
 

  هشتاد يدهه نوجوان و كودك مصور داستاني اثر 7 در نمادپردازي تحليل و بررسي
  1صايغ سهاد

  چكيده
 نمـادين  صـورت  بـه  او بـا  دارد دوسـت  و است نمادگرا انديشمند، انسان. دارد مهمي نقش داستاني ادبيات در مادپردازين

 هـا آن بـه  نمـادين  صـورت  بـه  تـوان يم را انساني مفاهيم از بسياري و نيستند مستثني ويژگي اين از نيز كودكان. شود صحبت
ـ  را...  و فرهنگـي  اجتماعي، اخالقي، ارزشمند نكات نمادين شخصيتي الگوهاي يارائه با و داد آموزش  مقالـه  ايـن  در. داد ادي
 بررسـي  مـورد  نمـادپردازي  رنظ از را نوجوانان و كودكان تخيليِ مصورِ داستانِ 7 نمادها، انواع از جدولي طراحي با شده سعي
 مـؤثّرِ  انتقال گشاي راه و بوده سال بزرگ حتّي و نوجوان و كودك داستانيي هاگونه انواع به تعميمم قابل تحقيق اين. داد قرار

  .دانست نوجوانان و كودك به نمادپردازي انواع طريق از مختلف، مفاهيمِ

  مقدمه
 از كنـد؛ يمـ  بـاز  زبـان  هـا گـل ي بـرا . كننـد  صـحبت  نينماد او با كه دارد دوست. است نمادگرا شمند،ياند انسان
ي برا شود،يم ليقا چيپ موي برا. است گرفته تنفر ينشانه را زرد گل و داشتن دوست ينشانه را سرخ گل ها، گذشته
ي راننـدگ  ويي راهنمـا  ميـ عال از. اسـت  ريناگزيي گرا نماد از امروز انسان شهيهم و تراشديم يمعن ابرو،ي هااشارت
  .كارها رموز و رمز اشارات، تا گرفته
يمـ  كـه  نيمنتقـد  از عـده  آن حرف كه گفت بتوان ديشا. استيي گرا نماد گسترش طرف به همي هنر ديتول ريس
 قـا يدق قصـه  طرح و زبان كه كرد توجه نكته نيا به بتوان هم ديشا. نباشد بهاي ب پر ندارد، وجود اصال سميرئال گفتند

 كنندي معن ديبا كهي معن آن به را سميرئال نتوانستندي ليخ هاستيرئال كه نيا به توجه با. باشد سميرئال انزب تواند؛ينم
  .ندينما مجزا حال شرح و گزارش را آن و

ي منتهـ . است تري هنر انيب باشد؛ ذهن اليس حركت با توام كهي انيب و سميسوررئال انيب و نماد سمبل ل،يتمث زبان
 : 1365رحماندوسـت، (. سـم يسوررئال و سـمبل  و ليـ تمث انيـ ب خـاص  منطـق ي ريگيپ وي آشفتگي واد به نرفتن شرط به
54-57(  

گاهي اوقات . اي است كه معنايي فراتر از جنس خود و حتي شايد معنايي غير از جنس خود روايت كندنماد كلمه
مفسر را در برابر معناهـاي متفـاوت و    شود،تا حدي كههرچه بر مفهوم نماد تأمل شود پيچيدگي و ابهام آن بيشتر مي

  )محمدرضا نظري داركوبي منتقد ادبي( .هاي رمز استدهد كه اين خود از ويژگيمتناقض قرار مي
غير صريح است كه نويسنده با استفاده از آن، موضوعي را تحت پوشش موضوعي ديگـر، چيـزي را   اي نماد شيوه

جمال مير صـادقي،  (.كشدمي مفاهيمي را با توسل به نشانه و نمونه پيش وها كند و صحنهمي بر حسب چيز ديگر عنوان
  )543عناصر داستان،ص

  درآمد
  آن انواع و(Symbol) نماد تعريف

به عبارت ديگر چيزي اسـت كـه معنـاي خـود  را بدهـد و      . گيردمي نماد چيزي است كه به جاي چيز ديگر قرار
، منظور همان گل سرخ اسـت،  »گل سرخ«گوييم مي مثال وقتي. كند جانشين چيز ديگري بشود يا چيز ديگري را القا

 يتـداع  مـا  ذهـن  در را خود مصداق و ازلفظ شيبي مفهوم دارد، خارجي ايدن در كهي مصداق بر عالوه لفظ ناما همي
خفقـان و  » نمـاد «، غيـر از تـاريكي،   »شـب « يا. اندازديم محبوب و عشق ويي بايز وي جوان ياد به را ما مثالً. كنديم

  .كنيممي در واقع در نمادگرايي از محسوس و عيني، مفهوم نامحسوس و ذهني را اراده. ديكتاتوري نيز هست

                                                            
 (sayeghsohad@yahoo.com)   زدي واحد آزاداسالمي دانشگاه فارسي، ياتادب دانشگاه فارسي ادبيات ارشد كارشناسي دانشجوي.-1
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بـراي  » نمـاد «است و در عين حال، به عنـوان،  اي مثل پرچم كه تكه پارچه: بيايداي تواند به صورت نشانهمي نماد
نمـاد  » اللـه «نمـاد پـاكي و تطهيـر،    » آب«، مثل » شب«مثل : ايدتواند به صورت واژه بيمي نماد .رودمي كشور به كار

 مثال مادر: تواند به صورت عبارتي بيايدمي نماد .گرينماد حيله» روباه«نماد شجاعت، » شير«جواني و پاكي و شهيد، 
چيـزي غيـر از   نشان دادن : بنابراين، نماد عبارت است از. دهدمي اش، خبر از مرگ بچه».گل من پرپر شد«: گويدمي

  :شوندمي نمادها غالبا به سه شكل عمده در داستان ظاهر. ظاهر آن
مـي  نمادهايي مشابه هستند كه چيزي فراتر و جامع تـر از خـود نشـان    :)the natural symbol( نمادهاي طبيعي -1

كه كرمي خون » زالو«ا ي. كندمي را منعكس» زيبايي«كه ذاتا زيباست، اما مفهومي عالي تر از » گل سرخ«مثل . دهند
  ).جنايتكار و نزول خوار( كندمي خوار است و معنايي فراتر از خودش را القا

نام ديگر اين نمادها، نمادهاي شخصي است كه معناي خود را فقط در :  (the private symbol)نمادهاي مستور  -2
 مورد پذيرش همـه بـه صـورت يكسـان    شود و نمي سازند و عموما برداشت واحدي از آنمي خالل داستان ظاهر

دهد كه به علت پذيرش نسبي آن مي كه نماد مستوري را ارايه» زن بدكار«در برابر » موجود اثيري«مانند . باشدنمي
  .آيدمي نماد زن پاكيزه خو و رويايي به حساب» موجود اثيري«در ادبيات ما، امروزه 

همه پسـند و عمـومي پيـدا     يجنبه»نمادهاي اختصاصي يا مستور «اگر :  (the converntional) نمادهاي مرسوم -3
مثال بلبل كه نماد عاشق . گويندمي »مرسوم« نمادهايها را مورد استفاده قرار دهند، به آنها مردم آن يكنند و همه

  .شيدا و دل سوخته است يا جغد كه نماد شومي است يا بهار كه نماد زندگي و رويش و آغازي دوباره است
تقسيم بندي ريزتري نيز، بر روي نمادهاي فوق صورت گرفته كه منجر به طراحي جدول انـواع نمـاد    دراين مقاله

  :شامل اين تقسيم بندي .شده است) 1(
براي مثال يـك  . آن ها، انسان باشند  يسازندههاي نمادهاي كه شخصيت : )Human symbols( نمادهاي انساني -1

پس اين شخصيت، يك نماد واژه ، از نـوع  . اند نماد تمام پدران منطقي و دلسوز باشدتومي شخصيت، در داستاني
كند؛ پس يك نماد واژه از نوع طبيعي و انساني مثبت مي طبيعي و انساني است و از طرفي چون نقش مثبت را ايفا

  .است
نمونه در  يبرا. گياهان باشند آن ها، يسازندههاي نمادهايي كه شخصيت ):Vegetable symbol( نمادهاي گياهي -2

مـي  )مثبـت (پس اين گياه، يك نماد واژه، از نوع شخصي و گياهي . داستاني يك گياه، نماد ايثار و فداكاري است
  .باشد

بـراي نمونـه   . باشندها آن ها، حيوان يسازندههاي نمادهايي كه شخصيت :)Animal symbols( نمادهاي حيواني -3
مي حتي. دزد است؛ پس در اين داستان كالغ يك نماد واژه، از نوع مرسوم و حيواني است يك كالغ در داستاني،

  .از آنجايي كه نقش منفي دارد؛ اين كالغ يك نماد واژه از نوع مرسوم و حيواني منفي باشد: توان گفت
بـاال   يسـه دسـته   ، يا يك حلقه يا هر چيز مادي ديگر كـه در يك انگشتر :)Material symbols( نمادهاي مادي -4

