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Abstract  
The use of "allegory" and "symbols" to better understand the concepts, 

particularly abstract and rational concepts, is one of the ways in which 

children's literature is very important and it can be examined from multiple 

views one of which is semiotic structure or meaning of the symbols that can 

open the way to new issues in literature. Therefore, this article uses 

qualitative and quantitative mixed research methods and the semiotic pattern 

of symbols of Ogden and Richards to explore the semiotics of meaning of 

symbols in children's literature in the eighties. Semiotic symbols of this 

period show that the ideas that have changed signs in stories this decade are 

more religious and moral. In addition, the study of data, based on the above 

model, shows that thought alone cannot be considered the main factor in 

changing the signs of the symbol, but other components such as the multiple 

characteristics of a case and its semantic evolution over time must be 

considered. 

Keywords: Poetic Literature, Children's Literature, 1380s Decade, 

Symbol, Religious Though. 
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هشتاد  بر اساس مثلث  ةشعر کودک در ده ینمادها شناسينشانه
 چاردزیآگدن و ر یيمعنا

   یقربان خاور

 

واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی،  ،یفارس اتیدانشیار، گروه زبان و ادب

 مهاباد، ایران
  

  یسیاهلل و شتمانین
واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی،  ،یفارس اتیکارشناس ارشد زبان و ادب

 مهاباد، ایران

 چکیده
اسمت   یيهما از روش يکم ی ،يو عقالن يانتزاع  يمفاه ژهویبه  يدرک بهتر مفاه يبرا« نماد»و  «ليتمث»کاربرد 

آن  يبمه بررسم   يمتعمدد  هماي دگاهیم از د تموان  يدارد و مم  تيم اهم اريکودکان و نوجوانان بسم  اتيکه در ادب

مسمائل   يراهگشما  توانمد يمم نمادهاسمت کمه    يمعنما  ایم ساختار  شناسينشانه ها،روش نیاز ا يکیپرداخت؛ 

و  يفم يک -يکمم  ةختم يآم قيروش تحق يريکارگ مقاله با به نیمنظور، در ا نيباشد؛ به هم اتيدر ادب يدیجد

منظوم کودک و نوجوان در  اتيادب ينمادها يمعنا شناسي( به نشانه6628) چاردزیآگدن و ر یيمعنا يالگو

 هانشانه رييکه سبب تغ ايشهیاند دهد،يدوره نشان م نیا ينمادها شناسينشانه. ستا شدههشتاد پرداخته ةده

 بمر  هما داده يبررسم  ن،یراهستند عالوه بم  يو اخالق ينید هايشهیاند شتربي است،دهه شده نیا هايداستان در

 هماي نشمانه  رييم عاممل تغ  نیتمر  يعنموان اصمل   به تواند ينم یيتنها به شهیکه اند دهديفوق نشان م الگوي اساس

مصمداق و   کیم چندگانمه   يهما  يژگم یچمون و  يگمر ید يها مؤلفه دیمطرح شود بلکه با نینماد هايمصداق

 در نظر گرفت. ،يو اجتماع فرهنگي مختلف مسائل آثار در زمان طول در را آن  یيتحول معنا

 .ینید شهینماد، اند ،شناسیمنظوم، کودک و نوجوان، دهة هشتاد، نشانه اتیادبها:  کلیدواژه
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 مقدمه 

گروه  ازنظرکه داراي مخاطبان خاصي اهداف ادبيات کودک و نوجوان با توجه به این

ي در صورت، وظيفة خطيري بر دوش دارد و استساز سني، حساس، تأثيرپذیر و آینده

تواند به خود برسد که در مورد مخاطب خود شناخت کافي داشته باشد و با توجه به آن،  مي

نویسندگان را  تواند يمیکي از ابزارهایي که  بر این، عالوه ي مؤثر ارائه دهد.ا گونه بهپيام را 

از بين انواع ادبي مختلفي « نوع ادبي مناسب»در دستيابي به این هدف یاري نماید، انتخاب 

ي با استفاده از راحت بهتوان . یکي از این انواع که ميوجود دارداست که در ادبيات کودک 

در ادبيات  تنها نهاست که « تمثيل»کرد،  فه  قابلمحسوس و  انتزاعي و عقالني را آن مفاهي 

واقع  مورداستفادهجهاني  اتيدر ادبها و مقاطع ادبي و حتي دوره ةکودک بلکه در هم

 شود. مي

، مثال عنوان بهي است؛ بررس قابلي متعددي ها دگاهیدوجود این نوع در یک اثر، از 

ها و تعيين اهميت و جایگاه آن، دليل پيدایش و ظهور، تعيين ارتباط آن با اندیشه

امروزه که  آننمادهاي  6شناسيها و خيلي از مسائل دیگر مثل نشانهموضوعات نهفته در آن

 است.در تحقيقات زبانشناسي و ادبي جایگاه خاصي را به خود اختصاص داده

ها، اي نظير زبانهاي نشانهشناسي به زبان ساده، علمي است که به مطالعة نظامنشانه

حليل موضوعات متعدد ( بنابراین این عل ، در ت6838گيرو، پردازد )رمزها و عالئ  مي

در حوزۀ تحليل نماد با  باشد.تواند کاربرد داشتهنحوي، تفسيري، نماد و ... ميزباني اع  از: 

هاي ها را به شيوهنشانه شناسان زبانشناسي یا رابطه نماد و نشانه باید گفت استفاده از نشانه

است:  2«پيرس»گانة بندي سهطبقه هاآن نیتر معروفد که یکي از انبندي کردهمختلفي طبقه

(؛ یعني براساس 6837سجودي، ) نینمادهاي اي و نشانههاي نمایههاي شمایلي، نشانهنشانه

 ها هستند.یکي از انواع نشانه بندي نمادهااین تقسي 

« ارسطو»طرح از آن چندان منظ  و مدون اما قابلنخستين الگو نه يشناس نشانهدر عل   

انگيزۀ اصلي ورود »به این بحث وارد شدند. « انيرواق»( بعد از او 6862 مهرگان،)است 
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« شناختي.است و نه نشانهاي منطقي بودهشناسي انگيزهفيلسوفان رواقي به مبحث نشانه

سوسور نشانة زباني  نظران اصلي این عل  هستند کهاز صاحب« پيرس» و 6«سوسور» )همان(

داند و رابطة بين تصور مفهومي( ميمدلول )تصور صوتي( و یک دال )را متشکل از یک 

( و 6832سجودي، )نامند. بخشد، داللت ميرا که به نشانه، هستي و انسجام مي دو نیا

صورتي که نشانه به خود ) 2ي است: نمودسه وجهپيرس عقيده دارد نشانه داراي الگویي 

8گيرد(، تفسيرمي
)که نشانه به آن ارجاع  5شود(، موضوع)معنایي که از نشانه حاصل مي 

ي در ا طور گسترده بهبندي نشانه که هنوز ( یکي از موارد طبقه6832ي، )سجود، دهد(مي

 پيرس است. گانهبندي سهشود، همين طبقهشناختي به آن ارجاع ميمطالعات نشانه

هاي در حوزۀ معناشناسي نشانه ها آني و در تکميل نقایص تأسنظریات دیگري ه  به 

اي.  آ.»و « 9سي. کي.آگدن»نظریات  ها آن نیتر قبول قابلاست که  شده مطرحزبان 

در  6696 شناسان زبانتا حدي است که در کنفرانس  ة مقبوليت آندرج است. «1ریچاردز

 (6851اي، بدره) .دربارۀ آن توافق کردند شناسان زبانیکي از مواردي بود که اکثر  7«نيس»

ي شده گذار نام 6«يا انگارهگاهي نظریه »و  همان() 3«تحليلي معنا هینظر»این نظریه گاهي 

بر  است. شده مطرح( 6862) 68«معنامعناي »در کتاب  ( و6833؛ شریف، 6832  )صفوي،

 ما هندر درون ذ يچيز به مصداق در دنياي خارج، يجا در زبان به لفظ مبناي این نظریه،

این  (6832  یا شاید تصویر و یا اندیشه. )صفوي، رهنگاا یک مثلکند؛ چيزي مي لتالد

ي زبان به چيزهایي در ها واژهنظریه چيزي متفاوت با نظریه ارجاعي زبان یعني داللت 

لفظ کالغ فقط به پرنده در بيرون داللت ندارد، بلکه  مثال عنوان بههمان(؛ است )خارج 

معني شرارت، سياهي و حتي معني متفاوت  تواند يماي که در ذهن ماست متناسب با اندیشه

 و مثبت داشته باشد.
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ي مانند آگدن و ریچاردز بر این عقيده هستند شناسان زبانکه اشاره شد،  گونه همان

