
 مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز علمی  ی مجله 

 168-151، صص (20)پياپی  98پایيز و زمستان ، دومی ، شمارهدهمسال  
 

 
 

 

ماهی سیاه کوچولو در  سیاه رنگ از متفاوت  معنایی  

 
 مرتضی نجاتی جزه            عاطفه جمالی           سداله نوروزیا

  هرمزگان دانشگاه

 
 دهیچک 

  نوجوان   و  کودک  ادبیات  تاریخ  در  که  است  هاییکتاب   از  کوچولو  سیاه  ماهی
  توجه   مورد  ابتدا  همان  از کتاب این  انقالبی  و  استعاری  معنای  دارد.  ایویژه   جایگاه
 او   داند.می  استعاری   معنای  فاقد  را  کتاب  این  رهگذر  رضا  اما  است؛  بوده   ناقدان
  با   مقاله  این  در .  داندمی   انقالبی  معنای  فاقد  را  رنگ   این  ماهی  بودنسیاه   بهباتوجه
  بدین .  ایمنموده   دنبال را  سیاه  رنگ  معنای  هرمنوتیک،  هایرهیافت   برخی  از استفاده
  دیگر   یمقاله   سه   و  داستانی  منظومه  یک از تصویری  در را  سیاه   رنگ  معنای  منظور، 
  ضداستعماری،   بخشآزادی   هایانقالب   که  ایمداده  نشان  عالوه   به .  ایمنموده   کاوش

  آزادیخواهان   توجه  مورد  داد،می  رخ  حال  در  زمان  همان  در  که  آفریقا،  ویژهبه
  سال   اسالمی  انقالب  از  پیش  دادیم  نشان  اینکه  از  پس.  استبوده    ما  کشور
  را   استبداد   و   استعمار  برابر  در  ایستادگی  و  انقالب  معنای   سیاه،  رنگ  وهفتپنجاه 
  معنای   داستان  این  در  سیاه  رنگ  کاربرد  و  است،کرده  می   تداعی  ایعده  برای

 و   کودک  ادبیات  و  استعاری  داستان  یرابطه   بررسی  به  دارد،  را  خود  ویژه  استعاری
  ایم گرفته   نتیجه  و  پرداخته   نوجوان  و  کودک  ادبیات  مرجع  کتاب  چند  در  نوجوان

 . دارد اصالح و بازبینی  به احتیاج است، آمده هاکتاب  این از برخی در آنچه که
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 مقدمه .  1
کتابیکی  گمان  بی داستاناز  نامور  نوجوان،  های  و  کودک  ادبیات  سیاه  های  ماهی 

این کتاب و معنای استعاری آن از همان ابتدا    یصمد بهرنگی است. درباره   کوچولوی
نوشتهسخن و  گفته  بسیار  آن  های  بیشتر  که  دربارهشده  در ضمن صحبت  صمد    ی ها 

خود    یرسد، دربارهنظر میبهرنگی یا مبارزه و انقالب است. برخالف آنچه در ابتدا به
کوچولوکتاب   سیاه  مماهی  گرفتن  نظر  در  بدون  نشده ؤ،  گفته  بسیاری  سخن  آن  لف 
نمایه  ؛ است پایگاه  در  پیشرفتهمقاالت، در قسمت جست  یکنندهچنانچه  عین    ،وجوی 

  ی، خواهیم دید که تعداد مقاالتی که دربارهکنیمستجو  کلمات ماهی سیاه کوچولو را ج
نظر  کمتر از آن چیزی است که به  اند، بسیاربه بحث پرداخته  ماهی سیاه کوچولوکتاب  

هایی که از این کتاب در کنار نقش بهرنگی در مبارزه و  د نوشتهاکه تعددرحالی ؛رسدمی
اند، بسیار  نوشته بدان استناد جستهاند، یا در ضمن صحبت و  بخشی استفاده کردهآگاهی

انقالبی   و  استعاری  را  کتاب  این  معنای  مقاالت،  و  گفتارها  این  از  بسیاری  است. 
کیفیت    یویژه بر سخنان ماهی سیاه کوچولو دربارهدانند. این محققان و منتقدان بهمی

دارد و    گذارند تا نشان دهند که این داستان معنایی استعاری و انقالبیمرگ دست می
فرنود،    .کر)  کنندنامه بهرنگی در هم آمیخته به مخاطب عرضه میالبته آن را با زندگی

این تفسیرها تا بدان جاست که آن را مرامنامه    .(29-17  : 1347هزارخانی،    ؛57:  1347
این تفاسیر    ی(. در همه59:  1381محمدی و عباسی،  رک.  )  اندجنبش چریکی خوانده

انقالبی   این کتاب منظور    ،نه کودکان  ،که بزرگساالناستعاری و  ، زندگی و اندکردهبر 
ها  کنندگان مقاالت و گزارشگویی نویسندگان یا تهیه  ؛منش بهرنگی بسیار پررنگ است

زندگی با حذف  که  نمی  نویسنده  ینامهمعتقدند  با  دیگر  یافت.  دست  معنا  بدین  توان 
ماهی  او    ،های انقالبی استمخالف این تفسیر  )رهگذر(،  استفاده از همین نکته، سرشار 

گوید مربوط  داند، بخشی از آنچه میرا فاقد هرگونه معنای استعاری می  سیاه کوچولو
گمان است به دانش فنی نویسنده و بخش دیگر مربوط است به فهم معنای نوشته. بی

توان با را نمیهای سمبولیک،  هم داستاننویسی، آندانش فنی بهرنگی از اصول داستان
می و  سنجید  امروزی  نوشتهدانش  آن  در  ایرادتوان  معنای    ؛یافت  هاییها  فهم  در  اما 

می اشاره  ماهی کوچولو  به رنگ سیاه  نشانهنوشته سرشار  را  آن  و  معناشناسی  کند  ای 
انقالبی و می معنایی  بهرنگی  اگر  و  انقالبی است  فاقد معنای  این که سیاه  بر  دال  داند 

د مینمادین  داشت،  سر  میر  استفاده  سرخ  رنگ  از  )بایست  :  1367  رهگذر،رک.کرد 
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دادهآبر  (.35 بدفهمی رخ  اینجا  در  که  ت  نیم  باید  متن  فهم  تصحیح  برای  و  ویل أاست 
ت   ؛شود باشد  افتد که نشانهویل متن هنگامی اتفاق میأزیرا  ای از بدفهمی وجود داشته 

