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 چكیده
بنا   نویسندگاان ثانار ادبنو کنودک و نوجنوان اناه      ي برخوردار است. انوجوان از جایگاه ویژه و کودک ادبيات در پردازي نماد

اذاري ثن در مخاطب رمزاونه کردن پيام هاي تربيتو، در درونو ساختن پيام متن و اار يهاي نمادین و شيوهاستفاده از داستان
و قابليت هاي ذهدو و انگيزشو مخاطنب  ها الفاظ بگیع و نظراير با توجه به نياز اونه داستانانگ. در اینبسيار موفق عمل کرده

کيالننو را بنه    کامنل  "السدجاب الصنیير "سعو دارنگ نمادهاي موجود در داستان  مقاله در این شونگ. نگارنگاانبکار ارفته مو
ان بين  يهي توصيف و تحليل محتوا مورد بررسو قرار دهدگ. در این داستان نویسدگه براي القاي پيام منتن از نمناد و شنيو   شيوه

داد و شگ جذابيت خاص خود را از دست منو غيرمستقيم بهره ارفته است. بگون شک اار پيام داستان مستقيم و ثشکار بيان مو
هناي  داراي زميدنه  "سدجاب الصنیير ال"شگ. طبق این بررسو داستان در برقراري ارتباط با مخاطب و القاي پيام دچار مشکل مو

کان و نوجوانان است. نمادهاي داستان به دليل دارا بودن ویژاو و صفاتو که متداسب بنا  مداسب نمادپردازي و تخيل براي کود
هایو چون: سایه، نقاب و پيرخرد است. نویسدگه داسنتان بنا اسنتفاده از نمنادپردازي و تخينل      فضاي داستان است بيانگر مؤلفه

 قيم به خواندگاان خود القا کدگ.ي داستان را بصورت غير مستموجود در داستان توانسته است در درونمایه
 

 ادبيات کودک و نوجوان، نماد پردازي ، السدجاب الصیير ، کامل کيالنو.واژگان کلیدی: 
 

  مقدمه  
-ها بنا ارز  ، ثشدا ساختن ثنو نوجوانان کو از مهمترین اهگاف خلق اار ادبو براي کودکان: یی پژوهشبیان مسأله

اي کنه یينات   اي که در اجتماع دارد، از لحظنه با نقش کليگي و جایگاه ویژه هاي واقعو زنگاو است، ادبيات کودک
ي مطلوب هاي مستتر زنگاو و راه رسيگن قلهخود را در جامعه ثغاز مو کدگ به استر ، تبليغ و پرده برداري ارز 

داسنتان و اننواع   فاده از بایگ بنا اسنت   ثرماني خود مو پردازد؛ بدابراین براي رسيگن به چدين کمال، براي مخاطب ویژه
ها، نه بنه صنورت تحميلنو بلکنه بنه      به شيوه اي که این ارز  ؛هاي زنگاو را به کودک ارائه کدگارز  ،ادبو دیگر

-ماینه بيشتر متون ادبيات کودک و نوجوان در ادبينات عنرب داراي درون   .صورت ثزادانه، توسط کودک انتخاب شود

سدگاان پرور  شخصيت کودک بنر اسناع عداصنر قنومو و ملنو اسنت.       اخالقو هستدگ که هگف نوی-هاي تربيتو
ي هفتاد تا نود ميالدي در کتاب هاي داستانو و غير داستانو ادبيات کودک و نوجوان به دنبال تحقنق  نویسدگاان دهه

 معدوي و ... هستدگ.-ها و هدجارهاي اجتماعو،اخالقو، جسمانو، رویوارز 
ي تخينل خنود را بنارور    ها قوهتواندگ با خوانگن ثنستدگ که کودکان و نوجوانان موقصه و داستان بهترین نوع ادبو ه

ي تعليمو نينز دارد  ي سرارمو جدبهتر درک کددگ. قصه و داستان عالوه بر جدبهسازنگ و بسياري از مفاهيم را ملموع
بنيش از هنر چينز دیگنري بنر      شود. طبق نظر افالطنون داسنتان   که در قالب ثن پدگ یا نصيحتو به مخاطب مدتقل مو

: 1391شان دارد)اسنالمو، هاي فکرياذارد؛ زیرا نقش مؤاري در تشکيل زیر ساختشخصو کودک و نوجوان اار مو
 (.159و 158
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هاي مهم ثن تخيل داستانو است. در اینن داسنتان   داستانو بلدگ است که یکو از مشخصه "السدجاب الصیير" داستان 
کدگ ینا  ها یا به شکل فرا رفتن از عالم واقعيت نمود پيگا موانگ. تخيل موجود در داستانتهواقعيت و تخيل با هم ثميخ

هنایش  ايري عدصر خينال درداسنتان  اي از تخيل هستدگ. کيالنو با بهرهبا بکارايري تصویرهاي ذهدو، که هر دو اونه
هایش را در قالب داسنتان  تربيتو داستان -هاي اخالقوقصگ دارد کودک ونوجوان را با دنياي جگیگي ثشدا سازد وپيام

کدگ. یکو از عداصر دیگري که کودک ونوجوان در داستان به ثن توجنه وینژه   براي کودک و نوجوان تصویرسازي مو
شنود کنه کنودک    هاي داستانو از اینن جنا ناشنو منو    دارنگ شخصيت داستان است. توجه خاص کودک به شخصيت

بيدنگ و  لگو قرار دهگ از همين روي خویشتن خویش را در شخصيت داستانو منو همواره در پو ثن است مواردي را ا
بخشنگ. وجنود   ي خنود را تحقنق منو   کدگ و این اونه تمنایالت و رییاهناي بلدگپروازاننه   با ثنان همذات پدگاري مو
شنود او بسنياري از ثرزوهناي خنود را تحقنق یافتنه       هاي کنودک ونوجنوان باعنی منو    شخصيت قهرمان در داستان

(. مخاطبان داستان السدجاب الصیير کودکان و نوجوانان هستدگ؛ این داستان عنگم دخالنت در   56: 1998بگانگ)ابومعال،
امور دیگران و زشتو خصلت فضولو و رنج و مصيبتو که بنراي افنراد فضنول در پنو دارد را بنه کنودک ونوجنوان        

ي نمادپردازي و نوجوان با متن داستان از شيوهدهگ. بگون شک این نویسدگه براي همراه ساختن کودک و ثموز  مو
ها با کردار و رفتارشان بنا اسنتفاده   عداصر ساختاري چون: فضاهاي جذاب،توصيف جزئيات داستان،تداسب شخصيت

 براي روایت داستان استفاده کرده است.  پردازي ماندگ افتگو و... هاي شخصيتاز شيوه
هاي اخير انجنام شنگه؛ امنا در منورد     هایو در سالودک ونمادپردازي پژوهشدر رابطه با ادبيات ک ی پژوهش:پیشینه

پژوهش مستقلو صورت نگرفته است؛ با این یال مدابع زیر در رابطنه بنا بحنی     الصیير نمادشداسو داستان السدجاب
 نماد و ادبيات کودک عرب قابل ذکر است:

ر چهارفصل)أدب الطفوله، فدون أدب األطفال، وسنائط أدب  (. این کتاب د1998اار عبگالفتاح ابومعال، )  أدب األطفال
تنلليف: کيمبرلنو    دب األطفالأ األطفال، التربيه اإلبگاعيه فو أدب األطفال( به بيان مسائل ادبيات کودک پرداخته است.

دگه (. اصل کتاب به زبان انگليسو است که یاسر یسن ثن را به زبان عربو ترجمه کنرده اسنت. نویسن   2014ریدولگز،)
: پژوهشنو در کتناب   اي کوتاه درمورد چيستو ادبيات کودک و نوجوان  به مبناییو نظينر  در این کتاب پس از مقگمه

ادبيات کودک و نوجوان به زبان انگليسو،چرایو و چگونگو تگریس کتاب هناي ادبينات کنودک ونوجنوان،      شداسو
هناي سندو بنه عدنوان نموننه داسنتان       انروه صورت هاي تحول یافته متون ادبيات کودک ونوجنوان، اننواع ادبنو و    

خانواداو،چشم انگاز ثیدگه ادبيات کودک و نوجوان، چالش اخالقنو در ادبينات کنودک و نوجنوان پرداختنه اسنت.        
ي یسين کيانو و بشنري سنادات   نوشته «القيم التربویه و دورها فو قصص األطفال دراسه فو قصص کامل الکيالنو»

اخالقو در قصه هاي  کامل کيالنو پرداختنه   -هاي تربيتواین مقاله به بررسو ارز   ( 1391ق/ 1433ميرقادري، )
ترجمنه و تحلينل   »ي دانگ. پایان نامهاخالقو مو -ها براي انتقال مفاهيم تربيتواست و داستان را یکو از بهترین رو 

تربيت معلم سبزوار. اینن پاینان نامنه    .دانشگاه 1389از معصومه یزدانو، « هاي کامل الکيالنوبرخو از مضامين داستان
 ها نيست.هاي کيالنو است که داستان السدجاب الصیير شامل این داستانبررسو مضمون برخو داستان

ها هستيم که نماد در این داستان چه جایگناهو دارد  و  در این مقاله در پو پاسخ دادن به این پرسش روش پژوهش:
قو از چه نمادهایو استفاده کرده است  به همين مدظور ابتگا داستان مورد بررسنو  نویسدگه براي مسائل تربيتو و اخال

قرار ارفت سپس با بررسو نمادها بر اساع توصيف و تحليل محتوا تقسيم بدگي از نمادهاي موجود در داستان ارائه 
اي از ادبيات کودک، تاریخچهشگ. در مبانو نظري تحقيق به بيان نماد ونمادپردازي در ادبيات فارسو و عرب، نماد و 

پردازیم. البته قابل ذکر است کنه در قسنمت   ادبيات کودک عرب، شرح یال نویسدگه، و بررسو نمادها در داستان مو
ي فرثیدنگ فردینت یوننط تطنابق دارد. در     نمادشداسو داستان برخو از نمادهاي بررسو شگه با کهن الگوهاي نظرینه 