 یک یعني اندیشه قابل تفسير و تغيير است؛ بایي است که در ارتباط ها نشانهنماد یکي از  که

، اندیشه نهفته یا سازنده آن نشانه داشته باشد و عامل تغييرنشانه چندتواند مصداق نمادین مي

هاي سازنده نمادهاي دهه هشتاد است و با توجه به اینکه در این مقاله ه  اندیشه

است و سعي ها این نظریه انتخاب شدهو نقدآن ليتحلاست، براي ي قرار گرفتهموردبررس

در این مقاله ضمن نشان دادن جایگاه نمادپردازي در ادبيات این دهه، نخست خواهد شد 

 سؤالشود سپس به این هاي سازنده نمادهاي شعر کودک دهة هشتاد نشان دادهاندیشه

ها شود یا عوامل دیگري ه  تواند سبب تغيير نشانهها ميتنها اندیشه پاسخ داده شود که آیا

 اند؟در آن دخيل

 ي پژوهششناس روش .1

و بر اساس الگوي معنایي  کيفي -ي روش تحقيق آميختة کميريکارگ بهدر این مقاله با 

شناسي نمادهاي ادبيات منظوم کودک و نوجوان در دهة هشتاد آگدن و ریچاردز به نشانه

صورت اي که بر این آثار انجام شد، تعدادي از آثار بهطبق مطالعه ست.ا شدهپرداخته

نامه و بازي، برخي در مورد معرفي شعراي بزرگ ایران، خاطرات شاعرانه، مجموعه نمایش

و پيشوایان )ص( هاي کودکانه، اشعار مذهبي در مورد پيامبر اکرم اشعار شاعران معاصر، ترانه

دیني، دعاهاي کودکانه، چيستان، توصيف طبيعت و عوامل طبيعي، معرفي حيوانات، 

هایي از قطعات ادبي کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکري و همچنين مجموعه

جزء آثار منظوم انتشاریافتة کانون پرورش فکري کودکان و  و شعربرگزیدۀ مسابقات قصه 

، از جامعة آماري حذف شدند و ها آننوجوانان در دهة هشتاد بود که به علت نمادین نبودن 

اي از فرشته»، «دختر باغ آرزو نوشتة کریستين آندرسن»د: یت این منابع انتخاب شدندرنها

آسمون، مجموعة پر زرد قناري، مجموعة گنجشک و پروانه و مجموعة سبزتر از درخت، 

ش نرسيد، من و خواب جنگل، هاجست  و واجست ، کالغه به خونه»؛ «سرودۀ ناصر کشاورز

؛ «و، نگاه نو، سرودۀ اسداهلل شعبانيماه ن»؛ «نژادها سرودۀ افسانه شعبانها و شکوفهکالغ

جمک، سرودۀ محمود مجموعة ج »؛ «مجموعة آقاي تابستان، سرودۀ منيژه هاشمي»
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مجموعة یک آسمان »؛ «احمد ميرزاده توان کالغ ماند، سرودۀمجموعة نمي»؛ «کيانوش

مجموعة شعرهاي باراني، سرودۀ جعفر »؛ «گنجشک، سرودۀ محمدحسين محمدي

 .«مجموعة کلوچه و مورچه، سرودۀ مهري ماهوتي»و « ابراهيمي

شناسي نمادهاي نشانه»اي با عنوان نامههاي پایاناین مقاله برگرفته از یافته گفتني است

هاي آن تمامي یکي از فصلدراست که « ادبيات منظوم کودک و نوجوان در دهة هشتاد

ژان شواليه و آلن »هاي تحقيق با استفاده از فرهنگ نمادهاي نمادهاي موجود در نمونه

اي فرهنگ نگاره(، 6876« )کوپرجين» فرهنگ مصور نمادهاي سنتي( و 6833) «گربران

( و ارتباط آن با سير داستان 6862) «مزيجهال »نمادها در هنر شرق و غرب از 

بعاد الگوي آگدن و چون یکي از ا -هاهاي موجود در آناند و اندیشه شده يفتوص

ها اندیشه غالب مشخص است سپس بر اساس دادهبندي شدهطبقه -ریچاردز اندیشه است

 شده است.و بررسي آن پرداخته نقد به تیدرنهاگردیده 

 پیشینۀ پژوهش .6

صورت جداگانه و  شناختي به مطالعة ادبيات با رویکرد نشانهدهد که بررسي پيشينه نشان مي

، بيشتر به شده انجامهاي و در پژوهش سابقة چنداني نداردیژه در ادبيات کودک و به مستقل

است. از مقاالتي که در شده پرداختهبررسي در ادبيات کالسيک و گاهي اشعار معاصر 

اشاره « شناسي زبان در شعر کودکنشانه»توان به اند مي شده ینتدورابطه با ادبيات کودک 

هاي ها و نشانهي و ارائه ویژگيده سازماناین مقاله بيشتر تالشي است براي نمود که 

 نمادها. شده زبان شعر کودک تا يکتفک

 مفاهیم نظری پژوهش .9

 نماد و نشانه .9-1

اي و  نمایه شمایلي، يها نشانهبه سه نوع  خوددارندبر اساس ارتباطي که با مدلول  ها نشانه

رابطه شباهت برقرار است؛ مانند عکس یک  شمایلي هاي نشانهدر  شوند يمنمادین تقسي  

؛ مانند وجود داردي رابطه غير قراردادي و علي و معلولي ا هینماي ها نشانهفرد و خودش، در 
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ي ها رنگاست مانند قراردادي  رابطه ي نمادین،ها نشانهو در  استتب که نشانه بيماري 

هاي هدر حوزاصطالحي  ازلحاظنماد واژه  (6839، مهرگان ؛6836)الستون،  .راهنما چراغ

شود  بکار برده مي شناسي و هنر و ادبيات شناسي، ارتباط فلسفه زبان، زبان مختلف

شده  ارائهنماد و نمادپردازي  تعاریف متفاوتي از در منابع، ( به همين دليل6839ي، اتيرحيپ)

 اند متفاوت قدر آناین حوزه، معتقدند که تعاریف  نظران صاحبطوري که برخي  است.

نشاندن یک مفهوم  را صرفاًنماد . چدویک دیگر بحث از پدیده واحدي در ميان نيستکه 

استفاده از تصاویر عيني و ملموس براي بيان گوید مي، بلکه داندنميمفهوم دیگر  يجا به

ر بيان غيرمستقي  نماد تأکيد ( یونگ ب6879عواطف و افکار انتزاعي نيز هست )چدویک، 

)یونگ،  .معرّف چيزي مبه ، ناشناخته یا پنهان از ماست کرده است و عقيده دارد که

تشبيه  لهيوس هنر بيان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقي  و نه به» ي نمادطورکل به (6877

به چگونگي آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهاي عيني ملموس، بلکه از طریق اشاره 

توضيح، براي ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده  ها و استفاده از نمادهایي بي آن

 (6879)چدویک،  «.دانست

 شناسينشانه .9-6

و  ميان دال و مدلول ها و فرآیندهاي تأویلي، یافتن مناسبتيشناسي مطالعة نشانهنشانه

یند آیا در فر هاکه در توليد و تفسير نشانه همة عواملي است منددیگر مطالعة نظام يعبارت به

شناسي علمي است که هدف نشانه»گوید: ي ميفکوه (6837چندلر، )داللت شرکت دارند. 