 (.  132: 1379 نیچه و دیگران،رک. )
نظ برای  ر میبه  را  نویسنده و عقایدش  که  رسد که سرشار نخستین منتقدی است 

 کند.گیرد و تنها به متن کتاب نگاه مینقد این داستان نادیده می
گیرد. در این  ی مقاله حاضر نیز با توجه و تکیه بر همین موضوع شکل می ی تازه نکته 

ایم تا  شده است و کوشیده گرفته  نامه و منش اخالقی و سیاسی بهرنگی نادیده  مقاله زندگی 
فقط با استفاده از متن، درک خوانندگان از معنای رنگ سیاه را مطالعه کنیم و نشان دهیم که  
رنگ سیاه نیز معنای انقالب و خیزش علیه ستمگران را با خود به همراه دارد. برای این  

گفته، سپس  ی روش منظور کمی درباره  معنا سخن  کنیم  سعی می های کشف هرمنوتیکی 
 مخاطب را تا کشف معنای انقالبی رنگ سیاه با خود همراه کنیم.   

 
 چارچوب نظری  .2

ها را  های بسیاری است. این عوامل و نشانهمتن برآمده از عوامل و نشانه  ویلأفهم و ت 
 دهند:در دو دسته کلی جا می

  معنای  فهم  به  طریق  دو  از  را  جستجوگرش  مخاطبِ  که  متنیدرون  عوامل.  1
 .  پنهان هاینشانه با دیگر و آشکار هاینشانه با یکی: دهدمی ارجاع نظرشمد

این نوع هستند. این واژگانند    ترینِواژگان پرجلوه  ،شناسیممی  را  آشکار  هاینشانه
می را  متن  بیکه  و  واژهسازند  معنای  دانستن  است  ،گمان  متن  فهم  کلید  با    ؛نخستین 

واسطه و درونی نیست. عوامل بسیاری در فهم ژگان نیز بیدریافت معنای وا  ،همهاین
خواهیم و  : درآمد(. در این مقاله نمی 1395اند )رک. اشمیت،دیجیتال،  معنای واژگان دخیل 

نوبه نمی  به  نیز  مبحث  آن  سویی  از  زیرا  کنیم،  دنبال  را  عوامل  آن  بسیار  توانیم  خود  ی 
در چند  گسترده  را  آن  بتوان  که  آن است  از  نمود تر  محدود    کورش   مقاالترک.  )   خط 
شود که کار زبان به  و از سوی دیگر برخی برآنند که تأویل متن زمانی آغاز می (  صفوی

است )رک.  پایان رسیده باشد. یعنی با تکیه بر معنای واژگان، معنای معنا به دست نیامده  
 (. 91:  1391مدنی،  
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این    .(275:  1382  ویلکی،رک.  )  آشکارند های  ها از دیگر نشانهقول تلمیحات و نقل
  ای نشانه  هر  یا  نویسیکج  کردن،پررنگ  گیومه،  گذاشتن  نویسنده،  از  بردنها با نامنشانه
 کند تا معنای متن درک شود.می  هدایت از متن خارج به را خواننده آشکارا دیگر،

دو  نیز  پنهان  هاینشانه   های نشانه.  ناآگاهانه  و  آگاهانه  هاینشانه:  انددسته  خود 
  با  یا   نوشته  سیاق  و  سبک  از  آگاه،  ی خواننده  که  هستند  هایی نشانه  از   دسته   آن  آگاهانه

ها را از جایی دیگر  نشانه  خویش متوجه است که نویسنده آن  قبلی   هایآگاهی  بر  تکیه
  در  که  است  چیزی  همان  این  خذ خود ندارد،أای به موارد متن نموده و هیچ نوع اشاره

  است )رک. همایی،   شده  اشاره   بدان   ادبی  سرقات  و  ثرأت   و  ثیرأت   باب   در   قدیم  ادبی  نقد 
ادبی    .(358:  1374 سرقت  شیادی  و  نسخ  و  سلخ  همچون  برخی  که  است  درست 

طور  ای دیگر نیز اندیشید، همان گونه توان به شوند، اما در باب بعضی دیگر می محسوب می 
نیز   همایی  نمی پذیرفته  که خود  را  برخی  که  همان است  )رک.  دید  با همان چشم    : توان 

همه تأویل هنوز نگاهی متفاوت به متن دارد؛ تفاوت نگاه تأویلی به این  (. بااین 363-364
  و   نبودند   ها معنی این نشانه   یافتن   دنبال به   قدیم   نقد   ها در آن است که منتقدان در نوع نشانه 

کردند، اما هرمنوتیک با رفت و برگشت بین متن اصلی و  می   بسنده   یافته   همان   کشف   به 
مهر را تأویل کند که چرا در متن حاضر نویسنده  کوشد تا این راز سربه متن مورد مطالعه می 

ویژه آنکه نویسنده  متنی دیگر را به عاریه گرفته است، بی آنکه بخواهد از آن نام ببرد؛ به 
 را درخواهد یافت.   ی آگاه این ارجاع  داند که خواننده می 

نشانه از  دیگر  دروننوعی  آگاهانههای  که  پنهان  آرایه  ،اندمتنی  های مختلف  کاربرد 
استفاده از فنون بالغت است. شناخت و   نیز در درک  آرایه  تأویلبیانی و بدیعی و  ها 

 ثر است.ؤمعنا م
افی است  های آشکار، برای برخی از خوانندگان کروش فهم معنی، با استفاده نشانه 

تواند احتیاج خواننده به درک بیشتر  و برای برخی دیگر ناکافی. علت نابسندگی آن می
این احساس و شناخت همان    .ندایا احساس عوامل دیگری باشد که در خلق معنا دخیل
 است که سعی داریم در این بخش آن را روشن کنیم. 