 پردازیم.ي نویسدگه موهاي مورد استفادهایت داستان با استفاده از رو ي روبخش تحليل محتواي به شيوه
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 مبانی نظری پژوهش -1

 نمادو نمادپردازی در آثار ادبی -1-1
هدري بشر اوليه بوده، چرا که او هم براي نمایاننگن   -هاي فکريترین جریاني نخستين و قگیمونمادپردازي در زمره

کنردن و باعنی   بهره ارفته است چون به این وسيله بهتر مقصود خود را بيان موهایو مقصود خود از عالمت و نشانه
هایو که در دیوار غارهنا، معابنگ و... وجنود دارد یناکو از اینن      ها و عالمتشود زبانشان پویا و زنگه بمانگ. نقشمو

 (.15: 1385موضوع است)ایمگي،
مظهر، عالمت و نشانه و در ادبيات چينزي اسنت کنه     به معدو»است که در فرهدط ها  symbolي نماد معادل کلمه 

به تعبينر یوننط    .(544: 1376)ميرصادقو،«معداي خود را بگهگ و جانشين چيز دیگري شود یا چيز دیگري را القا کدگ
ي هنر چينز ملنوسنو در زننگاو     نماد عبارت است از یک اصطالح، یک نام یا یتو تصویري که ممکن است نمایدگه

با این یال عالوه بر معدو ثشکار و معمول خود، معانو تلویحو و به خصوصو نيز داشته باشگ. نمناد  روزمره باشگ و 
روان تري است که هراز بطور دقيق تعریف یا بطور کامل توضيح داده نشگه اسنت ) ي ناخودثااه استردهداراي جدبه
نشنانه، واهه و عبنارت بياینگ؛ یکنو از     توانگ بنه صنورت   (. بر اساع این تعریف نماد مو24و23: 1392شاد و زمانو،
ايري از نماد است. نمناد اینن امکنان را فنراهم     شود زبان هميشه زنگه و پویا بمانگ بهرههایو که باعی موبهترین راه

-توان به طور مستقيم بيان کرد و در عين پوشيگاو است به مخاطب خویش مجنال ثن را منو  کدگ ثنچه را که نمومو

 تري از شخصيت خود، در قالبو محسوع پيونگ یابگ.هاي عميقادها با الیهدهگ تا با درک نم

هاي ادبو نویسندگاان هنر مکتنب سنعو     هاي فکري و مکتبايري جریاندر ادبيات فارسو و عربو همزمان با شکل
به همين مدظنور  هاي بيانو مداسب، تجربيات عصر نوین را به مردم و جامعه مدتقل سازنگ. کردنگ با استفاده از شيوهمو

(. 1389دانسنتدگ)قوامو زوران: یابو مسائل ثن منو ادیبان عرب زبان نمادین را بهترین راه براي ارتباط با جامعه و ریشه
 بارها به عدوان معادلو براي هر نوع عالمت بکار رفتنه  ،رمز در یک مفهوم وسيع» ي نماد رمز است.معادل عربو کلمه

هناي  و مشترک نمایش در مصنگاق ویژافراهم ثورده است  واههوسيعو را براي این چه امکان چدين مفهوم  ثن ،است
گونه که نویسنده در قالب نماد معانی مورد نظرر ورود   (. همان7: 1367)پورنامداریان،« اونااون این مفهوم است

اعنم از ینرف،   متری) آورد تا در قالب هرر عال کند رمز نیز این امكان را برای او بوجود میرا به وواننده القا می
عگد، شکل، عالمت اختصاري، کلمه، قول، و یتو یرکت چه به صورت اشاره با چشم و لب و دست و...( ثنچه که 

 هاي داستانو به نمایش درثورد.در ذهن او نقش بسته را ااه در قالب شخصيت
 شونگ: مو ظاهر داستان در شکل عمگه سه به غالباً نمادها
-منو  نشنان  را خود از تر و جامع فراتر چيزي که هستدگ مشابه نمادهایو ((natural symbolsنمادهاي طبيعو -1

 کدگ. مو مدعکس را زیبایو تر از عالو مفهومو اما زیباست ذاتاً« سرخ ال» میل .دهدگ
 در فقنط  را خنود  معداي که شخصو است نمادهاي نمادها، این دیگر نام (private symbols) نمادهاي مستور -2

 یکسنان  صنورت  بنه  همنه  پذیر  مورد و شودنمو هاثن وایگي از برداشت عموماً و سازنگمو ظاهر ستاندا خالل

ادبيات  در ثن نسبو پذیر  علت به و دهگمو را ارائه مستوري نماد که بگکار زن در برابر اايري موجود ماندگ نيستدگ؛
 .ثیگمو یساب به رویایو و خو پاکيزه زن نماد امروزه ما،
 پيگا عمومو و پسدگ همه یا مستورجدبه اختصاصو نمادهاي اار (converntional symbols)ادهاي مرسوم نم -3

 شيگا عاشق نماد که بلبل میالً اویدگ؛مو« مرسوم»نمادهاي هاثن دهدگ به قرار استفاده مورد را ها ثن مردم همه و کددگ

اي برخنوردار اسنت کنه هرانز     ناخودثااه اسنترده  ينماد از جدبه (.456و545: 1376است)ميرصادقو، سوخته دل و
بطور دقيق تعریف یا بطور کامل توضيح داده نشگه است. بکارايري نماد در یک داستان ثموزنگه چالشو را به نمایش 

ها را بنه هنم   توانگ ثنشود و در نتيجه مخاطب مورو موبهاذارد که مشابه همان مشکلو است که شدونگه با ثن رومو
 (.100: 1386ط دهگ و به صورتو ناخودثااه راهو خالق براي یل ثن بيابگ)علو شاهرودي،ارتبا
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 ی فرآیند فردیت و نقد اسطوره شناوتی یونگنظریه -1-2
کدنگ. او معتقنگ اسنت    ي فرثیدگ فردیت را مطرح منو یونط براي ثااهو از بخش اعظم و ناشداخته روان ثدمو نظریه 

از دیگااه یوننط فردینت    که انسان براي تکامل خویش به انگرون خود سفر کدگ.شود زمانو فرثیدگ فردیت مطرح مو
هاي خوب و بگ وجود  را بازشداسنگ و  همان فرثیدگ شداخت است که فرد بایگ در مرایل رشگ و تعالو خود بخش

انجام داده (. یونط با بررسو هایو که 32: 1389)تسليمو و ميرميران، این کار پيامگ شجاعت و درست انگیشو اوست
و دستيابو بنه تعنادل    "خود"به سوي "من"هایو که در رسيگن فردیت)یرکت از به این نتيجه رسيگه است که انگاره

ها را به عدنوان  ها از زمان باستان تاکدون مشترک است که وي ثنو تکامل روانو( موجود است در درون تمامو انسان
ها عبارتدگ از: سایه، ثنيما، ثنيموع،نقاب، پيرخنرد ینا راهدمنا )ترکمنانو     کدگ. برخو از این انگارهکهن الگو مطرح مو

هنا و الگوهناي اسناطيري    ي نمادها، سمبلي همه(. این کهن الگوها در بردارنگه25: 1391بارانگوزي و چمدو الزار، 
 توان به ناخودثااه انسان ها پو برد.ها موهستدگ که از طریق تحليل رمزي و نمادشداسو ثن

رو شود. سایه همنواره  بهها روکدگ و دوست نگارد با ثنها را انکار موهاي مدفو است که فرد ثنایه صفات و انگيزهس
کدگ. برخنو از  شود و ایساع اداه موشود که انسان خجالت زده موزشت نيست؛ اما باعی بروز اعمال و رفتاري مو

 دجکاوي بو مورد، بو دقتو، ترع و ...این صفات عبارتدگ از: خودپسدگي، تدبلو، شلختگو، ک
ي میبنت بنه عدنوان ینک راهدمنا      توانگ جدبهثنيما روان زنانه درون مرد و ثنيموع روان مردانه درون زن است. که مو

انجاننگ مطنرح شنود. یوننط کهنن      ي مدفو که به شکل ارفتن تخيالت شهوانو یا بنگاخالقو منو  مطرح باشگ و جدبه
-منان اسنتفاده منو   هناي واقعنو  ها براي پدهان کردن خصلتدانگ که ما انسانعو ماسک موالگوي نقاب را مترادف نو

خواهگ خود را ثن اونه که مورد پسندگ جامعنه   (. در واقع فرد مو27: 1391کديم)ترکمانو بارانگوزي و چمدو الزار، 
هناي  کدنگ و واجنگ ویژانو   منو  است بدمایانگ. پيرفرزانه یا پيرخرد همان راهدماست که فرد را به سوي تکامل هگایت

رویانو و مظهر پگر و روح ثدمو است. در این داستان برخو نمادهنا بنا اسنتفاده از کهنن الگوهناي یوننط قابلينت        
هاي داسنتانو ثشندا   بررسو را دارنگ زیرا با استفاده از این کهن الگوها مخاطب با انگیشه ، طرز فکر و رفتار شخصيت

کدنگ و در  راي دوري از خصلت بگي که در وجنود  اسنت مرایلنو را طنو منو     شود. شخصيت اصلو داستان بمو
ي یونط همان سایه است که به صنورت  این خصلت بگ طبق افته ا  دست یابگ.شود به خود واقعونهایت موفق مو

براي رو شگن با ثن ترع و واهمه دارد. سعو و تال  صفيه بهپدهانو در وجود شخصيت داستان وجود دارد که از رو
بریذر بودن از فضولو و دخالت در کار دیگران و موفق شگن در امتحانو که برایش درنظر ارفته شگه بيانگر نظرینه  
فرثیدگ فردیت است. شخصيت اصلو داستان باوجود سایه، نقاب و راهدمنا بنه سنوي تکامنل و رسنيگن بنه کرامنت        