صورت زبان گفتاري یا ها که بهها و نمادها چه آنخود را از شناخت و تحليل نشانه

هاي اع  از نشانهيرزباني دارند، غهاي هایي که صورتاند و چه آننوشتاري درآمده

)فکوهي،  «کند.هاي ارزشي و ... اعالم ميمعنایي، نظام هايفيزیولوژیک، بيولوژیک، نظام

6838) 
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 شناسيدر مورد نشانه« ریچاردز»و « آگدن»الگوی  .9-9

شده  مطرحکه در مقدمه اشاره شد، الگوهاي متعددي در رابطه با نشانه و نماد  گونه همان 

 صورت بهآگدن و ریچاردز است و  6ها مثلث داللت یا مثلث معنایيکه یکي از آن است

 شده است:زیر در منابع ترسي 

 
 ي آگدن و ریچاردزشناس نشانهالگوی  .1شکل 

شود بعد تر، به زبان ساده به توضيح مثلث فوق پرداخته ميبراي درک راحت در اینجا اول

وجود دارد: یکي توضيح  توجه قابلهاي علمي موجود. در این تصویر دو نکتة به بيان نظریه

که همان دال است و عبارت از « نشانه»اند؛ هایي که در سه ضلع این مثلث قرارگرفتهواژه

که در ضلع سمت راست « مصداق»ها یا واژگان زباني مثل کبوتر، درخت، چتر و...؛ نشانه

و حيوان با این  باني واژگان است یعني فالن گياه، شيءي برون زها داللت، قرارگرفته

و در حک  رابط ميان دو  قرارگرفتهمثلث است و در باال  رأسکه در « اندیشه» و ها يژگیو

 شناسان زبان به عبارتو   یدار نشانهي است که ما از ذهن ریتصویک  ،است گریدة مؤلف

: شده استفادهدیگري نحوۀ ترسي  اضالع مثلث که از دو نوع خط  داللت درون زباني آن.

ممتد و منقطع رابطة بين نشانه و مصداق خارجي و برون رباني آن با خط منقطع نشان 

ة مؤلفدو   يرمستقيغاین الگو بيانگر رابطة   يرمستقيغاست و این بيانگر رابطة  شده داده

 دخالت مستقي  اندیشه است. ونشانه و مصداق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Semiotic Triangle 
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هاي زباني را از این دو نویسنده صورت( در توضيح آن آورده است: 6832) يسجود

سازند. در فرضية آنان رابطة ميان مي هاي جهان خارج مرتبططریق تصور ذهني به مصداق

گيرد و نماد و مصداق، غيرمستقي  است و از طریق اندیشه یا تصور ذهني صورت مي

 تباطيارز ردیچاو ر نگدآ یيمعناداللت یا  مثلث يمبنا بر ( عقيده دارد6832صفوي )

واسطه  به طتباار ینا شودمي گرفته نظردر  نشانهو  رجخا نجهادر  اقمصد نميا  يرمستقيغ

 ستدرک ا قابل هنيذ تصویر به عجور با اقمصد بياني به و شود يمبرقرار  دفر هنيذ تصویر

چنين استنباط نمود که مصداق واژه  توان يماین عبارات  از ست.ا هنيذ یتيدموجو معنيو 

توان ادعا کرد ضمني ميطور  به نيهمچندارد نه برون ذهني و  يذهنیا نشانه داللتي درون 

ممکن است در طول زمان بدون تغيير باقي بماند و اما  که صورت یک واژه یا نشانة زباني

 (6851ي، ا )بدره .کندتغيير  جیتدر بهبا تغيير اندیشه  آن معناي

 روش کار .0

دانست و با تغيير آن،  را متغير معنایي مصداق و نشانه اندیشه توان يم با توجه به مبحث فوق،

 بحثیک مصداق در نظر گرفت بر همين اساس ما در این  را براي یک یا چند نشانه

ای  اما ي قراردادهموردبررسهشتاد  دههنمادهاي شعر کودکان گروه الف تا جي  را در 

هاي موجود و با توجه به اینکه اندیشه یر نيستپذ امکانتمامي نمادها در این مقاله  توصيف

هاي دیني، اخالقي، به چهار طبقة اندیشه شده انجامتوان بر اساس بررسي ها را ميدر آن

و براي نشان دادن  شده انتخاباجتماعي و فرهنگي تقسي  کرد از هر اندیشه یک داستان 

ها اشاره خواهدشد، سپس در بحث بعدي، به ذکر تمامي نمادهاي روش کار نخست به آن

 در قالب جدول پرداخته خواهدشد.

 ۀ دینيشیاند .0-1

اي از آسمون، هاي فرشتهدهد که داستان يمهاي این مطالعه نشان بررسي نماد در نمونه

هاجست  و واجست ، من و خواب جنگل، به شکل نمادین عالوه بر القاي  دختر باغ آرزو،

از همه  تر مه احساس آرامش واقعي در پيوند با خدا، احساس خ  در نبود این قدرت و 
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دهند. پرورش مي درک ماهيت خدا حس کنجکاوي و جستجوگرانة کودکان را براي

و غمگين را  شکسته دلاي زوي فرشتهشاعر آر« اي از آسمونفرشته»در قصة  مثال عنوان هب

کشاورز، ) .کندو به دنبال دوستي مهربان است، بيان مي جاماندهکمان، که تنها روي رنگين

 ؛(5ج ، 6839( واژۀ فرشته نماد ارتباط خداوند با مخلوقات است )شواليه و گربران، 6838

گر تمایل ذات اقدس بيان نمادین طور بهبا موجودات زمين،  ارتباطیعني تمایل فرشته براي 

کدام  يچهکه  کند خداوند با موجودات است. این فرشته سر راه به موجوداتي برخورد مي

دهد بيند که به فرشته پيشنهاد دوستي ميگربه سياهي را مي ازجملهشایستة دوستي نيستند؛ 

مثبت ندارد،  کند. نمادگرایي گربه جنبة( اما دوستي گربه سياه را قبول نمي6838)کشاورز، 

 (5ج ، 6839)شواليه و گربران،  .شود اعتمادي و سوءظن مشاهده ميظاهراً گربه با نوعي بي

ي با سادگ بهخور هاي جادوگر و حرامدر این شعر ه  شاعر عدم پيوند ذات خدا را با انسان

 دهد.دوست نشدن فرشته با گربة سياه نشان مي

خواهد با فرشته دوست شود اما وقتي به که مي بيندتا اینکه در باغ، کالغي را مي

کند. کالغ نماد مي ( پيشنهادش را رد6838کند )کشاورز، مياش اشارهدزدي و خبرچيني

-که خداوند انسان يدرحال( 8ج ، 6839یشي و هوشياري است. )شواليه و گربران، اند مآل

اعتنا باشد نه بي دنيوي مسائلنسبت به  که يکسطلبد یعني هاي عاشق و مست را مي

 خواهد رفاقت کند.ي هوشيار و آگاه دنيایي پس فرشته با او نيز نميها انسان

خواهد از که مي يدرحالدر کوه  شکسته دلفرشته در فکر پيدا کردن دوست، تنها و 

داند که درون دوست شوند ولي فرشته مي باه خواهد چشمه آب بخورد، تفنگي از او مي

نماد  شود. تفنگ ه و باعث نابودي خواهدشد بنابراین از او ه  دورمياو از گلوله است 

رسد و جویي است. سپس به طاووس که مظهر زیبایي و غرور است، مي يزهستجنگ و 

( طاووس، نماد خودنمایي است 6838گوید )کشاورز، ها و مفاخرش ميطاووس از زیبایي

شود فرشته از دوستي با او است که باعث مياي ( و این نکته5ج ، 6839)شواليه و گربران، 

بعد به  یابد.ي هستند، پيوند نميخودرأیي که خودبين و ها انسانزیرا خداوند با ؛ امتناع کند

حال به او  يندرعکند و رسد که از دارایي و اموالش صحبت ميیک موش حریص مي

ادها موش صحرایي ( که در فرهنگ نم6838دهد )کشاورز، پيشنهاد دوستي و رفاقت مي
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( 9ج ، 6837شواليه و گربران، )است دزد ملحوظ شده عنوان بهناپذیر،  يريساین کاوشگر 

گونه موجودات  ینااما حرص و ولع از صفات ناپسند است و فرشته تمایلي به انس گرفتن با 

 ندارد.