براي نمونه، پرچم . باشدمي نماد مادي يقرار نگيرد؛ و قابل ديدن و لمس باشند؛ از دسته) انساني،گياهي، حيواني(
  .در داستاني نماد واژه از نوع مرسوم و مادي است

رند ولي قابـل  نقش اين نمادها، وجود دا يايفا كننده :)Symbols Real paranormal( نمادهاي ماورايي واقعي -5
  .گيرندمي در اين گروه قرار...ه، سفر وفرشته، قص براي مثال جن،. ديدن و لمس پذير نيستند

كه وجود خارجي ندارند؛ ... اژدها، غول، ديو و :)Unreal metaphysical symbols(نمادهاي ماورايي غير واقعي -6
  .گيرندمي در اين زيرشاخه قرار

  .كندمي ا براي هر اثر داستاني، از روند ذيل تبعيتجستجوي نماده ر اين مقالهد
  .هشتاد يانتخاب هفت اثر داستاني تخيلي مصور كودك و نوجوان منتشر شده در دهه -1
  .داستان يخالصه يارائه -2
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  .طبقه بندي انواع نمادها) 1(ادهاي موجود در داستان، طبق جدولبررسي نم -3
  .يداستانهر اثر مفيد مربوط به  هايدرج توضيحات اضافي و نكته -4
  .استخراج مفاهيم نمادين هر داستان -5
  .طراحي جداول جمع بندي انواع نمادها و مفاهيم نمادين اثرها -6
  .اثر داستاني تخيلي مصور كودك و نوجوان 7نمودار فراواني انواع نمادهاي بكار رفته در  يارائه -7
  .ها و جداولتحليل و بررسي داده -8

  نمادها انواعي بند طبقه): 1( جدول

 نماد
 واژه

 يعيطب

 يانسان
 مثبت
 يمنف
 رييمتغ

 ياهيگ
 مثبت
 يمنف
 رييمتغ

 يوانيح
 مثبت
 يمنف
 رييمتغ

 مثبت يماد
 يمنف

 مثبت يواقعييماورا
 يمنف

 مثبت يرواقعيغييماورا
 يمنف

 رسومم

 يانسان
 مثبت
 يمنف
 رييمتغ

 ياهيگ
 مثبت
 يمنف
 رييمتغ

 يوانيح
 مثبت
 يمنف
 رييمتغ

 مثبت يماد
 يمنف

 مثبت يواقعييماورا
 يمنف

 مثبت يواقع ريغييماورا
 يمنف

 يشخص

 يانسان
 مثبت
 يمنف
 رييمتغ

 ياهيگ
 مثبت
 يمنف
 رييمتغ

 يوانيح
 مثبت
 يمنف
 رييمتغ

 مثبت يماد
 يمنف

 مثبت يواقعييماورا
 يمنف

 مثبت يرواقعيغييماورا
 يمنف

 " عبارت
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  .ميدهيم ارائهي ليتخي هاداستان از كوتاهي فيتعر ابتدا قسمت نيا در

  ليخيتي هاداستان
 نيـ ا در.دارد جسـته  بري حضور و استي قو اريبس ليتخ عنصر آن در كه استيي هاي داستاني ليتخي هاداستان

 .آورنديم وجود بهي نكردن باور گوناگوني هاماجرا ،يليتخ جودات مو يا هاانسان ها، داستان نوع
ي بـرا  انسـان ي آرزو انگريب كه شده گفته سخن هپرندي هاتخت يا يا چهيقال از ها، داستان ازي بعض در نمونهي برا
 كـه ي داستان كردن بازگو هنگام كودكان كه شده دهيد گاه.استي كنجكاو بهيي گو پاسخي گاه و سفر رنجِ از كاستن

. اسـت  كودكـان  استعداد كشفي برا راه شود؛ داده جهت ليتخ نيا پردازد،اگريم آن در تصرف و دخل به اند دهيشن
 آن انيـ پا تـا  حداقل بيترت نيا به دهنديم قرار هقص مان قهر قالب در را خود هقص به دادن گوش گامهن در كودكان

  .بسازد خود اليخ در را هقص عناصر و فضا قادرند و اند ليتخ در رقغ
 شـده  كودك ليتخ پرورش باعث هاداستان نيا. هستند نوجوانان و كودكان توجه مورد شهيهمي ليتخي هاداستان

ـ تخ قوه. شوديم اشي سازندگ و شرفتيپ موجب ندهيآ در شوند، نشيگز او هيروح و سن با متناسب اگر و ريتـاث  لي 
 خود طيمح كنترلي براي كمتريي توانا كودك كه،يي جا آن از. شد خواهد كودكي توانمند باعث و دارد دهنده رشد
 بـه  كند؛يم نيتمر اليخ در دهد انجام تواندينم تيواقع در كه رايي كارها و آوردهي رو ليتخي ايدن به نيبنابرا دارد
 كـودك  ليتخ .كنديم دايپ نفس به اعتماد و سازديم را اش عالقه مورد نيماش يا كنديم نابود را دشمنانش مثال طور
 ماننـد يي هـا  سـمبل  توانـد يمـ  او مدرسه سن در. بخشديم توسعه را او زبان و برديم شيپي انتزاع تفكري سو به را

 وي لـ يتخ موجـودات  با گو و گفت. كند تصور را هامولكول اشكال و وندهايپي نوجوان در يا بفهمد را عالئم و اعداد
يمـ  هيـ تخل را خـود  احساسـات  قهرمانان با ارتباط و اليخ عالم در آنها .است زبان شرفتيپ و متكلّ نيتمر قهرمانان

   .شوديم كابوس دنيد و ترس احساس موجب مضطرب دكانكو در ترسناكي ليتخ موجودات البته كنند،
 خواندن و دنيشن به كمتر ون،يزيتلوي تماشا ويي دئويو وي اانهيراي هايباز به كودكان اديز ليتما ليدل به امروزه
 را مادهآي هامكالمه و هاداستان ها، تيشخصي ونيزيتلو ويي دئويو ،يا انهيراي هايباز. دهنديم نشان ليتما داستان

 مدرن عصري هاينگران از نيا .دهنديم قرار ريتاث تحت منفعل كامالًي اگونه به را كودكان و كنديم قيتزر كودكان به
  .شوديم كودكان زبان و فعال ليتخ رشد فيتضع باعث كه است
 .ميپردازيم اثر 7 نياي بررس به قسمت نيا در
  خطر پر چاه: 1 
  

 داستان يخالصه
ـ آو چاه آن در كهي درخت شاخه. برديم پناه كيتاري چاه به كرده، رمي شتر از ،يرمساف مرد  و گرفتـه  را بـود  زاني
 قـرار  ماري تعداد سري رو شيپاها كه ديد ناگهان. شود دور شتر تا ماند منتظر. گرفتند قراري زيچي رو بر شيپاها
 كـرد  نگاه خود سري باال به. ببلعد را او تا گشاده، ندها كه ديد راي ترسناكي اژدها. كرد نگاه كه چاه ته به و دارند
 زمـان  همـان  در. اوسـت  دسـت  در كـه  هسـتند ي درختـ  يشاخه دنيجو مشغول كه ديد را ديسف و اهيس موش دو

 سقوط چاه در و فراموش، را خطرها ي همه سرانجام و شوديم خوردن مشغول و افتديمي عسلي كندو به چشمش
 .كنديم

1

مسافرمرد-1ياصل تيشخص2
 ماري تعداد -4 اژدها -3 ديسف و اهيس موشدو-2كردهرمشتر-1يفرع تيشخص3
اژدها يا واژه نماد4
 آنمفهوم وي اواژه نماد5

 .بكشاندي ستين و فنا كامدر راي آدم تا استآمادهلحظههركهاستيآدماجلومرگيفرشته نماد اژدها
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 مرسومنماد –اژدها):مرسوم-يشخص-يعيبط(يا واژه نماد نوع6
 آنمفهوم و نمادعبارت7

ـ زي خطرها معرض در و گذارديم ايدن نيا به پا لش،يم عالرغم كهي انسان هر نماد مسافر مرد -1  بـه  و اسـت ي ادي
  .ستين خود يندهيآ و عاقبت فكر

  است ايدن نماد كيتار چاه -2
 بـه  كـه  صـفرا  و سـودا  ، بلغم خون، شده ليتشك آن از بدن كه خلط چهار.( استي آدم عيطبا نماد ماري تعداد -3

  .)دارد بر در راي ستين و مرگ خورد؛ بهم هاآن از يك هر اعتدال اگر و دارند قرار بدن در متعادل نسبت
  روز و شب نماد ديسف و ه ايس موش دو -4
 اجـل  از و شـده  مشـغول  آن بـه ي آدم كه استي ويدني هالعب و لهو وي زندگي هاينيريش نماد عسلي كندو -5

 .مانديمغافلنشسته،نيكم در و منتظر
 عبارت نماد نوع8

 و اهيسـ  مـوش  دو -4 ؛يشخص نماد – ماري تعداد -3 مرسوم؛ نماد – كيتار چاه -2 مرسوم؛ نماد -مسافر مرد -1
 مرسومنماد–عسليكندو-5 ؛يشخص نماد – ريسف

