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   نمادپردازي در ادبيات دفاع مقدس
  كودك) (مطالعة موردي: ده داستان برگزيدة

  1 ابراهيم رنجبر
  زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تبريزگروه دانشيار 

  2* خدابخش اسداللهي
  يليزبان و ادبيات فارسي، دانشگاه محقق اردب گروهدانشيار

   3الهام زينالي
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه محقق اردبيلي

  )5/2/1397تاريخ پذيرش : ؛ 15/7/1396تاريخ دريافت: (

  چكيده
هاي كاربردي براي انتقال مفـاهيم اسـت و ايـن شـيوه در زمينـة ارائـة آمـوزش بـه نمادگرايي يكي از روش

بخشـيدن سـازي و تجسمقش مهمي دارد؛ زيرا براي انتقال مفهومي به ذهن كودكان، نيازمند سادهكودكان ن
به مفاهيم انتزاعي هستيم. استمداد از نمادها براي ارائة مضـامين پايـداري، در ادبيـات كـودك و مخصوصـاً 

مـن يـك  هاي مورد بررسي، ازجمله اسم من پالك است، سـنگر چـوبي، اسـم مـن خـاكريز اسـت،داستان
قاصدكم، آقاي نويسنده و گرگ و بزغاله، خودكار قرمز بابا، يك دنيا پروانه، سجادة سبز، خورشـيد زمـين 

ها، احتمـال وجـود مفـاهيم و شود. مالك در انتخاب اين داستانوفور ديده مياند، بهها در آب زندهو ماهي
بودن پـژوهش ايـن اسـت كـه نمـادينآمده از دسـتهـا بـوده اسـت. نتيجـة بههاي نمـادين در آنشخصيت
هـاي نمـادين در ايـن هاست و در اين ميان، شخصيتهاي آنهاي مورد بررسي از بارزترين مشخصهداستان
دهنــدة اهميــت و كــاركرد مفيــد اي دارنــد و ايــن، خــود، نشــانهــا بســامد و فراوانــيِ قابــل مالحظــهداســتان

  ت مقدس به ذهن مخاطب خاص است.هاي نمادين در زمينة انتقال مفاهيم ادبياشخصيت
  

  .ادبيات پايداري، ادبيات كودك، دفاع مقدس، نمادپردازي :كلمات كليدي

  

  .............................................................................................................................   
 kh.asadollahi@gmail.com نويسنده مسئول:.  *
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 مقدمه -1

 طـوالني پيشـينة فارسـي از ادبيـات در نمادپردازي در زمينة انتقال مفاهيم و مضامين يك اثر ادبي نقش چشمگيري داشـته و
شود كه با مخاطب كودك سروكار داشته باشيم و قصـد ي بيشتر احساس مياست. البته ضرورت كاربرد نماد زمان برخوردار

 و اهـداف بيـان در نوجـوان و كـودك ادبيـات حوزة نويسندگان و شاعران«ما انتقال مفاهيم كودكان باشد. در همين زمينه، 
 فكـري مفاهيم نمادسازي، يا و اآشن نمادهاي از استفاده و نويسنده با شاعر. جويندمي بهره آن از خود احساس و افكار انتقال

ــا و كنــدمي ملمــوس كــودك بــراي را اجتمــاعي و انتزاعــي و  تصــاوير، و اشــكال هــا،رنگ عناصــر، هــا،واژه از اســتفاده ب
). بديهي است 10: 1392(ساراني، » نمايدمي ترسيم نوجوان و كودك براي را هاصحنه و فضاها ترينمهيج و انگيزترينخيال

بـر سازي مفاهيم ارزشي و فرهنگي در ذهن كودك باشـد، نويسـنده عالوههنرمندانة نماد در راستاي برجستهكه اگر كاربرد 
  درستي عمل كرده است.پردازي، به رسالت خود در زمينة ترويج آن فرهنگ و ارزش نيز بهكسب موفقيت در داستان