 دارد.اخالقو اام برمو

 
 نادبیات کودک و نوجوا پردازی درنماد -1-3

عدوان مؤارترین ابزار، بایگ بتوانگ بهتنرین  ه ادبيات کودک در خود همان چيزي را دارد که در کودک موجود است و ب
بخش به مخاطب خود ارائنه دهنگ و بنه اینن ترتينب بنه       کددگه و لذتترین اهگاف را با روشو سرارمثلافکار و ایگه
اي از . داستان بنه عدنوان اوننه   هاي مختلف زنگاو بپردازدهاي اخالقو و رشگ و تعالو کودک در جدبهتکوین ارز 
. از جمله مواردی که رود ها برای انتقال مفاهیم اوالقی و تربیتی به شمار می یكی از بهترین روش ادبيات کودک،

توان با کمک آن مفاهیم اوالقی و تربیتی را برای کودکان قابل فهم کرد استفاده از نمادهای کودکانه اسرت.  می
ترین شگردي است که براي به تصویر کشيگن مفاهيم اخالقو و هاي نمادین، هدرينمادپردازي و استفاده از نقش مایه

هناي شنداخته   تربيتو در ادبيات داستانو کودک و نوجوان بکار ارفته شگه است. استفاده به جا از نمناد و نقنش ماینه   
هنا را  ي تفسيري ثنها، دامدهه و واقعيت در محور ساختاري قصهي دنياي کودکان با ایجاد ارتباط معدایو بين واهشگه
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هاسنت در  شنود. قنرن  هاي فکري و فرهدگنو نویسندگه منو   استرده است که باعی ثشدایو با  ساختار داستان و زميده
 هایو نهفته براي مخاطب دارنگ.شود و درعداستان و قصه از نماد و تمیيل براي رسانگن پيام استفاده مو

 اذارنگ:دهاي بکار رفته در داستان هاي کودک و نوجوان در دو سطح بر مخاطب تلاير مونما
 شدود.سطح روساخت؛ همان چيزي است که کودک در داستان ثن را مو -1»
ها با یکنگیگر پنو   سطح هرف ساخت؛ عوامل و عداصري در متن داستان نهفته است که کودک از طریق ارتباط ثن -2

(. دریقيقنت ثن چينزي کنه باعنی     97: 1386علو شناهرودي، «)برد که ریشه در ناخودثااه او داردوبه معانو نهفته م
ها و نمادها هستدگ که در واقع شود همين نشانههاي جهان هستو موپيونگ ذهن هدرمدگ و ناخودثااه کودک با واقعيت

ها و نمادها عالوه بنر ثاناهو از پيوننگ    هدر داستان به عدوان سرنخو براي درک مفهوم اصلو بکار رفته انگ. درک نشان
کودکان براي رشگ عاطفو، اجتماعو و ادراکو خود  شود.ها و معدا باعی ایجاد التذاذ هدري در مخاطب مودرون واهه

دهنگ ینا   به تمیيل و نماد نياز دارنگ. نماد مسائل ثموزشو و تربيتو را به صورت غير مستقيم را بنه کنودک انتقنال منو    
 کدگ تا قابل درک شونگ.چيگه را به اونه اي ملموع بيان مومفاهيم پي

ي نمادها در ثاار سمبليک لزوما نياز به مطالعه و شداخت قبلو نگارننگ  همه»محمگرضا یوسفو بر این عقيگه است که: 
مو که در اار انگ و هدگاهایو شداخته شگهها در بستر معمول جامعه براي کودکانان و نوجوانان نشانهبلکه بخشو از ثن

هننا هنناي دریننافتو خننویش قننادر بننه تعبيننر و تفسننير ثنکددننگ مخاطننب ااننر بننا پننيش فننر ادبننو نمننود پيننگا مننو
(. درمورد استفاده از نماد در ثاار کودکان نظراتو مطرح است اروهو معتقگنگ به دليل این  146: 1386یوسفو،«)است

توانگ بر ذهنن و روان کنودک   مادها نيست و این نمادها نموکه کودک هيچ اونه تجربه و دانشو نگارد قادر به درک ن
اي از اي ادبو دور سازیم در واقع دریچنه . اروه دیگر براین باورنگ اار کودک را به دالیلو از اونهتلاير جگي بگذارد

بنراي پنو    ي محگود واهاان و قنگرت تحليلنو اننگک   ایم. از ثنجا که دنياي کودکان با دامدههستو را به روي او بسته
هناي ورود بنه دنيناي نمادهنا و کلينگهاي      ها همراه است در اکیر این ثاار، نشانهبردن به دنياي ماوراي رمزها و نشانه

شنود نمادهنا یاصنل    ها و ااه توسط راوي بيان منو ها در قالب رویگادهاي داستان از زبان شخصيترمزاشایو از ثن
-يل قگرت تخيل قادر به درک تصویرهاست. به عبنارت دیگنر منو   هاي ذهن هستدگ و ذهن کودک به دلتصویرسازي

ايرد قگرت تخيل، تصویرسنازي، هماندنگانگاري   جا که دنياي کودک با تصویرهاي ذهدو او شکل موتوان افت از ثن
و مشابه سازي در او قوي است و به خاطر همين قگرت خالقه در تصویرسازي و هماندگ انگاري است کنه مصنادیق   

نمادپردازي در ادبينات کنودک و نوجنوان از     اونااون معدوي و انتزاعو را از طریق نمادسازي به او فهمانگ. و مفاهيم
شود تا بسياري از مفاهيم اخالقو و فرهدگو به ثسانو و غينر مسنتقيم بنه    سبب مو اي برخوردار است واهميت ویژه
خاص از نماد و نمادسازي در شکل محنگودي بکنار   هاي ادبيات کودک و نوجوان به دليل ویژاو یابگ کودکان انتقال

 کدگ.  هاي سدو مختلف تیيير موارفته است که البته با توجه به اروه

 
 اندیشه و آثار کامل کیالنی:   -1-4

؛ «رائنگ ادب الطفنل  »نویسدگه و ادیب مصري ادبيات کودک را به عدوان مسير خویش در ادبيات برازیگ و بنه   کيالنو
در قاهره چشم به دنيا اشود و ( 60اوایل قرن بيستم تا دهۀم )1897سالدر  ملقب اشت. ويسردمگار ادبيات کودک 

پشنت سنر اذاشنت. او در    « ام عبّناع »ي ابتنگایو را در مگرسنه   در دوران کودکو تمام قرثن را یفط نمنود و دوره 
کارمدنگ دولتنو   سنال در وزات اوقناف بنه عدنوان     32م در دانشگاه قگیمو مصر مشیول بکار شنگ. و منگت  1917سال

مشیول بود و در طو این چدگ سال با ترقو و پيشرفت به سمت دبيري در شوراي عالو اوقاف رسيگ وي دبير انجمن 
بود و به روزنامه نگاري نيز مشنیول بنود. همچدنين    « نادي التمیيل الحگیی»و « جریگة الرجاء»ادبيات عربو و رئيس 

ي نویسندگاو و تنلليف   اولنين جرقنه   1927در سنال   (.2: 1389)یزدانو،پرداختافزون بر ثن به ادبيات و هدر نيز مو
به انجمن ادبيات معاصنر   1922را مدتشر ساخت در سال  سدگباد بحريادبيات کودک را شروع کرد و داستان مشهور 

انجمنن   دبير این 1932-1929هاي ي سالپيوست و به عدوان سردبير به فعاليت هاي خود ادامه داد. کيالنو در فاصله
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هناي دیگنر از   ي ادبيات کودک و زميدنه اي در زميدهکه ثاار برجستهاز دنيا رفت در یالو 1959بود سرانجام در اکتبر 
 (.107: 1391کيانو و ميرقادري، خود به جا اذاشته بود)

سنتفاده کدنگ.   هنا ا تواننگ از ثن هاي کيالنو انگرزهایو نهفته است که یک معلم براي تربيت شنااردانش منو  در داستان
دانگ و معتقگ است نویسدگه داستان قبل از این که ادیب باشگ، کيالنو داستان را مهمترین ابزار تربيتو براي کودکان مو

ي بينان یقيقنت زننگاو بنراي     هایش بکار ارفته ساده ، روان و بر پاینه یک مربو است. سبکو که کيالنو در داستان
کدگ و هگف نهایو او کاشتن بذر فضيلت انو کيالنو هگف تربيتو را دنبال موهاي داستکودکان استوار است. مجموعه

هنایش در وجنود   هاي اخالقو و الگوهاي برتر مورد پسدگ جامعه در وجود کودکان است. کيالنو بر تلاير برخو قصه
 اویگ:کدگ و موها تلکيگ موها در وجود ثنکودکان وتیبيت فضيلت

مفاهيم مطرح شگه در داستان ها مدطبنق   کدگ کهها این مسلله را روشن مواز این داستان تلمل و انگیشيگن در بسياري»
کدگ که در وجود مردم پابرجا و اسنتوار  ي مردم روزاار است. صفات و غرایزي را تعریف موبا اخالق وفضایل عامه

 (.108: 1391کيانو و ميرقادري،«)شوداست و در مردم هر روزاار و سرزميدو یافت مو
باشگ و از ثن جا که براي کودکنان بنه   هاي کيالنو یاصل تجربيات زنگاو شخصو و اجتماعو او موموضوع داستان

نگار  درثمگه است فقط مسائل اخالقو و تربيتو را در خود ادجانگه است و در ثن مسنائل سياسنو وجنود ننگارد.     
ه، جحا قال یا أطفال امره الخالف(، کودکان بهشتو) سمسمه(، علمو) جبارالیابه، الدحله العاملهاي شگفت انگيز)قصه

هایو از هنزار و یکشنب) أبوصنير و أبنوقير، الملنک العجينب(،       شدطح و صيگح، عگو المعيز، دنگ  العجيب(، قصه
هاي فکاهو) العرنگع، ینذاء الطدبنوري( از جملنه    هاي کودکان) بگرالبگور،عدقود العدب، سفيره القمر(، قصهیکایت
توان به موارد زیر اشاره کرد: مو هاي اوانو با موضوع ادبيات کودک در ثاار کيالنو هستدگ. از دیگر داستانموارد داست