  عوامل .  گیرندمی  جای  دسته  دو  در  خود  نیز  متنیبرون  عوامل:  متنیبرون  عوامل.  1
  متنیبرون  عوامل.  اثر  خالق  از  جدا  متنیبرون  عوامل  و  اثر   خالق  با  مرتبط  متنیبرون

  توسط  شدهنوشته  متون  دیگر   همچنین   و  زندگی  ماجرای   شامل   اثر،  خالق  با  مرتبط
(.  رمانتیک  هایپیگیری:  1393  دیجیتال،  گسدال،  و  رمبرگرک.  )  است  ادبی  آفرینشگر
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  و   شودمی  اثر   ینویسنده  استعاری   و  زبانی   هایپیچیدگی  کشف  باعث  متون  این  خواندن
 .   کندمی راهنمایی معنا دریافت به را خواننده

همه  متنیبرونعوامل   اثر  خالق  از  و    ی جدا  نوشته  خلق  از  پیش  تمدن  و  فرهنگ 
میهم دربر  را  آن  با  )زمان  دیجیتال،    دیلتای،رک.  )  ؛(268:  1385،  امامیرک.  گیرد 

ها و اثر مورد مطالعه ارتباط برقرار کرد. نوعی بتوان بین آن: مطالعه تاریخ( که به1391
های فرهنگ  تمدن است، در سطوح مختلف  ارتباط متن با متون دیگر که یکی از جلوه

کاربرد کلمات و دستور زبان، آرایش و اوج و   یگیرد، بارزترین آن که بر پایهشکل می
)فر است  شده  خوانده  سبک  است،  کالم  تنها    .(265:  1386  یوسفی،رک.  ود  این  اما 

تر است  کید داریم، وجهی بسیار عمیقأسطح معنایی که بر آن ت   ؛سطح ارتباطی نیست
زمان با آن فرهنگ و تمدن پیشاخلق ادبی و هم  یتنها با متن نوشتاری که با همهکه نه

دست نخواهد آمد.  گاه بهبه همه این موارد، هیچشود. آشکار است که آگاهی  درگیر می
یادشده، 40:  1381سهالنی،    قس.) عوامل  و  متون  از  هرکدام  معنای  درک  ازآنجاکه   )

  تنهاخود باز در گرو درک معنایی است که آن متن با دیگر متون ایجاد خواهد کرد، نه
،  معنا و متن با معنای اشتباهبیشد، حتی متن    نخواهد  آشکار  گاههیچ  نهایی متن  معنای

میآن  که سرشار  )قس. صفوی،  گونه  ندارد  وجود  نیز  آنچه    .(143:  1ج،  1383پندارد 
بی احساس  میباعث  متن  عوامل  ناشود،  معنایی  شناخت  و  دیگر  متون  از  آگاهی 

اینها را میتأثیر المعارفی )گذار در فهم آن متن است.    صفوی،  رک.توان، عوامل دایره 
  باشند:  ( نیز نامید. گستردگی این عوامل باعث شده است، برخی عقیده داشته18:  1392

نفهمیدن بخش با  از  »خواندن کتاب همواره  امر... یکی  این  و  آن همراه است  از  هایی 
 .(64: 1389  ]است[« )حجوانی، قراردادهای خواندن
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 1نمودار شماره 

 توان برای رسیدن به معنا برگزید:  نیز می  یهای دیگرروش
 ؛(قدیم  نقد) محورنویسنده و( بارت و کالر) محورخواننده نظریه

 ؛ (ژنت) دگرمتنی نظریه

 ؛ بیامتنیت عنوان  در باال  موارد همه قراردادن

  از   استفاده  با  هاجملهشبه  و  هافاصله  ها،افتادگی  کشف  از   استفاده  با  معنا  یافتن
 .(22-7: 1389  شکیب، خسروی. رک) زبان دستور  و شناسیزبان علم

)علوی    «ادبی  نقد   جدید  و  سنتی  رویکردهای  در  متن  فهم  معناشناسی  مبانی»  یمقاله
 است.    کردهها به معنی را بررسی و همه رهیافتاست ( بسیار جامع  1387مقدم، 

چشم  آنچه  گستردگی  خوانده  برایانداز  باید  معنا  باعث    درک  است  ممکن  شود، 
درباره اظهارنظر  هرگونه  از  خواننده  شود  یخودداری  متن    ؛معنا  تصور  ترتیب  بدین 

نیست بیهوده  به  ؛خودبسنده  میزیرا  مینظر  که  است  صورت  بدین  تنها  به رسد  توان 
انندگان  حال اگر این تصور از سوی دیگر خو بااین  ؛معنایی هرچند محدود دست یافت

دنبال معناهای نهفته دیگر باشند، چه چیزی را باید بخوانند و مورد  شایسته نباشد و به
یا حجتی بیرون متن که نشان دهد معنای    -»باید چیزی در متن باشد  توجه قرار دهند؟ 

 ( 500:  1391 فوری متن نابسنده است« )احمدی،

تأویل متن مورد مطالعه
درون متنی

آشکار

تلمیحات و اشارات 

...گیومه، کج نویسی و: نقل قول ها

اواژگان و معانی آن ه

پنهان

تأثیر و تأثر

سرقات ادبی

متنیبرون 

به نظر بی ارتباط با خالق اثر

فرهنگ و تمدن پیش از نوشته

فرهنگ و تمدن هم زمان با 
نوشته

مرتبط با خالق اثر

زندگی خالق اثر

دیگر متون خالق اثر
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بیرون و داخل   یا چیزی در  که گزینش هر حجت  نوبه آشکار است  به  ی خود  متن، 
آگاهی  و  عوامل  تأثیر  برخی،  تحث  نظر  به  بنا  که  است  است. چنین  مطالعه  از  پیش  های 

شود بی آنکه انتهایی برای آن قابل تصور باشد )رک. مدنی،  ی دال و مدلول آغاز می چرخه 
شود و بدین ترتیب برای  ( و خواننده خود در تعویق معنا با متن هم داستان می 88:  1391

هرحال کشف معنا همچون کشف  درک متن ادبی باید تا همیشه منتظر همگان باقی ماند. به 
نمودن دیگران  بخش است، حتی اگر قسمت کمی از حقیقت باشد، همچنین آگاه معما لذت 

افزون  لذتی  دریافت،  این  معنا  از  کشف  که  است  شایسته  نکته  بدین  به  آگاهی  دارد.  تر 
ی خوبی یا بدی اثر »فقط  گوید؛ زیرا داوری درباره سخن نمی ی خوبی یا بدی اثری  درباره 

 (  517:  1366پذیرست« )دیچز،  ای ادبی در زمینه ارزش ادبی... امکان بر اساس نظریه 
 

 . بحث و بررسی 3
داستان   در  سیاه  رنگ  معنای  کشف  برای  حاضر  مقاله  عوامل    کوچولو  سیاه  ماهیدر 

