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Abstract 

One of the important issues that has entered the field of literary and artistic 

criticism in recent years is the topic of cultural semiotics. The relationship 

between cultural growth and symptoms is one of the most controversial 

issues that has entered the field of child and adolescent studies through 

technology. Considering the creation, promotion and transfer of Ashura 

culture among the younger generation in the era of technology and media, 

has produced numerous cliparts for the children and teenagers in Iran. The 

semantics of signs in lyrics and images of clip art can be analyzed and 

criticized. In this paper, we used a descriptive-analytical method to 

examine the outer and inner layers of the signs in the Ashura clip art in 

"Object Objectivity" and "Transmission". The purpose of this study is to 

determine the role of signs in the creation, transfer and continuation of 

Ashura culture by means of poetry and illustration in animated cliparts for 

children .The findings show that in most of the selected cliparts, the outer 

layers of the signs have direct messages, and the creators have put in place 

shared doctrines based on social religious culture with the poetry and the 

image for children. Among the main teachings of Ashura are a more 

martyrdom and a significant part of the signs associated with the oppression 

of the Prophet Muhammad's family. There are weaknesses in the inner 

layers of the signs, the most important of which is the limitation in the 

capacity to extract. 
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  چكیده
هاي اخير وارد حوزة نقد و بررسي آثار ادبي و هنري شده، مبحث يكي از مباحث مهم که در سال

ل در ها از مسائل قابل تأمشناسي فرهنگي است. ارتباط رشد فرهنگي با تنفيذ نشانهنشانه

 است.شدهدستاوردهايي است که از مسير تكنولوژي وارد حوزة مطالعات کودک و نوجوان  
توجه به ايجاد، ترويج و انتقال فرهنگ عاشورايي در ميان نسل جوان در عصر فناوري و رسانه، 

هاي متعدّد و ارزشمندي براي گروه کودک و نوجوان در کشور ايران شده سبب توليد نماهنگ

ين مقاله ا ها قابل تحليل و نقد است. درکه اشعار و تصاوير موجود در آن از منظر معناشناسي نشانه

ني در هاي ديهاي بيروني و دروني نشانهاست تا جنبهتحليلي تالش شده -به روش توصيفي

بررسي شود. هدف از اين « دهندگيانتقال»و  «عينّيت دارندگي» هاي عاشورايي از زاويۀنماهنگ

صوير ت ها در ايجاد، انتقال و تداوم فرهنگ عاشورايي به کمک شعر وبررسي، تعيين نقش نشانه

 اغلب دهد درها نشان مياست. يافتههاي انيميشني به کودکان و نوجوانان بودهدر نماهنگ

هاي مستقيمي دارند و سازندگان، هاي ديني پيامهاي بيروني نشانههاي منتخب، جنبهنماهنگ
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اجتماعي به کمک شعر و تصوير در اختيار  -هاي مشترکي را بر مبناي فرهنگ دينيآموزه

طلبي بيشتر پرداخته شده و بخش ها به شهادتاند. از ميان آموزهان و نوجوانان قرار دادهکودک

هاي بيت)ع( است. در بخش جنبه ها در ارتباط با شرح ظلم و ستم به خاندان اهلفراواني از نشانه

 ترين آن، ايجاد محدوديت در ظرفيت خوانششود که مهمهايي ديده ميها، ضعفدروني نشانه

 است.  

 

 .شناسي، آموزة ديني، نماهنگ، عاشورا، کودک و نوجواننشانه هاي کلیدي:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 /  1131 بهار و تابستان، 11پياپي ، 1، شماره هشتمسال مجله پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي    

 
 

 مهمقدّ -1

ت، فرهنگ،  شود که مبيّن هويّهايي مطرح ميهاي موجود در هر جامعه با نشانهمؤلفه

از  شناسيشناسي، آموزش و انتقال مفاهيم جاري در آن جامعه است. دانش نشانهزيبايي

هاي پژوهش ۀدر عرصاست. مختلف علوم راه پيدا کردههاي دوم قرن بيستم به حوزه ۀنيم

ا حقيقت بها گزارهنسبت متنوع و هاي ت ارجاعي گزاره، اين علم به بررسي ماهيّگوناگون

اط بشر رتبا زيرا ؛ستبا توليد معنا هاارتباط نشانه ،آنچه در اين دانش مهم است .پردازديم

گيرد که معنا، تفسير و تأويل خاص خود هايي صورت ميبا جهان اطراف خود از راه نشانه

 را دارند. 

و  گري، فراگيريبودن، خودتغذيهاتوماتيک»با  مصاديق مدرنيته ،در عصر حاضر

هاي جديد و ( است و دال2009 :111 Joshi٬« )به زندگي بشر تحميل شده  خودگرداني

دليل  به همين ؛استزندگي انساني وارد کردهبه اوري تحت عنوان فنهاي متنوعي را مدلول

اند و نقش آن را معنادار دتكنولوژي را صرفاً يک وسيله و ابزار نمي ،هايدگر است که

نولوژي وروديافته ات آن، نوعي تكها و مشتقّ(. رسانه1997 :10 Heidegger٬) بيندمي

د سبب . اين رويكراستشماري هاي فرهنگي بينشانه که حاوي اندبشري به زندگي مدرن

خود  شناسي جايي برايهاي تجاري در مبحث نشانهشده که راديو، تلويزيون و حتي آگهي

ها متنوع و مختلفي را از طريق نشانهها، مفاهيم .  رسانه(12: 1113آسابرگر، ) داشته باشند

ک رسانه کم ةهاي فرهنگي ارائه شده در حوزدهند. بررسي نشانهبه مخاطبان انتقال مي

(. نقش Barker،1001 :11نمايان شود )توليد و تثبيت يک فرهنگ کند تا سير مي

در کشور  ،ها به مخاطبانتصويري در انتقال فرهنگ ديني از طريق نشانه -هاي صوتيرسانه

 ايران قابل توجه است.  
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 بیان مسئله -1-1

ک تصويري با کم -هاي صوتيفرهنگ ديني يكي از مقوالتي است که در حوزة رسانه

شود. اگرچه در هاي انيميشني به گروه کودک و نوجوان ارائه ميها در نماهنگنشانه

د؛ الظاهر نداررا عليهاي حيات مدرنيته ويژگي ،است که دينبر اين بوده مواردي گمان

ارتباطات  ۀهاي جديد در عرصراحتي توانسته حضور خود را با نشانه به اين مهم اما

 اجتماعي و فرهنگي اين مرز و بوم اثبات کند. 

ي سوم زندگ ۀگروهي جايگاه رسانه در انتقال فرهنگ ديني به کودکان را در مرحل

هاي اما واقعيت اين است که رسانه ؛(111: 1131بياتي،  آبادي وشاه)اند آنان قرار داده

 ايجاد و ترويج فرهنگدر  هاي انيميشنيديداري و شنيداري، همچون تلويزيون و نماهنگ

افت کنند که تأثير فراواني بر دريهايي را در الفاظ و تصوير با خود حمل ميديني، نشانه

سوي  ها مخاطب را بهنشانه ها به کمکفرهنگي کودکان و نوجوانان دارد. اين نوع رسانه

گرفته از تفكر جامعه است( هدايت و  نوعي هاي آن شكلفهمي معنادار از دين )که بنيان

 کنند.ت از دريافت در کودکان و نوجوانان ايجاد ميو لذّ حظّ

ها، نظام معنايي خاص خود را دارند و هاي گفتاري و تصويري موجود در رسانهنشانه 

رتز شود. گمنطبق با نيازهاي اجتماعي کودکان و نوجوانان ارائه مي هاي آنهارمتغيّ ،اغلب

ي ها رابطه وجود دارد تا جايهمعنايي برخاسته از نشان ميان فرهنگ و نظامِکه معتقد است 

توان بر اين اساس مي ؛(1311 :79 ٬ Geertz)شناخت هر يک وابسته به ديگري است  که

 ها به صورتورايي در کشور ايران در قالب نماهنگهاي فرهنگ عاشگفت نظام نشانه

ها، اي از سازوکار، برنامهمجموعه ،فرهنگ»کالم )شعر( و تصوير ارائه شده و از  آنجا که 

ها از (، اين نماهنگ121: 1113 )برسلر،« ة رفتار استها و قواعد براي اداردستورالعمل
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 جنبۀ از هانيستند. بررسي اين نشانهت فرهنگ اجتماعي کودکان و نوجوانان دور ذهنيّ

در  سکند تا کيفيت ايجاد، تثبيت و تداوم اين فرهنگ مقدّدروني و بيروني کمک مي

 ميان نسل جوان نمايان شود.