 «.ملک الدجار، اصگقاءالربيع، شهرزاد بدت وزیر، عفاریت اللصوص، فو بالد العجائب و...»
نينک و اخنالق نيکنو را در     هناي هایش صفات پسدگیگه و خصلتاز ثن جایو که کيالنو سعو دارد در خالل داستان

دهگ نه ایدکه ثاار  ظاهري وعظو و خطنابو بنه   کودک بپرورانگ نصایح خویش رابه طور ضمدو در داستان جاي مو
کدنگ تنا   خود بگيرد به همين دليل مسائل تربيتو مورد نظر در داستان هاي خود را در قالنب تمیينل و نمناد بينان منو     

مستقيم مطالب چدگان جذابيت و ثن لذت هدري کنه نمناد و تمیينل در مخاطنب     ايرایو مطلب بيشتر شود؛ زیرا بيان 
کدگ که بنراي کنودک و نوجنوان    هاي خود استفاده موهایو در داستانها و نمادکدگ را نگارد. کيالنو از تمیيلایجاد مو

نمناد در ادبينات    کنارکرد "مبحنی   ي روشندان مجلنه ثشدا باشگ یا برایشان قابل درک باشگ. فروغ علو شاهرودي در 
تواندگ نارسایو، تکنرار و نصنيحت انویو زبنان     نمادها مو» کدگ:ضرورت استفاده از نماد را این اونه بيان مو"کودک

ي مدطقو و اسنتگاللو ثمنوز  دهنيم جبنران کددنگ.      کوشيم چيزي را به شيوهعادي را به خصوص در مواردي که مو
: 1386علنو شناهرودي ،  «)در ادبيات امروز کودک ونوجوان جایو نگارد موعظه و پدگ و انگرز به ویژه به طور مستقيم

99.) 

 
 «  السنجاب الصغیر»ی داستان  والصه -2

 زمان از صفيه پگر . کدگمو زنگاو خود پگر همراه کامل سعادت در که است صفيه نام به ايشاهزاده يهدربار داستان

 عنگم  و پنگر  از اطاعنت  در خوبو الگوي تا کدگوم را خود تال  تمام نيکو اخالق به صفيه دادن عادت در کودکو،

 بناغ  انتهناي  يخاننه صفيه تنوجهش بنه    که شودمو ثغاز اونه این داستان. باشگ نيست مربوط او به ثنچه در دخالت

 در صنفيه  روز ینک ت. داشن  خنود  همراه هميشه را کليگ  و شگمو خانه ثن وارد روز هر صفيه پگرشود. مو جلب

 تا بگهگ او به را خانه ثن کليگ خواهگمو پگر  از خاطر همين به بگهگ ثب هاال به تا بود پاشو بث جوي و جست
 صنفيه  وجود نگارد. پاشو ثب ثنجا اویگ درمو صفيه به نگران و لرزان صگایو با پگرصفيه بردارد، پاشو ثب ثنجا از

 چيست خانه ثن در مگراویگ: مو خود با و شودمو متعجب خود پگر نارایتو از بيدگمو را پگر  نارایتو که زمانو
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-منو  برینذر  دیگران کار در کردن فضولو از را او بيدگمو را صفيه کدجکاوي وقتو پگر شگ  پگرم نارایتو باعی که

 کدجکناوي د. دارمو بر را خانه کليگکدگ در نبود پگر، صفيه . روزي پگر صفيه براي انجام کاري قصر را ترک مودارد

 زمنانو ود. ش ثزاد هاستثن خانواداو دشمن و سدجاب شکل به که موجودي و کدگ باز را خانه در شودمو باعی او

و یقيقتو که قرار بود شب تولگ پانزده سالگو صنفيه بنه او بگوینگ را     شودمو ثااه ماجرا ازاردد برمو صفيه پگر که
هناي اخالقنو بنوده بصنورت     ر  که داراي کرامتکدگ یقيقتو که از جن بوده و بخاطر ازدواج با مادبرایش بيان مو

 پنگر  پاهناي  به را خود پاي سدجاب دارد را سدجابقصگ نابودي  عصایش با که پگر صفيهانسان درثمگه است. زمانو

 سنه  ا  فضنولو  خصنلت  بر غلبه براي صفيه داستان این در کدگي سدگو موتبگیل به مجسمه را او و زنگمو صفيه

 قنرار  و بود شگه پوشيگه اي پارچه با که شودمو اي هگیه به مربوط صفيه فضولو يمرتبه وميند .دارد فرصت مرتبه

 هناي هوسوسن  مرتبنه  اینن  امنا ؛ شنود  داده او بنه  صفا، امير با ازدواجش شب در "زهره" ها جن يملکه طرف از بود

 داردي روي درخت را برمودهپر و که صفيهزمان .بگيرد را خود کدجکاوي جلوي نتوانگ صفيه شودمو باعی سدجاب

. پنس از  شنود وم او شگن زخمو و اميرصفا قصر ویرانو باعی که رسگوم او  به ویشتداکو صگاي و برق و رعگ
 سنالگو  پانزده به و کدگ طلوع خورشيگ تا کدگمو صبر شودمو پشيمان خود موعگ از پيش کدجکاوي از صفيه این که

 مراقنب  و دارد نگه امانت خود نزد را صدگوقو خواهگمو او از و ثیگمو  فيهص نزد پيرزنو کوتاهو مگت بعگ .برسگ

کدنگ  مو کدجکاو ثیگ که صفيه راوم بيرون صدگوق از نوري مگتو از بعگ. کدگمو قبول را پيرزن امانت صفيه ،باشگ ثن
 را صندگوق  دردهنگ  ه نموبه خود اجاز و شودمو بسته پيرزن با که پيمانو متوجه اما ؛چيست صدگوق داخل بگانگ تا
 هنان ناا کنه  خنورد منو ن را او فرینب  صفيه مرتبه این اما ؛کدگ وسوسه را او که کدگمو تال  بسيار سدجاب .کدگ باز

 در صنفيه د. رومنو  بنين  از شنب  تاریکو در سدجاب و شودمو ساله پانزده صفيه و دهگمو شب نيمه از خبر ساعت

 شنود، مو باز صدگوق و زنگ مو صدگوق بر سدگو جیگي نااهان که است صایبش به صدگوق بازاردانگن يانگیشه

 او به و شودمو ظاهر او مقابل در" زهره" هانج يملکه. شودمو بيشتر ثن بگ عاقبت از ترسش و زنگمو فریاد صفيه

 بنودن  المس يهمژد همچدين .کدو غلبه اتخانواداو دشمن بر توانستو و شگي موفق کامال با  خوشحال :اویگمو

 و فضنولو  از را تو که است بوده این اتفاقات این يهمه از هاثن هگفاویگ مو و دهگمو او به را اميرصفا و پگر 
 این بعگ. اشتو مبرا و پاک فضولو از تو و شگیم موفق نقشه این اجراي در ما که شکر را خگا م.کدي ثااه بگ  نتایج

 فضولو از را او که سودمدگي درع این شاهزاده و داشتدگ ثرامو و ثسوده وزنگا صفا امير و صفيه غالب، امير ماجرا

 .نکرد فرامو  داد نجات
هایو است که کامل الکيالنو در ثن پيام اخالقو را براي کودکان بينان کنرده اسنت بنگون     این داستان از جمله داستان

پنردازي  استفاده کرده که در این مقاله نمناد شک این نویسدگه براي همراه ساختن کودک با متن داستان از شگردهایو 
 داستان مورد توجه است. 

 
 «السنجاب الصغیر»نمادشناسی داستان -3

هاي کودک و نوجوان متداسب با نوع قصه و داستانو است که براي کنودک و نوجنوان نقنل    پردازي داستانشخصيت
هایو را براي این اار کدگ شخصيترد نویسدگه سعو موي خيال و فانتزي را داشود؛ به طور میال داستانو که  زميدهمو

ها یا بنه  هاي خيالو و جادویو شخصيتانتخاب کدگ که با محتواي اار و درک مخاطب هماهدگو داشته باشگ. در قصه
هنایو  هناي خنود از شخصنيت   ي داستانطور مطلق خوب یا بگ هستدگ. ااهو نویسدگه براي انتقال مفاهيم و درونمایه

کدگ که در صفت یا ویژاو نماد و الگو هستدگ یا اعمال و رفتارشان خواندگه را بنه چينزي فراتنر از ثنچنه     ه مواستفاد
کدنگ  هاي نمنادین نویسندگه را قنادر منو    شخصيت»اویگ:هستدگ راهدمایو کدگ. ميرصادقو در کتاب عداصر داستان مو

(. داسنتان منورد   107: 1376ميرصنادقو، «)ل درثوردهاي رویو و روشدفکرانه را به قالب عممفاهيم اخالقو یا کيفيت
هاي اخالقو کيالنو است که نویسدگه بنراي القناي مفناهيم اخالقنو از نمناد اسنتفاده کنرده اسنت.         بررسو از داستان

هاي انسنانو و  هاي انسانو، یيوانو، نمادهاي طبيعو و اشياي نمادین است. شخصيتنمادهایو که در قالب شخصيت
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هنا بنراي مخاطنب نمنادین     با توجه به رفتار و کدشو که در داستان دارنگ در برخو صفات و ویژانو یيوانو داستان 
هاي خاصو هستدگ که اما در این داستان داراي ویژاو ي عام داشته باشگ؛هستدگ؛ هرچدگ این ویژاو و صفتشان جدبه

ياهه کودکان تا سن بلوغ داراي ذهديت جاننگار  ها به عدوان نماد یاد کرد. طبق تحقيقات پتوان در عالم داستان از ثنمو
-کودک بين اشياي جانگار و بنو جنان منرز مشخصنو نمنو     »اویگ:انگارانه هستدگ. برونوبتلهایم در این خصوص مو

انگيزد، انتظنار پاسنخ داشنته باشنگ. انتظنار دارد کنه       شداسگ. براي او طبيعو است از اشيایو که کدجکاوي او را بر مو
(. با توجه بنه ثنچنه افتنه شنگ     32: 1386کمال پوالدي،«)هایو یرف بزندگ که واقعا برایش معدا دارنگجانوران از چيز