ارتباط با خالق اثر است؛  نظر بیرا برگزیدیم، سپس به سراغ آنچه رفتیم که به  متنیبرون
زندگی از  که  معنا  همه بدین  بین  از  و  پوشیدیم  چشم  اثر  خالق  آثار  و  آنچه    ینامه 

هم تمدن  و  میفرهنگ  شکل  را  اثر  خلق  با  و زمان  برگزیدیم  را  متن  چند  تنها  دهد، 
روزگار را نیز    تأثیرو نمودیم؛ سپس برای آنکه  وجها جستمعنای رنگ سیاه را در آن

 ایم.عنوان متنی غیرمکتوب بررسی نمودهای از آن را نیز به، برههکنیمبررسی 
 
   گر ی د یکودکانه متون   در اهی س رنگ . 1. 3
آن را    1356وسه صفحه که بعثت در سال  ای است داستانی، در سیمنظومهبره فضوله،   

ساخته درباره  است.  منتشر  میبره  یداستان  که  است  تجربهای  با    ی خواهد  را   خود 
بگذارد میان  در  می  .مخاطب  میاو  چون  که  بگویدگوید  شعر  است    ،خواهد  ممکن 

  ؛تر از آن است که با شعر بگذرانمشخواننده اظهار مالل کند و بگوید که وقتم باارزش
دنیایی را آباد کند و مثل پزشک  گوید که استادی شاعر این است که بتواند  رو میازاین

 ملتی را جان داده، حرکت دهد تا آن ملت برپای خود بایستد و نوکر بیگانگان نشود.
گوید یادش هست که وقتی  کند و میبره داستانش را آغاز می  ،پس از این مقدمه 

بی کوچک و  آهسته  بسیار  روز،  یک  صبح  بود،  میتر  بیرون  آغل  از  آید.  سروصدا 
خواهد برود و آزادی را  که دیگران بیدار شوند و جلوی او را بگیرند. او میترسد  می
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هاست؟  وجود دارد یا فقط اسمی در کتاب  پیدا کند و بشناسدش و بفهمد که آیا واقعاً
می را  چوپانی  فضوله  بره  حین  همین  برهدر  که  کشانبیند  را  بهای  محلی  کشان  طرف 

چاق  .بردمی مرد  آنجا  پسوچلهدر  مسخره  ای  کلی  می  ،کردن از  را  سپس  بره  و  خرد 
بره را می  .دهددستور کشتنش را می با دیدن  شاگردان آن مرد چاق  بره فضوله  کشند. 

می صحنه  آدماین  که  مینالد  همیشه  میها  حیوانات  حال  به  دلشان  اما  گویند  سوزد 
 زنند.واقعیت چنین نیست و فقط حرف می

ها برای ثروت بیشتر  ند به خاطر خودخواهی است. اینکمی  هایی که انسانهمه کار 
وار را دوست دارند  های برهکشند. اینان ملتهای خود را میجنسهم  ،یا غرور یا زمین

خاطر منافع  وار نیست، بلکه بهاین کار برای رفاه آن مردم بره  .کنندو به آن رسیدگی می
کنند. مردم باید به قط و نابودش میها سا وار باشد، آنهر ملتی که بره  .خودشان است

. در  سازندو خود را آزاد کنند  حرکت  ،گاه باشند و با تکیه بر خدا و زیرکیآ مسائلاین 
خود  گوید اگر معنای شعر را فهمیدی، پس امروز و فردا نکن که کارها خودبهآخر می

 ( 1356 مجمع،رک. آید. )شوند و آزادی به دست نمیدرست نمی
متن   نوشته  در  سیاه  رنگ  از  چیزی  داستان 

تنها است.  مخاطب    ،نشده  که  است  جلد  روی 
میبره را  سیاه  کفشی  ای  در  را   پا  دو  هر  که  بیند 

میمی  کرده،سفیدرنگ   نگاه  جلو  به  و  کند.  خندد 
نشده ذکر  کتاب  طراح  تخصص  البته  و    نام  در 

که    ینویسنده نیست  هم  طراح    یدربارهحاضر 
نمای اظهارنظر  جستکتاب  به  تنها  پس  وجوی د. 

از   جزئی  البته  که  پرداخت  خواهم  تصویر  معنای 
 اش را خواندیم. متنی است که خالصه

 
 اند: رنگ سیاه را به معانی زیر دانسته

هراسپرهیجان • و  پیامترین  مادی.  دنیای  رنگ  نقطهآورترین  و  سکوت  مقابل    آور 
 (14: 1390)نصیر،  درخشش نور

 دنیای باستان اقتدار و شکوه در  •
 (71: 1391)دهقانیان و مریدی،   اقتدار و شکوه در دنیای مدرن •



 159                                     اسداله نوروزی /ماهی سیاه کوچولو در معنایی متفاوت از رنگ سیاه

    

 

 مرگ، عزاداری و سوگواری  •
 ( 49:  1388)رضایی و عزیزی،  تی فراق و بدبخ   سالی، خشک   فقر،   بدبینی،   اندوه،   کینه،  •
بی • و  استبداد  و  فساد  و  آناختناق جامعه، ظلم  بر  نجاتی،   عدالتی حاکم  و    )رنجبر 

1392  :64 ) 
 (.23: 1393  )حسینی کازرونی و سراجی،تشبیهات حسی توصیفات ساده، طبیعی و  •
 (94: 1370، چیز )لوشرنفی همه •
 ( 17)زخرف/غم نفاق و  •

شود، منفی است و مفاهیمی که بر رنگ سیاه بار می  ی بینیم همهطور که میهمان
نکته همان  سرشار  این  که  است  »ر  پردازد.میآن  به  ای  که  دارد  عقیده  سرخ  او  نگ 

معمواًل مترادف با انقالبیگری و مبارزه و شهادت و... است و حال آنکه رنگ سیاه در این  
(. در این  35:  1367ها بار منفی دارد و نماد جهل و تاریکی و... است« )رهگذر،  نوع قصه 

گمان رنگ سیاه بره فضوله یا ماهی سیاه  میان فقط اقتدار و شکوه، معنایی مثبت دارد و بی 
 ها نیست، چراکه نه مقتدرند و نه با شکوه.  ی اقتدار و شکوه آن ولو نشانه کوچ 