تاني دفـاع مقـدس كـودك اسـت و در ايـن ميـان، زنـد، ادبيـات داسـهايي كه مفاهيم ارزشي در آن مـوج مـييكي از زمينه
 و كودك داستاني ادبيات در مقدس، دفاع به مربوط مفاهيم تصويركشيدنبه براي كه است شگردي تريننمادپردازي هنري

 و واژه بـين معنـايي ارتبـاط ايجـاد بـا كودكـان، دنيـاي شدةشناخته نمادهاي از بجا استفادة. است شده گرفته كار به نوجوان
بـر عالوه اثـر، گوناگون محورهاي در معنا بسط با و است گسترده راها آن تفسيري دامنة ها،قصه ساختاري محور در اقعيتو

 نمـاد از اسـتفاده«. پـردازدمي آن در نهفتـه باورهاي و فرهنگ انتقال به جنگ، ايحادثه محورهاي با خاص مخاطب آشنايي
 كه است آثار از ايدسته هنري شگردهاي از نوجوانان، و كودكان براي مقدس عدفا دوران حقايق و وقايع كردنعيني براي
 خواهد نيز نوجوان و كودك داستاني آثار ادبي غناي باعث وقايع، اين جريان به خاص مخاطب ذهن كردننزديكبر عالوه
  ).5: 1392(صرفي و هدايتي، » شد

توجـه در حـوزة ادبيـات اص خـود را نيـز دارد؛ مـثالً نكتـة قابلهـاي خـكاربرد نماد در ادبيات داستاني كودكان محدوديت
هـا هايي در حـوزة فهـم و درك كودكـان از آنخاطر اينكه محدوديتكودك و نوجوان اين است كه پرداختن به نمادها به

  وجود دارد، حوزة گرايش به نمادها را در ادبيات كودك محدود ساخته است.

دادن آن در ادبيـات كـودك و نوجـوان، گيـري از نمادهـا و در بسـط و نضـجقـدس، در بهرهالبته نويسندگان ادبيات دفاع م
اند تـا ايـن اند كه در پيشرفت نمادها در حوزة ادبيات كودك بسيار مؤثر بـوده اسـت و سـعي داشـتههاي مؤثري برداشتهگام

هـاي هاي گروههـا (بچـهمخاطبان كه اغلـب آن نمادها را با استفاده از واژگان و تركيبات پايه، براي انتقال فرهنگ جنگ به
  كنند، انتقال دهند.سني مختلف) معناي آن مفاهيم و نمادها را درك مي

شـده در تعـداد ده كارگرفتهاين پژوهش در پي آن است تا با تحقيق و تفحص در آثـار داسـتاني دفـاع مقـدس، نمادهـاي به
ه بيشتر در ادبيات كودك و نوجوان به كار گرفته شـده بيـان كنـد. بـديهي داستان را مورد بررسي قرار دهد و نمادهايي را ك

ها نيست، بلكه چرايي و چگونگي كـاربرد نمادهـا نيـز كاررفته در داستاناست كه هدف اين پژوهش صرفاً تبيين نمادهاي به
  مورد بحث قرار خواهد گرفت.

  پيشينة تحقيق -2
يطة ادبيات كودك و مخصوصاً ادبيات داستاني كودك دفاع مقدس دارد، امـا رغم اهميتي كه نماد و نمادپردازي در حعلي
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 و نمـاد«اي اسـت بـا عنـوان توجهي در اين زمينـه انجـام نشـده اسـت. تنهـا پـژوهش مـرتبط، مقالـههاي قابلتاكنون پژوهش
و فاطمـه هـدايتي،  كه نويسـندگان (محمدرضـا صـرفي» مقدس دفاع نوجوان و كودك هايداستان در نمادين هايمايهنقش

 مثل، هديه، خورشيد زمين، آدم آهني، يك دنيا پروانه، قاصدك، صبح روز بعد، كالغ آبيهاي ) در اين مقاله، كتاب1392
و  هاي قرمز پيـراهن مامـان را دوسـت دارمگل، واقعي هايستاره، شدهگم اقيانوس، هاي سياهدر عمق آن چشم، نازنين، پدر