-)مثبت(يانسان نماد9
مسافرمرد)يمنف(ي انسان نماد10
): مثبـت (ي وانيـ ح نمـاد -15 ؛)ريمتغ(ي اهيگ نماد-14؛)يمنف(ياهيگنماد-13؛)مثبت(ياهيگنماد-12 ؛)ريمتغ(ي انسان نماد-11

 ندارد

 ديسف و اهيسموشدو-2ماريتعداد-ا)يمنف(ي وانيح نماد16
-)ريمتغ(ي وانيح نماد17
-)تمثب(يماد نماد18
 كيتارچاه-2عسليكندو-1)يمنف(ي نمادماد19
 ندارد): مثبت(يواقع ريغيي ماورا نماد-22؛)يمنف(يواقعييماورانماد-21؛)مثبت(ي واقعيي ماورا نماد-20

اژدها)يمنف(يواقعريغيي ماورا نماد23
 شتريب حاتيتوض24

 .معالي نصراهللا منشي، باب برزويه طبيب استمترجم، ابوالدمنه،ولهيكل داستان نياي اصل منبع
  

  پوش چكمه يگربه: 2
 داستان يخالصه

 و ليـ فام خـر  پسـر،  نيدومـ  و پدر ابيآس برادر نيبزرگتر لرز،يم پدر مرگ با. بود خانواده پسر نيلرز،كوچكتريم
يمـ  لـرز يم به و كرده صحبت لرزيم با گربه زمان نيهم در. شوديم ديناام لرزيم. برنديم ارث به راي اگربه لرزيم

 گربـه . كنميم خوشبخت را تو ،يبپوشان چكمه جفت يك و مناسب لباس يك وي كن نانياطم من به اگر": ديگو
 دختـر  بـا  لـرز يم سـرانجام  و كرده بزرگي قصر صاحب را لرزيم غول، زدن گول با و ماهرانهي انقشهي طراح با

 .رديگيمآغوشدررايخوشبختوكنديمازدواجنيسرزم آن پادشاه

1

پوشچكمهيگربهياصل تيشخص2
 پادشاه-3غول-2لرزيم-1يفرع تيشخص3
 پادشاه -4 غول -3 لرزيم-2پوشچكمهيگربه-1 يا واژه نماد4
 آنمفهوم وي اواژه نماد5

  .عهد بهي وفا ،ي ركيز هوش، نماد پوش چكمه يگربه -1
  .كند مالقات پادشاه با زلريم تا دهديمي بيترت گربه
 .دهديم لرزيم به وشده صاحب را غولشكوهباقصرودادهبيفرراغولماهرانه،يانقشه با گربه
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 .نانياطمواعتماد نماد لرزيم -2
 )4: 1382مهجور،( ».گذاشت اجرا به مو به مو را او دستورات و كرد نانياطم وانيح به تأملي الحظه بدون لرزيم«

  .يخرد يب نماد غول -3
  :ديگويم غول به پوش، چكمه يگربه

ـ آور دري كـوچك  اريبس موجود صورت به را خود ديقادر شما نديگويم مردم« ـ ا ازي اكلمـه  مـن  البتـه . دي  ني
ي معطلـ  بدون گربه و آورد دري كوچك موش صورت به را خودي فور خودخواه غول! ندارم قبول را هاحرف
  )6همان،( ».گرفت را او و انداخت چنگ

  ».است چشمشان به عقلشان« مثل نيا قول به كه استيي ها انسان و طمع نماد پادشاه -4
ـ ا: گفت و كردي معرف پادشاه به شاهزاده يك عنوان به را لرزيم پوشچكمه يگربه نيسـرزم  تمـام  و قصـر  ني
  .است لرزيم شاهزاده من اربابِ به متعلق ميكرد عبور آن از كنون تا كهيي ها
 فـرو  شهياند نيا در پادشاه. كردند رتيح قصر دنيد از شدند، غول مجلل قصر وارد شاهزاده و پادشاهي توق«

 عقد به را دخترم است بهتر دارد، را خوب شوهر يك اتيخصوصي تمام واقع در ثروتمند جوان نيا كه رفت
 )8همان،(»...آورم در او

 )مرسوم-يشخص-يعيطب(يا واژه نماد نوع6
  يشخص نماد – لرزيم -2ي                         شخص نماد – پوش چكمه يگربه -1
 يعيطب نماد – غول-4                                        مرسومنماد – پادشاه -3

ندارد:عبارتنمادنوع-8آن؛ مفهوم و نمادعبارت-7
لرزيم)مثبت(يانسان نماد9
دشاهپا)يمنف(ي انسان نماد10
 ندارد): ريمتغ(ي اهيگ نماد -14 ؛)يمنف(ياهيگنماد-13؛)مثبت(ياهيگينمادها-12؛)ريمتغ(ي انسان نماد-11
پوشچكمهيگربه)مثبت(ي وانيح نماد15

يي مـاورا  نمـاد  -20؛)يمنفـ (ينمادمـاد  -19؛)مثبت(يمادنماد-18؛)ريمتغ(يوانيحنماد-17؛)يمنف(ي وانيح نماد -16
 ندارد): مثبت(يواقع ريغيي ماورا نماد-22؛)يمنف(ي واقعيي ماورا نماد -21؛)مثبت(ي قعوا

غول)يمنف(يواقعريغيي ماورا نماد 23
 شتريب حاتيتوض 24

ـ ا گريد اميپ و. استي ركيز وي اريهوش نماد داستان نيا ـ ا داسـتان،  ني  در« . اسـت ي فارسـ  معـروف  مثـل  ني
 توانسـت  گربـه  بـه  نـان ياطم و اعتمـاد  بـا  د،يـ ناام لـرزِ يم» .اسـت  ديسپ ه،يس شب انيپا. است ديام ،يبسي ديناام

 .شود خوشبخت
  

  سر هفتي اژدها وي حسن: 3
 داستان يخالصه

 ميتصـم  قصه، شجاعِ يِحسن. ترسنديم اژدها نيا از مردم يهمه كه آمده؛ي سر هفتي اژدهاي حسن يدهكده به
 اتحاد باي همگ و كنديم صحبت شهر مردم با تينها در. خورديم شكست اام بجنگد؛ اژدها بايي تنها به رديگيم
 .آورنديم در اسارت به را اژدها و گذارنديم اژدهاي زندگ محلِ غارِ در بر راي سنگ ،ييكپارچگ و

1

يحسنياصل تيشخص2
 شهر مردم-2سرهفتياژدها-1يفرع تيشخص3
ي حسن-1 يا واژه نماد4
 و شكست دو كردن تجربه ازبعد كهي رانيا متفكروشجاعپسرنماديحسنآنمفهوم وي اژهوا نماد5

 .كنديم دايپ اژدها شكستي برا كارساز و ديمفيحلراهنشدن،ديامنا



 1181/      ي هشتاد اثر داستاني مصور كودك و نوجوان دهه 7بررسي و تحليل مادپردازي در 

 مرسومنماد–يحسن-1):مرسوم-يشخص-يعيطب(يا واژه نماد نوع6

 آنمفهوم و نمادعبارت7
  يبد و رش نماد سر هفتي اژدها -1

  .هفت عدد ژهيو به و عدد نماد به مختصري پرداخت
براي عـدد، مـرزي   . توانستند بشمارندبيشتر نمي 2حتي عدد را تا . در آغاز عدد به صورت محدود وجود داشت

شـمردند و پـس از آن را مـي   مي 6آنها تا . بود 6براي نمونه زماني در بسياري مناطق، مرز شمارش عدد . داشتند
در زبان فارسي ضرب المثلي هسـت كـه   . ها هفت به معني بسيار استهنوز هم در بسياري زبان. »بسيار«: گفتند 

در اين مثل، منظور دقيقا هفت بار عمل كردن نيست؛ بلكـه منظـور   » هفت بار گز كن، يك بار پاره كن«: گويدمي
هفـت  « مثلي هست به اين مفهـوم كـه   در زبان روسي نيز ضرب ال. نتيجه بگير» بسيار«اين است كه پس از عملِ 

همچنـين در  . ماننـد كه باز هم منظور اين است كه تعداد زيادي منتظر يك نفر نمـي » مانندنفر منتظر يك نفر نمي
  .همگي به معناي بسيار به كار رفته اند... داستانها، هفت دريا، هفت سرزمين، هفت آسمان و 

  هفت در ادبيات
كمترين تعـداد ابيـات يـك غـزل     . يز از اهميت و جايگاهي خاص برخوردار استعدد هفت در ادبيات فارسي ن

هفت ركـن خـرد اثـر    : كتب ايراني و خارجي بسياري نيز بر مبناي عدد هفت شكل گرفته است. هفت بيت است
  ... توماس ادوارد الرونس، هفت داستان آنتوان چخوف، هفت كاخ اهريمن اثر دنه ري و كلرويل و

در بـاب اقـاليم   (هفت اقلـيم احمـد امـين رازي    ). كندهفت وادي سلوك را بيان مي(ار نيشابوري منطق الطير عط
از رسـائل وي  (هفـت حصـار خواجـه عبـداهللا انصـاري      ). سبعه و شرح مشايخ و شعرا و علما و پادشاهان است