را   کتاب  این  است  از ممکن  باتوجه  کوچولو   سیاه  ماهی   متأثر    ی به خالصهبدانیم. 
، در کوچولو  سیاه  ماهیوجود داشتن شباهت کلی به    بینیم که این منظومه بامی  ،داستان

دهد این  که به ما اجازه می  ایبرجسته  یمتفاوت است. نکته  آنسیر حوادث و نگاه با  
مفاهیم آگاهی و   ؛، شباهت کلی مفاهیم درونی استکنیممنظومه را در این مقاله بررسی  

را در این زنجیره    آن  توانستیممبارزه. چنانچه این منظومه از این مفاهیم خالی بود، نمی 
تصویر بره سیاه که پا در    ،بینیمآشکارا در تصویر می  طور کههمانماییم.  با هم متصل ن

حتی اگر معنای کنایی پا در کفش    ؛رسدنظر میآمیز بهکفش سفید نموده است، شیطنت
دیگران کردن را نیز در نظر آوریم، پرسش هنوز این است که چرا رنگ بره سیاه است؟  

 ر رفت. برای دریافت معنای آن باید قدمی فرات
 

   یرداستانی غ یرکودکانهی غ ی هامتن در اه یس  رنگ حضور . 2. 3
شماره.  1 دو  در  منزوی  نقی  نو  یمجله  سرهمِ پشت  یعلی  سال    فرهنگ    1332در 

با عنوان  مقاله   به معرفی شورش   که در آن   «جنبش  بردگان زنگی در جنوب»ای دارد 
 پردازد.ها میسیاهان جنوب ایران و علت آن قیام
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میلیوناو می افراد سیاهنویسد شورش  و شرق خلیج فارس که  پوست در شمال  ها 
زیر استثمارهای وحشیانه قرار داشتند، پس از پانزده سال تحمل رنج و مشقت شکست  

برای این منظور است که    .ا روشن کندخواهد علت این شکست رخورد، و اکنون او می
  ، ابتدایی خویش  ی (. او در مقاله682الف:    1332  منزوی،رک.  نویسد )ای میچنین مقاله

مواجهه    ؛چگونگی ورودشان به سرزمین ایران قبل از اسالم  ؛تاریخ بردگان سیاه جنوب
دوم    یمقاله  . درکندمی  را بررسی با اسالم و پذیرفتنش و قیام در برابر خلفای عباسی

ابتدای  رهبران جنبش سخن می  یدرباره در    ها جنبش  »این  نویسد:مقاله می  اینگوید. 
  چیزبی  دهقانان  و  بردگان  عصیان  صورتبـه  بـلکه   نبود  شده رهبری  و  نـقشه   با   یکهیچ
  گرفتند ومی   به گردن  را  او   رهبری  و  آمدندمی  گرد  تن  چند  یا  یک  به دور  اینان  .بود

 ،گرفتمی  انجام نقشهبی کارها  و نداشتند روشن هدف و  بودند ناپخته رهبران این چون
  شکست   البته   .است  گردیده  منتهی  شکست   به  ظاهر   صورت  در  هاجـنبش  این  همه

  .(60 ب:1332 )منزوی، دانست« ایدئولوژی  قطعی شکست  نباید را ها جبنش این نظامی
را وامی بنویسد؟ حتماً  یدربارهدارد که  چه ضرورتی محقق  مقاله  اتفاقی  او    چنین 

باشد؟ آیا    ایمسئله  چنین  یای را بیان کند. چرا این نگفته باید دربارهخواهد نگفتهمی
عدالتجنبش به  های  ناچاری  سر  از  محقق  و  بوده  کم  ما  کشور  تاریخ  در  خواهانه 

 است؟   توصیف قیام سیاهان در گذشته، پرداخته
به قلم سیدهادی خسروشاهی    1353: این کتاب در سال  هان آمریکااسالم و سیا  .  2

کند: »مقصود ما در این کتاب فقط نظری  و هدفش را چنین بیان میا  .نوشته شده است
کوشش و  برنامه  تاریخ، هدف،  پیرامون   گروهعادالنه  این  اسالم  -های  راه    -ملت  در 

تکیه بر    .(5:  1353  سروشاهی،)خ  رفع تبعیضات نژادی ظالمانه در ایاالت متحده است«
می رهنمون  دیگر  سمت  به  را  ذهن  کالم،  این  در  فقط  گزارهواژه  این    یشود.  »فقط 

  «فقط» . نویسنده چرا از  باشد   این   جز  تواندمیاست« حاوی معنای ضمنی دیگری است:  
خواهد ممیز سانسور دوران پهلوی را مجاب کند که  او می  ؟ احتمااًلکرده استاستفاده  

 هیچ هدف دیگری ندارد.
وضع کنونی    و  طور اجمال: سیر تاریخی»ما در این کتاب به  در ادامه نوشته است:

ارزیابی می و  بررسی  را  به ملت اسالم...  آنکه تحت  جمعیت موسوم  بدون    تأثیر کنیم، 
)همان:   باشیم.«  آمیز هواداران آنان قرار گرفتهغراقسخنان ا  یادعاهای دشمنان یا فریفته

»آینده سی میلیون سیاه آمریکایی    نویسد:یازده با خط سیاه درشت می  ی( در صفحه5
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خسروشاهی عقیده دارد که رهبر این گروه، شخص    «.در دست همین گروه خواهد بود
 (. 11 )همان: و باید این اشتباهات را تصحیح کرد  دارداشتباهاتی  ،عالیجاه محمد

نوشته    1349ای است که حکیمی در سال  : مقاله«اسالمی  جنبش   و   سیاه  آفریقای»  .3
مجله در  با    یجعفر   معارف  یو  مقاله  این  است.  رسیده   یدرباره  هاییجملهبه چاپ 

برادر ما در کشورهای    نویسد:شود، سپس میبالل حبشی آغاز می »امروز... رزمندگان 
کرده آغاز  را  عظیم  سخت  نبردی  رودزیا  و  جنوبی  مسلمانان  آفریقای  مبارزه  اند. 