كـردن وقـايع و حقـايق دوران دفـاع اند كه اسـتفاده از نمـاد بـراي عينيسي كرده و به اين نتيجه رسيدهرا برر قصة من و بابام
كردن ذهن مخاطب خاص بر نزديكاي از آثار است كه عالوهمقدس، براي كودكان و نوجوانان، از شگردهاي هنري دسته

دادن نيز خواهد شد. اين مقاله كوششي در جهت نشان به جريان اين وقايع، باعث غناي ادبي آثار داستاني كودك و نوجوان
  هاي كودك و نوجوان دفاع مقدس است.چگونگي استفاده از عنصر نماد در قصه

  بررسي مفاهيم پژوهش -3
نماد بسي بيش از يك عالمت ساده بوده كه در وراي آن، معني نهفته و داراي تفسيري مختص به خود است كـه الزمـة ايـن 

شـيوة خـاص تنها آن را بهن نوعي قريحه است. نماد سرشار از تأثيرگذاري و پويايي است كه براي بيان معني نهتفسير دارابود
كنـد تـا زنـد و همچنـين نمـاد بـا سـاختار ذهـن بـازي ميشيوة خـاص حجـاب را كنـار ميپوشاند، بل بازهم بهبا حجاب مي

  ).28: 1، ج1379ران، صورت ملموس نشان دهد (شواليه و گربهاي ما را بهخواسته

تـوان غايت وسـيعي دارد. ايـن واژه را ميعنوان يك اسم عام، همانند رمانتيسم و كالسيسيزم، مفهـوم بـهبه» سمبوليسم«واژة 
واسطة موضـوع ديگـري جاي اشارة مستقيم به موضوعي، آن را غيرمستقيم و بهبراي توصيف هر شيوة بياني به كار برد كه به

جاي يكي ديگر نيست؛ بلكه استفاده از تصاوير عيني و ملموس براي بيـان ليسم فقط نشاندن يك مضمون بهسمبو«بيان كند. 
توان در ادبيات، هنر بيان افكار و عواطف نه از راه شرح مستقيم، عواطف و افكاري انتزاعي است. درنتيجه، سمبوليسم را مي

ها و استفاده اي عيني و ملموس، بلكه از طريق اشاره به چگونگي آنوسيلة تشبيه آشكار آن افكار و عواطف به تصويرهنه به
  ).11تا9: 1375(چدويك، » توضيح براي ايجاد آن عواطف و افكار در ذهن خواننده دانستاز نمادهاي بي

را در قالب كند تا مفاهيم انتزاعي و دور از ذهن باشد كه نويسنده سعي ميپردازي يكي از شگردهاي مهم در ادبيات مينماد
 ناچـار روازايـن است، ناتوان آن بيان از متعارف زبان كه رسندمي حقايقي به هنرمندان گاه«كه طوري؛ بهنمادهايي بيان سازد

ناميم يك اصطالح است، يك نـام يـا نمايـه كـه ). آنچه ما نمادش مي8: 1391(سعادت، » ببرند كار به را نماد زبان شوندمي
ردادي و آشكار روزمرة خود، داراي معاني متناقضي باشد. نماد شامل چيزي گنگ، ناشناخته يـا پنهـان از افزون بر معناي قرا

هاي ياري اصـطالحشويم بهشماري فراسوي حد ادراك ما وجود دارد، پيوسته ناگزير مياز آنجايي كه چيزهاي بي«ماست. 
ها را بفهميم، و درسـت بـه همـين درستي آنتعريفشان كنيم و نه بهتوانيم ها ارائه دهيم كه نه ميهايي از آننمادين، برداشت

  ).19تا15: 1387(يونگ، » كنندها تعريف ميگيرند و خود را با نمايهها از زباني نمادين بهره ميسبب است كه دين