 

 ضرورت تحقیق -1-2

 هدايتگر اعمال فرهنگي ،اساس سطوح مختلف و توانشي که دارند هاي ديني برنشانه 

رايي هاي عاشوو انتقال آموزه ودکان و نوجوانان هستند. ارائهيعني گروه ک ،اجتماع  آينده

آيد. با توجه به اينكه هاي  اين حوزه به شمار مياز اهداف مهم در ساخت نماهنگ

، شده و اين توليدات دي در اين رابطه براي کودکان و نوجوانان ساختههاي متعدّنماهنگ

ات اطالع ،هاي شعر و تصوير نماهنگمحتوا در)شعر( و تصوير دارند، تحقيق  گفتار

دهد و قرار مي در اختيار هاي عاشورايي به اين گروهآموزه ۀاز چگونگي ارائرا  جامعي

 کيفيت اجراي اين امر تأثيرگذار باشد. ارتقاياند در تونتايج مي

 

 تحقیق ةپیشین -1-3
وع هايي که مستقيماً با موضها در نماهنگدر ارتباط با بررسي اشعار و تصاوير انيميشن 

 هنوز تحقيق علمي و دانشگاهي انجام ،شدهعاشورا براي کودکان و نوجوانان ساخته 

 به موضوع نزديک هاهاي اندکي از آند که بخشنهايي وجود دارمقاله است.نشده

ن به هايي از آکنيم که پاراگرافشناسي اشاره مينشانه حوزةاست.ابتدا به دو  مقاله در 

که  ( 1132) «کريم قرآن در فرعون ادبي شناسينشانه» ؛موضوع مورد بحث نزديک است

 رب پژوهش اين .استچاپ رسيده قرآني به ادبي هايپژوهش پژوهشي -علمي در نشريۀ

 در رعونف شخصيّت. استشده انجام هامون فيليپ شخصيّت شناسينشانه ۀنظري اساس
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 و تهگرف قرار مطالعه مورد، مدلول و  دال حيث از و شناسينشانه رويكرد با کريم قرآن

 استانيد کارکرد با فرعون شخصيّت اوصاف و القاب اسم، که استکرده اثبات نويسنده

در ارتباط با وضعيت انتقال دين به کمک رسانه به مخاطبان کودک و  .است همگون

در افزايش يا کاهش  ديني و غيرديني تلويزيون ۀنقش برنام»هاي مقاله ،نوجوان نيز

 ليداتتو و جمعي هايرسانه» و مقالۀ تحقيقات فرهنگي ۀنشريدر  از اعظم راوداد« دينداري

 ۀنشري رد به قلم ناصر باهنر« فرهنگي - ارتباطي رويكردي ۀارائ کودکان با براي ديني

اضر ها در متن حهايي مفيدي  از اين مقالهاست. بخشبه چاپ رسيدهتحقيقات فرهنگي 

 است.استفاده شده که در فهرست منابع  نيز آمده

  

 هاي تحقیقپرسش -1-4
 هاي  زير پاسخ دهيم:به سؤالتا آنيم  در اين تحقيق بر

 ها در اشعار وهاي بيروني و دروني نشانهاز عاشورا به کمک جنبههايي چه آموزه -

 شود؟هاي انيميشني به کودکان و نوجوانان انتقال داده ميتصاوير نماهنگ

ها در سطح اشعار و تصاوير آثار منتخب، چه نقشي در هاي بيروني نشانهجنبه -

 کنند؟تداوم فرهنگ عاشورايي ايفا مي

ها براي کودکان و هاي دروني نشانههايي در ايجاد خوانش از جنبهچه ظرفيت -

 نوجوانان در آثار منتخب وجود دارد؟ 

صورت  ابتدا هفت نماهنگ عاشورايي کودک و نوجوان را که به ،به همين منظور

شده  انتخاب ايم. مواردکرده، انتخاب شده توليد معتبر سازنده هايشرکت وسيلۀانيميشن به

 به اين شرح است: 
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ت؛ نماهنگ نتوليد تبيان ،«در سوگ محرم»نماهنگ نت؛ ، توليد تبيان«باغبان»نماهنگ 

پويا؛   ۀ، توليد شبك«حس غريب»نماهنگ ، توليد مرکز پويانمايي صبا؛ «سالم بر محرم»

يي پويانما ، توليد مرکز«الاليي عاشورا» پويا؛ نماهنگ ۀتوليد شبك ،«محشر کبري»نماهنگ 

 ، توليد مرکز فرهنگي هنري صبا. «موالي عشق»صبا؛ نماهنگ 

سپس موارد منتخب را بر اساس  ؛پردازيممي در اين پژوهش، ابتدا به ذکر مباني

 کنيم.هاي تحقيق بررسي ميپرسش

 

 بحث -2

 هاي عاشورايیوجوه نشانگانی در نماهنگ -2-1

ذاران بنيانگ (1311 – 1113) 1و چارز سندرس پيرس( 1311-1121) 1فردينان دوسوسور 

هاي زباني با وجود نشانه ،( هستند. از نظر سوسور11: 1113 آسابرگر،)شناسي دانش نشانه

شوند که با قرارداد پيوند دارند. اين همان چيزي است د صوت و آوايي مييک تصور، مولّ

؛ 13: 1111ي، سجود)گيرد آيد و داللت نام ميبه وجود مي 1مدلولو  1که از پيوند دال

ها از نشانه ار انسان ة استفادةشناسي علمي است که نحونشانه.  با اين نگاه، (11: 1111 گيرو،

 1و نماد 1شاخص ،2ها را در سه گروه تمثالنشانه ،. پيرسکندبراي ايجاد ارتباط بررسي مي

او تمثال را حاصل ارتباط فيزيكي با مرجع دانسته و شاخص را عنصري در  .استقرار داده

رش يت ميان دال و مدلول در نظر گرفته و نماد را توانشي براي پذعليّ ۀبرقراري رابط

تمثال  ،بر مبناي نگاه او .(1001 :192 Short٬)است قراردادهاي مختلف معرفي کرده

                                                           
1. Ferdinand de Saussur 
2. Charles Sanders Peirce 
3. Signifont 
4. Signified 
5. Icon 
6. Index 
7. Symbol 
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برخاسته از دال و مدلول است و نماد، مقصد  ۀشاخص، رابط است؛ يک نوع رجوع به مبدأ

افت ها قابل رؤيت و درياي از روابط برقرار است. تمثالزنجيره ،نهايي. ميان تمثال تا نماد

 ،اي براي کشف ساختارهاي بيروني و عيني هستند؛ در واقعو وسيلهبوده گانه با حواس پنج

 ۀني و فراتر از معناي صريح، وظيفمعناي ضم ۀائ. ارشودمعناي صريح از تمثال حاصل مي

روني بيروني و د جنبۀها دو نشانه .شودشناس است که از شاخص و نماد مستفاد مينشانه

ياد « داللت ضمني»و « ت لفظيدالل»دارند که روالن بارت از اين دو جنبه با عنوان 

 (.     11: 1311)بارت،  استکرده

ر د ،انيميشن براي کودکان و نوجوانان هاي عاشورايي در قالبسازندگان نماهنگ

ال توليد، ترويج و انتق ها،اند که هدف از آنهايي استفاده کردهاشعار و تصاوير از نشانه

 هاآن ها و تكثير معانيهاي مختلف نشانهاهداف عاشورايي به اين گروه است. کشف جنبه

 -محتواي ديني ،اييهاي عاشورنگري دارد. در نماهنگها نياز به ژرفدر نماهنگ

را بر « عناانتقال م»هاي اند و زمينهارائه شده ،دارند« عينيّت»هايي که فرهنگي با کمک نشانه

 اند.مبناي زيرساخت فرهنگي زندگي مخاطبان کودک و نوجوان فراهم کرده

 Daivis٬) 1دهندگيو انتقال 1داشتنعينيّت ،هااز نظر معناشناسي، دو ستون اصلي نشانه 

هاي سويه را در اليهمعنايي چند هايد بستر تعاملنانتواست. اين دو ستون مي (1  :1001

د. انعكاس فرهنگ ديني در متن و خوانش آن نها فراهم آوردروني با توجه به نظام نشانه

براي گروه کودک و  هاي عاشورايياز نماهنگرا دو انتظار  ،در پيوند با فرهنگ ديني

 معنا يدتول شرايط و معنا تکليّ بر معناشناسي دانش نشانۀ کند. هرچندايجاد مينوجوان 

 که اين طوري به ؛شودناديده گرفته نمي محتوا و صورت بين رابطۀدر آن  اما دارد، تأکيد

                                                           
1. Objectivity  
2. Transition 
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. از منظر (11: 1132  شعيري،) «کندمي توجه معنا تغيير و خلق توليد، شرايط» به رويكرد

در نظر  گونهها اينديني در انيميشن هايهاي نشانهجنبه دهندگي،انتقالو داشتن عينيّت

هاي عاشورايي براي کودک و نوجوان، بهترين نوع نماهنگ ،نخست ؛شودگرفته مي

ها توليدي در نظر گرفته شود که در اشعار و تصاوير، اهداف ديني عاشورا به کمک  نشانه

هنگي بستر فر ،ها و خوانش مخاطبموجود در نماهنگهاي ميان نشانه ،يابد و ديگر عينيّت

اي و نگرش جديد را  ايجاد کند و به طوري که بتواند سواد رسانه ؛الزم لحاظ شده باشد

 انتقال دهد. 