می آغاز  نژادپرستان  نظر  زیر  که  آفریقایی  واق  ،شودکشورهای  همه  در  مبارزه  ادامه  ع 
بی هرگونه  با  خویش  مسئولیت  به  وقوف  با  که  است  سیاست  مسلمانانی  و  عدالتی 

می مبارزه  جلوتر194-193:  1349  )حکیمی،  «.کنندآپارتاید  کمی  چرخشی    ،(.  مقاله 
دهد  دارد به سمت مبارزات مردم ویتنام و هند بر ضد اشغالگری. این چرخش نشان می

مطرح مسکه  درباره  یلهئنمودن  او  دیگر.  چیزی  بیان  برای  است  دستاویزی    یسیاه، 
او یکسره بر نرمی و پرهیز خشونت متکی نبود، بلکه به    ینویسد که مبارزهگاندی می

 . (196 همان:رک. ) داد تا قدرت بگیرندظالمان فرصت نمی
متن به  بازگردیماینک  قبلی  تاریخیِبردگان  جنبش  ینویسنده  .های  زندگیِ  یک    ، 

و گفته بود که رهبری ناپخته و نداشتن هدف باعث شکست    کردهقیام سیاه را بررسی  
شده متن  قیام  در  از  است.  نوعی  به  و  است  قیام  و  مبارزه  از  صحبت  نیز  دیگر  های 

 شود.رهبری مبارزه و شرایط آن صحبت می
بیفکنیم  سیاه  برهبه   نظری  شاعرانه  .نیز  ظاهر  پشت  که  است  سیاهی  هم  ش،  ا او 
آشکارا بر ضد    ،است و در چند جمله  دادن راه را برعهده گرفته هدایت و نشان  یوظیفه

 طلبد. گوید و از خوانندگانش قیام میتبعیض سخن می
 

 سیاه  رنگ معنای  فهم  در  زمانی شرایط   تأثیر. 3. 3
اتفاقات آن  گزار بر آرا و عقاید خواننده، زمانه و  تأثیرقسمت دیگری از فرهنگ و تمدن  

  ی شود که ویژهباعث درک نکاتی می  بلکه  خواننده از روزگار خویش جدا نیست  .است
بخش سیاهان در سراسر دنیا از عوامل  های رهاییهمان دوران است. به گمان ما نهضت

زیر  تأثیر نمودار  در  منظور  بدین  است.  بوده  سیاه  رنگ  معنای  درک  در  سال  گزار 
قرن   در  مستعمرات  میالدیاستقالل  شده   بیست  جامع  از    است.  شمارش  اطلس 

 .(: کشورهای مستقل جهان1387) گیتاشناسی
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چهل تا پایان دهه هفتاد    یبینیم که از ابتدای دههجدول باال میهای  داده  بر اساس

توان دریافت،  های استقالل مستعمرات است. اکنون از نمودار زیر میاوج سال   ،میالدی
از   که  تقریباً  1980تا1940کشورهایی  رسیده  1358تا 1320از    یعنی  استقالل  از  به  اند، 

 ند.اهها بودکدام قاره

 
می همان  مشاهده  نیز  نمودار  در  که  قاره طور  در  کشورها،  این  بیشتر  آفریقا  کنیم،  ی 

برای ملت ستم هستند  آفریقا  انقالب، شمع دیده .  از  پیش  ایران  این  ی  بود.  برافروخته  های 
آن  سال مسئله  در  شریعتی،  شهید،  معلم  که  بود  آشکار  طور  به   1352یا    1351های  قدر 

که سیاه را  ،  فرانتس فانون و امه سزر برای پاسخگویی به اروپا » کرد:  مستقیم به آن اشاره می 
خوانند تا ثابت کنند  سیاهان را به گذشته می   ، داند فرهنگ و تمدن و تاریخ می فاقد گذشته و  

که سیاه صاحب فرهنگ و جامعه و تمدن و تاریخ بوده است. این است که برای فانون و  
سازی  فرهنگ   ی کننده ای ثابت هر رنگی و هر شعر و اسطوره   سزر هر رسمی، هر حرکتی، 

وجودم احترامشان    ی که با همه   ، از روشنفکران بزرگ ما سیاه است و قابل احترام و بسیاری 
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می می  تقدیسشان  و  چهره گذارم  عزیزترین  و  می کنم  امروزشان  متفکر  شعار    ، شناسم های 
اندیش و مترقی آفریقا را شعار ما اعالم کردند، که بسیار مترقی است، اما  روشنفکران بزرگ 

 (. 219:  1393)شریعتی،    «نیازمند تصحیح کوچکی نیز هست 
اندیشه  ،متناین  در   فرهنگی  و  تاریخی  شرایط  نشان سیاه  یشریعتی  را  پوستان 

دنبالهمی در  قیام  رهبران  اشتباه  به  دیگر  طرف  از  و  اندیشهدهد  از  صرف  های  روی 
آنان اشاره می آوردانقالبی  با متونی که  به  ایه کند. اگر این متن را همراه  آیا  م، بخوانیم 

 شویم؟تر نمیکه ما نگریستیم، نزدیک منظردرک معنا از این  
انتخاب»   :نویسدمی  لوشر  صدر  در  شخصی  برای  سیاه  رنگ  باشداگر  او    ،هایش 

گرچه احتمال دارد این عمل را با    ،خواهد در برابر سرنوشت و تقدیر ایستادگی کندمی
 .(94: 1370« )لوشر،  ناشیگری انجام دهد
که   متونی  ت   یمنزلهبهآیا  را  لوشر  گفتار  همین  شد،  نقل  نمیأشاهد  آیا  یید  کند؟ 

روشن کوچولو،  سیاه  ماهی  به   یکنندهسیاهی  دیار  این  مردمان  که  نیست  حقیقت  این 
کشد؟  دنبال نمیآیا سیاه معنای قیام بر ضد تبعیض را به جنبش و قیام سیاهان بنگرند.