  بحث و بررسي -4
  . اسم من پالك است1-4

ردازي و تصويرسازي كودكانه، مفهوم پالك را كه نمـاد هويـت پدر اين داستانِ ادبيات دفاع مقدس، نويسنده در قالب قصه
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سربازان است، در ذهن خوانندة ترجيحاً كودك القا كرده و با ايجاد سؤال در ذهن كودك و تحريك حـس كنجكـاوي او 
آمده، باعـث مانـدگاري مفـاهيم ارزشـمند پايـداري در ذهـن دادن به سؤاالت پيشو سپس ارضاي اين حس از طريق پاسخ

  شود.كودك مي

جمع رفتار و حاصل«پردازي اين داستان نمود پيدا كرده است. شخصيت نمادين كسي است كه گرايش به نماد در شخصيت
)؛ بـا ايـن توضـيح كـه در ايـن 205: 1376(ميرصـادقي، » كنـدگفتارش، خواننده را به چيزي بيشتر از خودش راهنمايي مـي

هاي جنگ از منظر عاطفي آن ته شخصيت مركزي داستان است و به روايت لحظهداستان، شيئي فلزي شخصيت نمادين و الب
  پردازد:مي

هـا را معرفـي زنم و آنهـا حـرف مـيجاي آندانند اگر در جنگ اتفاقي برايشان بيفتد، من بهسربازها مي
  ).10: 1386كنم (سرهنگي، مي

  تداي همين مبحث به آن اشاره شد.گونه كه در ابتوان آن را نماد هويت سربازان دانست؛ همانمي
كنند. چون از عـددهايي كـه وقت مرا از خودشان جدا نمياند. آنان هيچهمة سربازها صاحب يك پالك

  ).4: 1386شوند (سرهنگي، روي من هست، شناخته مي

كـه ريطوگونـه ارزش نداشـت، هويـت و شخصـيت بخشـيده اسـت؛ بهدفاع مقدس به يك پالك و زنجيري كـه قـبالً هيچ
توان گفت كـه ايـن تواند از زبان شهيد سخن بگويد، خودش را معرفي كند و قسمتي از خاطرات شهيد را بيان كند و ميمي

  گردد.پالك، حافظة تاريخي فرهنگ دفاع مقدس مي

ك را بودن پـالخواهد ضرورينويسنده با علم به اهميت پالك و درنتيجه از طريق پردازش شخصيتي نمادين و مجازي، مي
  بودن آن از گردن هر سربازي، براي شناختن هويت او الزامي است.به مخاطب خود انتقال دهد كه آويزان

سوزد. چون اين عددها نبايد از بـين زند و نه در آتش ميجنس من از فلز مخصوصي است كه نه زنگ مي
  ).6: 1386تواند بشناسد (سرهنگي، برود. اگر برود ديگر كسي سرباز مرا نمي

  . سنگر چوبي2-4
هاي مـردم آن هـايي را بـر سـر خانـهها و بمبهـا موشـكوقت بعثيوبيشدن شهري است كه وقتموضوع داستان، بمباران

كننـد. او اي واقـع در شـهر زنـدگي مـيهمراه پـدر و مـادر خـود، در خانـهريزند؛ با اين توضيح كه زهراكوچولـو بـهميفرو
همراه كنـد، زهـرا بـههاي مردم را بمبـاران مـيمند است و هنگامي كه ارتش عراق خانهعالقهاي دارد كه بسيار به آن جوجه

گيرد بـراي جوجـة خـود سـنگر چـوبي در برند. روزي زهرا تصميم ميجوجه و پدر و مادر خود به زيرزمين همسايه پناه مي
  حياط بسازد؛ اما اين پناهگاه نيز براي جوجه در حكم قفس و زندان است: 

هرا روي قوطي كفش، چند تا سوراخ بريده بود تا توي قوطي از هوا پر بشود. جايي كه توي قوطي بود، ز
  ).3: 1388(ابراهيمي، » براي جوجه بس بود. با اين همه، قوطي براي او مثل قفس بود