. بايد ها و زبان دين استسازي ديني کودکان، شناخت نشانهدر برنامه نخستين وظيفه»

بيانگر روش خاصي از تفكر است که در قالب به کودکان کمک کرد تا دريابند دين 

ها در اشعار و تصاوير . نشانه(13: 1131 )ترکاشوند،« استشده ات خاص خودش بيانادبيّ

ه ب ؛اندشده ات بيانکودک و نوجوان با اين نوع ادبيّ مختصّ ،هاي عاشورايينماهنگ

د. در ابتدا به آينه شمار مي) تصوير( ب )گفتار( و غيرزباني هاي زبانيعبارت بهتر، رمزگان

 شود.هاي عاشورايي پرداخته ميهاي عيني در تبيين آموزهنقش جوانب بيروني نشانه

 

 هاهاي عاشورايی در جوانب بیرونی نشانهآموزه -2-2

شوند. گفتار هاي شنيداري به سه گروه گفتار، موسيقي و صداهاي محيطي تقسيم ميرسانه

پيدا  عينيّتامكان  رمزگان متون ،شنيداري است که از طريق آن ۀترين رسانمهم ،و کالم

به تجر وسيلۀبه، آن چيزي است که عينيّتمنظور از  (.111-111: 1130کند )سجودي، مي

هاي عاشورايي کودک و نوجوان . اشعاري که در نماهنگآيدحسي به ادراک درمي

 ،راينشوند؛ بنابتصاوير همراه ميشنيداري است. اين اشعار با  ۀيک رسان ،شودخوانده مي

 شنيداري و ۀرسان ها،اي هستند که در آنچندرسانه ةهاي انيميشني يک پديدنماهنگ
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از  ،ها به دليل وجود عناصر مادياند. دريافت اين رسانهديداري در کنار هم قرار گرفته

 پذيرد. طريق حواس صورت مي

هاي مفاهيم ديني اعم از اصول و مباني، ارزشآموزش  در با در نظر داشتن اين نكته که

اعتقادي و احكام عملي، استفاده از روش نمايشي راه را براي ايجاد ارتباط با مخاطب 

هاي انيميشني نماهنگ (،11 :1131 ترکاشوند،) سازدکودک و نوجوان هموارتر مي

در عين  هاي ديداري و شنيداري هستند کهحاوي نشانه عاشورايي کودک و نوجوان،

ناصر عبر عهده دارند.  مخاطبان انتقال فرهنگ عاشورايي را به ۀوظيف ،«دارندگيعينيّت»

 ،تدهند که در نگاه نخسها را تشكيل ميبيروني نشانه ۀها، الينماهنگ ةدهندمحسوس ارائه

برخاسته از فرهنگ جامعه هستند. همان  ،اند. اين عناصرشدهبا مظاهر عيني نمايش داده 

 ،ر بارتست و از نظاخوانده« تمثال»اين مظاهر عيني را  ،طور که در مباني گفته شد، پيرس

« اخصش»هاي فرهنگ جامعه که ساختزيرها با اين نشانه عينيّتد. ننام دار« داللت لفظي»

ي و تداومي فرهنگ هاي اصلدر ارتباط است که پس از معرفي آموزه ،شودي ميتلقّ

 پردازيم. عاشورايي به تفصيل به کيفيت اين ارتباط مي

 

 هاي اصلی عاشورا در آموزه عینیّت -2-3

هاي اصلي عاشورا از ميان اي وجود دارد. آموزهدر فرهنگ عاشورايي مفاهيم بسيار ارزنده 

زاعي اهيم انتمف .شودگفتارها و رفتارهاي مستقيم حسين )ع( و يارانشان استخراج مي

 پور،؛ مهدي100: 1، ج1111مطهري )امر معروف و نهي از منكر  همچون توحيد و عبادت،

 ياري و برادري و صبر و تحمل، ايثار، وحدت، شهادت شجاعت، طلبي،آزادي ،(1 :1111

  شده از اين شمار است.ها به آن پرداخته( که در نماهنگ211-212: 1131پرور، سعادت)
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و نوجوانان را به دريافت  ها در جوانب بيروني، شرايط ورود کودکاننهنشا عينيّت

د تواننکند و به کمک آن، اين گروه ميهاي عاشورايي از جوانب دروني فراهم ميآموزه

قراردادهاي گروهي و مشترک فرهنگ عاشورايي را که بر مبناي بافت فرهنگي جامعه 

 رمزگذاري شده، بهتر دريابند.

 

 توحید -2-3-1

نفس به اصلي قيام عاشورا اصل توحيد است که امام حسين )ع( تا آخرين  ةتين آموزنخس 

ا غِياثَ سِواکَ ي معبوديا رَبِّ، ال »د بودند و در واپسين لحظات زندگي خود، ذکر آن پايبن

هاي منتخب کودک ( را بر لب داشتند. در نماهنگ211: 1131پرور، سعادت)« المُستَغيثين

است. در دهش هاي عيني در اشعار و تصاوير استفادهبراي تبيين توحيد از نشانه ،وانو نوج

 است: يكي از ابيات آمده

 ظهر خون موال به تسبيح و نماز

 

هییا راز و نییيییاز در مییيییان خییيییمییه   

نماهنگ موالي عشق()       

بيروني است. دين مردم ايران، اسالم  ۀاي لفظي در جنبنشانه ،«نماز»و « تسبيح» واژة

ت دانيّ تسبيح( در تأکيد وحشريف، روزي پنج نوبت نماز و ذکر )است و بر اساس اين دين 

شود. کودکان و نوجوانان مسلمان ايراني در فرهنگ ديني جامعه با خوانده مي پروردگار

انه را به عبود يگدعوت به عبادت م ،آشنا هستند؛ بنابراين« نماز و تسبيح»داللت لفظي 

 يابند.  هاي عيني درميکمک اين نشانه

ت به ها نسبت خداوند در تصاوير نماهنگها با موضوع وحدانيّدارندگي نشانه عينيّت

هاي تصويري، در بافتار فرهنگي زندگي کودکان و متن شعر بيشتر است. اين نشانه

 را دريابند؛ براي نمونه، هامدلول توانندنوجوانان وجود خارجي دارند و  آنان به راحتي مي
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؛ (نماهنگ حس غريب)« ال اله اال اهلل»است شدهتصوير پرچم سبزي که روي آن نوشته 

پرچم سبز اسالم و در دست  ،سوي نور که در دست راست ) ع( رو به تصوير امام حسين

تن مهر و برداش سجّاده، ، مانند تسبيح،همان(؛ تصوير ابزار عبادت)چپ، سپر جنگ دارد 

راي ها را ب؛ تصوير زناني که در غروب زانو زده و دست(نماهنگ سالم بر محرم)تسبيح 

تانش را به خود که دس؛ تصوير سبزپوشي با کاله(اند )نماهنگ محشر کبريکرده دعا بلند

نماهنگ موالي عشق(؛ تصوير چندين دست سفيد رو به )است سمت آسمان بلند کرده

همگي  (همان) نشسته و کنار او تسبيح است سجّاده بر(؛  تصوير سبزپوشي که همان)آسمان 

 .توحيد هستند ةبيانگر آموز

 

 طلبیآزادي -2-3-2

 طلبي است که از سخن مستقيم امام حسين)هاي اصلي عاشورا آزادييكي ديگر از آموزه

هاي نماهنگدر «. اگر دين نداريد، آزاده باشيد»شود که فرمودند: ع( مستفاد مي

 است: يک نمونه آمدهعاشورا  ۀطلبي در واقعشده براي تبيين آزاديبررسي

 خییونییم کییه دلییشاز مییردي مییي

 

امییا تشییییینییه لییبییش  ؛دريییا بییود   

 )نماهنگ محشر کبري(

بيروني نشانه بدون در نظر گرفتن ارتباط جنبي با ديگر عناصر در  ۀجنب ،در اين مثال

ما با در سازد؛ اشكل تمثالي، ابتدا درياي طبيعي  را به ذهن کودک و نوجوان  متبادر مي

ني را زبا ۀليسطحي از اطالعات اوّ« دريا»در کنار « دل»نظر داشتن شاخص ارتباطي، وجود 

فرهنگ   در« دل بودندريا»است.  ز  فرهنگ زبان فارسيکه  برخاسته اگذارد در اختيار مي

ه طور اين نشانه ب .«بودن و رفتاري آزادمنشانه داشتنبخشنده»يعني  ،اصطالحات کنايي
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 ۀالعدر مط»است؛ البته غيرمستقيم در ارتباط با حضرت امام حسين)ع( به کار رفته