هاي نمادین خيلو تعجب برانگيز نيسنت؛ زینرا   رو شگن مخاطب با یوادث و ماجراهاي خيال انگيز و شخصيتبهرو
هایو که انجام شنگه  بدگيشگ در دسته او از این طریق به دنبال کشف یقيقت جهان واقع است. با توجه به ثنچه افته

در این مقاله نمادهاي بکار رفته در داستان به شرح ذیل تقسنيم بدنگي و ارائنه     پردازیم.به تحليل نمادهاي داستان مو
   شود:مو
 یک میال، براي باشدگ؛ ها انسانثن يهسازنگ هايشخصيت که نمادهاي(: (Human symbolsنمادهاي انسانو  -1

 طبيعنو  نوع از واهه نماد یک شخصيت، این پس .باشگ دلسوز مدطقو پگران تمام نماد توانگ مو داستان رد شخصيت

 .است میبت انسانو و طبيعو نوع از واهه نماد یک پس کدگ، مو ایفا را میبت نقش طرفو چون از و است انسانو و
 نمونه، براي .باشدگ هایيوان ها،ثنسازنگه  هاي شخصيت که نمادهایو (Animal symbols):نمادهاي یيوانو -2

 منو  یتو است. یيوانو و مرسوم نوع از واهه نماد یک کالغ این داستان در پس است؛ دزد داستان یک در کالغ یک

 .است مدفو یيوانو و مرسوم نوع از واهه نماد یک کالغ این دارد، مدفو نقش ثنجا که از افت توان
 باال) انسانو دسته دو در که دیگر چيز مادي هر یا یلقه یک یا انگشتر، یک( Symbolic objectsاشياي نمادین)-3

 نمناد  داسنتان  ینک  در پرچم نمونه، براي است. مادي نماد دسته از باشگ، و لمس دیگن قابل و نگيرد یيوانو(قرار و

 .است مادي و نوع مرسوم از واهه
وامنل سنازنگه طبيعنت مینل درخنت، کنوه و       نمادهنایو کنه یکنو از ع    :(natural symbols)نمادهاي طبيعنو  -4

 (.158: 1393...باشگ)صادق زاده و صایغ،

 
 های نمادین داستانشخصیت -3-1

( در اینن قسنمت    7: 2013)کيالنو،« ي یک همسر وفادار، امين، قگرتمدگ و اروتمدگ بودامير غالب نمونه»: امیر غالب
گر پگري دلسوز و مهربان توصيف شنگه کنه سنعو    امير غالب پادشاهو قگرتمدگ و همسري وفادار است در جایو دی

کوچولنو در سنایه پنگر  و     "صنفيه "ي منا دخترک شناهزاده » کدگ دختر  را براساع اصول اخالقو تربيت کدگمو
ي ا  همنه توجهات، دلسوزي و مراقبت او بزرگ شگ. پگر  در عادت دادن وي بنه اخنالق نيکنو از زمنان بچگنو     

« بو در اطاعت از پگر  و عگم دخالت در ثنچه که بنه وي مربنوط نيسنت باشنگ    کدگ تا الگوي خوتال  خود را مو
توانگ به جاي هر فرد نوعو باشگ. (. شخصيت امير غالب به عدوان شخصيت نمادین میبتو مطرح است که مو8)همان:
ن همنانطور  من یک جن هستم نه یک انسنا » کدگي داستان ثنجا که امير غالب هویت اصلو خود را مطرح مودر ادامه

(. در فرهدنط مصنور   22: 2013کيالنو،«)که یک جن هستمکدگ انسان هستم در یالوکه هر انسانو مرا ببيدگ امان مو
-ي مسنيحيان اجدنه در دوزخ بنه شنيطان یناري منو      نظمو و عذاب است که بنه عقينگه  نمادهاي سدتو، جن نماد بو

ي ازدواج با زننو کریمنه و خنو  اخنالق     ه؛ اما به واسطه(. امير غالب هرچدگ از نژاد جن بود105: 1379کددگ)کوپر،
-ي مدفو نژاد اصليش)جن بودن( مگنظر نيست. او با وجود انسان شگن هدوز داراي قگرت و نينروي جنن  دیگر جدبه

نينرویم کنه نينروي    »اوینگ خواهگ سدجاب را زنگانو کدگ در جواب دختر  موهاست. زمانو که صفيه از پگر  مو
ي او را در مورد تو و دور کردن قگرتش از تو را بنرایم  کرد امکان ابطال مکر و یيلهن را یمایت موي جن ها ثملکه

(. امير غالب نماد انسانو است کنه داراي نينروي فنوق بشنري اسنت. اینن شخصنيت        23: 2013کيالنو،«)فراهم کرد
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-اي که صفيه دچار فضنولو منو  تبهنمایانگر جدو است که صورت انسانو به خود ارفته است. اميرغالب در اولين مر

کدگ، اما سدجاب بنه عدنوان   کدگ و از عواقب کار  ثااه موشود به عدوان یک راهدما و پير خردمدگ او را راهدمایو مو
 دارد.شود و امير غالب را از یرکت بازمونيرویو مخالف مانع این کار مو

ل انسان که قگرت و ثااهو او از مدبعو ماورایو اسنت. هنر   نيز ماندگ امير غالب از نژاد جن است اما در شکامیرصفا: 
ها برایشان بگيرد)ازدواج با صفيه(،درست و با خير و برکت است. یتو ثنها را از کارهایو کنه  ي ثنتصميمو که ملکه

انگان منا  که زهره ملکه جن ها و رهبر خ»اویگ:کدگ ثنجا که امير صفا خطاب به صفيه موهدوز اتفاق نيفتاده با خبر مو
(. از ثنجایو کنه اینن دو شخصنيت    35)همان:«سالگو برسو به عدوان همسري براي من برازیگ 15تو را زمانو که به 

اعمال و کردارشان ناشو از نيرویو برتر است براي صفيه نقش راهدما را دارنگ تا با کمنک ثن هنا ماجراهنایو کنه در     
ي فضنولو صنفيه بينانگر    . راهدمایو امير صفا در دومنين مریلنه  افتگ خصلت بگ فضولو را ترک کدگداستان اتفاق مو

 خواهگ مانع از خطاکردن صفيه شود. هاي خود موهمان پير داناي کهن الگوهاي یونط است که با توصيه
توانگ جلنوي فضنولو   ااهو است. هدگامو که صفيه براي دفعۀ دوم نموثدر فرهدط عامه پيرزن نماد تجربه و  پیرزن:
اينرد و بنا   شود که براي سومين بار مورد ثزمایش قرار منو رو موبهگيرد و نادم و پشيمان است با پيرزنو روخود را ب

شنود در امنوري کنه بنه او منرتبط نيسنت دخالنت        کدنگ موفنق منو   نصيحتو که پيرزن مبدو بر عگم فضولو به او مو
گر همان پير داناست. اینن پينر داننا تصنویري     (. این پيرزن بر اساع فرثیدگ فردیت یونط بيان45: 2013نکدگ)کيالنو،

بنه   ذهدو و ازلو در ناخودثااه جمعو انسان است که نمودي از خویشتن  فرد است. پيرزنو کنه بنا دادن صندگوقچه   
کدگ به نوعو همان نيروي درونو صفيه است کنه از ناخودثاناه   صفيه، او را تشویق به امانت داري و ترک فضولو مو

شود که شخصنيت پينر زن   ها مشاهگه موه صورت نمادین، پيرزن درثمگه چون در بسياري از داستانخيزد و باو برمو
 سمبل و نماد ثااهو و دانایو است.

 حیوانات نمادین: -3-2

اي در داستان برعهگه دارننگ  هاي داستانو ااه یيواناتو هستدگ و نقش ویژههاي کودک و نوجوان شخصيتدر داستان 
ي افتار شونگ. در این داستان سدجاب عالوه بر ایدکه شخصيتو است با مجموعهداستان مطرح مویا به عدوان نماد در 

و رفتار، به عدوان شخصيت یيوانو نمادین مطرح است. همانطور که افعو و جینگ در اینن داسنتان بنه عدنوان نمناد       
 مطرح هستدگ.  

نمناد جدنو    ي دارد. در اینن داسنتان  سدجاب یيوانو است جونگه داراي جسه کوچک و هو  بسنيار قنو   :سنجاب 
ي جديان به دليل کيده و غرور او را به شکل سدجاب درثورد. سوالو در ایدجا مطنرح اسنت، کنه    خبيی است که ملکه

اونه به توان افت که این موجود به دلينل تکبنر و رفتارهناي    اي بين جن و سدجاب وجود دارد  شایگ اینچه رابطه
تر این است که قصگ ملکه تدبيه و خنوار کنردن اوسنت و    کو درثمگه  دليل قانع کددگهناشایست به شکل یيوان کوچ

خواهگ ثن یيوان خواري و پستو را درک کدگ و از رفتار زشت خود پشيمان شود. سدجاب یيوانو با نمناد مدفنو   مو
 ترجيح وي که است فرد شخصيت از بخش ثن سایه، الگوي کهن»ي صفيه است؛ توان افت سدجاب، سایهمو است.