بـر هفـت    مشـتمل (مجـالس سـبعه مولـوي    ). در رثاي شهداي كربال اسـت (هفت بند محتشم كاشاني ). باشد مي
هفت سـال زنـدان محمدرضـا ابـن شـيخ رمضـانعلي       ). مجلس و نمودار افكار وي قبل از آشنايي با شمس است

در علـم  (هفت دكان نورالدين شـاه نعمـت اهللا ولـي كرمـاني     ). شرح حال يوسف و زليخا ميباشد(خليلي عراقي 
نظامي در منظومه خسرو ). يباشدهاي زرتشت مدربرگيرنده سروده(هفت هات دكتر محمد جعفري ). اكسير است

داستان باربـد   360هفت گنج خسروپرويز نام داستاني است از جمله . و شيرين به هفت گنج خسرو اشاره ميكند
ايـن  . هاي فارسي ذكر شده و نظامي نيز آنرا در وصف ثروت خسروپرويز بـه نظـم درآورده اسـت   كه در فرهنگ

ورده، گنج افراسياب، گنج سوخته، گنج خضرا، گنج شـادآورد، گـنج   گنج عروس، گنج بادآ: هفت گنج عبارتند از
نظامي در اقبال نامه از خلوت اسكندر با هفت حكيم صحبت كرده و اين هفت حكيم را ايـن چنـين نـام     بارتيف

هفت پيكر نظامي در بخشهاي مختلف به . ارسط، واليس، بليناس، سقراط، فرفوريوس، هرمس و افالطون: بردمي
توان به هفت پيكر، هفت اقليم، هفت رنـگ، هفـت روز هفتـه، هفـت گنبـد،      اشاره دارد كه از آنها مي عدد هفت

اي است از نظامي و چهارمين مثنوي وي از خمسه نام منظومه: هفت پيكر. هفت سياره و هفت مظلوم اشاره نمود
پيكر، هفت تصوير شاهزادگاني هفت . در اين منظومه داستان بهرام پنجم ساساني شرح داده شده است. باشد مي

به معني اول هفت كره اسـت  : هفت گنبد.است كه بهرام بر ديواره خورنق آنها را مشاهده كرده و دلباخته آنان شد
داراي هفت : گويند كه به هفت دليل شهرت داردبهرام گور را هم مي) كاخ(كه هفت آسمان ميباشد و هفت گنبد 
بد داراي رنگي جداگانه است در نتيجه هفت رنگ دارد، بر هفـت روز هفتـه   ستون است، هفت گنبد دارد، هر گن

هفت رنگ، . داللت دارد، هفت سياره بر آن منطبق است، هفت شاهزاده از هفت اقليم را در خود جاي داده است
رشيد رنگ سياه، روز شنبه، سياره كيوان يا زحل رنگ زرد، روز يكشنبه، سياره خو:  هفت روز هفته، هفت سياره

رنگ سبز، روز دوشنبه، سياره ماه رنگ سرخ، روز سه شنبه، سياره مريخ رنگ فيروزه اي، روز چهارشنبه، سـياره  
عطارد يا تير رنگ صندل گون، روز پنج شنبه، سياره مشتري رنگ سپيد، روز آدينه، سياره ناهيد يـا زهـره هفـت    

هفت اقليم از هر كدام از آنها در شبي جداگانه ديـدن  بهرام پس از ازدواج با هفت شاهزاده از : داستان هفت پيكر
هفـت  . گـردد درنتيجه در اين منظومه هفت داستان از زبان شاهزادگان بيان مـي . نموده و يك داستان طلب ميكند

نظامي در هنگام لشكر كشيدن مجدد خاقان چين به ايران در اثر داستان يك شبان به خيانـت وزيـر خـود    : مظلوم
. خواهد تا هر كـس شـكايتي از وي دارد بـه پـيش او بيايـد     وزير را بازخواست نموده و از مردم ميبرد و پي مي

در شاهنامه فردوسي نيز بارهـا عـدد   ) 182-5: 1380زنجاني،. (كنندهفت ستم ديده نزد شاه رفته و دادخواهي مي
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هـاي مختلـف برگزيـده    تدر شاهنامه هفت پهلوان بـا شخصـي  :هفت پهلوان:هفت مورد توجه قرار گرفته است
، پيران )شاهزاده ناكام(، فرود )اي نيكوكارشاهزاده(، سياوش )پادشاه خوب(، فريدون )پادشاه بد(ضحاك : اند شده

نـام  : هفـت واد ) پهلواني ديگر از ايران زمـين (، بهرام چوبين )پهلوان بزرگ ايراني(، رستم )سردار بزرگ توراني(
. او را هفــت بخــت هــم گفتــه انــد. ســر بــود و بــا اردشــير جنــگ كــردمــردي در شــاهنامه كــه داراي هفــت پ

زريـن، سـيمين،   : كند كه داراي هفت ديوار اسـت را بنا مي» سياوش گرد«يا » گنگ دژ«سياوش شهر : هفت ديوار
ماجراي جنگ هفت گردان اين است كه رستم بـه  : جنگ هفت گردان. پوالدين، برنجين، آهنين، بگنين، كاسگنين

يك هفته در آنجا به شـكار مـي  . گذرد و به شكارگاه افراسياب ميرودتن از پهلوانان ايران از مرز مي همراه هفت
: هفـت خـان رسـتم   . گردنـد سرانجام ايرانيان فاتح باز مـي . رودشود و به جنگ آنها ميپردازد، افراسياب آگاه مي

. آن مناطق به خطرهاي بزرگ دچـار شـدند  هفت موضع يا مرحله بين ايران و توران بود كه رستم و اسفنديار در 
تركيبات عدد هفت مانند هفت فلك، هفت گردون، هفت گنبد خضرا، هفت بنا، هفت پرگـار، هفـت بـام، هفـت     

  .نيز در ادبيات رواج بسيار دارد... اورنگ، هفت طبقه زمين، هفت الوان، هفت خم، هفت دايره، هفت اژدها و 
 .استي بد گونههروسرهفتيدهااژشكستنمادييكپارچگ و اتحاد -2

  عبارت نماد نوع8
 يعيطب نماد–ييكپارچگواتحاد-2؛يعيطبنماد–سرهفتي اژدها -1

يحسن)مثبت(يانسان نماد9
ي اهيـ گ نمـاد -14 ؛)يمنف(ياهيگ نماد-13 ؛)مثبت(ياهيگينمادها-12؛)ريمتغ(يانساننماد-11؛)يمنف(ي انسان نماد-10

ـ متغ(ي وانيـ ح نمـاد -17 ؛)يمنفـ (ي وانيح نماد-16 ؛)مثبت(ي وانيح نماد-15 ؛)ريمتغ( 19 ؛)مثبـت (يمـاد  نمـاد -18 ؛)ري-
 ندارد): يمنف(ي نمادماد

ييكپارچگواتحاد)مثبت(يواقعيي ماورا نماد20
 ندارد):مثبت(يواقعريغييماورانماد-22؛)يمنف(ي واقعيي ماورا نماد-21
سرهفتياژدها)يمنف(يواقعريغيي ماورا نماد23
 شتريب حاتيتوض24

 وي طلبـ  قهرمـان  كه است شده سرودهي رانيا كودكان ذهن در مفهوم نيا كردن نهينماد جهتي ليتخ داستان نيا
 .استي بستگهمواتحاددر،يروزيپوشوديممنجرشكست بهي تاز يكه

  

 گوشيبازي كوچولوها خرس: 4

  داستان يخالصه 
ي زنـدگ ي خوشحال با مادرشان و پدر همراهي خرس برادر و خواهر بايزي درخت يخانه يك در ها، خرس رشه در
 متوجه نكهيا بدوني خرس خواهر و شدند داريب خواب از ريدي خرس برادر و خواهر ،يابر روز يك در.كردنديم

ـ ا در.زد دامن را هاآني دعوا كهيي كارها. شد برادرشي ناراحت باعث كه داد انجاميي كارها شود؛  زمان،آسـمان  ني
 هيـ اول ليـ دل كـه  شـوند يمـ  متوجـه  بـرادر  و خـواهر  ،يخرسـ  مادر و پدر دخالت با داستان آخر در. ديبار ،يابر

 عـت يطب. كردندي زندگ هم كنار دري خوش وي خوب به آن از بعد و كردهي آشت هم با سرانجام ست؟يچ شانيدعوا
 .آمد بوجود آسمان دريي بايزكمان نيرنگ و آمدرونيبديخورشورفتندكناربهابرها،شدداستان هم آنها با زين

1

 يخرسبرادر-2يخرسخواهر-1ياصل تيشخص2
 يخرسپدر-2يخرسمادر-1يفرع تيشخص3
 يا واژه نماد4

 كمان نيرنگ -5ي خرسپدر-4يخرسمادر-3يخرسبرادر-2يخرس خواهر -1
آنمفهوم وي اواژه نماد5

ـ  راي بـاز  لـج  سـر  و كننـد يمـ  دعـوا  برادرشان باي واه ليدال به كهي خواهران تمام نمادي خواهرخرس -1  شيپ
  .رنديگ يم
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  .اندازنديم راه اديفر وداد و كننديم دعواخواهرشانباليدلبدونكهيبرادرانتمامنماديخرس برادر -2
 يعهـده  ازي خـوب  به و كنديم حتينص و تيهدا را فرزندانش هك شهياند و فكر باي مادر نمادي خرس مادر -3