گر بلكه در کنار و همراه با دي ؛شودتنهايي فهم نمي اندازهاي فرهنگي، يک نشانه بهچشم

و  به همين دليل بايد  (111: 1130 ،اض و ديگرانفيّ) «گيردها مورد تحليل قرار مينشانه

 ٬ Hall)ها تابع فرهنگ اجتماعي است در نظر داشت که رمزگذاري و رمزگشايي نشانه

اويري تص صورت استعاري با نمايشطلبي بههاي تصويري، آزاديدر نشانه (.111: 1311

هاي رتصو ،هاي انيميشنيتبيين آزادي در قالب نشانه است.آمده همچون کبوتر و پرواز

پرواز کبوترهاي سفيد در دل تاريكي )نماهنگ  کنيم:مشابهي دارد که به آن اشاره مي

ي که ؛ کبوتر سفيد(نماهنگ حس غريب)سوي آسمان  الاليي عاشورا(؛ پرواز پرندگان به

سپس به سمت آسمان  ؛نوشدتصويرش در آب افتاده و آب مي و نشستهلب حوض آب 

 نماهنگ سالم بر محرم(.)شود کند و محو ميپرواز مي

 سفر و فسق در اسارت پرواز کردن، پر، و قبيل داشتن بال از پرندگان طبيعي ويژگي

ي، صرفاست )در متون شده نمادپردازي پرندگان و تفسير تأويل، مايۀدست جمعي،دسته

صول تجسمي کودکان و نوجوانان، مح ۀ(. با توجه به اينكه پيشرفت سريع انديش21: 1111

هاي ذهني را براي آنان به هاي عيني، شرايط تجسماي است و نشانهکارکردهاي نشانه

نخستين امري که به ذهن کودک و نوجوان   ،(31: 1113) پياژه؛ اينهلدر،  آورندوجود مي

شود، پرواز و آزادي است که کودکان و نوجوانان با عيني متبادر ميهاي به کمک  نشانه

طلبي براي انتقال مفهوم و خوانش آزاديرا ليه شرايط اوّ ،فرهنگي ۀآن آشنا هستند. اين زمين

 سازد. فراهم مي« نماد»و « شاخص»به عنوان يک 
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 طلبیشهادتشجاعت و  -2-3-3

طلبي است که در اشعار و تصاوير شجاعت و شهادت ،اي ديگر در مفاهيم عاشوراييآموزه 

 اعتقادات و سرزمين از دفاع جريان طلبي درشهادت ۀمقولاست. ها فراوان آمدهنماهنگ

 در ؛استوارد بافتار فرهنگي اين کشور شدهبيشتر  ،جنگ تحميلي ةايران در دور ملت

به  کشور در ملي اصطالح  يک ) جهاد( و شهادت عالوه بر طرح در دين، مبارزه ،واقع

اسم مقاومت و پايداري و برگزاري مر ۀبه دليل ارتباط فرهنگ ايراني با مقول د.نآيشمار مي

هاي جمعي، ذهن کودکان و نوجوانان با چنين حسيني در ايام محرم، خصوصاً در رسانه

ولوژيكي ئشده به دليل داشتن بار معنايي ايدهاي عيني ارائهمفهومي بيگانه نيست و نشانه

شده و جاري در سطح جامعه براي اين گروه قابل دريافت است. توجه به شناخته

 است:گونه آمدهطلبي و شهامت  در اشعار اينشهادت

 سازد به خون محشري شد چون وضو

 

 بيني سیییيییاه پوشیییيییدههرکي رو مي

 

 يزيییدان اشییییک طفالن را نییديییدنیید

 

 بار ديگر عشییق را با خون نوشییتنديک

 

 عشق از پيكر عاشق جدا شدتا دسیت 

 

اش عشیق اسیت و تسبيحش جنون قبله   

 )نماهنگ موالي عشق(

هییاي مییا داغ حسییییيیین رو ديییدهدل  

 )نماهنگ سالم بر محرم(

 کییبییوتییرهییاي مییا را سییییر بییريییدنیید

نماهنگ الاليي عاشورا()  

 تیعبير لبخنیید تو را گلگون نوشیییتنیید

نماهنگ حس غريب()  

مجنون نوشیییتند ۀليال قصیییبیا دسیییت   

 )همان(
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 پيش ديییدگییانمگییل شیییود پرپر بییه

 

پيش من غلتیید بییه خون سیییرو روانم           

 )نماهنگ باغبان(

ل به شك «غلتيدن در خون» و« با خون نوشتن»، «سر بريدن»، «ار شدنداغد»هاي نشانه

 هاي مستقيم، تهييجصريح در اشعار، داللت بر شهادت دارد. منطق حاکم بر اين نشانه

 احساسات است.

که  هاي شهادت و شهامتآموزه ها در تصاوير نيز، صريح و مستقيم است.نشانه عينيّت 

 به اين شرح است: ،ها آمدههاي تصويري در ميان نماهنگبا نشانه

 ؛ تصوير افرادي که لباس(نماهنگ حس غريب)تصوير سايه دو مرد با نيزه و سپر  

ا مردي سبزپوش بيي عاشورا(؛ تصوير نماهنگ الال)اند خونين دارند و روي زمين افتاده

شده که خود روي زمين افتاده و خونين است )همان(؛ تصوير گروهي بر سر مشک سوراخ

شق(؛ نماهنگ موالي ع)نوازد نماهنگ باغبان(؛ تصوير دستي که طبل جنگي را مي)اجساد 

ست دهمان(؛ تصوير تيرها که به مشک و )خورد تصوير سه تير که به قلب مبارزي مي

 (.همان) سرنشينبي و همان(؛ تصوير اسبي سفيد، تير بر بدن) کننداصابت مي

د.  الزم دهها، موقعيت مبارزه و  شهادت را به شكل مستقيم نشان مياين نشانه عينيّت

براي شدن و غيره طرح مسائلي چون مرگ، شهادت، کشتهکه است در نظر گرفت 

 ها وهمچون نگرش، تجربيات عاطفي، آموزه کودکان به مراحل تحول رواني و عواملي

تا آنجا که تفسير و  ؛(111: 1111خش زمين، باورهاي مذهبي و غيره بستگي دارد )رخب

 توجيه مرگ و شهادت بايد متناسب با سن، فرهنگ و اعتقادات کودکان صورت بگيرد

به  اما؛ ها دو گروه کودک و نوجوان هستندمخاطبان نماهنگکه هرچند  .(111)همان:

ي که اين آموزه هايدليل اشتراک در استفاده از اين رسانه، کيفيت و چگونگي کاربرد نشانه

 سازد، بسيار مهم است.را براي کودکان مطرح مي
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 صبر و تحمل -2-3-4

 تنها يک مورد در قالب شعر ،هااي مهم در فرهنگ عاشورايي است که در نماهنگآموزه 

 است: آمده

 چون عاشیییق شیییدمامتحانم کن که 

 

سیییر تو را اليق شییییدمبي ،کفنبي   

 )نماهنگ موالي عشق(

ر دست امام اصغر باست: تصوير حضرت علي، نمود بيشتري داشتهاين  نشانه در تصاوير

نگرند و دعا جنگ مي زناني که در حال زانو زدن به صحنۀتصوير حسين)ع( )همان(؛ 

ساد رفتن بين اج)س( در حال راه زينبحضرت  کنند )نماهنگ محشر کبري(؛ تصويرمي

)س( که به دورنماي جنگ از باالي تپه  شهدا در صحرا )همان(؛ تصوير حضرت زينب

 نگرند )همان(.مي

تكميل  نشينيدر محورهاي هم هادر اين نماهنگ تحمل هاي عيني صبر ونشانه

 دانتومدلول صبر را به عنوان شاخصي که مي ،است. سطحي از چند نشانه با همشده

 اين آموزه بار معنايي اخالقيکه بايد در نظر داشت  د.دهننماد باشد، ارائه مي ةکنندبيان

 دارد. 