 تعبينر  به یا شگه، سرکوب نيافته و سازمان تاریک، هايبخش شامل سایه، که مفهوم بگین نکدگ؛ ثشکار را ثن دهگ مو

 اسنت؛  فشنار  تحت ثن سوي از هميشه و زنگمو باز خود  سر مورد در ثن تلیيگ از فرد که است چيزي هر یونط،

یعدو این که صنفت   (.106: 1389جعفري، «)نامتجانس تمایالت سایر و شخصيت صفات تحقيرثميز قبيل از چيزهایو
 دهگ.ناپسدگي که در ناخودثااه صفيه وجود دارد و او را به سمت ثن چه از ثن نهو شگه سوق مو

افعنو از  » (. در فرهدط نمادهنا:  37: 1379کوپر، «)در فرهدط یونانو نماد محافظ و خيرخواه است»افعو یا مار افعی: 
(. هان شواليه نماد بودن افعو را 155: 1388)دوسرلو،« نماد انرهي یعدو نيروي خالص و بسيط است روي قياع خود
افعو در رییا، مدتج از ناخودثااه است و ارایش غریزي ادغام ناشگه اي را در سلسله مراتنب  » کدگ: این اونه بيان مو

فعو به عدوان موجودي مطيع و فرمانبردار مطرح (. در داستان ا213: 1ج 1378شواليه،«)سازدارز  هاي ثااه فا  مو
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ها دارد. افعو ؛ ملکه جن«زهره»است که نشان از قگرت و نيروي برتر « زهره»ها ي جناست که او  به فرمان ملکه
 ي میبت او بارز است.در این داستان موجودي محترم است و جدبه

زهنره بنراي شناهزاده    »برنگ.کدگ دو افعو زیبا ثن را، راه مو خواهگ مرکبو براي صفيه ثمادهي جديان زمانو که موملکه
 (.50: 2013)کيالنو،«کشيگنگ هر دو در ثن سوار شگنگمرکبو از مرواریگ نفيس درست کرد که دو افعو زیبا ثن را مو

رویينات  کددگ عداصر داستان را متداسب با درک و شود نویسدگاان سعو موهایو که براي کودکان نقل مودر داستان 
ثنان بکار ايرنگ. البته تخيل موجود در این اونه داستان ها فضا را از یالت خشک و تصدعو بودن بينرون منو ثورد.   

ي ترسداک وقایع و موجودات هراع دارد بلکه تصور مرکبنو کنه راندنگاان ثن    در این داستان، کودک نه تدها از جدبه
 جالب است و جذابيت خاصو دارد. توانگ موجود دیگري باشگ براي اوبه جاي اسب مو
ي خنرد  جیگ نمناد و نشنانه  » هاي بعضو ملتاي است شب شکار که بسيار تيز بين است. در باور عاميانهجیگ: پرنگه

-هنا شنوم منو   است اما برخو نيز جیگ را به سبب پرواز شبانه، صگاي دلخرا  و جينغ ماندنگ و زننگاو در ویراننه    

ها نماد مرگ، شب، سرما است. جیگ موجنودي اسنت   در فرهدط مصري(. »233: 1371ميرهادي و جهانشاهو،«)داندگ
(. هان شواليه در فرهدنط نمادهنا جینگ را    104: 1379کوپر،«)ي خرد است و هم تاریکو و مرگدو خصلته هم پرنگه

. در (434: 2ج 1379دانگ که عالمت نحوست اینن پرننگه است)شنواليه،    نماد انگوه ظلمت و هم چون پيک مرگ مو
صنفيه صنگاي   »زننگ ي نگهگاري صدگوق بود که جیگي با سدط بر صندگوق منو  این داستان هدگامو صفيه در انگیشه

نمناد یينوانو    (.49: 2013)کيالننو، «زد پس دیگ که با سدگو به صندگوق زد جیگي را شديگ که باالي سر  بانط مو
ي بناز شنگن   مانت است را باز کدگ، تا درنتيجنه کدگ در صدگوقو که نزد صفيه امزایم، شوم و مدفو است که سعو مو

 دهگ.ي جن ها او را نجات مودر صدگوق، صفيه براي سومين مرتبه شکست بخورد اما یمایت ملکه
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ايرننگ؛ و  نمادهاي طبيعنو از محتوینات ناخودثاناه روان سرچشنمه منو     »اویگیونط در رابطه با نمادهاي طبيعو مو
(. طبق اینن افتنه بنا    134: 1377یونط،«)باشدگهاي فراوانو از نمادهاي کهن الگوهاي بديادین مواین معرف اونهبدابر

هایو دست یابنگ کنه درک اینن نمادهنا بنرایش قابنل درک       توانگ به سرنختفسير و تعبير نمادهاي طبيعو خواندگه مو
 باشگ.نمادهاي طبيعو این داستان عبارتدگ از:

شنود و بنه معدناي    ه صورت شعله ظاهر شود نماد نيرو و قواي معدوي، استعال و تدویر محسوب موثتشو که ب:»آتش
(. همان 4: 1379کوپر،«)شودتجلو الوهيت جان، دم یا نفس زنگاو است. معداي وارد غيبو و اشراق از ثن مستفاد مو

فو ثن را هم منگنظر داشنت کنه    ي مداونه که ثتش در بين فرهدط هاي مختلف داراي تقگع خاصو است بایگ جدبه
زنگ و باعی ثتش ارفتن که صفيه جارو را به سر سدجاب مومهار کردن ثن عملکردي شيطانو است. در داستان زمانو

شنود. کنه در   ور شگن متجلنو منو  شود، این ثتش جزئو از وجود سدجاب است که به صورت ثتش و شعلهجارو مو
. در اصل بگطيدتو بر اسناع الگوهناي فردیتنو یوننط جنزء نقناب        دهگیقيقت سرشت اصلو سدجاب را نشان مو
شاهزاده به سرعت به سمت جارو رفت و ثن را با دستش بناال بنرد و   »... سدجاب که از خصلت هاي واقعو او است.

 (.17: 2013)کيالنو،« اي بر سر سدجاب بزنگ اما جارو ثتش ارفتي محکم و کشدگهخواست که با ثن ضربه
دانگ زیرا درخت در هرفاي خناک جواننه   تخيل را همچون درختو مو "رمزهاي زنگه جان"الر در کتاب باش درخت: 
: 1373کدگ و بدابراین نمناد ثفنریدش اسنت)دوبوکور،   رویگ و به خواست هواي پيرامون تجگیگ یيات موزنگ و مومو
32) 

ثب، زنگاو پویا در تقابل با سندط کنه    کل عالم عين، ترکيب ثسمان و زمين و»در فرهدط نمادهاي مصور سدتو نماد
نمادپردازي درخت، بنر زننگاو کيهنانو    »(. در فرهدط نمادها در عام ترین معدا144: 1379)کوپر،« یيات ساکن است

کدگ. درخت به معداي زنگاو پایان ناپذیر و بدنابراین  اعم از استمرار، رشگ، تکیير و مرایل توليگ و بازتوليگ داللت مو
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یقيقنت  "از جهنت هسنتو شداسنو همنان      "منرگ زننگاو بنو  "اليناده معتقنگ اسنت   «. انگو برابر استبا نماد جاود
: 1388شود.)دوسنرلو، ايرد که درخت هم نماد یقيقت مطلق یعدو مرکزجهنان منو  است و این اونه نتيجه مو"مطلق
یش مرجنان و  هنا (. درخت موجود در داستان به عدوان درختو عادي و معمولو نيست، درختو اسنت کنه سناقه   378
هایش هایش از مرجان و برگدرختو از مرواریگ نفيس بود ساقه»هاي قيمتو استا  سدطهایش از زمرد و ميوهبرگ

(. در ایدجا درخت نماد یقایق انسنانو  41: 2013)کيالنو،« هاي متفاوتهاي قيمتو با رنطا  از سدطاز زمرد و ميوه
دگیگه است انسان درصورت متجلو بودن به تمام صفات به اینن اننگازه   است که ثراسته به فضایل اخالقو نيکو و پس

تواننگ بنه کنودک بيناموزد کنه      توانگ زیبا باشگ که درخت پوشيگه از مرجان و زمرد و یاقوت زیباست. این نماد مومو
وي صفيه شگ هاي وجودي خود را بارفتارها و عادات ناپسدگ از بين ببرد. درخت زیبا اارچه باعی کدجکانبایگ ارز 

 اما به عدوان درخت نمادین میبت مطرح است.
هناي مختلنف ثب عنالوه بنر ثب جناري، ثب زالل، ثب چشنمه و ... برکنه ثب اسنت.         برکه ثب: یکنو از صنورت  
ي جسنتجوار و  ي ثب نشنان از رویينه  ي نيروهاي پدهان و یيات بخش روح است. برکهنمادپردازي برکه ثب نشانه
 کدگ قبل از زمان موعود از مسائل مطلع شود. او را وادار موکدجکاو صفيه دارد که 

بهشت، مرغزار خوشبختو، بهترین سرزمين؛ باغ نماد جان، صفات پرور  یافته در ثن طبيعت نظام یافتنه و  »: نمادباغ
الم (. با توجه به ثنچه درمورد نماد درخت در داسنتان افتنه شنگ بناغ نينز نمادعن      1379:48کوپر،«)مطيع ثن نيز هست

باغ برخالف جدگل که نمناد ناخودثاناه اسنت، نمناد خودثاناهو       ها در ثن وجود دارد.ملکوتو است که تمام زیبایو
افتنگ او از هشنگار پنگر     (. یس کدجکاوي صفيه براي اولين بار در همين باغ اتفاق مو41: 2ج 1379است )شواليه،

 ثن اشتباه شگ.مبدو بر دخالت در کار دیگران ثااه بود و ثااهانه مرتکب 
ا  باینگ  محل امتحان و راز ثشدایو خطرات ناشداخته و تاریکو یا جهان معدوي که انسان براي ینافتن معدنو  » جنگل:

جدگل با اصل تلنيی یا بزرگ مادر ارتباط دارد. از ثنجا کنه اصنل تلنينی را بنا     (. »105: 1379کوپر، «)در ثن نفوذ کدگ
کدنگ تنرع از   جدگل نمادي از ناخودثااه است به همين جهنت یوننط ادعنا منو     انگ.ناخودثااه انسان یکسان انگاشته

ي مخاطره ثميز ناخودثااه، یعدو تمایل ثن بنه بلعينگن و   هاي کودکان بسيار ثمگه نمادي از جدبهجدگل که در یکایت
کدجکناوي خنود   (. صفيه بعگ از این که اولين بار نتوانست جلوي 291: 1388)دوسرلو،« تاریک ساختن استگالل است

را بگيرد بسيار نارایت بود و به پگر خود قول داد که دوباره مرتکب این اشتباه نشود. ترع صنفيه از اینن کنه مبنادا     
  شود.مرتکب اشتباهو شود به صورت جدگل نمایان شگه که بگون ارتباط با ایساسات غریزي ناخودثااه او نمو