اش يـادش ا كوچولـو جوجـهبرند؛ امـا زهـرزمين همسايه پناه ميشنوند و به زيربعد از ساختن آن، ناگهان صداي آژير را مي
برد؛ اما فـردا صـبح آن را زنـده اش به سر ميماند. شب تا صبح را در غصة مردن جوجهشان باقي ميرود و در حياط خانهمي
  شود.حال مييابد و خوشمي
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تـر ا مسئلة مهـمرحمي رژيم بعثي دانست، امگناهي و مظلوميت در مقابل بيتوان جوجه را نماد بيدر اين داستان، اگرچه مي
بودن كل داستان است؛ يعني نويسنده قصد دارد به اين موضوع اشاره كند كه احساس ناامني در ميان مردم و ازجملـه نمادين

زند، تا جايي كه زهرا براي جوجة خود در فكر ساختن سنگر است و رژيم بعثي به هيچ موجودي، اعـم از كودكان موج مي
  .كندانسان و پرنده، رحم نمي

عنوان نمـاد مظلوميـت، اهميـت و محبوبيـت آن در دنيـاي كودكـان اسـت؛ زيـرا بـا ايـن انگيزة نويسنده از انتخاب جوجه به
اي كـه همـواره در معـرض شـليك موشـك و قابـل تـرحم اسـت، راحتـي بـا جوجـهانتخاب، مخاطبِ كودك در داستان به

شـكلي ملمـوس در درون خـود ظـالم بعثـي عـراق را به رحمـي رژيـمپنداري كرده و موضوع ناامني و همچنـين بـيهمذات
  كند.احساس مي

  . اسم من خاكريز است3-4
صورت ابزار و ملزومات جبهه، ازجمله خاكريز مواجهيم. نويسنده سعي كـرده تـا حـوادث و در اين داستان با نمادپردازي به

يجاد جذابيت و تنـوع در داسـتان، مفـاهيم ادبيـات دفـاع بر اآمده در جبهه را از زبان خاكريز بيان كند تا عالوهاتفاقات پيش
شود. نويسنده سعي دارد تا بـا راحتي به ذهن مخاطب كودك انتقال دهد. اين داستان از زبان خاكريز روايت ميمقدس را به

گ داشـته هاي جنـهاي رزمندگان در جبههها و دالورياستفاده از شخصيت مجازي، نقشي را كه خاكريز در كنار فداكاري
خواهـد است، به گروه هدف خود، در قالب الگويي ارائه دهد. البته نويسنده در اين داسـتان هـدف ديگـري نيـز دارد و مـي

  ها داشته، به مخاطب خود انتقال دهد.ها و بياباناهميت خاكريز و نقشي را كه در پيروزي رزمندگان در دل دشت

  پايداري و پناهگاهي امن دربرابر دشمنان است: خاكريز گاهي در اين داستان نماد استقامت و
خواستند ايـن پنـاه را ها ميزدند تا از هم بپاشم. آنهاي بزرگ و كوچك ميقدر مرا با گلولهها آنعراقي

  ).9: 1380هاي ايراني بگيرند (سرهنگي، از رزمنده

هـا را در دل خـود هـا و موشـكداند كـه گلولـهياي مخوانيم كه خود را جعبهدر جايي از داستان، از زبان خود خاكريز مي
  كند:پنهان مي

كندند؛ سـنگرهاي بـزرگ و كوچـك: هـم بـراي ها در دل من سنگر ميها بودم. آنمن پناه همة رزمنده
ها را در دل خـود پنهـان ها و موشـكهايشان. من جعبة گلولهها و جيپها، توپخودشان، هم براي تانك

  ).6: 1380كردم (سرهنگي، مي

  من يك قاصدكم - 4-4
تر، ضرورت دفـاع از ، داستاني نمادين و داراي مفاهيم واالي معنوي است كه به زيبايي هرچه تماممن يك قاصدكمداستان 