هاي حاکم بر جامعه و تطابق هاي رشد کودک و نوجوان، درک ارزشيكي از جنبه

تي اخالقي بستگي به رشد شناخ هاست. توانايي داوري در مسائلرفتارها بر اساس آن ارزش

 گرايي اخالقي باور دارند و مفاهيم اخالقياين گروه دارد. کودکان تا هشت سالگي به واقع

درک و حتي پيروي از اصول اخالقي  ،دانند. در نوجوانانرا خشک و بدون انعطاف مي

هاي نهنشا .(11-13: 1130نجاتي، ) پذيرددر قياس با اصول حاکم بر اجتماع صورت مي
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 سال، مقدمات درکزير هشت ، براي کودکانعيني صبر و تحمل در مواردي که ذکر شد

سبي اند نتوحال آنكه اين مفاهيم براي نوجوانان مي ؛کندمطلق از اين مقوله را فراهم مي

 برانگيز باشد.  باشد و امكان دارد انتقال عيني آن شک

 

 ايثار -2-3-5

ا هاي منتخب بعقيدتي است که در نماهنگ حاداتّ تبيين براي عاشورايي هۀاين آموز 

 :استهاي عيني ظاهر شدهکمک نشانه

 اهلل میینییمگییويییدش يییا رب  ذبییيییح

 

 کام اصیییغر گر از اين آب تر نگردد

 

 من جهییاني را بییه خود ديوانییه دارم

 

ايیین تیینییم ،قییطییعییهپییاره قییطییعییهپییاره   

 )نماهنگ موالي عشق(

ا سیییوي خيمییه برنگرددبییه کییه سیییقّیی  

هنگ در سوگ محرم()نما  

 شیییمیعیم و هیفتییاد و دو پروانییه دارم

 )نماهنگ باغبان(  

بيان کنند:  اند تا مفهوم ايثار راکنار يكديگر قرار گرفته ،هاي عيني در قالب تصاويرنشانه

(؛ حس غريبنماهنگ )ع( ) امام حسين حال بدرقۀ پوش درتصوير چند زن و کودک سياه

تيرهاي زيادي به او خورده و در کنارش مشكي که پر از که  بدن حضرت ابوالفضل )ع(

خواهد آب بنوشد که با ديدن تير است )نماهنگ الاليي عاشورا(؛ تصوير مردي که مي

 دارد )نماهنگ موالي عشق(.در تقويم ديواري، ليوان آب را برنمي« روز عاشورا»

ه، ها آمددر نماهنگهاي عيني دريافت مفهوم ايثار به عنوان يک آموزه که با نشانه

 ۀه در واقعکساني ک ۀکودکان و نوجوانان با رفتار ايثارگرايان ليۀبدون آشنايي و آگاهي اوّ

 عاشورا حضور داشتند، دشوار است.
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 ياري و همیاري -2-3-6

: استآمده بارعاشورايي، تنها يک ةياري و همياري در سطح اشعار به عنوان يک آموز 

د دارد: تصوير اما در تصاوير، تعدّ ؛)نماهنگ باغبان(« شيرخوارههمرهم پير و جوان و »

ي )موال پيوندد)ع( در روز عاشورا مي ياران امام حسين مردي معاصر که با نمازخواندن به

زدن همراهان در کربال و فراخوان ياري در جنگ )همان(؛ تصوير عشق(؛ تصوير طبل

شدن در نزديک تصوير همراهان امام حسين )ع()ع( در رزم )همان(؛  ياريگران امام حسين

اليي ع( در جنگ )ال) باغبان(؛ تصوير ياري جوان به امام حسين و به کوفه )در سوگ محرم

ين)ع( ياري امام حس بهو اي بر گردن دارد عاشورا(؛ تصوير نوجواني سبزپوش که شال قهوه

 رود )همان(.مي

روايت  ،هاي فرهنگي با ماجرا آشنا نباشندکودکان و نوجوانان حتي اگر در پيش زمينه

ثال به تم ۀحاکم بر آن نيز از مرحل يابند و به طبع، آموزةرا از روي توالي تصاوير درمي

 شود.بيروني نمادها قابل دريافت مي ۀرسد و در جنبشاخص مي ۀمرحل

 

 هاي تداومی فرهنگ عاشورا در آموزه عینیّت -2-4
بيت و تث برايهايي هستند که  در بافتار اجتماع اشورا، آموزههاي تداومي فرهنگ عآموزه

ها در اند. بخشي از نشانهعاشورا ايجاد شده ۀپس از واقع يک خودسازي اجتماعيِ  تبديل به

ها شامل موارد زير اند. اين آموزههاي انيميشني قرار گرفتهخدمت اين مهم در نماهنگ

 است:

 تي مذهبيبرگزاري مراسم سنّ -

 التزام به خاندان امامت -
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 بيت شرح ظلم و ستم به اهل -

 ۀاختيک خودس مرور تبديل به به ،ها با تكرار درونيبسياري از قراردادها و گرايش 

هاي (. تكرار در تثبيت رمزگانNikhols ،1311 :13)شوند مي اجتماعي و فرهنگي

زنده  اي دارد.ش قابل مالحظهدر ميان کودکان و نوجوانان نق برخاسته از عاشورافرهنگي 

کودکان  رنج بيت،اهلمعرفي وابستگان به  ها،هداشتن ياد عاشورا با خواندن سوگوارنگه

ت شهيدان حتي پس از رزم، تحمل گرما و تشنگي تبيين مظلوميّ مبارزه، درگير در

نين چهاي انيميشني براي تبيين سازان در نماهنگفرسا از اين شمار است. برنامهطاقت

به  يکاند که به تفكهاي عيني استفاده کردهمفاهيمي براي کودکان و نوجوانان از نشانه

 کنيم.اشاره مي آنها

 

 تی مذهبیبرگزاري مراسم سنّ -2-4-1

 راسمم برگزاري.  است شيعي -اسالمي فرهنگ  مهم هايمؤلفه و هاجنبه از يكي عزاداري،

دارد. چنين  عتشيّ اهل نزد ايويژه جايگاه نذورات و پخش اطعام و احسان عزاداري،

هاي بيروني و قراردادهاي اجتماعي در تصاويري همچون ها با نشانهاي در نماهنگآموزه

 هنگ در سوگ محرم و نماهنگ باغبان(جمعي )نماخواني کودکان به شكل دستهمرثيه

در هيئت، پخش  هاي سياه، عزاداريها و پارچهبرگزاري مراسم محرم با آويختن پرچم

 ت. اسع آن )نماهنگ سالم بر محرم( آمدهزرد و توزيچاي در هيئت، پخت نذري مانند شله

ه در هايي کشود. نشانهساله تكرار مي شيعي هر ياد عاشورا در جامعۀ داشتنزنده نگه

هاي عيني مشابهي غالباً قراردادي هستند و صورت ،دنها وجود داراين رابطه در نماهنگ

عنوان اعضاي جامعه، آن را به خاطر  د تا بهندهدر اختيار کودکان و نوجوانان قرار ميرا 
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ايجاد فرهنگ پايدار برخاسته از روح تعاون و نهضت در  ،بسپارند. دستاورد چنين تعاملي

 شود.هاي عيني فرهنگي حاصل ميميان اعضاي جامعه است. اين امر با کمک نشانه

 

 خاندان امامتالتزام به  -2-4-2

ه ب ،هاي انيميشني آمدههايي که در خدمت معرفي خاندان امامت در اشعار نماهنگنشانه

 اين شرح  است:

 گییل يییاس ،گییل خییوشییییبییو ،الال الال

 

 تا دسییت عشییق از پيكر عاشییق جدا شیید

 

 تنها مانده در صییحراي بال ،يا زهرا  زينب

 

 اوا کیین گییره از کییار سییییقّیی  اي خییدا

 

آيیید عییبییاسهییا مییيسیییوي خییيییمییهبییه   

(نماهنگ الاليي عاشورا)  

نوشیییتنیید مجنون ۀبییا دسییییت ليال قصییی  

 )نماهنگ حس غريب(

 آواره دخیتیر میوال  در پي آقییا، کربال

 )نماهنگ محشر کبري(

 آبییرويم پيش زهرا ،بییاشیییید ايین آب 

 

 من عمويم ،من عمويم ،من عمويم 

 )نماهنگ در سوگ محرم(

 

 هییاسییییيییاه پشییییت بییچییه ۀروي پییارچیی

 

  هییاشیییییمقییمییر بیینییييییا نییوشیییییتییه  

 )نماهنگ باغبان(  

 ويراست: تصها به اين شرح آمدههاي تصويري نماهنگالتزام به خاندان امامت در نشانه

ها )نماهنگ موالي عشق(؛ تصوير علم خاندان امامت در تمام نماهنگ ةکردن چهرنوراني
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ي که روي دستاست )همان(؛ تصوير انگشت است و به زمين افتاده سبز که بر سرش پنج

خالي )نماهنگ الاليي عاشورا(؛  ةتصوير گهوار و شودشود و باز ميگره مي ،زمين افتاده

بينند را مي جنگ ، صحنۀتصوير بانويي نوراني با کودک و زنان ديگر که از باالي بلندي

آيند کند و گروه دشمن به سمت او ميدستش را باز مي ،و کودکي در وسط ميدان جنگ

ي سر امام گوي ؛رودمحشر کبري(؛ تصوير کودکي که به سمت تشتي سبز مي)نماهنگ 

يا » هايزردها با نوشتهين شلهئحسين ميان آن است )نماهنگ حس غريب(؛ تصوير تز

 )نماهنگ سالم بر محرم(.« يا حسين»و « يا ابوالفضل» ،«علي

ند. ندگي خود آشنا هستز ۀليهاي اوّها از سالکودکان و نوجوانان در ارتباط با اين نشانه

 ،هاشم )ع(قمر بني ،حضرت زينب )س( ،)س( حضرت ليال ،نام حضرت زهرا )س(

 ،هاي بيرونيدر سطح نشانه )ع( حضرت ابوالفضل)ع( و امام حسين ،)ع( حضرت علي

هنگي و زيرا کودکان در بافتار فر ؛يعني متن اشعار و تصاوير براي کودکان غريب نيست

خصوصاً در ايام محرم با اين اشخاص آشنا  ،تقيم و غيرمستقيممحيط خود به شكل مس

رهنگ هاي انتقال فصورت مكرر، قوام زمينههاي عيني بهاند. حاصل کاربرد اين نشانهشده

 عاشورا و تداوم آن در ميان نسل جوان است.