   
 اشیاء سمبلیک داستان -3-4

توانگ مظهر عالمت ، نشانه و چيزي باشگ. نماد و نشانه بودن اشنيا در  نماد افته شگ نماد مو همان طور که در تعریف
توانگ در فهم داستان راهگشا باشگ و قابل ذکر اسنت نمناد بنودن خاننه، سناعت،      متون داستانو ماندگ دیگر نمادها مو

 کليگ، عصا و صدگوقچه نقش مواري در به فردیت رسيگن صفيه دارد.
داننگ.  ، خانه را نماد خویشنتن و درونينات پدهنان انسنان منو     "قگرت اسطوره"جوزف کمبل در کتاب ک: وانه کوچ

ااستون باشالر هم براي خانه، هویتو به میابه خود و درون خویشتن متصور است و هر ثنچه در خارج از اینن فضنا   
یو و ایساع شخص را تحنت تنلاير قنرار    کدگ. ساختمان خانه ادراک فضا باشگ را برابر با غير از خود انسان تلقو مو

)بوذري، بنو  کدگ؛ هویتو برخاسته از سبک معماري و چيگمان فضاي درونوِ خاننه دهگ و هویت او را مشخص مومو
اي دارد، جدينان بنا تناریکو و ظلمنت     ي اصلو هنویتو او اشناره  تا(. خانه در اصل وجود امير غالب است که به جدبه

اي نگارد این باشگ که پدجره مسير راه یافتن نور و روشندایو  ایدکه ثن خانه کوچک پدجرهشونگ شایگ دليل شداخته مو
به ثن خانه است تطبيق ثن با شخصيت امير غالب کامال هم خوانو دارد امير غالب زمانو به انسانو با فضنيلت تبنگیل   

 ر صفيه بود.اي از مکارم اخالقو در او اار کرد که این روزنه ازدواج با مادشگ که روزنه
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ي نيروهاي باز و بست کددگه، اسنير و ثزاد کددنگه   نماد محوري که شامل همه» : در فرهدط مصور نمادهاي سدتوکلید
 (.295: 1379کوپر، «)اردد.کليگ مظهر ثزادسازي، معرفت، ثیين رمزي و راز ثشدایو نيز هستمو
ليگ ابزار ثن است. ااه نيز به ورود بنه ناخودثاناه اشناره    نماد رمز یا معما یا نماد کاري است که بایگ انجام ايرد و ک»
(. کليگ براي صفيه یکم ثااهو از راز خانه را دارد. از ثنجا که کليگ در رابطنه بنا در خاننه    629: 1388دوسرلو،«)دارد

 شود.کدگ با دستيابو صفيه به کليگ در زميده براي ثشکار شگ هویت اصلو پگر فراهم مومعدو پيگا مو
: از ثنجا که هگف اصلو ساعت، نشان دادن وقت است. نمادپردازي غالب ثن هماندگ نمادپردازي اعگاد خواهگ ساعت

اادنو عشنر    رسنگ)یعدو سناعت دوازده(؛  کدگ زمانو است که شب به نيمه منو بود. زمانو را که ساعت داستان بيان مو
ه هاي سال اسنت؛ دوازده سناعت شنبانه روز؛ مينوه     ي مدطقه البروج و مادایره کامل است. نظم کيهانو. دوازده نشانه

ثن ااه که ساعت خبر از نيمنه شنب داد در همنين لحظنه     »هاي درخت کيهانو و غيره؛ بازاشت به ثشفتگو ثغازین. 
(. 48: 2013)کيالننو،  «سدجاب فریادي ترسداک و دردناک کشيگ و به صفيه افت: هنان انن سناعت تولنگ تنو اسنت     

 اي صفيه بهترین زمان است چون دیگر هيچ ثسيب و خسرانو متوجه او نيست.ساعت دوازده نيم شب بر
دانگ کنه اشنودن در ثن موجنب    هان شواليه نمادارایو صدگوقچه را متکو بر دو عامل مادي و معدوي موصندوقچه: 

شنود، اانر کنس    شود. وي معتقگ است در صدگوقچه در ساعت مقرر و توسط صایب ثن باز منو کشف و شهود مو
گري در صدگوقچه را باز کدگ، باز کردن در صدگوقچه پرخطر است و ااه با درخشش نورهایو از ثن همنراه اسنت   دی

صدگوق یا صدگوقچه ماندگ اشيائو که ویژاو اساسنو  (. » 179: 4ج 1385شود)شواليه،که موجب ویرانو و نابودي مو
(.در داسنتان نمناد   553: 1388دوسرلو،«)یابگمو هاي نمادین قلب، میز،زهگان مادر راثن ظرف بودن است، ااه ویژاو

روح،ننور تجلنو، اخنالق    »زهگان مادر است که تولگي دوباره براي صفيه است. نورهناي سناطع از صندگوقچه نمناد    
ومعدویت، تجلو تعقل و هفت فضيلت اخالقو اسنت. از مدظنر روانشداسنو، روشنن شنگن یعدنو ثاناهو ینافتن از         

ي صفيه به معدو جامع صنفات اخالقنو شنگن    . این نورها در تفسير با تولگ دوباره(789همان:«)نيروهاي معدوي است
 اوست.

ي سنه  ي جادواران، به شکل نمادین ارز عصناي سنلطدتو، نينزه   نماد نيرو، صایب نيروي فوق طبيعو، نشانه:» عصا
یحينات،  انو، انتقنال قنوه  کدگ. عصاي سلطدتو: نيروي الهو یا سلطدتو، اقتگار رویشاخه و عصاي شبانو را تگاعو مو

(. اميرغالنب از ثنجنا کنه تحنت     289و285همان:«)ي ایزد ثسمان و سالطين و جن ايران استعصاي جادویو، نشانه
 ها است، عصاي او نماد قگرت فوق طبيعو اوست.ي جنیمایت ملکه
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ي داستان کدجکناوي صنفيه   د و طرح داستان فاقگاره افکدو است. در ادامهشوداستان در بستري از واقعيت شروع مو
کدگ. شخصيت اصلو داستان با موجنودي  اي که سير داستان را تیيير موشود به اونهباعی ایجاد ارهو در داستان مو

خنالف و مقابنل   شود که هرچدگ ظاهراَ سدجاب کوچکو است؛ اما از این قسمت داستان به عدوان نيرویو مرو موروبه
 کدگ. با ثزاد شگن سدجاب یوادث و ماجراهایو از قبيل:صفيه ایفاي نقش مو
خاننه  »شنود.  شود خانه به طرز شگف انگيزي ناپگیگ موي انتهاي باغ: بعگ از این که سدجاب ثزاد موناپگیگشگن خانه

باقو مانگ. صنفيه پيرامنونش را    کوچک از دیگ پدهان شگ و فقط کليگ در دست دخترک جوان، انگوهگين و محزون ما
 (.  16: 2013کيالنو،«)نگاه کرد و در مقابلش فقط یک سدجاب کوچک را دیگ

اویگ : جارو ابزار نظافت ثتش ارفتن جارو: جارو وسيله اي براي تميز کردن است. هان شواليه در فرهدط نمادها مو
-شود در برخو موارد نماد قنگرت سم وجادو موکدگ و ابزار طلاست. ااهو جارو نقش یمایتگر خود را معکوع مو

ي بایست میلوب کدگ امنا بنه وسنيله   شود که موها تصرف موي ثنبایست میلوب کدگ اما به وسيلههایو است که مو
( صنفيه بنراي دور کنردن سندجاب از     403: 2ج 1379سپارد)شواليه،ها موشود و خود را به دست ثنها تصرف موثن
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شاهزاده به سرعت به سمت جنارو  »...ايرد. زنگ که در اار این برخورد جارو ثتش موسدجاب مو خود جارو را به سر
اي بر سر سدجاب بزننگ امنا جنارو ثتنش     ي محکم و کشدگهرفت و ثن را با دستش باال برد و خواست که با ثن ضربه

ژاد سدجاب از ثتش اسنت جنارو   شود از این عمل کرد، این است چون ن. برداشتو که مو(17: 2013)کيالنو،« ارفت
-کدگ و جارو ثتش منو رسانگ و نقش یمایتگري خود را از سدجاب با ثسيب نرسانگن به او ظاهر موبه او ثسيب نمو

 بيدگ.ايرد اما سدجاب ثسيبو نمو
جوشيگ را پس ظرف ثبو که باالي ثتش مو»... تبگیل شگن ثب جو  به شير: صفيه براي دور کردن سدجاب از خود 

رداشت و ثن را روي سدجاب ریخت طولو نکشيگ ثب جوشيگه تبگیل به شير شگ سدجاب به شير نزدیک شنگ و در  ب
اي بنه  ي خوشنمزه افت: اي صفيه چقگر مهربانو! توفقط مرا نجات نگادي بلکه صنبحانه نوشيگ مویالو که ثن را مو

 (.18)همان:« من دادي!