  .ورزديم عشق فرزندانش به نسبت و است باتجربه و دلسوز او. ديآيم بر مشكالت حل
 فرزنـدان  از بلنـد ي ادهـا يفر بـا  و شوديمي عصبان و ناراحت فرزندانشي دعوا از كهي پدر نمادي خرس پدر -4

  .كنند تمام را شانيدعوا تا خواهد يم
 وغوغاآشوبازبعديدوستوصلحنماد كمان نيرنگ -6

)مرسوم-يشخص-يعيطب(يا واژه نماد نوع6
  يشخص نماد -ي خرس مادر -3ي شخص نماد -ي  خرس برادر -2ي شخص نماد  -ي خواهرخرس -1
 يعيطبنماد-كماننيرنگ-5يشخصنماد-ي خرس پدر -4

آنمفهوم و نمادعبارت7
 اغلـب  كـه  آسـمان ي ريـ دلگ وي دلتنگـ  نمـاد  »خواب از هاخرس شدن بلند ريد« آن دنبال به و» يابري هوا« -1

 عوامـل  و دهنـد يمـ  قـرار  ميمستق يرابطه دري داستاني هاتيشخص احساسات با را هايدلتنگ نيا هاسندهينو
  .نديگوي بخش تيشخص ه،يآرا نيا به اتيادب در. دهنديم تيشخصي عيطب
ـ  ديشـا  شدند داريب خواب از حوصلهي بي ليخ برادر و خواهر بود،ي ابر هوا كه وزر يك در اما«  حوصـله ي ب
  )4: 1388ن،يآئ كين(» .بودند شده داريب خواب از ريد كه بود نيا خاطر به آنهاي گ
 بودند؛ حوصلهي ب هاخرس چون. است موجوداتي ناراحت با «آني همراه و عتيطب توافق نماد» يابري هوا«

 و شـده  داريب خواب از ريد هاخرس بود؛ي ابر رونيبي هوا چون. بالعكس ديشا يا بودي ابر رونيبي هوا پس
 عوامل نِيب خواهديم سندهينو رسديم نظر به حال هر به. شد شانيدعوا باعث امر نيهم و بودند حوصلهي ب

  .كند برقرار ميمستق يرابطه تموجوداي ناراحت اي يخوشحال ليدال با كمان نيرنگ باران، د،يخورش مثلي عيطب
 .است داستاني هاتيشخصي حوصلگي ب نماد »شدن ربلنديد«

 و وآشـوب  غوغا نماد – »ديخورش آمدن در« ديشد باران شدن تمام از بعد آن دنبال به و »باران ديشد بارش« -2
  .يدوست و صلح آن دنبال به
 آسـمان  در بـا يز كمـان  نيرنگ و آمده رونيب ديورشخ و شده تمام باران بارش د،يكن نگاه ": گفتي خرس بابا«

   ".شده درست
يمـ  نقـش  آسـمان  در ديشد باران يك از بعد معموال كمان نيرنگ ": گفت و كرد نگاه هابچه بهي خرس مادر
  )11همان،(» ".بندد
  .اهو شدني باران و بودني ابر از بعدي آشت و صلحي برقرار نماد آمده رونيب ديخورش شده، تمام بارش

 شـود  گفتـه  "ديشـد  بـاران  "اگري ول آرام يهيگر نماد باران معموال. يناراحت و آشوب ، دعوا نماد »ديشد باران«
 .استداديبوداد و فغان و هيگر

 عبارت نماد نوع8
 نمـاد  - »ديخورشـ  آمدن رونيب« -3؛يشخص نماد - »ها بچه شدن بلند ريد«  -2 ؛يعيطب نماد -» يابري هوا« -1
 يعيطبنماد-»ديشدباران« -4؛يعيطب

ـ متغ(يانسـان نماد-11؛)يمنف(يانساننماد-10 ؛)مثبت(يانسان نماد-9 نمـاد  -13 ؛)مثبـت (ياهيـ گينمادهـا  -12 ؛)ري 
 ندارد): ريمتغ(ي اهيگ نماد -14 ؛)يمنف( ياهيگ

 يخرسپدر-2يخرسمادر-1)مثبت(ي وانيح نماد15
-)يمنف(ي وانيح نماد16
 يخرسبرادر-2يخرسخواهر-1)ريمتغ(ي وانيح نماد17
 ديخورشآمدندر-2كماننيرنگ-1)مثبت(يماد نماد18
 يابريهوا-2ديشدباران-1)يمنف(ي نمادماد19
-)مثبت(يواقعيي ماورا نماد20
 خوابازهاخرسشدنبلندريد)يمنف(يواقعيي ماورا نماد21
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 ندارد): يمنف(يواقعريغييماورانماد-23؛)مثبت(يواقع ريغي يماورا نماد-22

شتريب حاتيتوض24
 بفهمانـد،  كودكـان  بـه  خواهـد يمـ  و دارد وجـود  ديشـد  احساسات از خارج وي منطق روابط باز داستان نيا در

 ادامـه  و ازآغـ  ليـ دلي ب زين ترها كوچكي دعوا ، ديآيم بوجود ليدلي ب ترها بزرگي دعواهاي بعض كه همچنان
 تـا  ديبخشـ  را گريهمـد  ناخواسـته  و كوچـك  اشتباهات خاطر به و بود مهربان و دوست گرييكد با ديبا. يابديم
  ».بخندد تو به ايدن تا بخند«ي عبارت به يا باشد هماهنگ و نوا هم ما با زين عتيطب

ي اصـحنه ي نمادهـا  تبصـور ي خـوب  بـه ي داستاني هاتيشخص و عتيطب كينزد تعامل داستان نيا در نيهمچن
ـ گر نمـاد  ديشـد  بـاران  ،يدلتنگـ  نمادي ابري هوا. است شده داده نشان  بـا  زمـان  هـم ... و غوغـا  و آشـوب  و هي

 .دهنديمرخداستانتيشخصي ها واكنش
  

  كوچولو ميمر دوست دارا و سارا: 5
 داستان يخالصه

 به برادركوچكترشي نگهدار نيهمچن و خانهي كارها در او.  استي اخالق خوش و مهربان دختر كوچولو ميمر 
ـ ا. خرنديم زهيجا شيبرا سارا مادر و پدر. كنديم كمك مادر  كـه  هسـتند  سـارا  و داراي هـا عروسـك  زهيجـا  ني

 .كننديم است؛ دادهانجام ناخواسته طوربهكهياشتباهاتمتوجهراميمروبزنندحرف سارا با توانند يم

1

ميمرياصل تيشخص2
 ميمر مادر -4  ميمرپدر -3  دارا عروسك-2 ساراعروسك-1يفرع تيشخص3
   دارا عروسك -3 سارا عروسك-2 كوچونوميمر-1 يا واژه نماد4
 آنمفهوم وي اواژه نماد5

ي دقتي ب اثر در راي اشتباهات ناخواسته اوقاتي گاه كهي رانيا خوبي پسرها و دختر تمام نماد كوچولو ميمر -1
  .دهنديم مانجا

  ي رانياي هاسنت تابع و لياص دختري الگو يك نماد سارا عروسك -2
 يرانيايهاسنتتابعولياصپسريالگويكنماددارا عروسك -3

 )مرسوم-يشخص-يعيطب(يا واژه نماد نوع6
 سوممر نماد -دارا عروسك -3      مرسومنماد-ساراعروسك-2ي       شخصنماد-كوچولو ميمر -1

 آنمفهوم و نمادعبارت7
  )6: 1386،يآزاد( »بست محكم را اتاقش در. آمد رونيب اتاقش از ميمر«

ـ ا متوجـه  ميمر نكهيا بدون. شوديم ميمري كوچولو برادر شدن داريب باعث ميمر توسط اتاق درِ بستن محكم  ني
 دقـت  شيكارها در ميمر كه ودشيم باعث ، دارا و ساراي هاعروسك بهي بخش تيشخص با سندهينو. شود عمل

  .كننديم اشتباهش متوجه را او و كننديم صحبت كوچولو ميمر با دارا و سارا رايز. باشد داشتهي شتريب
ي نـاراحت  باعـث  و دهنديم انجامي رانيا خوب كودكان ناخواسته كهي اشتباهي كارها تمام نماد اتاق بستن محكم

 .شونديم گرانيد
 يشخص نماد–بستمحكمرااتاقرد عبارت نماد نوع8
كوچولوميمر)مثبت(يانسان نماد9

ي اهيـ گ نماد-14 ؛)يمنف(ياهيگ نماد-13 ؛)مثبت(ياهيگينمادها-12؛)ريمتغ(يانساننماد-11؛)يمنف(ي انسان نماد-10
ـ متغ(ي وانيـ ح نمـاد  -17 ؛)يمنفـ (ي وانيـ ح نمـاد -16 ؛)مثبـت (ي وانيح نماد-15 ؛)ريمتغ( ؛)مثبـت (يمـاد  نمـاد -18 ؛)ري 

