... و حضور شخصیتهایی انسانی
 اند.گونهجادویی از این
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 210/های عامیانه )با تاکید بر مجموعۀ "گل به صنوبر چه کرد"(تحلیل نمادشناسانۀ قصه

 چهل و پنج مرتبه تکرار و سی و سهدر نمادهای طبیعی، درخت، گیاه و عناصر وابسته به آن با

یازده  مرتبه تکرار و هشتدرصد حضور در جامعة آماری در رتبة نخست، آبها و کانیها هر کدام با 

بیابان و  درصد در رتبة بعدی، 5/7مرتبه تکرار و شش  بادرصد حضور در رتبة دوم مشترک، چاه 

مرتبه  سهدرصد حضور در رتبة بعد، تارمو، پر و رنگها هر کدام با  5/ 5مرتبه تکرار وچهار صحرا با 

مرتبه یک  درصد حضور در رتبة بعدی و شب، قطرة خون، کوه، آتش و... هر کدام با 5/1تکرار و 

 تکرار و حضور در رتبة آخر قرار میگیرند.

 نمادهای فراطبیعی

تکرار کمترین فراوانی را دارند. دیو و پری هر  بار شانزدهمیانه، نمادهای فراطبیعی با های عادر قصه

بار تکرار در قصه پربسامدترین نماد در دستة فراطبیعیند و سیمرغ و اژدها نیز در  چهار کدام با

های بعدی قرار دارند. شخصیتهای جادویی همچون؛ سیمرغ، اژدها، دیووپری و کارکردهای مرتبه

اند که در بسیاری از مادینی همچون پرواز، سفر به زیرزمین و... از باورهای اساطیری نشأت گرفتهن

های عامیانه آشکار ها را با برخی از قصههای عامیانه حضور دارند و همسویی و همسانی اسطورهقصه

داشته است،  میسازند. باور به جادو و جادوگری همواره در اندیشه و عرصة زندگی پیشینیان وجود

دید؛ حضور  بویژه جادویی() های عامیانهن به آشکارا در قصهرد پای این باورمندی را میتوا

 دیو، هایی از این باورند.یوه ها و خوردنیهای جادویی نمونهشخصیتها، کارکردها، حیوانات، اشیاء، م

حضور دارند و نمادی از  ،هادر بسیاری از آیینهای تحلیف و سرسپاری دیوها در برابر قهرمانان قصه

 گردانگرند و از خوردن آدمی نیز رویانی دیوها، موجوداتی شریر و حیلههای ایرآیین گذرند. در قصه

های تاریک ا، غارها و دخمههدیوها معموال از زیرمین»در انواع افسونگری مهارت دارند. نیستند و 

( پری 633:ص1شوالیه و ...،ج فرهنگ نمادها،) میآیند آنچه که در واقع نشانة ناخودآگاه استبیرون 

های عامیانه، اغلب قهرمان داستان با العاده است در قصهز صاحب جادو و نماد قدرتهای خارقنی

های عامیانه دختر شاه پریان ارتباط پیدا میکند. افزون بر دیووپری، اژدها و سیمرغ نیز در قصه

های عامیانه به عنوان نماد طیری، در بسیاری از قصهحضوری چشمگیر دارند؛ اژدها، این موجود اسا

شر حضور دارد و تقربیاً در تمامی موارد، قهرمان قصه بر او پیروز میشود، این نبرد میان قهرمان با 

اژدها، تعبیری نمادین است از کشمکش پیشینیان برای نیل به خودآگاهی سیمرغ نیز در 

پرندگان است و از موجوداتی است که با جهان زیرین در های ایرانی سلطان های و افسانهاسطوره

 ارتباط است و گرفتاران را از جهان زیرین به جهان برین میآورد و یاریگر پهلوانان و قهرمانان است.
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 بسامد و درصد فراوانی نمادهای فراطبیعی 1نمودار شمارة 

مرتبه  چهار درصد، پری با 85/53مرتبه تکرار و  عات آن با نهی فراطبیعی؛ دیو و متفردر نمادها

مرتبه کاربرد و یک درصد و اژدها با  5/48مرتبه کاربرد و دو درصد، سیمرغ با بیست و پنج  تکرار و

 های اول تا چهارم را شامل میشوند.درصد حضور در جامعة آماری، رتبه 85/3

 های پژوهشتحلیل یافته

اند ای که قابلیت نمادین داشتهقصهپانزده  بار از نماد دریست و پنجاه و چهار دو در یک نگاه کلی