 

 بیت شرح ظلم و ستم به اهل -2-4-3

 ،بيان آزار جسمي زنان و کودکان، ضرب و شتمها براي هاي عيني در نماهنگاز اين نشانه

 است:دهآم شده و در متن اشعاربيت و بستن آب بر خاندان پيامبر استفاده  آوارگي اهل

 اي مییا را غرق در خونبیبين سیییقّیی

 

 سیییقّیاخونیه کیه نوشیییتنید اونجا  يیه

 

بیرنیید از دشییییت بيرونمیالئییک میي   

(نماهنگ الاليي عاشورا)  

سییییالم بییر حسییییيیینییم  هییااي تشییینییه  

 )نماهنگ سالم بر محرم(
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 هییاي بییارونحییتییي خییدا رو قییطییره

 

 خییونییم کییه دلییشاز مییردي مییي

 

اثر کرد تا که تير آمد به قلب مشک  

 

 هییمییره میین آمییده بییس نییازدانییه

 

نییويسییییه سییییالم بییر حسییییيیینییممییي  

 )همان(

امیییا تشییییینیییه لیییبیییش ؛دريییا بییود  

 )نماهنگ محشر کبري(

ا گريه سییر کردمشییک هم بر حال سییقّ  

محرم()نماهنگ در سوگ   

آمییاده شییییو بییا تییازيییانییه  اي عییدو  

 )نماهنگ باغبان( 

ميدان  در ميان که طور آمده است: تصوير کودکيهاي تصويري اينظلم در نشانه شرح

اي هوارهگ اند )محشر کبري(؛ تصويرچند سوار دشمن او را محاصره کرده ۀتنهاست و ساي

 رود و تا نزديک لبدر آب فرو ميهاي خونين سبز بر آن )همان(؛ دو دستي که با پارچه

 اسبزپوش هستند و آفتاب گرم بر آنه که حالي آيد )همان(؛ اجساد افتاده بر زمين درمي

ن و کودکي غمگي )همان(؛ تصوير تازندتابد )همان(؛ کساني که در آتش با اسب ميمي

ان ل و بيابخورده )همان(؛ نختنها در صحرا )نماهنگ الاليي عاشورا(؛ زمين خشک و ترک

گرفته زير نور آفتاب شديد )نماهنگ هاي آتشخيمه خشک )نماهنگ سالم بر محرم(؛

حس غريب(؛ حرکت جمعي در صحرا )نماهنگ باغبان(؛ تصوير کودکي که به 

 :پشت سرش که روي آن نوشته نوشد و به پارچۀن آب ميپيرز ،دهدمادربزرگ آب مي

کند )نماهنگ سالم بر محرم(؛  تصوير مشک پر از آب نگاه مي« السالم عليک يا اباعبداهلل»

 ريزد )نماهنگ حس غريب(.شود و آب به زمين ميکه سوراخ مي
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فرسا و تشنگي در فرهنگ عاشورايي جاي تأمل دارد. چنين گرماي طاقت سازيبرجسته

عملكردي در سطح اطالعات فرهنگي کودکان و نوجوانان براي دريافت فرهنگ 

دهند اعضاي آن شكل مي ،يک فرهنگ را از يک سو که ترنر معتقد استعاشورايي است. 

با ؛ (Turner ،1311 :11گيرند )اعضاي فرهنگ از آن فرهنگ شكل مي ،و از سوي ديگر

ت دهندگان راه فردا در اثبانه تنها ادامه ،کودکان امروز به عنوان عضو اجتماع ،اين رويكرد

 ،پذيرند؛ بنابرايناز فرهنگ به وجود آمده تأثير مي بلكه ؛و تثبيت فرهنگ عاشورايي هستند

بسيار  ،دهدهاي تداومي فرهنگ عاشورا را در جامعه ارائه ميتأمل بر مواردي که آموزه

 مهم است و نبايد در سطح ظاهري باقي بماند. 

 ،استآمده هاي تداومي فرهنگ عاشورا در ميان اشعارآنچه به عنوان نشانه ،در مجموع

يا  :استبا اين عبارات آمدهگاه به صورت مستقيم و گاه با بياني استعاري و مجازي 

ا، آب، زهرا )ع(، اصغر )ع(، مشک، شمع، تير، خون، تسبيح، هاشم، سقّاباعبداهلل، يا قمر بني

پوشي، اشک، باران، ضريح، گل اخانه، نذر، سياه، آسمان، سقّسجّادهنماز، خيمه، وضو، 

)س(، آتش، گل پژمرده، دست، غم و  وتر، الله، صحرا، خاک، زينبياس، عباس، کب

 درد، تشت طال، دريا و چشمه. 

ه به بلك ؛محتوا دارند ۀها نه تنها نقش اساسي در ارائهابرماس معتقد است که رسانه 

هاي ها در جنبهاين نشانه عينيّت .(110: 1111پردازند )به نقل از وبستر، مديريت افكار مي

هاي فرهنگي از عاشورا هدايت ي اشعار، ذهن کودک و نوجوان را به سمت دريافتبيرون

در سطح  هايي کهعينيّتهاست. خود مددي براي تثبيت نشانه ،هاعينيّتکند و تكرار مي

 هاي سياه، پرچم سبز،چهآب، مشک، پار شامل ،هاي منتخب نمود داشتهتصاوير نماهنگ

گ خ، رنسبز، رنگ سر سجّاده، خيمۀتسبيح،  سر، مهرةکردن، کبوتر، نخل بينذري پخش

خالي، خون، دريا، غبار و دود، تاريكي مطلق، نور مطلق، نور سبز، مرد  سبز، گهوارة
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 هاي آبي، زنان پوشيده، شمع، صندوقهاي سرخ، پروانهسبزپوش، گل سرخ پژمرده، پروانه

 تز معتقد استتوي .شودتير ميقديمي، تقويم، طبل، سنج، آتش، نيزه، سپر، شمشير، اسب و 

شود سبب ثبت و ضبط آنها در يک بستر معين مي ،هاي عينيتكرار در نشانه که

(Thwaites, at al ،1001 :11از اين نشانه .)ّي هار در نماهنگهاي تصويري، مكر

است و با توجه به رويكرد مذکور، اين بستر همان جايگاهي است عاشورايي استفاده شده

هاي عينيّتدهد. شباهت نگ عاشورايي را براي کودک و نوجوان شكل ميکه فره

ايش دهد در نمشده، نشان ميهايي که در سطح تصاوير ارائهعينيّترمزگاني در اشعار با 

 عاشورا، اتحاد معنايي وجود دارد. محتواي فرهنگي

شود يمحسوب مليه يک نوع نمايش اوّ ،ها در رسانهنشانه که عينيّتهيوارد معتقد است 

اما مهم اين است که  ؛(12: 1111و انتقال معنا چيزي فراتر از سطح عيني است )هيوارد، 

وم ها استوار است؛ به همين دليل ستون دعينيّتشناسي معنايي بر انتقال مفاهيم در نشانه

 نهاي کودک و نوجوان با در نظر داشتست که در نماهنگانتقال معنا شناسي معنايي،نشانه

 شود.ها مطرح و بررسي ميجوانب دروني نشانه

 

 ها ها در جوانب درونی نشانهآموزه -2-5

، Lotmanاي حداقل شامل يک نشانه، يک پيام و يک تفسير است )هر فرآيند نشانه

ين ها دست يافت؛ به همها و رمزگانتوان به جوانب دروني نشانه(. با تفسير مي131: 1331

هاي توان از مسير تفسير اليههاي زندگي در هر جامعه را ميها و سبکانتقال ارزش»  جهت

انند کيفيت توها مينشانه ،بنابراين ؛(111: 1111 گر،سپاس) «ها بازيابي کرددروني نشانه

وف اي نيز از طريق وقهاي رسانهتفسير نشانه»انتقال معنا را در جوانب دروني نشان دهند. 
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 ،نقش تفاسير ،در واقع ؛(113: 1130)سجودي، « رسانه ممكن استبه قراردادهاي رمزگان 

يک شعور متعارف در جامعه است که  دستيابي به برايها کردن جوانب دروني نشانه باز

ها، کيفيت انهدر اين بخش با تفسير نش ،به بيان استيونز دي داشته باشد.تواند خوانش متعدّمي