دهد. رمز موفقيت نويسنده در اين داستان، استفاده از شخصـيتي خاك و دين و ناموس را به ذهن مخاطب كودك انتقال مي
   رساني است.است كه در دنياي كودكان داراي محبوبيت بوده و نماد پيامنمادين يعني قاصدك 

ها و درخـت، نقـش اصـلي را شخصـيت نمـادين قاصـدك هاي داستان، اعم از پيرمرد و رزمندگان و اللـهدر ميان شخصيت
  هاي آينده برساند. هاي رزمندگان را به گوش بچهها و شجاعتخواهد فداكاريعهده دارد كه ميبر
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  شان در آن سوي جبهه است:گاهي در اين داستان، قاصدك نماد ارتباط رزمندگان با خانواده
تـوني اونـو بـه دختـرم تونم اونو به دخترم برسـونم. ميقاصدك من يه نامه دارم. نمي: «گفتاي رزمنده
نـارو بـه توني حرفاتو تو گوش من بگي. حتما اومن كه خيلي كوچكم. اگه دوست داشته باشي، مي» بدي؟

  ).5: 1388رسونم (عبدي، دخترت مي

  در اين داستان، در كنار قاصدك به گل الله نيز اشاره شده كه نماد شهيد است:
خاطر خدا و كشورش جونشو به دوني كيه؟ كسي كه بهاسم ما گل الله است. نشونة يه شهيديم. شهيد كه مي

: 1388ياد يك شهيد متولد شديم (عبـدي، از ما به اندازه تا آزادي رو به مردم هديه كنه. هركدومخطر مي
8.(  

ياد اي رو زير پا له كنن. چون ممكنه اون گـل بـهها بگي نكنه گل اللهخوام بري به تموم بچهقاصدك، مي
  ).9شهيد سبز شده باشه (همان: 

شـويم كـه نشـانگر يني نيـز مواجـه مـيشود، با نمادهاي دبر اينكه نمادهايي از نوع گياه و گل ديده ميدر اين داستان، عالوه
عنوان مثـال، در عالقة نويسنده به نمادگرايي و ارائة الگوهاي نمادين به مخاطب براي تأثيرگذاري در ذهن مخاطب است. بـه

  پذيري است:حسين(ع) نيز اشاره شده كه نماد ايستادگي و عطشاني و عدم ذلتاين داستان به امام
حسين(ع) به اون آب بدن تا ياد اماماي ديدند بهها بگي هرجا گل اللهم بچهخوام بري به تموقاصدك، مي

خورند سـالم لب، وقتي آب ميحسين(ع) و همة شهيداي تشنهياد امامنكنه اونم از تشنگي خشك بشه. بگو به
  ).9بدن (همان: 

بر ذهن كودك گذاشته و رسـانة مناسـبي انگيزبودن، تأثير شگرفي دليل جذابيت و هيجانبديهي است كه نمادهاي تخيلي به
چنـين روشـي بـه كـار رفتـه اسـت؛ مـثالً  من يـك قاصـدكمشوند. در داستان جهت انتقال مفاهيم دفاع مقدس محسوب مي

  پابرجاماندن درخت، نماد استقامت و پايداري است:
هاي من ريشه دوني چرا؟ چون رويمي» چرا تو مثل بقيه روي زمين نيفتادي؟«قاصدك از درخت پرسيد: 

وقت دشمن فكر نكنه ما خسـته طور سرپا وايسم تا يهخون شهدا ريخته. منم قول دادم تا آزادي شهر، همين
  ).12شديم و شكست خورديم (همان: 

  . آقاي نويسنده و گرگ و بزغاله5-4
اسـت و نويسـنده بـا  هاي دشمنان است. اين داسـتان در كـل داسـتاني تمثيلـيها و سنگدليموضوع داستان توصيف قساوت

، مفاهيم مربوط به دفاع مقدس و ضرورت دفاع از خاك و ناموس را بـه ذهـن »گرگ و بزبز قندي«استمداد از قصة معروف 
تـوان ايـن داسـتان را از مخاطب خاص انتقال داده است. ازنظر نمادگرايي هنرمندانه و همچنين ازنظر سادگي و جذابيت مـي