 ندارد): يمنف(ي واقعيي ماورا نماد-21 ؛)مثبت(ي واقعيي ماورا نماد-20 ؛)يمنف(ي ماد نماد-19

 دارا عروسك-2ساراعروسك-1)مثبت(يواقعريغيي ماورا نماد22
-)يمنف(يواقعريغيي ماورا نماد23
 شتريب حاتيتوض24

ـ يا كودكان تمام كردن متوجه كوچولو، ميمر و دارا سارا،ي نمادها با داستان نيا انيب از هدف  اشـتباهات  بـه ي ران
 .باشديمدهند؛يمانجامكهييكارهادرشتريبدقت و ناخواسته
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 فداكار شبنم: 6

 داستان يخالصه
 دواريـ ام و آورديمـ  رونيب سر خاك از ده،يكش فلك به سر و تنومند درختان باي جنگل انيم دري كوچك يجوانه
 دنينرسـ  اثر در و برديم را او اماني تشنگ روز، سه از بعد اما. شود جنگل آن تنومند درختان ازي يك مانند است
 صـبح،  تا مرا اگر ": ديگويم و افتديم جوانهي هابرگي رو بري شبنم هنگام نيا در. گردديم زرد د،يخورش نور
 عالرغـم  جوانـه . گـزارم  سـپاس  تـو  از ؛يكنـ  ملتح شود، من شدن بخار باعث ديخورشي گرما كهي زماني يعن

ي تنومنـد  درخـت  بـه  اكنون جوانه. روديم حال از صبح هنگام و كرد تحمل را شبنم ،يزرد وي تشنگ ،يخستگ
 را خـودش  شـبنم  كه است دهيفهم او. باشديم زين آمده، رونيب خاك از سر تازهي هاجوانه مواظب و شده ليتبد
 جوانـه  بر تنومند درختاني هاشاخهي ال البه از تا گفته ديخورش به و شده بخار وزر آن گاه صبح كرده؛ اوي فدا
ي شبنم نياول او و برساند جوانه به راي اديزي هاشبنم درختان، برگيي جابجا و خود وزش با گفته باد به و بتابد
 .استكردهرابيسرااوورساندهجوانهبهرا خودش كه بود

1

 فداكار شبنم-2دهييروتازهيانهجو-1ياصل تيشخص2
 جنگل تنومند درختان-4 شبنم قطراتگريد-3باد-2ديخورش-1يفرع تيشخص3
 يا واژه نماد4

 باد-2  ديخورش -1
آنمفهوم وي اواژه نماد5

  .است همگان بر بخشش نماد ديخورش -1
  .هاست بخشش شدن ريسراز نماد باد -2

 ) 1 ،326: 1382،يزمان()يمولو( زاد و نقلزديبرخفتهسربر         بادلحظههركندافشان شاخ كه تا
 يا واژه نماد نوع6

 )مرسوم-يشخص-يعيطب(
 يعيطبنماد–ديخورش-3
 يعيطبنماد–باد-4

آنمفهوم و نمادعبارت7
  .دهستني بلند و رشد ، كمالي پ در كهي موجودات تمام نماد دهييرو تازه يجوانه -1

  و بود آمده شگفت به درخت همه آن انيم در دهييرو تازه جوانه« 
  )3: 1390،يجعفر(» .ديرس خواهد درختان آني بلند بهي روز زين او ايآ كه كردي فكر خود شيپ
ـ اي شـكل  به وي نحو به اه،يگي حت موجود هر. است كمال و عروجي آرزو نماد دهييرو تازه يجوانه نيا  ني

  .كنديم دايپ نمود كمالي آرزو
  .استي پاك و ثاريا با توام كمال وي بلند طالب نماد فداكار شبنم -2

 به دنيرس كه شيآرزو به تا بكندي كار اوي برا گرفت ميتصم سوخت دهيرس نو جوانه حال به دلش شبنم« 
  )6همان،(» .برسد است آسمان
 جـان  ثـار يا بـا  كـه يي كمـالجو  عـارف  .باشـد  توانديم قت،يحق راه عارف دلسوز،ي راهنما نماد فداكار شبنم

  .شوديم گرانيد نجات يهيما خودش
ـ  به انينوري توال و است گذشت و ثاريا بر هاآن مسلك قتيحق كه هينور نام به ميداري افرقه عرفان در  ي اب

ـ آ و باشديمي النور محمد بن احمد الحسن ه، خَص بِهِم كانَ لَو و اَنفُسهِمي عل يوثرونَ و«  يهي آنـان  و اصـ 
ي راهنمـا  چـراغ » .باشـند  محتـاج  آنهـا  خـود  گرچـه  خودشـان،  بر را گرانيد دهنديم حيترج و كنند يم ثاريا

  )128 -127: 1385،يعابد(. هاست آن
  .فداكار شبنمي يعن خودي راهنما روانيپ و ثارگرانيا شبنم قطرات ريسا -3
 به فقط و ننديبينم راي كس خود جز كهي فتگيخودش وي خودخواه ،ي كتاتوريد قدرت، نماد تنومند درختان -4

  .هستند خود منافع فكر
 شمار يبي هانعمت پاس به موجودات يهمهي شكرگزار نماد »بودند كرده بلند آسمان به را خودي هاشاخه« -5

 الْملْـك  لَـه  الْأَرضِ في وما تالسماوا في ما للَّه يسبح« . ميكر قرآن يفهيشر هيآ نيا به اشاره جا نيا در. ياله
لَهو دمالْح وهلَىوءكُلِّعيرٌ؛شَياو. گوينـد  مـى  تسبيح را خدا است زمين در چههروآسمانهادرچههرقَد 
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  )تغابن/1(» .تواناستچيزىهربراووسپاسراستاووفرمانروايى راست
 آنهـا . كردنـد يمـ ي زنـدگ ي خوشـ  وي خوب با و بودند جمع هم دوري اديز درختان انبوه جنگل يك انيم در« 

 نكهيا از بود داده آنها به منت بدون خداوند كهي نعمت همه نيا بخاطر و كرده دراز آسمان به را شاني هاشاخه
: 1390،يجعفـر (» .گفتنـد يم سپاس را او دهديم آنها بهي انرژي روز هر ديخورش و فرستديم آنهاي برا را باران

2(  
  .يستين و فنا نماد  »نيزم در رفتن فرو« -6

 :گفت شده زرد و خسته يجوانه به شبنم
 آسـمان  بـه  تـوانم ينم گريد و روميم فرو نيزم در افتادم، اگر فتميب نيزمي رو نگذار و كن تحمل مرا لطفا« 

  )5همان،(» .برگردم
  .ي بلند و كمال نماد »رفتن آسمان به« -7
  :ميخوان يم.ها آن دنيد شوق و كمالي گاها منزل مورد در موجوداتي كنجكاو نماد »بگو ميبرا آسمان از« -8

 بـه  جوانـه  دل در راي شـوق  شـبنم  حـرف  نيا هستم شبنم من نكردمي معرف را خودم كه ببخش مراي راست« 
 ميبرا آنجا از باستيزي ليخ آسمان: گفت و كرد شبنم به رو باشد گرفتهي اتازه جان دوباره انگار آورد وجود
  )6همان،(» .بگو

  .است عتيطب در آب يچرخهي علم نمادي همگ »شدن برف و باران شدن، ابر شدن، بخار« -9
  :شبنم نظر نقطه از آسمان وصف

 هسـتند  مـن  مثـل  كـه  دوسـتانم  ابرهـا  در و است ابر از پر است بزرگي ليخ آسمان: گفت و ديخند شبنم« 
 اوج تـا  مـا  ازي بعض البته. مييآيم نيزم به برف صورت بهي گاه و انبار صورت بهي گاه ما كننديمي زندگ

 بخـار  دوبـاره  ما بتابد نيزم به آفتابي وقت. ميهست نيزمي كينزد تاي بعض و باد بر سوار البته ميرويم آسمان
  )7همان،(» .ميرويم آسمان به و ميشويم

 ازيي رهـا  و دهيـ چيپ درهم و بزرگ كمال، و رشد موانع كه است آن نماد »دهيچيپ هم در و بزرگ درختان« -10
  . است دشوار و سخت بسي كار شان انيم از عبور و هاآن
ـ ا امـا  نميبب را آسمان هم من دارم دوست چقدر حالت به خوش: گفت جوانه«  درهـم  و بـزرگ  درختـان  ني
  )7همان،(» .گذارندينم دهيچيپ

 مفتـاح  الصـبر « ): ع(يعلـ  امـام  بـار  گهر سخن نيا ادنم  »كن صبري كم فقط...  شدي خواه بزرگي روز« -11
  ».است فرج و شيگشا ديكل صبر ؛الفرج

ـ با اما آورد،ي خواه در آسمان از سر و شدي خواه بزرگي روز زين تو نباش ناراحت: گفت شبنم« ي كمـ  دي
 )8همان،(» .يكن صبر