زمين، بيند. در آن خانه روي هاي زیادي ميخانه، فرشته باالخره در روستایي، در یک

خواهد فرشته ه  که دنبال کسي بيند که از خداوند یک دوست و همدم ميدخترکي را مي

او شده و او  توجه جلباست که شایسته دوستي باشد، مهرباني و معصوميت دخترک باعث 

( پس به قلب و درون دخترک راه 6838بيند )کشاورز، را حتي بهتر از دیگر فرشتگان مي

رسند و یت هر دو به آرزوي خود ميدرنهاپاک و معصوم هستند و  یابد زیرا مثل ه مي

 (5ج ، 6839شواليه و گربران، ) .استشوند. کودک نماد معصوميت همراه مي باه 

هاي پاک و خواهد عشق خدا را به انساني این داستان با نمادپردازي ميطورکل به

هاي دنيوي و هوشيار ناپاکي، انساناعتمادي و معصوم نشان دهد و بگوید ذات الهي با بي

دنيایي، ظل  و خشونت، خودبيني و حرص و آز همخواني ندارد و فرشته نماد ذات پاک 

کند و به او ریایي است، ابراز رضایت ميخداوند، تنها با دیدن کودکي که نماد پاکي و بي

 پيوندد.مي

 اندیشه اخالقي .0-6

شده و مباحث بسيار ت فردي و اجتماعي دانستهتربيت اخالقي عامل تأثيرگذار در سعاد

بنابراین بدیهي است که ادبيات ه  با توجه به است زیادي به این فرآیند اختصاص داده شده

و محيط دارند، با  از والدیندر کودکي آمادگي پذیرش الگوهاي اخالقي را  ها انساناینکه 

ي ها داستاناي آنان ایجاد کند. بتواند موقعيت رشد و بالندگي را بر طرح این اندیشه

هایي هستند یي از داستانخو خوشکبریت، گل صبور و دانه چوب گنجشک و پروانه، یک

در شعر گنجشک و  مثالًپردازند هاي اخالقي ميکه به شکل نمادین به بيان اصول و اندیشه

که گنجشک به کند اي بيان ميپروانه شاعر داستاني را در قالب مکالمه گنجشک و پروانه

رساند؟ پروانه به شود که چرا به او آسيب ميزند و پروانه معتر  ميپروانه نوک مي

فرقي با او  هرحال بهنماید اما تر ميو ضعيف تر کوچککه از او گوید با اینگنجشک مي
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، کرده استینجا شاعر با داستاني که مطرح ا( در 6839ندارد و هردو جاندارند. )کشاورز، 

جویي  که کودکان به این نکته که خشونت و ستيزهکند. اول ایندف را دنبال ميدو ه

در  نفس اعتمادبهو بعالوه  نفس عزتحاصل ضعف و حقارت است، پي ببرند و به تقویت 

 مدنظريجه حقارت آن درنتضعف، کوچکي جثه و »که گنجشک  یيازآنجاخود بپردازند. 

ي دفاعي زندگي جنگ جنبه»نماد جنگيدن  زدن( و نوک2ج ، 6836)عبدالهي، « است.

داشته و  نفس عزتآموزند که  بنابراین کودکان مي (2ج ، 6833)شواليه و گربران، « است.

در زندگي مهر را جایگزین خشونت نمایند. هدف دیگري که شاعر از طرح این داستان 

مخلوق خدایند. که کسي بر دیگري برتري ندارد و همه است؛ این ها انساندارد، همساني 

جثه از او  ازلحاظدر این داستان گنجشک با مورد اعترا  قرارگرفتن توسط پروانه که 

است اما گذشته از آن او نيز جاندار است، از کار خود پشيمان شده، عذرخواهي  تر کوچک

جستجوي هماهنگي دروني و فراگذشتن از »کند. پرواز نماد نموده و با او آشتي مي

 (2ج ، 6833)شواليه و گربران،  .«ها است يريدرگبرخوردها و 

 اندیشه اجتماعي .0-9

گرفت و ک  نيستند  در نظرتوان هاي اجتماعي را نيز ميبراي استفاده از نماد، اندیشه

شوند. در بررسي که در مورد نمادها در ميین طریق انتقال داده از اهاي اجتماعي که آموزه

طرح برخي مشکالت  منظور بهشود که مواردي مشاهده مياین تحقيق صورت گرفت، 

يرمستقي  و نمادین در خصوص کودکان و نوجوانان و غصورت اجتماعي و ارائه راهکار به

شاعر از زبان « اسپک چوبي»است. در داستان قصة  کاررفته بهخطاب به قشر مذکور 

سب هوشيار و کند کاش سوار بر اکودکي که سوار بر اسب چوبي است، آرزو مي

رسيد. )محمدي، نوردید و به آزادي و رهایي ميچاالک، دورۀ اسارت و ناکامي را درمي

( 6866یاحقي، . )همان حيوان چهارپا که به هوش و فراست معروف است اسب (6836

-او را درک مي روز و  حالپندارد و انگار اسب شاعر در خيال خود آن اسب را جاندار مي

-اسب را نماد روان ناخودآگاه یا روان غير بشري مي ( روانکاوان6836محمدي، )کند. 

ینجا اسب روان ناخودآگاه شاعر است که با ا( در 6ج ، 6833شواليه و گربران، . )دانند
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شوند. اسب انسان را از درون یکي مي سوار اسبباشد. اسب و ي آزادي ميدر پهوشياري 

دهد، خود را به کند. اسب رازها را تعلي  مييکند یعني الهام، عقل را روشن مآگاه مي

در این شعر آرزوي رهایي از  (6ج ، 6833شواليه و گربران، دهد )ترتيبي درست جهت مي

یژه بر روي و بهیکي از مشکالتي را که مردم ستمدیدۀ افغان که همان رنج و خفقان است و 

 .است شده انيب« اسب»کودکان و نوجوانان تأثير ناخوشایند دارد، در قالب نماد 

 اندیشه فرهنگي .0-0

خواسته یا ناخواسته( تبادل )با توجه به شيوۀ زندگي در عصر حاضر که عصر ارتباطات و 

آن جامعه الزم  بافرهنگاي باشد، آشنایي کودکان و نوجوانان در هر جامعهمي ها فرهنگ

 نوجوانان معرفي فرهنگ مليیکي از وظایف ادبيات کودکان و  رسد.مي به نظرو ضروري 

ي مدرن قرار زندگ واي که کودک و نوجوان که در معر  تغييرات گونهخود است، به

هاي فرهنگي خویش را حفظ ملي خود آشنایي داشته باشد و ارزش بافرهنگگيرد اگر مي

 اي سال  نيز خواهي  داشت.تر رشد نموده و درنتيجه جامعهنماید، بهتر و سال 

پرداخته خواهد شد. در این شعر شاعر از « هاي نوراز باغ»ا به بررسي داستان ینجادر 

خواهد مردانگي، ایثار، زبان نوجواني از پدربزرگ خود که نماینده نسل گذشته است، مي

معصوميت و پاکي مردمان گذشته را دوباره در قالب قصه براي او یادآوري کند و از او 

باغ نماد بهشت  (6836کيانوش، ) .ي نور بياوردها باغخواهد یک آسمان شکوفه از مي

-و نور همواره نماد حيات، رحمت و خوشي (2ج ، 6833گمشده است )شواليه و گربران، 

این نوجوان در دنيایي زندگي  (9ج ، 6837هایي است که خداوند عطا کرده است. )همان، 

 .يستنگر به قد پاي کسي ، کفش بلورین/ دیبابابزرگييریافته: تغ ها ارزشکند که مي

بيند و از این او ایثار، جوانمردي و پاکي را در ميان مردم بسيار ک  مي (6836کيانوش، )

یافتن  ييرتغصورت نيکي و سپس  دوکند. نمادها در این شعر به بابت احساس دلتنگي مي

و حال  درگذشتهاي براي درک این تفاوت اند که هرکدام در بخش جداگانه شده يانب ها آن

. در بخش نخست شاعر نظ ، آرامش، زیبایي، نيکي، کاررفته است بهتوسط خواننده، 

-کند و سپس این نکته را یادآور ميمردانگي و حس حمایتگري را در ميان مردم بيان مي



 (0010) زییپا|  99شماره  | 62سال | ادبی  متن پژوهی | 902

 