. چنانکه  گرددمیممکن  تأویلپاسخ تنها با   ؛کن نیستها ممپاسخ صحیح به این پرسش
معانی   از  یکی  یا کالم    تأویل،گفته شده  از شیء  پنهانی  مراد  و  مقصود  بیان  و  تفسیر 

 .(85:  1389فالح پور، رک. ) است
  

 کودک  ادبیات  و  استعاری هایداستان. 4. 3
می در  اکنون  استعاری  داستان  جایگاه  که  پرسید  نوجوان   توان  و  کودک  ادبیات 

 توانند برداشتی داشته باشند؟ کجاست؟ و آیا کودک و نوجوان از این مفهوم می
های کودکان را  قصه  ، رحماندوست در کتابی که برای مرکز تربیت معلم نوشته است

  کند.میبندی  نظر تقسیممدبه زمان پیدایش، پیام، موضوع، سبک و سن مخاطب  باتوجه
  .های واقعی و غیرواقعیداند: قصهها را دو دسته میقصه  ،سبک  یبهجناو همچنین از  

افسانه  دوم  یدسته شامل  قصهرا  میها،  تمثیلی  و  سمبولیک  استعاری،  رک. )  داندهای 
 دهد.( البته او بیش از این توضیحی نمی34:  1369  رحماندوست،

ای  اند، اشارهای ادبیات کودک را نوشتههای مرجع و پایهدو محقق دیگری که کتاب 
انگیز و نو و واقعگرا  ایاغ سه نوع اصلی شفاهی، شگفتبه داستان استعاری ندارند. قزل 

(. دیگری داستان را در دسته نثر روایی  197-125: 1385)ر. ک قزل ایاغ،   شمرد را برمی
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د نظر  از  و  داده  تعلیمی،قرار  عشقی،  حماسی،  را  آن  و   رونمایه  فلسفی  و  عرفانی 
   .(67-66:  1385 نعمت اللهی،رک. است ) اجتماعی جای دادهانتقادی

های  ، داستاننوجوانان  و  کودکان  ادبیات و    کودکان  ادبیاتاما نویسندگان دو کتاب   
های واقعی  اند و داستانهای واقعی و افسانه جای دادهقصه  یدسته   این گروه را در دو

دسته طبقه  شش  در  صحنهداستان  .1:  اندکردهبندی  را  از  زندگی  هایی  مختلف   های 
حیوانی داستان.  2؛  کودک ماجراییداستان.  3  ؛های  تاریخیداستان.  4  ؛های  .  5؛  های 
طنزآمیزداستان و  فکاهی  )داستان.  6  ؛ های  عاشقانه  و  احساسی    ،جعفرقلیانرک.  های 
 .(109: 1387 حجازی،؛ 37:  1391

های حیوانی  در گروه داستان  کوچولو  سیاه  ماهیداستان    ،بندی فوقبر اساس دسته
ها حیوانات احساسات  اند »در این داستانها نوشتهدر تعریف این داستان  .گیردجای می

بر اساس توضیحی که در این    .(120:همانرک.  )  یند«گوندارند و به زبان ما سخن نمی
آمده،   نمی  کوچولو  سیاه  ماهیقسمت  در  را  اینان  اما  داد.  جای  قسمت  این  در  توان 
افسانه طبقهقسمت  نوعی  آن  ها  تعریف  در  و  دارند  سخنگو  حیوانات  نام  با  بندی 

کنند و  اندیشند و احساس میها حیوانات... مانند انسان میاند که »در این افسانهآورده 
ادبیات کودک120،)همان  پردازند«تحلیل وقایع می  بهدر بسیاری از مواقع     ،(. محققان 

  ی دانند: گونهنه را نیز دو نوع میهای عامیاافسانه  یحیوانات سخنگو از دسته  یافسانه
و گفته  یگونه  تمثیلی  نوع  دو  این  تعریف  در  و  گونهاستعاری  در  که  تمثیلی    ی اند 

اینکه سخن می با  با    ،اندیشدگوید و میحیوان  در دنیای واقعی خویش وجه اشتراکی 
آن جهت از  که  دارد  انسانی  می  ،شخصیت  نمونه،  ؛شودمثال  دنی  برای  در  که  ای روباه 

با حیله افسانه  ،کندگری شکار میواقعی  این  آدمدر  مثال  در  های حقهها  اما  است.  باز 
های استعاری شخصیت حیوان خارج از داستان با شخصیت داستانی او تناسب  داستان

جای او  مشخص است که انسانی درون پوست جانور است و به   ماهیتی ندارد و کامالً
   .(42: به نقل از فرخ صادقی فرقلیان،جع) گویداندیشد و سخن میمی

این محققان نوشتهباتوجه آنچه  باید در    کوچولو  سیاه  ماهیآشکار است که    ،اندبه 
نکته  یافسانه  یدسته به  توجه  اما  استعاری قرار گیرد  ای ضروری  حیوانات سخنگوی 
دانند و تر این طبقه میبزرگ  یهای عامیانه را دستههر دوی این محققان افسانه  ؛است

افسانه برمیبرای  خصوصیاتی  عامیانه  با  های  که  تطبیق    کوچولو  سیاه  ماهیشمرند 
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و شخصیتنمی وقایع  تکرار  مشخص،  پایان  و  شروع  شفاهی،  نقل    نداشتن   و  هاکند: 
 ند.   خاص از جمله آن خصوصیات هست ینویسنده

ساالن  کودکان برای بزرگ  یاین کتاب به بهانه  که  نظر برسدگونه بهممکن است این
  .(42:  1380  احمدی،رک.  )  منتشر شده است و به همین علت مناسب کودکان نیست

بزرگ که  است  صحیح  نظر  این  کتابگرچه  قبیل  این  استعاری  معانی  را  ساالن  ها 
  انقالب   یان، اما برخی از اندیشمندانی که دربارهکنند نه کودکان و نوجوان استخراج می

گفته  و سخن  آن  ضروریات  و  دوران حوادث  در  کودک  که  معتقدند  نکته  بدین  اند، 
می بزرگ  ناگهان  بسیار    .شودانقالب  انقالب  دوران  در  کودکان  شخصیت  واقع  در 

شوند که  آنان نکاتی را متوجه می  .های پیش و پس از انقالب استتر از سال رشدیافته
 فانون، رک.  )  کودکان نه پیش از آن دوره و نه پس از آن زمان، هیچ توجهی بدان ندارند

می  ؛(134:  1384 بهرهبنابراین  به  کودکا توان  از  برخی  درک  مندی  در  نوجوانان  و  ن 
 معنای استعاری نهفته در این داستان باور داشت. 