 عبارت نماد نوع8
 نمـاد  – »شـبنم  قطرات ريسا« -3 ؛يشخص نماد – »فداكار شبنم« -2 ؛يشخص نماد – »دهييرو تازه يجوانه« -1

 نمـاد  - »بودنـد  كـرده  بلنـد  آسـمان  بـه  را خـود ي هاشاخه« -5 ؛يشخص نماد – »تنومند درختان« -4 ؛يشخص
 »بگـو  ميبرا آسمان از« -8 ؛يعيطب نماد - »رفتن آسمان به« -7 ؛يعيطب نماد  - »نيزم در رفتن فرو« -6 ؛يشخص

  يشخص نماد -
  مرسوم نماد - »شدن برف و باران شدن، ابر شدن، بخار« -9

  يشخص نماد - »دهيچيپ هم در و بزرگ درختان« -10
 مرسومنماد-»شديخواهبزرگي روز« -11

 ندارد):ريمتغ(يانساننماد-11؛)يمنف(يانساننماد-10 ؛)مثبت(يانسان نماد-9

)مثبت(ياهيگي نمادها12
  »بودند كردهبلند آسمان به را خوديهاشاخه«-3»تنومنددرختان«-2»دهييروتازه يجوانه« -1

 »دهيچيپهمدروبزرگدرختان«)يمنف(ياهيگ نماد13
 ندارد): ريمتغ(يوانيح نماد-17 ؛)يمنف(يوانيحنماد-16؛)مثبت(يوانيحنماد-15 ؛)ريمتغ(ي اهيگ مادن-14
 شبنم قطرات ريسا -4 باد -3ديخورش-2فداكارشبنم-1)مثبت(يماد نماد18
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-)يمنف(ي نمادماد19
)مثبت(يواقعيي ماورا نماد20

 بـزرگ ي روز« -4 »بگـو  ميبـرا  آسـمان  از«-3 »شدن برف و باران شدن، ابر شدن، بخار« -2 رفتن آسمان به -1
 »شدي خواه

نيزمدررفتنفرو)يمنف(يواقعيي ماورا نماد21
 ندارد): يمنف(يواقعريغييماورانماد-23؛)مثبت(يواقع ريغ ييماورا نماد-22
شتريب حاتيتوض24

 و آب ، بـاد  ماننـد ي عـ يطب عوامـل  و اهـان يگ بـه ي بخشـ  تيشخصـ  ازي خوب اريبس ينمونه ،يليتمث داستان نيا
 كمال، و درش موانع وي فداكار ثار،يمرشد،ا و ريپ لزوم موجودات،ي شكرگزار ،ينيتكو تيهدا تا است ديخورش
ي پـرداز  نمـاد  نظـر  از كنـون  تـا  كـه يي ها داستان نيب از نظرم به. بگذارد شينما بهي خوب به را استقامت و صبر
 كـه  استي اگونه بهي نينماد و پرمحتوا داستانِ نيا»  گمشده بهشت در شاپرك وي حسن« از بعد ام كردهي بررس
 .بنوازد راكودكانحساسوپاكروحف،يلطوآرامتوانديم آني نمادها

  

 شانس بد مرغ ويي طال سوسك: 7

 داستان يخالصه
ي زنـدگ  گـر يدي هـا خروس و مرغ با ما، داستان فكري ب و اشتها خوش مرغ» يمرغ« بايز و سبز سري امزرعه در
ـ . بخـورد  را او كـه  خواستيم و كرد دايپيي طال سوسك كي يمرغ ها، شب ازي يك در. كرديم  سوسـك، ي ول

 هـر  و رفتـه  شهيب به كهي توانيمي راحت به بعد به نيا از تو و رفته ماه به روباه: گفت او به و داد بيفر اري مرغ
 بازگشت مزرعه بهي مرغ. كرد فراري مرغ دست از مناسب فرصت يك در خود و. يبخور ؛يدار دوست كه زيچ
 نـان ياطمي براي مرغ. كرد آگاه خوبخبرِ نيا از را همه كردنشي قوقول با خروس و داد خروس به را خبر نيا و
 تـو  كه بفهمم كجا از: گفت او به و كرد دايپ را او و گشت سوسك دنبال به دوباره،يي طال سوسكي هاحرف از

 اسـت  مـاه ي رو بـر  كـه ي اقهوه يلكه. كن نگاه ماه به هنگام شب ": گفت كار بيفر سوسك ؟ييگويم راست
 بـه  تا رفت شهيب به شيها جوجه اتفاق به و خورد كامل بيفري مرغ ".تاس رفته جا آن به كه است روباه همان
. شود كينزد او به خوب ،يمرغ كه گذاشت و بود نشستهي مرغ نيكم به روباه. بپردازد تاب شبي هاكرم شكارِ
يـي  طال سوسـك  از كه ديفهم. زنديم برق چشمانش كه ديد هاعلف انيم در خود كينزد را روباهي مرغ ناگهان

 فـرار  بـه  پـا  روبـاه  و زد نـوك  ديدرخشـ يمـ  تاب شبي هاكرم مثل كه روباهي هاچشم به عيسر خورده، بيرف
 .گذاشت

1

يمرغ ياصل تيشخص2
 خروس -3روباه-2ييطالسوسك-1 يفرع تيشخص3
 خروس -4 روباه -3ييطالسوسك-2يمرغ-1 يا واژه نماد4
آنمفهوم وي اواژه نماد5

 كننديم پر را خود شكم فقط شهياند و فكر بدون كهي افراد تمام نماد وي لو ساده وي پرست شكم ادنمي مرغ -1
  .اند بهره بري شياند عاقبت از و
 اشـتها  بـا  را هـا آني فكـر  چيهـ  بـدون !انـد  آمده كجا از خورديم كهيي طالي هاسوسك دانست،ينمي مرغ«
  )2: 1381ن،يآئ كين(» .خورد يم

ـ ي هـا فرصـت  نيتر كوچك از كهي افراد تمام نماد وي كار بيفر وي طلب فرصت مادنيي طال سوسك -2  شيپ
 .دهنديم نجات ناها تنگ از را خود رنگين و دروغ با و كرده استفاده آمده

 بـا  و كنـد  فـرار  تا بودي فرصت فكر به خورد، خواهد را اوي مرغ نخورد تكان اگر دانستيميي طال سوسك«
  )4همان،(» :...داد جوابي ركيز

 خروس و مرغ يخورده قسم دشمن و بيفر مكر، نماد روباه -3
 .استكردناگاهويرسانخبر نماد خروس -4
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 را مـاه  بـه  روبـاه  رفـتن  خبـر  بلندي قوقوي قوقولباوديپرپرچنيرورنگارنگخبرخروسنيا دنيشن با«
 )6همان،(» .كرد پخش

)مرسوم-يشخص-يعيطب(يا واژه نماد نوع6
  يعيطب نماد -روباه-3ي       شخص نماد –يي طال سوسك -2ي         شخص نماد –ي مرغ -1
 يعيطبنماد – خروس -4

آنمفهوم و نمادعبارت7
  .اندازد خطر به راي مرغ جان بود كينزد عامل نيهم. است نبودن شياند عاقبت نماد»  يفكر چيه بدون«  -1

 اشـتها  بـا  را آنهـا ي فكـر  چيهـ  بـدون ! انـد  آمده كجا از خورديم كهيي طالي هاسوسك دانست،ينمي مرغ«
  )4همان،(» .خورد يم

 شـان  پوست خاطر به واناتيحي بعض افتادن مخاطره به نماد نيهمچن و  آن بودني متيق نماد »روباه پوست« -2
  .باشديم

 و هسـتند  او پوسـت  دنبـال  هـا يشكارچ ديفهم روباهي وقت... « : گفتي مرغ زدن گولي برايي طال سوسك
 )4همان،(» .ترككردرانيزمپرشيكبااستخطرناكشيبرانيزم دري زندگ

 عبارت نماد نوع8
 مرسوم نماد – واناتيحيبعضپوست-2     مرسومنماد–يفكر چيه بدون -1

ـ متغ(يانسـان نمـاد-11؛)يمنفـ (يانسـان نماد-10 ؛)مثبت(يانسان نماد-9 نمـاد -13 ؛)تمثبـ (ياهيـ گينمادهـا -12 ؛)ري 
 ندارد): ريمتغ(ي اهيگ نماد-14 ؛)يمنف(ياهيگ
 خروس-2ييطالسوسك-1)مثبت(ي وانيح نماد15
روباه)يمنف(ي وانيح نماد16
يمرغ)يمتغ(ي وانيح نماد17
-)مثبت(يماد نماد18
واناتيحيبعضپوست)يمنف(ي نمادماد19
-)مثبت(يواقعيي ماورا نماد20
فكرچيهبدون)يمنف(يواقعيي ماورا دنما21
 ندارد):يمنف(يواقعريغييماورانماد-23؛)مثبت(يواقع ريغيي ماورا نماد-22
شتريب حاتيتوض24