 از همين رو، (؛101: 1113شود )استيونز، مي هدايت اعمال فرهنگي اجتماعي روشن

اند توهاي عاشورايي براي انتقال مفاهيم ديني به کودکان و نوجوانان ميساخت نماهنگ

بخشي به اذهان در دريافت فرهنگ، به پذيرش پيام و شكل عالوه بر رهنمون آنان

 شود؛عه  جام اين فرهنگ ارزشمند در ۀهايي نيز ايجاد کند که سبب استحكام بدنخوانش

 در خدمت انتقال فرهنگي ،هاي عاشوراييها در جوانب دروني نماهنگنشانه ،واقع در

 ؛شودبرخاسته از يک واقعيت ديني در اجتماع شيعي هستند که از مجراي تفكر حاصل مي

 پردازيم.ها به اين موضوع ميبا تفكيک عنوان نماهنگ ،در ادامه

 

 «محشر کبري»و  «موالي عشق» هاينماهنگ -2-5-1
ي ارائه ازمج هاي استعاري واين دو نماهنگ به صورت فضايي سورئاليستي همراه با نشانه 

 «دو منش بنيادي انتقال معنايند ،ياکوبسن معتقد است که استعاره و مجاز. »اندشده

به عنوان نشانه در خدمت  و مجازها هااستعاره ،(. در اين دو نماهنگ21: 1130)سجودي، 

از دنياي  ،کربالست ۀگر واقعها که نظارهقال معنا هستند. شخصيت اصلي در نماهنگانت

ل هاي کوبيدن طببا نشانه ،جنگ ۀرود و حتي در حماسعاشورا مي ۀحاضر به فضاي واقع

عاشورا به مخاطب کودک و نوجوان امروزي  ۀحضور خود را در صحن ،و سماع عرفاني

گردد. همراهي در عاشورا به دنياي فعلي بازمي ۀپس از تجرب ،کند و در نهايتاثبات مي

مفاهيم متنوع از جمله  ةدهندانتقال ،ها به صورت جمعيهاي موجود در اين نماهنگنشانه

به  هاعاشورا هستند. الزم به توضيح است که گاه واژه ۀداشتن واقعخوانش زنده نگاه
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ها روابط حاکم بر اين نشانه .شوندمي صورت گروهي و اشتراکي در حافظه و ذهن تداعي

اند تواما نشستن آنها در کنار هم مي ؛(10: 1311نشيني مكاني است )سوسور، روابط هم

ا ي کلمات ،«گل» ةهمراه با تصوير يا واژ ،براي مثال ؛کندهاي متنوعي را ايجاد خوانش

ي نشيني مكاني ذهنتصاوير ديگري همچون بلبل، باغ، خاک، سبزه و غيره در محور هم

 ها که خود مبتني بر انتقال مفاهيم فرهنگ عاشوراييدر بسياري از استعاره. دنگيرقرار مي

 ،«موالي عشق»نماهنگ سازند. در ها مينشين، جوانب دروني از نشانههاي همهستند، واژه

 يتصوير علم سبزي که باالي آن دستي با پنج انگشت است و بر زمين افتاده، مفاهيم

وابستگي به خاندان امامت )با رنگ سبز که نماد سادات است(، پنج تن آل عبا )با  همچون

ان )با علم( و شهادت ايش ۀ)ع( )با نشان حضرت عباس شخصيّتپنج انگشت دست(،  ۀنشان

 ،اندنندهکي که تداعيياهدهد. کاربرد نشانهافتادن علم( را ايجاد کرده و انتقال مي ۀنشان

شيني نشود و مخاطب  با درک روابط هميگر در اين دو نماهنگ زياد ديده ميدر کنار يكد

 يابد.، جوانب دروني را درميهاها و تفسير آننشانه

 

 «در سوگ محرم»و  «باغبان» نماهنگ -2-5-2

( Foucault، 1311 :11) 1«پيدايي» هاي عيني وغالباً جزو نشانه ،هاها در اين نماهنگنشانه

ها، اشعار و دهند. در اين نماهنگها را نشان ميداللت ۀليهاي اوّزيرا صرفاً شيوه ؛هستند

 ؛کنند( براي کودک و نوجوان ايجاد نمي110: 1112)قاسمي، « ايسواد رسانه» ،تصاوير

ها نشانه عينيّتها بسيار سطحي هستند. هاي عميق و قابل تفسير ندارند و نشانهزيرا اليه

قالب  دررا و رفتارهاي ديني  هاتوان باورآيا مي»مهم اين است که  نكتۀ رسان است.پيام

                                                           
1. semiogeneses 
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ب ک نشانه به مخاطس آن از طريق رسانه به کممناسک عاشورايي بدون فروپاشي تقدّ

هاي تصويري ضعف نشانه ،باره اين در .(31: 1111 ٬يگانه)به نقل از جوادي« منتقل کرد؟

 ،هاي گفتاري در اشعار است.  در اين دو نماهنگاين دو نماهنگ، بيش از ضعف نشانه

 اند.هاي تداومي فرهنگ عاشورايي تمرکز کردهسازندگان بر انتقال آموزه

 

 «الاليی عاشورا»و  «حس غريب»نماهنگ  -2-5-3
 هک ها هستند. کستل معتقد استتر از ديگر نماهنگپيچيده ،ها در اين دو نماهنگنشانه 

جاد هاي مختلف دوباره ايتوانند محتواي فرهنگي را به شكلسازي ميها با استعارهرسانه

هاي پيچيده در اين دو (. وجود استعارهCastell ،1331 :112و اشاعه دهند ) کرده

ل گ ةبراي نمونه در اشعار، استعار ؛ستاها را معنادار کردهنماهنگ، جوانب دروني نشانه

دادن فرزندان در راه به معناي از دستو پرپر شدنش و غلتيدن سرو روان در خون )که 

رضاي خداست( و نوشتن عشق با خون )به معناي شهادت عاشقانه( بدون وجود 

 ؛هاي فرهنگي از ماجراي عاشورا، براي کودکان و نوجوانان قابل دريافت نيستزيرساخت

شدن کشته خونين، ةي تصويري همچون گهواريهاها با نشانهاما هنگامي که اين نشانه

براي تأمين آب، تصوير شمع و گذشتن از نوشيدن آب همراه )ع( حضرت ابوالفضل 

دهند که اين مفاهيم در بافت فرهنگي جامعه قابل مفاهيم جديدي را ارائه مي ،شوندمي

رهنگ ديني ها در پيوند با فرمزگشايي اين نشانه ،بنابراين دريافت و گاه قابل رؤيت هستند؛

ها وجود هاي متنوع از نشانهامكان خوانش ،شود. در اين دو نماهنگاجتماعي کامل مي

 ظرافت و دقت توليدکنندگان ةدهندنشان ،ها در اين دو نماهنگدارد. چينش صحيح نشانه

 است. 
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 «سالم بر محرم»نماهنگ  -2-5-4

هايي برگرفته از زندگي واقعي و امروزي دارد و جوانب بيروني و نشانه گ،در اين نماهن 

ها کيفيت برخي رسانه»دروني آن براي کودکان و نوجوانان قابل دريافت است. 

هاي نشانه (.Masterman، 1331 :11« )دهندهاي جاري در جامعه را نشان ميواقعيت

بيين ت کيفيت نگاه اجتماع امروز به عاشورا هستند. ةدهندانتقال ،هاموجود در اين نماهنگ

 شخصيّت وسيلۀبههاي تداومي فرهنگ عاشورا با اجراي مراسم محرم آموزه و انتقال

ه هرچه رسانه ب که ها قابل توجه است. خوشنويس معتقد استکودکان در اين نماهنگ

(. انتقال 10: 1113س، )خوشنوي اثرگذارتر خواهد بود ،تر باشدزندگي مردم نزديک

متناسب با زمان و عصر حاضر است؛ اما آنچه  ،هافرهنگ عاشورايي به کمک اين نشانه

ها نشانه هاي بيرونيهاي زندگي، اليهبه دليل نزديكي به واقعيت ، اين است کهمسلم است

ارند ددروني در انتقال مفاهيم  هاياليه نقش بيشتري نسبت به ،هاي موجود در آنعينيّتو 

 کنند. خوانش متنوعي ايجاد نمي ،و در نتيجه

ق مقاصد و اهداف عنوان ابزار در تحقّاز رسانه به ،بيني خودبشر متناسب با جهان 

ها، مؤيد هاي موجود در نماهنگ(. نشانه31: 1111کند )امهور و ديگران، استفاده مي

شناسي فرهنگ نشانهماهيت بيني ديني است که در بستر جامعه جاري است. جهان

ها انههاي بيروني نشفرهنگي است. اليه ةعاشورايي در گرو دريافت حدود و ثغور اين حوز

 ز نسليشيعي ا ۀدهند که در بافتار فرهنگي جامعهايي را نشان ميعينيّتها در اين نماهنگ

طريق بررسي ز کوشد تا اها ميشناختي نماهنگتحليل نشانهاست. به نسل ديگر انتقال يافته

ر يني دها و باورهاي دها نشان دهد که چگونه برخي از ارزشها و کيفيت انتقال پيامعينيّت
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گيرد و سبب ايجاد يا تداوم فرهنگ در اختيار کودک و نوجوان قرار مي ،باره اين