/ ي سيمرغي خستها بالهدر جامعه وجود ندارد در  ها ارزشکدام از این  يچهشود که اکنون 

کند و سيمرغ پهلوانان را به نقاط دور حمل مي (6836کيانوش، )ت مگس نيست امروز قدر

گذارد تا در هنگام لزوم با آتش زدن پرهایش او را مي ها آنچند پر از پرهایش را پيش 

دهد و سيمرغ را شفا مي ها زخ معروف است که پر سيمرغ  . این مضمون بسيارفراخوانند

( 8ج ، 6833شده است. )شواليه و گربران،  يعرفم شفابخشیک حکي   عنوان بهخود 

ي ادب ( در پهنه6836کيانوش، )/ از سرزمين قصه چرا رفت؟ ، رست  دستانبابابزرگ

ي است و کتابي نيست که از نام و یاد او پهلوان جهانفارسي نيز ]رست [ مظهر شجاعت و 

و عجين گشته است.  ناو قری بانامتهي باشد گویي در فرهنگ ایراني، دليري و پهلواني 

( 6836کيانوش، )کجا رفت؟  شکسته دل/ با آن ( بيژن به چاه ماند و منيژه6866)یاحقي، 

 (6866رست  به پایمردي منيژه، بيژن را از چاه تاریک رهایي بخشيد. )یاحقي، 

اکنون مردم جامعه تنها به فکر خویش هستند و  همه نيکي و بزرگي،و در عو  این

منفي آن در جامعه ابراز  و تبعاتشاعر از این تغيير فرهنگ  (6836کيانوش، فکر نان )در 

ي گذشته را با کاربرد نماد در ها ارزشکند و درصدد این است که دوباره نارضایتي مي

 ، بتواند احيا کند.رادارندآثاري که مخاطبانش آمادگي و پذیرش الزم 

شناسي آگدن و نشانهبندی نمادها بر اساس الگوی توصیف و طبقه .5

 ریچاردز

و  چاردزیردر این بحث سعي خواهدشد، تمامي نمادها بر اساس مثلث معنایي آگدن و 

البته با توجه به جایگاهي که در سير داستان و در پيوند با سایر نمادهایي که در متن دارند 

از ترتيب حروف  ها آنتعيين گردد. در ارائة  ها آنهاي نهفته در نمادپردازي شوند و اندیشه

 .ذکرشده استو نام اثري که در آن یافت شده،  شده استفادهالفبا 
 در ادبیات منظوم دهه هشتاد ها آنی سازنده ها شهیاندی و ها نشانهفهرست  .1جدول

 اندیشه مدلول دال

 ابر

 سایه و تيرگي در زندگي )من و خواب جنگل(
 دیني

 
 )بخوان و بنویس( مظهر خداوند

 نمایان کنندۀ ذات پروردگار و مایة رحمت و زندگي )چتر باران دارد(
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 بيداري از غفلت، ظهور خدا )باران و چتر من(

 ظهور اهلل )شوق باران(

 دیني نماد اصل الهي زندگي، اوج رشد انساني )دختر باغ آرزو( ازدواج

 اجتماعي چوبي( )اسبکيري، چابکي و همچنين آزادي و پيروزي ضم روشن اسب

 آب

 دیني دوست دارم()روشني و پاکي، تزکيه، خلوص، طالب صلح و نظ  

ي حيات و حيات دوباره، زندگي ي تزکيه، چشمهتطهير و نوزایي، وسيله

 فواره()
 اخالقي

 آبي

خلوص، حقيقت، بریدن از این دنيا، روح آزاد، ایمان به آخرت و از بعد 

 چتر باران دارد()ارزشي است  يبعاميانه نماد پوچي و 
 دیني

 باران و چتر من()بریدن از تعلقات مادي، معنویت، ماسوا 

 پيراهن خورشيد()کرانگي و وسعت عظمت خدا، معنویت  يب

 آسمان

 دیني من و خواب جنگل()کرانگي هستي نظ  مقدس کيهان، وسعت و بي

 اخالقي -دیني هاجست  و واجست ()کرانگي  يبمحل رستگاري، 

 چتر باران دارد()روح، آگاهي، قدرت برتر )پروردگار( 
 دیني

 باران و چتر من()کرانگي، ماوراء  يبخداوند، 

 اخالقي آهوي ابریشمين()مادر، مهرباني و احياکنندگي مهر مادري  آهو

 آینه
هست، روشني و ابزار شناخت  آنچهي  دهنده نشانبازتابنده واقعيت، 

 چوبي(صندلي )
 اخالقي

 

 بابا

کلوچه و ) بدانسانمشوق و مؤثر در رفتارهاي نيک و  –عشق و محبت 

 مورچه(
 اخالقي

 اجتماعي اقتدار )باد و کاله(

 باد

من و خواب )هاي زندگي  ينگرانها و  یشتشوثباتي و ناپایداري، بي

 دیني جنگل(

 (بنویس و بخوان) مرگ از ترس و اضطراب

 ش نرسيد(کالغه به خونه)ي ناآرامثباتي، ناپایداري، هياهو و بي

 (باد و چتر) مشکالت و مصائب زندگي، هاي يدشوار و ها يسخت اجتماعي

 باد و کاله()هاي موجود در زندگي  يدشوارمشکالت و 

 

 

 

 اجتماعي چتر و باد()رحمت و لطف خداوندي، برکات آسماني 

 دیني من وخواب جنگل()ي زندگي ها آزموننماد آتش و خش ، 

 یک قصة کوتاه()رحمت پروردگار، روشني و پاکي، خلوص  دیني
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 مانند یک سيب()رحمت، گشایش 

 باران

 اخالقي -دیني چتر و کالغ()رحمت و برکت 

  بخوان و بنویس()بخشي  ياتحرحمت، حاصلخيزي، 

 

 دیني

 

 

 باران دارد(چتر )رحمت پروردگار به بندگانش 

 شعري بخوان()رحمت و لطف خداوند 

 باران و چتر من()رحمت 

 پيراهن خورشيد()رحمت 

 باغ

ي ها اضطراب، آرامش معنوي و دور شدن از شده گ بهشت زميني، بهشت 

 اخالقي -دیني دختر باغ آرزو()دنيوي 

 ها(ها و شکوفهکالغ)هاي دنيوي بهشت زميني، فراواني و زیبایي

بهشت زميني، بهشت گمشده، آرامش حقيقي، سعادت و خوشبختي واقعي 

 هاي نور(از باغ)
 فرهنگي

ش کالغه به خونه)بهشت زميني، معنویت و دوري از اضطراب دنيایي 

 نرسيد(
 اجتماعي

 مانند یک سيب()رضایت از وضعيت موجود، آرامش، آسودگي خيال 
 دیني

 بخوان و بنویس() ها انسانبهشت، پاکي، روح 

 اخالقي -دیني هاجست  و واجست ()تکامل، آگاهي  باغچه

 اجتماعي هندوستان()نيرومندي و قدرت، مرشد معنوي، راهنما  ببر

 اجتماعي چتر و باد(شود )هاي زندگي که منجر به زیبایي و آرامش ميسختي برف

 برگ

 اخالقي -دیني دختر باغ آرزو()ي رسيدن به آرامش روحي خوشبختي و سعادت، وسيله

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)خوشبختي و سعادت 

 دیني بخوان و بنویس()سعادت و خوشبختي 

 اخالقي برگ زرد()، شادي و طراوتي که رو به نابودي است رفته ازدستاميد  برگ زرد

 اخالقي -دیني دختر باغ آرزو()استعداد برتر، آگاهي مطلق و بصيرت  بندانگشتي

 فرهنگي هاي نور(از باغ)عدالتي، مظلوم و دادخواه  يبظل  و  دربندي گرفتار ها انسان بيژن

 پایيز
 دیني بخوان و بنویس()روزگار پيري، تکامل 

 اخالقي بوي پایيز()يدن پيري فرارستنهایي، از بين رفتن شور زندگي، 

 پدر
 اخالقي -دیني عقل و آگاهي، راهنما )هاجست  و واجست (

 اجتماعي(کن )مدادپاکی  مند عالقهقهرمان و کساني که در زندگي به آنان 

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)ها قدرت پرواز، نيروي رهایي از پستي پر
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 پرستو

دختر باغ )ي رستاخيز زندگي و تازگي و نشانهپيک بهار، مژده دهنده به 

 آرزو(
 اخالقي -دیني

 دیني مانند یک سيب()خلوص، تزکيه 

 اخالقي بوي پایيز()پيک بهار، شادماني جواني، حس طراوت 

 پرنده
رابط ميان زمين و آسمان و ارتباط عال  خاکي با عال  ملکوتي، رسيدن به 

 آرزو(دختر باغ )جاودانگي در معنویت 
 اخالقي -دیني

 اخالقي گنجشک و پروانه()صلح و آرامش، دوستي  پرواز کردن

 