  :است ليذ قرار به كه دارد وجودي خوب اريبس نكات كودكان،ي برا داستان نيا در
  .كرد زيپرهي پرست شكم از ديبا -1
  .نكنندي عمل به اقدام فكر،ي ب و نمود شهيدان و فكري كار هر در -2
  .كرد زيپره ستيبايميي لو ساده از و مينكن باور را گرانيد حرف ،يواه ليدال يبواسطه وي راحت به -3
  .شود وانيح مرگ باعث است ممكن و است ارزش با وي متيق روباه مانند واناتيحي بعض پوست -4

 انيب نينماد صورت به ليتمثي رو از زيعز كودكاني برا نيآئ كيني مرتضي آقا توسطي خوب به فوق موارد
  .است شده
  داستان نيا مورد در نجانبياي شخص كامال نظرات

  .شدم ريز مطالب متوجه خواندم را داستان نياي وقت -1
  ندارد وجود قيعم و فيلطي هااحساس داستان نيا در

  .استي منطق داستاني هاتيشخص نيب روابط
 .خورديم چشم به آن دريي مهاباي ب وي باكي ب

 .شده انيبي سرد وي ديقي ب با روباه نيكم و شهيب دري مرغ گشتن ترسناك يصحنه
 .است دار خندهي كم و ساده داستاني هاتيشخص نيب روابط

ـ ز. بوديم بهتر شد؛يم انتخاب» يلو ساده مرغ ويي طال سوسك«  داستان نام اگر -2 ـ ا در راي  بـد  داسـتان  ني
 » شانس بد مرغويي طال سوسك«داستاننامكهيصورتدر.يمرغنهشدروباهبينصي نسشا
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  يبند معج 
  80 يدهه نوجوان و كودكي ليتخي داستان اثر 7در موجودي اواژهي نمادها كل جدول - الف

  

 واژه نماد فيرد واژهنماد فيرد واژه نمادفيرد

 ديخورش 15 يخرسخواهر 8 اژدها 1

 باد 16 يخرسمادر 9 پوش چكمه يگربه 2

 يمرغ 17 يخرسپدر 10 لرزيم 3

 ييطال سوسك 18 كماننيرنگ 11 پادشاه 4

 روباه 19 كوچولوميمر 12 غول 5

 خروس 20 ساراعروسك 13 يحسن 6

   داراعروسك 14 يخرس برادر 7
  

  80 يدهه اننوجو و كودكي ليتخي داستان اثر 7در موجود عبارتي نمادها كل جدول -ب
  

 عبارت نماد فيرد عبارتنماد فيرد

 فداكارشبنم 13 مسافر مرد 1

 شبنم قطراتريسا 14 كيتار چاه 2

 تنومنددرختان 15 ماريتعداد 3

 بودند كرده بلندآسمان به را خوديهاشاخه 16 ريسفواهيسموش دو 4

 نيزم دررفتنفرو 17 عسليكندو 5

 رفتنآسمانهب 18 سرهفتياژدها 6

 بگو ميبراآسماناز 19 يبستگهمو اتحاد 7

 شدن برفو باران شدن، ابرشدن،بخار 20 يابري هوا 8

 دهيچيپ هم در و بزرگدرختان 21 هابچهشدنبلند ريد 9

 شدي خواه بزرگيروز 22باران شديد 10

 يفكرچيهبدون 23بيرون آمدن خورشيد 11

 واناتيحي بعضپوست 24 دهييروتازهيجوانه 12
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  80 يدهه نوجوان و كودكي ليتخي داستان اثر 7در نينماد ميمفاه كل جدول
  

 نينمادمفهومفيرد نينماد مفهومفيرد
هفتعدد17ايدني هالعب و لهو1
 يبازلجودعوا18يآدميزندگ آفات و خطرها2
 يدوستوصلح19عمر شدني سپر3
 ها تيشخص احساسات با عتيطبتعامل20نشسته نيكم در اجل4ِ
يباز لج و دعوا،ييابعلت21شياندينعاقبتو خردي ب انسان5ِ
 شدن خود اشتباهمتوجه22يركيز و هوش6
 هاعروسك بهي بخشتيشخص23عهد و قول بهي وفا7
 ينيتكوتيهدا24گرانيدبهنانياطم و اعتماد8
 موجودات يهمهي كرگزارش25غولي خردي ب9

 مرشدوريپلزوم26 طمع10
 يفداكاروثاريا27 ينيظاهرب11
 كمال ورشدموانع28يبستگ هم و اتحاد12
 استقامتوصبر29هاشكست از نشدن ديام نا13
شانس30دنيشياند و تفكر14
 بيفرورنگين31يريدل و شجاعت15
 يپرستشكم32 يآموز تجربه16
  

  80 يدهه نوجوان و كودكي ليتخي داستان اثر 7در موجودي نمادها انواعي بند جمع جدول -ت
  

 تعداد نمادنوعفيردتعدادنماد نوعفيرد
 5 )مثبت(ي وانيحنماد2012واژه نماد 1
 3 )يمنف(ي وانيحنماد2413عبارت نماد 2
 3 )ريمتغ(ي وانيحنماد1314يعيطب نماد 3
 6 )مثبت(يمادنماد1715يشخص مادن 4
 5 )يمنف(ي نمادماد816مرسوم نماد 5
 5 )مثبت(ي واقعيي ماورانماد317)مثبت(يانسان نماد 6
 3 )يمنف(ي واقعيي ماورانماد218)يمنف(يانسان نماد 7
 2 )مثبت(ي واقع ريغيي ماورانماد19-)ريمتغ(يانسان نماد 8
 3 )يمنف(ي واقع ريغيي ماورانماد320)بتمث(ياهيگ نماد 9

 44 )عبارت و واژه( نمادهاكل121)يمنف(ياهيگ نماد 10
 -)ريمتغ(ياهيگ نماد 11
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  1 نمودار

 
 

 يريگ جهينت
 .آمد دست به ليذ جينتا 1 نمودار و تو پ ب، الف، جداول به توجه با ،يليتخي هاداستان نماد 44 يبررس از
 نيشـتر يب مرسـوم،  وي ،شخصيعيطبي هانماد نيب از و  55/54%ي فراوان با عبارت نماد عبارت، و واژه نماد نيب از
  .است ليذ بيترت به گر،يدي نمادها نيشتريبي فراوان و  64/38%ي فراوان باي شخص نوع به نماد
  64/13) %مثبت(ي ماد نماد -1
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  36/11) %مثبت(ي واقعيي ماورا و) يمنف(ي ماد ،)مثبت(ي وانيح نماد -2
)  يمنفـ (ي واقعـ  ريـ غيي مـاورا  ،)يمنفـ (ي واقعـ يي ماورا ،)ريمتغ(ي وانيح ،)يمنف(ي وانيح ،)مثبت(ي اهيگ نماد -3

%82/6  
  .باشديم عدد 32 هاداستان نيا نينماد ميمفاه
 .داد قرار  روهگ 4 در ليذ بِيترت بهي فراوان حسب بر راي ليتخ اثر 7 نيا واژهي نمادها توانيمي طرف از
  ... و هاخرس روباه، خروس، مانند گو سخني وانيحي نمادها. 1
  ...و گو سخني هاعروسك و غول اژدها، مانندي واقع ريغيي ماوراي نمادها. 2
  ...و پادشاه ،يحسن مثلي انساني نمادها. 3
  ... و جوانه درخت، باد، د،يخورش شبنم، مثلي مادي نمادها. 4

  .كردي بند طبقه ليذي ها گروه در توانيمي فراوان برحسب را هاداستان نيا عبارتي هانماد نيچن هم
  .... و شدن داريب موقع به رفتن، آسمان به د،يخورش برآمدن مثلي مادي نمادها. 1
  .... و ديسف و اهيس موش مار،ي تعداد مثلي وانيحي نمادها. 2
  .كردي بند طبقه ليذي گروهها دري اوانفر بيترت به توانيم را اثرها نيا نينماد ميمفاه و
   شامل... و گذشت و ثاريا و استقامت صبر، ،يشياند عاقبت ، شهياند و هوش تفكر، مثبتي درون ميمفاه .1
  ي منفي معنو ميمفاه شامل... وي نيب ظاهر ،يخردي ب ،يكار طمع رنگ،ين مانندي منفي درون ميمفاه. 3
 نكـات  ازي اريبسـ  ،مقالـه  نيـ ا در شـده ي بررسـ ي نمادها انواعي ريگ بكار با توانيم كه است ذكر قابل انيپا در

 نيـ ا گريدي ازسو. داد انتقال نوجوان و كودكي داستان اتيادب قيطر از را،...  وي فرهنگ ،ياجتماع ،ياخالق ارزشمند
 راسـتا  نيـ ا در و اسـت  سـال  بزرگ نيچن هم و نوجوان و كودكي داستاني هاگونه انواعي رو بر ميتعم قابل قيتحق

 بـا  محتـوا  پر و جذّابيي ها داستان ها، آن نيبهتر ازي قيتلف و نمادها انواع يمطالعه با تواننديم ز،يعز سانينو داستان
 بـه  دنيرسـ  جهـت  نوجوان و كودك يجامعهي بالندگ وي تعال جهت و نوشته شده نييتع شيپ از ويي غاي هاهدف
  .شود برداشتهي رترمؤثّ وي ساساي هاگامي انساني واالي هاارزش
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