 شود. عاشورايي براي اين گروه مي

سجويک،  و د )ادگاراي چرخشي دارنها رابطهرسانه، فرهنگ و مخاطب در نماهنگ

کند. ها را ايجاد و رمزگشايي مينشانه اين سه باهم ، اتحادها(. در نماهنگ100: 1111

 اند و آشناييها به شكل عيني در سطح رسانه ظاهرشدههاي عاشورايي در نماهنگنشانه

سبب سهولت دريافت جوانب بيروني و  ،ها در سطح فرهنگ عموميکودکان با اين نشانه

يت اند در خدمت تثبتومحتواي يک رسانه مي» از آنجا که .شودني براي اين گروه ميدرو

ها، هاي موجود در نماهنگبه کمک نشانه ،(11: 1113)خوشنويس، « يک جريان باشد

عنوان يک جريان ديني حاکم بر افكار جامعه در اختيار کودکان و فرهنگ عاشورايي به

تن تداوم اين فرهنگ در گرو داش که ه بايد در نظر داشتاست؛ البتنوجوانان قرار گرفته

 ،ها ايجاد نشودها در خوانش است و اگر چنين ظرفيتي در نماهنگهاي نشانهظرفيت

کند و اهداف ساخت اين رسانه به ثمر هاي تكراري براي مخاطبان مالل ايجاد ميسازه

بيني جهان تواندزي عاشورايي ميساها در جريان فرهنگصحيح از نشانه ةنشيند. استفادنمي

م با تفكر را براي مخاطبان کودک و نوجوان به کمک رسانه فراهم أاب و توديني جذّ 

 تثبيت و تداوم اين فرهنگ در جامعه تضمين شود.  ،آورد و به اين وسيله

 

 گیرينتیجه -3

 بيروني و دروني دارند که ۀهاي انيميشني عاشورايي، دو جنبهاي موجود در نماهنگنشانه

 ؛اندهاي عاشورا به کودکان و نوجوانان قرار گرفتههر دو در خدمت بيان و انتقال آموزه

ها(، گوياي ها )جوانب بيرونيِ اشعار و تصاوير نماهنگنشانه عينيّت ،در اين ميان

طلبي، ، توحيد، آزاديهاي اصليست. در آموزهقيام عاشوراهاي اصلي و تداومي آموزه
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اري برگز تداومي، هايطلبي، ايثار، ياري و صبر مطرح شده و در آموزهشجاعت و شهادت

ت. اسبيت آمده تي ديني، التزام به خاندان امامت و شرح ظلم و ستم به اهلمراسم سنّ

يت به اين معنا که قابل مرتبط است؛ هاها با کيفيت و خوانش آموزهجوانب دروني نشانه

ها براي کودکان و نوجوانان هاي متنوعي از نشانهتواند خوانشميروني د تفسير جوانب

جوانب بيروني که دهد هاي منتخب نشان ميها در بررسي نماهنگفراهم آورد. يافته

تقيم هاي مسعينيّتهاي اصلي و تداومي فرهنگ عاشورا غالباً با ها در تبيين آموزهنشانه

 ها گوياتر است، جوانب بيرونيعينيّتها در سطح نشانه به طوري که هر چه ؛اندارائه شده

وانب دروني تنوع خوانش از ج ،اند و در نتيجهها نقش بيشتري در انتقال پيام پيدا کردهنشانه

 هاي بيرونياست. در جوانب دروني که سطحي محدودتر نسبت به اليهمحدودتر شده

آنچه در اختيار کودک و  ،در نهايت د؛ناي دارمجاز و استعاره نقش قابل مالحظه ،دارند

هاي اصلي عاشورا و بيني مشترکي است که از آموزهطرح جهان ،گيردنوجوان قرار مي

ها ي مشابه با يكديگر دارند. اين نماهنگبهاهاي تداومي شكل گرفته که چارچوبآموزه

راي تداوم آن ب اما در ايجاد خوانش، تثبيت و ؛انددر بيان فرهنگ عاشورايي موفق بوده

 نسل جديد، نياز به بازنگري دارند. 

 

 منابعفهرست 

 تهران: انتشارات باز. .حميرا مشيرزاده ترجمۀ. نقد فرهنگی (.1113آسابرگر، آرتور. )

 ۀم. ترجهاي فرهنگیمفاهیم بنیادي نظريه .(1111ادگار، اندرو؛ سجويک پيتر. )

 مهران مهاجر. تهران: آگه.
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مهرداد ميردامادي.  . ترجمۀشناسیمتفكران بزرگ جامعه(. 1113) .استيونز، راب

 تهران: نشر مرکز. 

 رجمۀ. ترسانه، دين و فرهنگ ۀبازانديشی دربار(. 1111امهور، استوارت و ديگران )

 نيا. تهران: سروش.مسعود آريايي

 مصطفي . ترجمۀهاي نقد ادبیها و روشدرآمدي بر نظريه(. 1113) برسلر، چارلز.

 فرد. تهران: نشر نيلوفر.عابديني

فاطمه توفيقي. تهران:  ترجمۀ. روانشناسی کودک(. 1113) پياژه، ژان؛ اينهلدر، باربل.

 نشر ني. 

راهكارهاي آموزش مفاهیم دينی به کودکان از »(. 1131اصغر. )ترکاشوند، علي

 .11-11صص، 21. ش کودک، نوجوان و رسانهنشريۀ شده در چاپ . «طريق رسانه

 شده درچاپ  .«دينی رضايت مخاطبان رسانة»(. 1111جوادي يگانه، م و ديگران )

 .111-111صص  ،1ش  دين و رسانه. نشريۀ

ها و ها پیرامون رسانهاي نظريهمروري بر پاره(. »1113) .خوشنويس، ناهيد

ش  .روابط عمومي نشريۀشده در چاپ .«هاي تأثیرگذاري بر مخاطبانچالش

 .10-11صص  ،11

 . شيراز: نويد شيراز. تربیت کاربردي کودکان(. 1111بخش زمين، محمد. )رخ

ۀ نشري شده در چاپ«. ايرويكرد نظامی به سواد رسانه»(. 1111. )مليحهسپاسگر، 

 .111-111.صص 1،  ش هاي ارتباطي.پژوهش

 . تهران: نشر علم.شناسی کاربردينشانه  (.1111) سجودي، فرزان.

ء . تهران: احيافروغ شهادت يا اسرار مقتل سیدالشهدا (.1131پرور، علي. )تسعاد

 کتاب.



   
 
 
 
 
 
 
 

شناسي کوودک و نوجوان از منظر نشانه هايفرهنگ عاشورايي در نماهنگ هاي بررسي آموزه/   

  

اي براي سواد رسانه»(. 1131) .بياتي، مصطفياهلل، محمدحسين؛ فتحآباديشاه

و رسانه.  نوجوان ،کودک شده در نشريۀچاپ. «کودکان با تأکید بر پويانمايی

 .111-111صص  ،3و  1ش 

با  السیّ معناشناسی -نشانه به راهی (.1111) ترانه ،وفايي ؛حميدرضا شعيري،

 .فرهنگي و علمي: تهران. نیما ققنوس موردي بررسی

 فصلنامۀشده در چاپ .«نماد پرندگان در مثنوي(. »1111صرفي، محمدرضا. ) 
 .11-21صص ،11هاي ادبي. شپژوهش

اندازهاي شناسی چشمنشانه»(. 1130) حسين؛ احمدي، علي.، ابراهيم؛ سرفراز، اضفيّ

فرهنگی در جغرافیاي فرهنگی، راهبردي مفهومی براي فهم و کشف 

 .111-31تحقيقات فرهنگي. صص  فصلنامۀشده در چاپ .«معنا

 نظارت به نوين اي رويكرديرسانه سواد»(. 1112) قاسمي، طهمورث.

 .111-101صص، 21مجلس و راهبرد. ش  نشريۀشده در چاپ .«ايرسانه

 ۀترجم رمزگذاري و رمزگشايی در مطالعات فرهنگی.(. 1111ير. )گيرو، پي

 پور و ديگران. تهران: نشر ني.شهريار وقفي

 تهران: نشر صدرا. حسینی. حماسة(. 1111مطهري، مرتضي. )

مهدي داوودي. تهران:  ۀ. ترجماطالعاتی هاي جامعةنظريه (.1111وبستر، فرانک. )

 اميرکبير.

ر شده دچاپ .«مفاهیم کلیدي در مطالعات سینمايی»(. 1111وارد، سوزان. )هي

 .12-21صص، 12 . شفارابي نشريۀ 
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