 پروانه

 اخالقي گنجشک و پروانه()روح 

 اخالقي -دیني دختر باغ آرزو()زندگي دوباره، رسيدن به جاودانگي و رستگاري 

 دیني پيراهن خورشيد()زندگي دوباره، روح 

 پل
ي فرا انساني و عال  اي انساني به مرحلهمرحلهنردباني براي رسيدن آدمي از 

 من و خواب جنگل()معنا 
 دیني

 اخالقي -دیني دختر پيوند آسمان و زمين، عشق و عالقه به معنویت و پاکي پيچک

 اخالقي -دیني اي از آسمون(فرشته)قدرت ظال  و خشن  تفنگ

 جنگ
دفاع زندگي، نبرد ميان نور و ظلمت، مقابله کردن با نحوست و ناپاکي 

 دوستي()
 اجتماعي

 دیني من و خواب جنگل()زندگي  جنگل

 چتر

 اجتماعي چتر و باد()حمایت، نگاهباني و پاسداري 

 دیني من و خواب جنگل()حمایت، پناهگاه 

 اخالقي -دیني چتر و کالغ()حمایت 

 دارد( حمایت )چتر باران
 دیني

 باران و چتر من()ذات انسان، حامي 

 چشمه
 دوست دارم()نيک بختي، خلوص و تزکيه 

 دیني
 بيرق باشکوه زمين()احياء، قدرت و برکت، معنویت، زندگي و حيات 

 چنار
 اجتماعي دوستي()اوج و بلندي، بلندمرتبگي 

 دیني یخوان و بنویس()آزادي 

 چوب
 )اسبکيرزنده غجان و توسط انسان، بي شده ساختههر چيز صنعتي و 

 چوبي(
 اجتماعي

 اخالقي کبریت(دانه چوب یک)تنهایي، نااميدي  کبریتچوب

 اخالقي -دینيهاجست  و )که به معنویت و تکامل گرایش دارد  ها انسانناخودآگاه  حيوانات
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 واجست (

 دیني بخوان و بنویس()تيرگي  خاک

 خانه
 دیني من و خواب جنگل()محل رسيدن به آرامش، حمایت و آغوش امن مادر 

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)پناهگاه، جایگاهي امن براي رسيدن به آرامش 

 دینيقوقو( ي)قوقولنور، معرفت، ایمان  خروس

 

 خورشيد

 دوست دارم()نور و گرما، زندگي بخشي، معنویت 
 دیني

 من و خواب جنگل()نور و گرما و زندگي 

 سبزتر از درخت()نور، اشراق، خداوند  

  مانند یک سيب()اشراق و روشني  

 درخت

 اخالقي -دیني هاجست  و واجست ()معرفت، دانش 

باشکوه  بيرق)ي جاودانگي، قائميت و رابط ميان زمين و آسمان نشانه

 زمين(
 فرهنگي

زندگي، رسيدن به تکامل، عروج و صعود از زمين به آسمان، رسيدن به 

 ش نرسيد(کالغه به خونه)آرامش واقعي 
 اجتماعي

 دینيسبزتر از درخت()رابط ميان زمين و آسمان، رابط دنيا و معنویت 

 دریا

 دیني دوست دارم()پاکي، وسعت، آزادگي 

 شوق باران()کرانگي، پاکي ازلي و بي وسعت 

 اخالقي -دیني هاجست  و واجست ()وسعت، معنویت، تحرک و پویایي در زندگي 

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه) يرونقدرت و  دست

 دشت

 

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)کرانگي و وسعت، گشایش، آسودگي بي

 دیني یس(و بنوبخوان )آرامش  –کرانگي بي

 دل

کالغه به )ي انساني، شخصيت و اصل فرد اندیشهاحساس دروني، ماهيت 

 ش نرسيد(خونه
 اجتماعي

 دیني شعري بخوان()جایگاه عشق به پروردگار 

 فرهنگي هاي نور(از باغ)یري، قدرت، آزادگي و مردانگي، شجاعت ناپذ شکست رست 

 کمانرنگين

 من و خواب جنگل()رابط ميان زمين و آسمان، صفات الهي، معنویت 

 باران و چتر من() باخدارابط انسان  دیني

 پيراهن خورشيد() باخدارابط بين انسان 

 دیني دوست دارم()کرانگي جریان، پویایي و تحرک، ميل به دریا و بي رود
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 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)زندگي، رحمت و برکت آسماني 

 اخالقي بوي پایيز()، برمال کنندۀ اسرار خبررسان زاغ

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)نماد ارتباط و بروز احساسات  زبان

 اجتماعي کفش لجباز()شود درد و رنجي که در پي ناکامي حاصل مي زخ 

 اخالقي -دیني ها(ها و شکوفهکالغ)وبرق دنيوي، احتياجات کاذب مادي مادیات و زرق زیورآالت

 دینيقوقو( ي)قوقولزمان، سپري شدن زمان  ساعت

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)حمایت، پشتيباني و کمک  سایه

 دینيسبزتر از درخت()ناداني، تاریکي  سایه

 سبز

 اخالقي هدیة زیبا()ي، عشق کودکانه به مادر بخش جانآرامش، تازگي، اميد، 

 جنگل( و خوابمن )آرامش، زندگي و حيات، قضا و قدر الهي 
 دیني

سبزتر از درخت()جاودانگي 

 اخالقي -دیني جهان شو()کرانگي و وسعت، بقا و قداست و پاکي قدرت الهي، بي سپهر

 اخالقي بلوز ستاره()راهنما، پدر  ستاره

 دیني شعري بخوان() ها انساني آید، فطرت خداجوي برم دروناز  آنچهنماد  سرود

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه) ها انسانپاکي، معصوميت، فطرت پاک  سفيد

 اخالقي -دیني دختر باغ آرزو()زشتي و پلشتي، آلودگي و اهریمني  سوسک

 اجتماعي بدبختي، کدورت و سردي )دوستي( ظلمت و جهل، اندوه سياه

 سيب
 اخالقي -دیني یگانگي، شناخت و معرفت قلبي و دروني )سيب(وحدت و 

 دیني مانند یک سيب()که تمایل به نيکي دارد  ها انسانروح، درون پاک 

 سيمرغ
قدرت، حمایت و نگهباني، قدرت و همت در گشایش امور صعب و 

 هاي نور(از باغ)ي شفابخشدشوار، 
 فرهنگي

 شاخه

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)زندگي 

برد  يمدهد و به باال  يمروح انسان که آگاهي و نور شناخت آن را ارتقا 

سبزتر از درخت()
 دیني

 اخالقي -دیني دختر باغ آرزو()قهرمان، عشق واقعي  شاهزاده

 اخالقي ماه نو، نگاه نو()تاریکي، ظلمات، دنياي مادي، زندگي در این دنيا  شب

 دیني شعري بخوان() ها انساناحساس دروني  شعر

 اخالقي -دیني ها(ها و شکوفهکالغ)نعمات خداوند  شکوفه

 دیني شوق باران()جستجوي ذات حق، مدد از طرف خداوند، حقيقت ذات الهي  صحرا

 اخالقيصندلي ) باارزشبخش، جاودانگي حيات و خاطرات  يزندگآرامش صندلي 



 (0010) زییپا|  99شماره  | 62سال | ادبی  متن پژوهی | 916

 

 اندیشه مدلول دال

 چوبي( چوبي

 طاووس
 اخالقي -دیني اي از آسمون(فرشته)خودبيني، غرور 

 اجتماعي هندوستان()پاکي، لطافت و رنگارنگي 
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 فرهنگي بينک(فال)رمز آگاهي و توانایي فکري  بينکفال

 فرشته
نماد ذات الهي و رابط ميان خداوند با مخلوقات، تمایل عاشقانه براي 

 اي از آسمون(فرشته)رسيدن به خالق یکتا؛ ارتباط با معبود 
 اخالقي -دیني

 اخالقي فواره()و تازگي، طراوت، خلوص و تزکيه، جواني و نشاط  وجوش جنب فواره

 اجتماعي هندوستان()کنندۀ آرزوها و آمال قدرت سالطين، برآورده فيل

 اخالقي (ها گلپستچي )آور، خبررسان، پيک شادي  يامپ قاصدک

 قلب
 اخالقي -دیني سيب()عاطفه و عالقه راستين، اندیشه پاک کودکانه 

 اجتماعي دوستي()اندیشه، درون، فکر و ماهيت انسان، اصل و گوهر آدمي 

 دیني دوست دارم()ي خوب و مثبت ها انسان قناري

 قورباغه
و پراکنده، آشفتگي روحي، ذهن گرفتار و مادیات و زندگي مشتت فکر 

 دختر باغ آرزو()دنيوي 
 اخالقي -دیني

 کاکتوس
تالش و تکاپو و اميدواري )گل  –استقامت و پایداري  –صبر و تحمل 

 صبور(
 اخالقي

 اجتماعي کفش لجباز()یيد اجتماعي تأتملک،  کفش

 دیني دوست دارم()ي منفي ها انسان 

 کالغ

نحوست، بدبختي و شومي و بدیمني، دون طبيعي و لئامت، در ضمن از 

 دوستي()یي و انزوا در نظر گرفت تنها بهتوان نماد تمایل جهتي مي
 اجتماعي

 ها(ها و شکوفهیشي، هوشياري، زیرکي و آگاهي )کالغاند مآل
 اخالقي -دیني 

 اي از آسمون(فرشته)هوشياري، فرجام اندیشي، 
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 (و کالغتنهایي و انزواي عمدي )چتر 