مرتبه کاربرد و یکصد و پانزده  ی انسانی بااستفاده شده است، که از این میزان نمادها

مرتبه کاربرد  هفتاد و دو درصد به خود رتبة اول را حائز است و نمادهای طبیعی با 81/15اختصاص

مرتبه کاربرد و  پنجاه و یکدرصدی در رتبة دوم و نمادهای حیوانی با  61/87و حضور 

ها و مرتبه تکرار در تمامی قصه شانزدهدرصد مرتبة سوم و نمادهای فراطبیعی با  41/81اختصاص

درصد جامعة آماری، در مرتبة آخر قرار دارد. اگر یکی از نقشهای اصلی نماد را معنا بخشیدن  83/3

های عامیانه را بازتابی از چالشها و نمادها را زبان مشترک آدمی و قصهانیم و به زندگی بشری بد

ارتباطات آدمی با خویشتن خویش، اقلیم، تاریخ و جغرافیا بدانیم، کاربرد فراون نمادهای انسانی 

های فکری و معنوی و آیینی انسانهایی است بازگو کنندة خردورزیها، آرمانها، بیم و امیدها و دغدغه

های که در مرتبه -ه به نسلهای بعدی رسیده است. همچنین اگر به نمادهای طبیعی و حیوانیک

 ها نیز معنادار و قابل توجیه است.توجه کنیم، درصد باالی حضور آن -بعدی از حیث فراوانیند

مان آداب و رسوم و باورهای آیینی مرد ای سرشار از رمز و رازها، تمثیالت،های عامیانه ،گنجینهقصه

یک جامعه است که سهم شایانی در پاسداشت و گسترش میراث فرهنگی دارد. باورمندی به پدیده 
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ها و مظاهر طبیعت و اعتقاد به تأثیر ماه، خورشید و ستارگان، آسمان، درخت و گیاه، پرندگان و 

های عامیانه های نمادین در قصهها در قالب اندیشهاربر فراوان و پربسامد این پدیدهجانوران باعث ک

شده است. روی هم رفته بسامد باالی کاربرد نمادهای چهارگانة انسانی، طبیعی، حیوانی و 

طور مستقیم با گسترة مناسبات فرهنگی و یانه، بویژه جادویی و تمثیلی، بهای عامفراطبیعی در قصه

عامیانه، ریشه  هایهمین خاطر است که بسیاری از قصهآدمی در ارتباط و تعامل است و باجتماعی 

های در باورها و اعتقادات آیینی پیشینیان دارد و یکی از کارکردهای اصلی آن، انتقال اندیشه

ی ای گیاهههای عامیانه، بازتاب قدسی اسطورهباورمندانه به نسلهای بعدی است. در برخی از قصه

کشاورزی بر میگردد و ها به دوران نخستین جوامع بسیار مشهود است که سرچشمة اینگونه از قصه

 از اندیشة بسیار کهن جوامع کشاورز زیست نشأت میگیرد.
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 نتایج پژوهش

ود اختصاص فراطبیعی کمترین فراوانی را به خ نماد انسانی بیشترین و از میان نمادهای چهارگانه،

بسیاری از  ها کمترین فراوانی را دارند.ابزارآالت بیشترین و سازه ،از نمادهای انسانی داده است.

ها قابلیت رمزپردازی را دارند هر چند که در اثر دگرگونی، رنگ و های عامیانه، همچون اسطورهقصه

-ب آیینها و باورهای کهنغال یند.ابوی قداست و کهنگی را از دست میدهند و به صورت قصه در می

بسامد کاربرد نمادهای آیینی،  دارای مفاهیمی نمادینند. -اندهای عامیانه متبلور شدهکه در قصه

ها و آیینها در این پای اسطورهانه، بویژه جادویی، باالست و ردّهای عامیای و قدسی در قصهاسطوره

یژه جادویی، کهن الگوهای سفر، آزمون و های عامیانه، بودر بسیاری از قصه ها آشکار است.قصه

در هاست. های جادویی با اسطورهقهرمان دیده میشود که بازگو کنندة خاستگاه مشترک قصه

تجلی نمادین  های عامیانه تأثیر باورهای توتمی و اعتقادات آیینی آشکار است.بسیاری از قصه

های عامیانه، شاهد است. در اغلب قصه مشهود های عامیانهطبیعی در قصه هایباورمندی به پدیده

 هستیم.« هفت»و « سه»حضور اعداد و ارقام رمزی و قدسی بویژه
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