اویگ او خواهگ سدجاب را دوباره زنگانو کدگ پگر  مويه از پگر  موثشکار شگن نژاد امير غالب: بعگ از ثن که صف
ام را روز تولگ تو براینت تعرینف کندم امنا انن راز زننگايم را براینت       یک جن است من قصگ داشتم داستان زنگاو

بنود   هاي عجيب است من یک جن هستم نه یک انسان. هرچدگ که مادرت انسانداستان من از داستان»کدم ثشکار مو
ها جنذب  ي جنملکه "زهره "پس تو نصف ثدم ونصف جن هستو. چون مادرت فضایل واالیو داشت دل موالي ما

 (.22: 2013)کيالنو،« او شگ و او را به عدوان همسري براي من برازیگ

شود و کشمکش صفيه با سدجاب کشمکشنو اخالقنو اسنت    با ثشکار شگن این راز یالت تعليق در داستان ایجاد مو
ثینگ  که سدجاب سعو دارد او را وادار کدگ تا در هر چيزي فضولو کدگ. اتفاقاتو که بعگ از این براي صنفيه پنيش منو   

 رسانگ. این اتفاقات که ثميخته با جادو و خيال است عبارتدگ از:ي اوج خود موداستان را به نقطه

کدگ که دخترت را از رغالب را تهگیگ موبازداشتن اميرغالب از یرکت و مجسمه شگن او توسط سدجاب؛ سدجاب امي
ايرم و او را از همدشيدو با تو مدع مو کدم. هدوز تهگیگهاي سدجاب تمام نشگه بود که خود را به لبناع صنفيه   تو مو
اميرغالب بگبخت عصاي محکمو در دست ارفت و ثن را باالي سر سدجاب برد؛ اما سدجاب پنيش از ثن  » ايرد. مو

قوط کدگ شتاب کرد و پاهاي کوچکش را روي پاهاي غالب اذاشت و او را از یرکت بازداشنت  که عصا بر سر او س
 (.27: 2013کيالنو،«)اي از سدط بودو غالب به صورت جامگ و بگون یرکت ایستاد اویو مجسمه

ظنه  کشنانگ و یتنو ینک لح   ي امير غالب؛ سدجاب همواره صفيه را به دنبال خود منو ثتش ارفتن و نابود شگن خانه
طولو نکشنيگ کنه   »کرد و در توان صفيه نبود که از این سدجاب زوراو خالصو یابگفرصت فرار را برایش فراهم نمو
 همان(.«)درنط تمام خانه ثتش ارفت و نابود شگاي کشيگ و بوسدجاب فریاد ضعيف و بریگه بریگه

 شود:هاي دیگري از جادو دیگه مودر این داستان جدبه
نامو انسانو دارد، اویا نویسدگه ثن را ماندگ یک شخصيت انسنانو فنر  کنرده اسنت. جنن در      « زهره»ها ملکه جن

شود داراي نينروي فنوق طبيعنو اسنت و رفتارهنایو شنبيه       باورهاي عاميانه موجودي است ناپيگا است که تصور مو
هاي امينر غالنب و   لب شخصيتها داراي نيرویو برتر است که نيروي او در قاها دارد. در این داستان ملکه جنانسان

هنا مجنازات هنایو در پنو دارد کنه      ي جنن امير صفا که نمود انسانو دارنگ تجلو یافته است. سرپيچو از فرمان ملکه
ي ثن سدجاب است او نيز یکو از جديان بوده اما در برابر نافرمانو که مرتکب شگه به شکل موجنودي کوچنک   نمونه

 در ثمگه است.
درختو از مروارینگ نفنيس بنود    »هاي قيمتو استا  سدطهایش از زمرد و ميوهش مرجان و برگهایدرختو که ساقه

 (.  41: 2013)کيالنو،« هاي متفاوتهاي قيمتو با رنطا  از سدطهایش از مرجان و برگ هایش از زمرد و ميوهساقه
بودي قصنر اميرصنفا، زخمنو شنگن     ي امير صفا به صفيه: که همراه بنا رعنگ و بنرق ، ننا    افتادن پرده و پوشش هگیه 

وناپگیگ شگنش بود. صفيه زمانو که نزدیک درخت رسيگ به اطرافش نگاه کرد و وقتو کسو را نگیگ انگشت خنود را  
صنگایو چنون رعنگ و    »به شکاف پرده ارفت و ثرام ثن را کشيگ هدوز کامل پرده را لمس نکرده بود که پرده پاره شگ
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ي و خشن به اوشش رسيگ، شاهزاده ایساع کرد که اویا به فضا برده شنگه قصنر   برقو تدگ باال ارفت و فریادي قو
امير صفا را دیگ که خراب شگه و ثتش ارفته و طولو نکشيگ که امير صفا را زخمو دیگ که خون از جسنمش جناري   

رانم را بنه  افت: صفيه صفيه... اي دختر سرکش نگاه کن منن و خنگمتکا  که اميرصفا مویالوبود به او نزدیک شگ در
 (.42: 2013)کيالنو،« چه یالو انگاختو 

خارج شگن نور از صدگوق. بعگ از ثنکه پيرزن صدگوق را نزد صفيه به امانت اذاشت چدگ روزي اذشنت و صنفيه    
شنگ و پيرامنونش را تنا    نورهایو را دیگ کنه از صندگوق خنارج منو    »ثمگ شاهگ نورهایو بود که از صدگوق بيرون مو

 (.47: 2013کيالنو،«)کردنو نورانو و روشن مومسافت هاي طوال
با توجه به تلکيگي که بنر عنگد   شود. داستان با نابود شگن طلسم سدجاب در تولگ پانزده سالگو صفيه اره اشایو مو

وجود دارد، این عگد نماد ثزادي و رهایو از ثسيب و ضرر نااهانو و رشگ و کمال یافتن صفيه است. صنفيه بعنگ    15
شود اتفاقاتو که پشت سر اذاشته ثزمونو براي غلبه بر فضولو او بوده که ها ثااه موي جن ات توسط ملکهاین اتفاق

 در این ثزمون موفق شگه است.
نویسدگه در کدار بحی نمادپردازي تمام یوادث و ماجراهاي داستان را دقيق و با جزئيات کامل توصيف کرده اسنت   

ي دینگ سنوم   ادر به تصور این یوادث باشگ. همچدين اینن داسنتان را بنا زاوینه    اي که ذهن کدجکاو کودک قبه اونه
کدنگ. در بحنی   هناي را رهبنري منو   کدگ. نویسدگه خارج از متن داستان،  اعمال و رفتار شخصنيت شخص روایت مو

امنر  پردازي داستان نيز نویسدگه سعو کرده که هر شخصيت متداسب با نوع شخصيتش رفتار کدگ و در اینن  شخصيت
هاي خيالو در ثن خوانو که با واقعيت دارد نشانهموفق بوده است. این داستان به دليل یوادث خيالو و جادویو و هم

کدنگ. زمنان در اینن داسنتان زمنان تقنویمو       شود و مخاطب به رایتو ثن را درک موبه طور مدطقو یسو شمرده مو
شود: یکو قصنر  لحاظ مکانو نيز از سه مکان نام برده مو شود. ازنيست، داستان در بستر زمانو مشخصو روایت نمو

 اميرغالب، دومو جدگلو که ثميخته با رویا و خيال است و مکان سوم قصر اميرصفا است.
کینرت،  » سه بار فضولو نکردن صفيه: عگد سنه نمناد  در باورها و اعتقادات دارد.  در این داستان تکرار عگد سه ریشه

ي همنه اسنت. در فرهدنط    ي واههشو ارفتن از ادویت غالب، سه نخستين عنگد دربرايرننگه  نيروي ثفریددگه، رشگ پي
(. سه بار فضولو نکردن 25و 24: 1379کوپر،«)خوردعامه نيز سه ثرزو، سه امتحان، سه شاهزاده، سه پري به چشم مو

شود بنر ینس کدجکناوي    صفيه براي ثزمودن او در فضایل اخالقو و به کمال رسيگن اوست که مرتبه سوم موفق مو
 کدگ.  خود غلبه مو

 
 گیری:نتیجه
ي مداسنبو بنراي نمنادپردازي و تخينل     به دليل دربرداشتن درونمایه و پيام اخالقو زميدنه  "السدجاب الصیير"داستان 

تربيتنو را غينر مسنتقيم و در قالنب داسنتان بنراي       -است. نویسدگه با استفاده از نمادپردازي و تخيل مسائل اخالقنو 
هاي جهان کدگ تا واقعيتاستفاده از نماد در داستان به کودکان ونوجوانان کمک مو کدگ.ودکان و نوجوانان مطرح موک

در این داستان پنگر صنفيه سنعو     تر با واقعيت ارتباط برقرار کدگ.پيرامون خود را به شکل نمادین درک کدگ و رایت
ردد؛ اما فضولو و کدجکاوي صفيه باعی ورود عدصنر جنادو   کدگ تا دختر  به صفات و فضایل اخالقو ثراسته امو

هنا بنه صنورت    ي جنن شود. این عدصر جادو سدجابو است از نژاد جديان، که در اار نافرمنانو از ملکنه  به داستان مو
ايرد. صفيه با سدجاب درثمگه است. با ورود سدجاب زنگاو شخصيت اصلو داستان و اطرافيانش تحت تلاير قرار مو

کدگ تا او را وادار به کاري کدگ که از جانب پنگر   شود و سدجاب تمام سعو خود را مودچار کشمکش مو سدجاب
هاي خيالو کنه دارد بنراي کنودک و نوجنوان قابنل درک و بناور       شود. این داستان درکدار تخيل و جدبهاز ثن مدع مو

 است.
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هاي نمنادین، یيواننات و پرننگاان نمنادین و     شخصيتتربيتو از -ي اخالقونویسدگه در این داستان براي بيان مسلله
هاي انسانو و یيوانو داستان با توجه بنه رفتنار و کدشنو کنه در داسنتان      اشياء نمادین استفاده کرده است. شخصيت

ي عنام داشنته   ها براي مخاطب نمادین هستدگ؛ هرچدگ این ویژاو و صفتشنان جدبنه  دارنگ در برخو صفات و ویژاو
ها به عدوان نمناد یناد کنرد.     توان در عالم داستان از ثنهاي خاصو هستدگ که موین داستان داراي ویژاواما در ا باشگ

این نمادها و نمادهاي دیگري که از ثنها به عدوان یيوانات و اشياي نمادین یاد شگه است با محتوا و فضناي داسنتان   
هنایو از فرثیدنگ   ودثااه ذهن انسنان ارتبناط دارننگ مؤلفنه    جا که نمادها با ناخهمخوانو و هماهدگو کامل دارنگ. از ثن

فردیت چون: کهن الگوهاي سایه، نقاب و پيرخرد در این داستان نمود یافته است. خصلت کدجکناوي بنيش از ینگ    
صفيه در اموري که به اومربوط نيست، نيم جن و نيم انسان بودن امينر غالنب و صنفيه کهنن الگنوي نقناب و سنایه        

کددگ تا بنه ننوعو   ها براي صفيه نقش راهدما را دارنگ و به او کمک موي جنالب، اميرصفا و زهره ملکههستدگ. اميرغ
 فردیت و رهایو از خصلت فضولو برسگ.
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