توان نمي)افرادي با ذات پاک و سفيد اما با رفتار نادرست و روش اشتباه 

 کالغ ماند(
 اخالقي

 اجتماعي ش نرسيد(تنهایي )کالغه به خونه

 دیني ي )بخوان و بنویس(وزشتپليدي 

 اجتماعي باد و کاله()قدرت و نيرو  کاله

 اخالقي غذاي جس ، غذاي روح )کلوچه و مورچه( کلوچه

 کودک

 واجست (جو، آنان که در طلب کمال هستند )هاجست  و ي حقيقتها انسان
 اخالقي -دیني

 اي از آسمون(ریایي )فرشتهگناهي، سادگي و بيپاکي و معصوميت، بي

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)ي طلب صلحمعصوميت، پاکي، صلح و 

 کوه
 اجتماعي ش نرسيد(عروج، استواري و پایداري، استقامت )کالغه به خونه

 دیني خورشيد(پيراهن )عروج، استواري و استقامت 

 اخالقي -دیني اي از آسمون(فرشته)اعتمادي، ظلمت، ناپاکي بي گربه

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)خش  و خشونت طبيعت  گرما

 گل

 نفس اعتمادبهعشق و عالقه، غلبه بر ترس و اضطراب، صلح دروني و 

 آرزوي غول()
 اخالقي

ي اوليه، کودکي و پاکي و عشق و پاکي، بازگشت به وحدت و مرحله

 اخالقي -دیني دختر باغ آرزو()معصوميت کودکانه، بازگشت به قبل از خطاي آدم و حوا 

 هاجست  و واجست ()عشق، زیبایي حقيقي 

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)دنيا  گنبد

 اخالقي گنجشک و پروانه()ضعف و حقارت، جس  انسان  گنجشک

 اخالقي چي شده خواهر بگو() يعتطبخطا، اشتباه، چيزي برخالف قاعده و  لکه

 اخالقي گرما، نوازش، عشق عميق، شفقت و مهرباني، رفعت روحاني )هدیة زیبا( مادر

 اخالقي صندلي چوبي()عشق مادرانه، پاکي و خلوص، فرزانگي  مادربزرگ

 ماه
 ماه نو، نگاه نو()روشنایي، تابناکي، مادر، مهر مادري، حس زنانگي 

 اخالقي
 بلوز ستاره()اثر مادرانه، مادر 

 ماهي
 اخالقي فواره()مظهر زندگي و حيات 

 اخالقي -دیني دختر باغ آرزو()حاصلخيزي، ثروت و فراواني و حکمت، زندگي جاودانه 

 مورچه
 برگ زرد()حال تفکر و اندیشه  يندرعضعف و ناتواني و 

 اخالقي
همچنين نماد افراد  طلب فرصتیش و شاید بتوان گفت اند عاقبتي ها انسان
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تواند باشد که براي کسب رضایت خود از کمترین  يمعاقل و اندیشمند 

 کبریت(دانه چوب یک)برد امکانات بهترین و بيشترین بهره را مي

 کلوچه و مورچه()افراد ضعيف و ناتوان 

 موش
اي فرشته) یرناپذ يريسي حریص و ها انسانحال نماد  يندرعمشربي و خوش

 از آسمون(
 اخالقي -دیني

موش 

 یيصحرا
 اخالقي -دیني دختر باغ آرزو()مشربي، فراواني، سعادت خوش

 موش کور
نماد رهروان اسرار باطني، مرتبط با خاک و تاریکي، راهنماي روح براي 

 دختر باغ آرزو(مشکالت )برطرف کردن 
 اخالقي -دیني

 اخالقي کبریت(دانه چوب یک) يزناچامکانات ک  و  قندينان 

 اخالقي ماه نو، نگاه نو()خلوص، پاکي، صداقت، درخشش با خلوص نيت  نقره

 نور
از )روشني و آگاهي، معرفت، رستگاري، شادي و انبساط خاطر، رضایت 

 هاي نور(باغ
 فرهنگي

 اخالقي گنجشک و پروانه()جنگ و جدال  زدننوک

 اجتماعي هندوستان()در یک مکان  آوا ه افراد یکرنگ و  هندوانه

 اجتماعي ش نرسيد(کالغه به خونه)هستي، معنویت، زندگي  هوا

 اخالقي بوي پایيز()اميد، خوشبختي بازیافته  یاکری 

 گیری یجهنتو  بحث

هاي سالکه در فاصلة  اثر 72داستان( از مجموع  57اثر نمادین )شامل  61نتيجة بررسي 

 شده صورت منظوم براي گروه سني الف، ب و جي  براي کودکان تأليفبه 6868تا  6838

( 6نمودار ) این نوع ادبي است؛ چنانکه در دهندۀ جایگاه و اهميت نماد دراست، نشان 

چهارم  درصد یعني بيش از یک 22در مقابل آثار غير نمادین  نیآثار نمادگردد ميمشاهده

 است.دادهبه خود اختصاصاین آثار را 
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 بسامد آار نمادین در دهه هشتاد .1نمودار 

 هایي است، بررسي اندیشهدهد يماین پژوهش پاسخ  سؤالاما آنچه اهميت دارد و به اولين 

( آمده 6جدول )هایي که در این مصادیق را به نماد تبدیل کرده است؛ بررسي داده که

هاي دیني بيشترین بسامد را در ایجاد و تبدیل این مصادیق به دهد که اندیشهنشان مياست، 

 هاي اجتماعي و فرهنگيبه ترتيب اندیشه بعدازآناند، سپس اندیشه اخالقي و نماد داشته

 شده است.( نشان داده2نمودار )سازنده این نمادها هستند. این نتيجه در 

 
 بسامد انواع اندیشه سازنده مصادیق نمادین. 6نمودار 

8 
9 
68 
69 
28 
29 
88 
89 
58 
59 

 فرهنگي اجتماعي  اخالقي دیني
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هاي مصادیق نمادین در اي که سبب تغيير نشانهدهد، اندیشهنمودار فوق نشان مي

دیگر،  يعبارت بههاي دیني و اخالقي هستند و است، بيشتر اندیشههاي دهة هشتاد شده داستان

پرورش بعد دیني و اخالقي کودکان به  باهدفنویسندگان و پدیدآورندگان این آثار، 

اند و بيشتر بعد انتزاعي این مفاهي  سبب ایجاد هاي نمادین پرداختهتأليف و گزینش داستان

 است.آثار نمادین شده

ر يادبيات کودک سبب تغي دوم که آیا تنها تغيير اندیشه در نمادهاي سؤالبراي پاسخ 

 دودسته( را نخست به 6هاي جدول شماره )یا نه؟ داده خواهد شدي یک مصداق ها نشانه

ي، بندانگشتاي مانند ازدواج، آهو، ببر، باغچه، ؛ یکي نمادهاي تک نشانه یينما يمتقسي  

ي آماري، یافت شده و به خاطر ها نمونهدر  ها آنبيژن، پر، پرواز و ... که تنها یک نمونه از 

اصلي  سؤالو در پاسخ به  و ملموس نيست هدهمشا قابل ها آناینکه تغيير اندیشه در 

اي یعني و دیگري نمادهاي چند نشانه پژوهش، کاربردي نيستند، موردبررسي قرارنگرفتند؛

ي مختلفي ها شهیاند توان يمدر نمونه یافت شده و  ها آنیي که دو تا ده مورد از ها مصداق

. بهره گرفتها فوق از آن السؤدانست و در پاسخ به  شانیها نشانهو سازنده  ربنایزرا 

ي مصادیق نمادین دسته دوم، سه نتيجه را ها نشانهبررسي رابطه ميان تغيير اندیشه و تغيير 

 :دهد يمنشان 

یي مانند ها مصداق؛ در کند ينمتغيير اندیشه، نشانه تغيير  باوجود. در بيشتر موارد، 6