 

 ی ر یگجهی نت. 4
 توان متصور شد: به مطالب ذکرشده دو نتیجه را میباتوجه
داستان  .  1 که  دورانی  آن  قرار    کوچولو  سیاه  ماهیدر  توجه  مورد  و  شد  نوشته 

به سیاه  رنگ  همهگرفت،  به  یجز  نیز  دیگر  مفهومی  به  خود،  پیشین  برده مفاهیم  کار 
است: مبارزه در برابر استبدادی که روزگار بر ستمدیدگان تحمیل نموده بود و    شدهمی

 نجات از تقدیر.  
درنظرگ بدون  سیاه  رنگ  خوانش  که  معتقدیم  مقاله  این  در  و  ظرفیت  اکنون  رفتن 

کند و زمانی و تاریخی آن دوران، هیچ معنایی از انقالب را به ذهن خواننده متبادر نمی
کردن داستان ذکرشده از  انجامد که از سرشار نقل نمودیم، با خارج به همان گفتاری می

زیرا چنانکه گفتیم محققان عقیده    ؛توان به نتایجی دیگر دست یافتاین زاویه دید می
 صورت قطعی نهایی نخواهد بود.  یچ معنایی بهدارند ه

ها قابل فهم بوده و وم نماد مبارزه با استبداد و استعمار در آن سال هرنگ سیاه به مف 
است. کسانی که آن روزگار را به    پس از آن دوباره این مفهوم نمادین را از دست داده

بودگی سیاهها  نام ببرند که در آنمتونی دیگر را نیز    هایاد دارند شاید بتوانند به جز این
 همراه بود، نه مفاهیم منفی رایج در رنگ سیاه. با مفهوم مبارزه، پیروزی و غلبه بر موانع
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بزرگداشت مطالب حجازی و   اینکه نویسندگان این مقاله، ضمن رعایت احترام و .2
کتاب در  از  جعفرقلیان  که  دربارهآهایی  آنچه  که  برآنند  شد،  نقل  بندی  دسته  ینان 

کتاب در  سخنگو  هستند،  مذکورهای  حیوانات  کودک  ادبیات  مطالعاتی  منابع  از  که   ،
دارد بازنگری  به  احتیاج  شده  دسته  ؛نوشته  در  که  واقعی  داستان  یبدین صورت  های 

 شوند.  های جدید جای دادهافسانه یاین نوع باز شود یا در دستهجایی برای 
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  ی مارهش  ،7سال.  قبسات.  «هرمنوتیک  و  شناسیزبان»(.  1381. )سیدمحمدجواد  سهالنی،

 .49-39 صص  ،25  پیاپی  یمارهش ،3
)شاه پدرامکتاب»(.  1386آبادی، حمیدرضا.  نگار  گزارشگر:  انقالب،  ماه      .«های  کتاب 

 . 160-156صص  پنجم، ی، شماره7، سال  کودک و نوجوان
 . قلم: تهران ،16 آثار مجموعه ،1ج. شناسیاسالم(.  1393. )علی شریعتی،

 . مهر سوره: تهران ،1 ج ،ادبیات به شناسی زبان از(.  1383. )کورش صفوی،
 . 40-11 صص ، 1ی مارهش ،زبان علم .«معنی؟ کدام »(. 1392. )ــــــــــــــ

  جدید  و  سنتی  رویکردهای  در  متن  فهم  معناشناسی  مبانی»  .(1387. )مهیار  مقدم،  علوی
،  206  یمارهش،  51سال  ،  تبریز  دانشگاه   خارجی  زبان   های پژوهش.  «ادبی  نقد 

 . 27-1صص

.  الجزایر  انقالب  پنجم  سال   ؛انقالب  یک   شناسی   جامعه   بررسی(.  1384. ) فرانتس  فانون،
 . حقیقت: تهران ،تابنده نورعلی  یترجمه
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( مردم»(.  1347فرنود، غالمحسین.  پیاپی    یمارهش،  5  یماره، ش3دوره    ،آرش.  «معلم 
 . 60-57صص   ،18

 .حکمت: تهران. مالصدرا تفسیری  روش و اصول  مبانی،(. 1389. )مجید پور،فالح

 .سمت: تهران. خواندن ترویج و نوجوانان و کودکان  ادبیات(. 1385. )ثریا ایاغ، قزل
 . حسام: تهران ،مهرادپی لیال یترجمه .هارنگ روانشناسی(. 1370. )ماکس لوشر،

 .بعثت: تهران. فضوله بره(. 1356) [.حسین] مجمع،
 .چیستا: تهران. اسطوره یک ساختار: صمد(.1381.)علی عباسی،  و محمدهادی محمدی،

)امیرحسین  مدنی،  و  متون  انتقادی  نامهپژوهش.  «هرمنوتیک  چیستی  بررسی»(.  1391. 
 . 96-85 صص  ،24 پیاپی  یمارهش اول،  ی، شماره12، سال  انسانی  علوم های برنامه

معلمین در   یجامعه.  «جنوب  در  زنگی  بردگان  جنبش»(.  الف  1332. )نقی  علی  منزوی،
 . 60-67  صص، 8 ی ، شماره2. سال نو فرهنگ راه

در   یجامعه  .«جنوب  در  زنگی  بردگان  جنبش»(.  ب  1332)  .ـــــــــــــــ معلمین 
 . 61-68  صص، 9 ی ، شماره2سال ،  نو فرهنگ راه
  گالری  در  حکیم  نمایشگاه  به  نگاهی  ؛سیاه  رنگ  با  تخیل  بازی»(.  1390. )علی  نصیر،
 . 14، ص 200  یشماره نامه هنرهای تجسمی،دوهفته، تندیس. «اثر

)فرامرز  اللهی،نعمت  ارزشیابی،  شناسایی،  ؛نوجوانان  و  کودکان  ادبیات(.  1385. 
 . مدرسه: تهران .ارزشگذاری

  ی ترجمه.  جستارها  گزینه:  مدرن  هرمنوتیک(.  1379. )دیگران  و  ، فردریش ویلهلمنیچه
 . مرکز: تهران و همکاران، احمدی بابک

 و   نظری   های دیدگاه؛  یکدیگر  بر   متون  تعامل  ،بینامتنی  (.1382)   .کریستین  ویلکی،
ترجمههانت  پیتر   گردآورنده  .کودکان  ادبیات  در  انتقادی  و   کرمانی   علیرضا  ی، 
 .فاطمی کوثر: تهران ،آبادی ابراهیم علیرضا

  ی ماره، ش2ی، دوره آرش.  «بینی ماهی سیاه کوچولو جهان» (.  1347هزارخانی، منوچهر. )
 .29-17، صص 18پیاپی    یماره، ش5

 . تهران: هما.ادبی صناعات و بالغت فنون(. 1374الدین. )همایی، جالل 
)غالمحسین  یوسفی، : زر  کاغذ   ؛«بهار  استاد  شناسیسبک  به  نظری»(.  1386. 

 .سخن: تهران. تاریخ و ادب در هایییادداشت
 