این نوع مواجه هستي  و این آب، خورشيد، چتر، باغ، پرستو، دشت، کوه، گل، کودک با 

؛ یعني بيانگر این نکته هستند که با دهند يمخالف الگوي آگدن و ریچاردز را نشان  ها داده

کند. گفتني است که مصداق باران که باالترین بسامد تغيير اندیشه نشانه تغيير چنداني نمي

در )نشانه تغيير نکرده(، تنها در یک مورد )ده بار( داشته، در نه مورد نماد رحمت بوده را )

 و حوادث زندگي است. ها يسختداستان من و خواب جنگل( نماد 

و معنایي  مجاز گونه، روابط ها نشانه، اما جادشدهیاگاهي هرچند در نشانه تغيير  .2

ي کرانگ يب، آسمان گاهي نشانه مثال عنوان بهرا یکي دانست؛  ها آن توان يمنزدیکي دارند و 

است و گاه قدرت برتر خدا است یا پایيز گاهي نشانه پيري و گاهي نشانه تنهایي بوده 
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ه  با این به  (6 ر.ک. جدولباد ) چشمه و پروانه، رابطه الزم و ملزومي(. همچنين در)

 اند اما چندان تفاوتي با ه  ندارند.ها هرچند تغييرکردههمين ترتيب نشانه

تضاد ي روابط نوع بهکه  داکردهيپتغيير  قدر آنیشه، نشانه . گاهي برعکس با تغيير اند8

ي ها انساننشانه دوراندیشي و  طرف کیاز مانند کالغ به وجود آمده؛ ها نشانهبين  گونه

مورچه گاهي نشانه  یا ي بدها انساناز طرف دیگر نشانه نحوست و  پاک و معصوم است و

نشان ذات  طرف کیازافراد ضعيف و گاهي نشانه افراد دوراندیش است؛ همچنين ابر، 

شود ي زندگي. البته چنانکه مشاهده ميها يرگيتخداوند است، از طرف دیگر نشانه سایه و 

 اند.ها بسيار ک این نمونه

ها هستند و ضعيف اندیشه بر تغيير نشانه ريتأثي این پژوهش حاکي از ها دادهبنابراین 

ي یک مصداق ها نشانهگفت که آنچه سبب تغيير  توان ينمکه با قطعيت  دهند يم نشان

اندیشه است و بدون شک نقطه چيني که مصداق و نشانه را در الگوي  صرفاً، شود يم

دیشه ان هرچند، ه  بيانگر همين مطلب است که کند يموصل  به ه آگدن و ریچاردز 

هاي دیگري ه  بين این دو و در این لفهؤي مصداق خواهد شد اما مها نشانهسبب تغيير 

توانند مطرح شوند و باید براي درک رابطه مصداق و نشانه به عوامل دیگري چين مينقطه

هاي تحقيق( با توجه به دادهرا )یکي از این موارد که این پژوهش آن  ه  توجه کرد.

کوچک و  هرچنداست؛ یعني مورچه  ها مصداق، ظرفيت چندگانه معنایي کند يمپيشنهاد 

 تواند يمي دارد، ساز رهيذخضعيف است اما در مقابل این ضعف به خاطر پشتکاري که در 

ه  هرچند ظاهر سياه و بدي دارد و در فرهنگ  نماد دوراندیشان جامعه ه  باشد یا کالغ

کودک کاري ه  دانست که در  الغ را نمادک توان يمایراني نماد شومي است اما گاه 

 و ظاهر سياهي چون کالغ دارد اما درون پاک و معصومي دارد. زند يمخيابان واکس 

، برد يم سؤالقطعي و مستقي  اندیشه را در این نمادها زیر  ريتأثنکته دیگري که 

بررسي  مثالً اند؛کرده ي مصداق تغييرها نشانه، ها شهیانداشتراک  باوجود مواردي است که

ي ها نشانهاما سبب ایجاد کاررفته  بهي اخالقي ها شهیاندمصداق مورچه در سه اثر براي بيان 

اندیشه مشترک، نشانه تغيير  باوجودبایست مي که يدرصورتاست. ها شدهمتفاوتي در آن

 کرد.نمي
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دیگري  نمادهايشود که این الگو در پيشنهاد پژوهشي این مقاله پيشنهاد مي عنوان به

ي قرار گيرد چنانچه نتيجه کار با آنچه در این موردبررسدر انواع مختلف ادبيات  ه 

ي جدیدي به ها مؤلفهپژوهش آمده یکي باشد یا بيانگر نقص ساختاري الگوست و باید 

نمونه عالوه بر اندیشه  عنوان بهاضالع آن افزود یا باید مفهوم اندیشه بسط بيشتري داده شود 

 ، اندیشه یا معناي مصداق را ه  دربربگيرد.براثر  حاک

 تعارض منافع 
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http://ensani.ir/fa/article/313384/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/27580/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-1346-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-59-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/27580/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-1346-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-59-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/27580/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1-1346-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-59-
https://orcid.org/ 0000-0002-2829-6312
http://orcid.org/0000-0003-0579-5044
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تهران: کانون پرورش فکري کودکان و  ش نرسيد.کالغه به خونه(. 6835) .__________

 نوجوانان.

 تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. هاجست  و واجست .(. 6837) .__________

 کودکان و نوجوانان.. تهران: کانون پرورش فکري ماه نو، نگاه نو(. 6839) شعباني، اسداهلل.

 . تهران: جيحون.2ج نمادها.فرهنگ(. 6833شواليه، ژان؛ گربران، آلن. )

 . تهران: جيحون.5ج نمادها.فرهنگ(. 6839) .__________

 . تهران: جيحون.9ج نمادها.فرهنگ (.6837) .__________

 . تهران: جيحون.6ج .نمادهافرهنگ (.6833) .__________

 . تهران: جيحون.8ج نمادها.فرهنگ(. 6833) .__________

مجلة . معنایي يها هینگاهي به آراي فيلسوفان زبان در طرح نظر(. 6832. )کوروش ،صفوي 
 .661-39(، 631) ،دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبریز

شناسي، اساطير، باورها، بر پایه واژه) يفارسنامه جانوران در ادب فرهنگ(. 6836) يژه.منعبداللهي، 
 پژوهنده.. تهران: 2ج .زیباشناسي و...(

 تهران: نشر ني. شناسي شهري.انسان(. 6838). ناصرفکوهي، 

 ویراستاري متانت سعادتمند. ي فروغ کيان زاده.ترجمه تفکر.و آموزش (. 6831) .فيشر، رابرت

 .اهواز: رسش

 تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. پر زرد قناري.(. 6838) کشاورز، ناصر.

 تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. گنجشک و پروانه.(. 6839) .__________

تهران: کانون پرورش فکري کودکان و  اي از آسمون.فرشته(. 6838الف ) .__________

 نوجوانان.

 تهران: محراب قل . . سبزتر از درخت.(6838)ب  .__________

 ترجمه مليحه کرباسيان. تهران: فرشاد. فرهنگ مصور نمادهاي سنتي.(. 6876) .نيجکوپر، 

 تهران: آگه. شعر کودک در ایران.(. 6899) .محمودکيانوش، 

 ترجمة محمد نبوي. تهران: آگاه. شناسي.. نشانه(6838) یر.گيرو، پي

 تهران: شاهد.. کلوچه و مورچه. (6868) .يمهرماهوتي، 

تهران: کانون پرورش فکري کودکان و  یک آسمان گنجشک.(. 6836) .محمدي، محمدحسين

 نوجوانان.

http://ensani.ir/fa/article/author/966
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/20439/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-1382-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-186
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 اصفهان: فردا. شناسي.فلسفة نشانه(. 6862) .نیآرومهرگان، 

 . تهران: فردا.نمادها: پژوهشي در ساخت غریزي ذهن دیالکتيک(. 6839) .__________

 تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. توان کالغ ماند.نمي(. 6833) .احمدميرزاده، 

 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. :تهران آقاي تابستان.(. 6836) .زهيمنهاشمي، 

تهران: فرهنگ  ها در ادبيات فارسي.واره. فرهنگ اساطير و داستان(6866) .محمدجعفریاحقي، 

 معاصر.

انتشارات  تهران:. دکتر محمود سلطانيه ةترجم. سمبولهایشانسان و (. 6877) .کارل گوستاو ،یونگ

 .جامي
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