  ت كودك در زمينة دفاع مقدس محسوب كرد. هاي ادبياترين داستانموفق

اند از آقاي نويسنده، گرگ، بزغاله، حبيب، سجاد و صدام، نقـش اصـلي را حبيـب هاي داستان كه عبارتدر ميان شخصيت
  هاي سمي نجات دهد.بسته را از ميان گازكند يك حيوان زبانعهده دارد كه تالش ميبر

ها زدند و زندگي را به كام آنهم ميراق را به تصوير بكشد كه آرامش مردم را بر هاي ارتش عخواهد سنگدلينويسنده مي
  كردند.تلخ مي
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كـه  شگردى اسـت شيوه و حضور حيوانات و اشيا در داستان«در اين داستان با نماد حيوان نيز مواجهيم. از منظر نمادگرايي، 
كاهد و اثـر را يمي هاى انسانيكنواخت شخصيت تكرارى و كم، از حضورد و دستبخشمي به اثرصي توانايى خا تازگى و

  عنوان مثال، گرگ در اين داستان نماد آدم زورگو و ظالم است:)؛ به20: 1389(رهبريان، » كنديم جذاب و متنوع
خواهي هايي خيلي بدتر از من هم وجود دارند. تو چرا ميآقاي نويسنده... در اين دنيا آدم«گرگ گفت: 

ترين گـرگ دنيـا هسـتي جنسيعني چه؟ چه كسي از تو كه بد«آقاي نويسنده با تعجب گفت: » من بميرم؟
آقـاي نويسـنده » شناسم كه خيلي از من بدتر اسـت!من يك حيوان درنده مي«گرگ گفت: » بدتر است؟

ترين حيـوان نام او صدام است. او درنـده«زود باش بگو بدانم نام آن جانور چيست؟ گرگ گفت: «گفت: 
  ).6: 1389(عربلو، » است. او همين االن چندهزار نفر را كشته است

هـا را به! چه بزغالة خوبي! درست شـكل شـنگول و منگـول اسـت كـه آنبه«گرگ با ديدن بزغاله گفت: 
نشـد ديگـر از ايـن كارهـا  فكر بدجنسي هستي؟ مگر قرارتو هنوز هم به«آقاي نويسنده فرياد زد: » خوردم.

ام فكر خـوردن او هسـتي! بايـد تـو را در قصـهوقـت تـو بـهنكني؟ اين بزغالة بيچاره تنها مانده اسـت. آن
  ).9گرگ خجالت كشيد و حرفي نزد (همان: » كشتم!مي

  پناه است:هاي مظلوم و بيبزغاله نيز در اين داستان نماد انسان
اش با دقت گوش دادند. صدا، صداي د شد. آقاي نويسنده و گرگ قصهاي به آسمان بلنناگهان صداي ناله

سـو رفتنـد. كرد. آقاي نويسنده و گرگ به آنها ناله مييك بزغالة كوچك بود كه در داخل يكي از خانه
خواستند بزغاله را پيدا كنند كه ناگهان يك رزمندة ايراني از راه رسيد. او اسلحه به دوش داشت. مثـل مي

كوچولو را شنيده بود. آقاي رزمنده با عجله بزغاله را بيرون آورد. هنوز زنده بود. او هم صداي بزغالهاينكه 
  ).8گشت (همان: كرد و دنبال مادرش ميناله مي

همه گازهاي سمي هنوز زنده مانده است. بايد اين عجيب است كه اين حيوان در ميان اين«حبيب گفت: 
خاطر گازهـاي سـمي دارد اما او هم بـه«ها گفت: يكي از رزمنده» نده بماند.حيوان را عقب ببريم. شايد ز

من اين حيـوان را بـا خـودم بـه «حبيب جواب داد: » خواهي ببري؟كند. اين حيوان را كجا ميسرفه مي
  ).9(همان: » توانيم حيوان را نجات بدهيمبرم. گناه دارد. ميعقب مي

  . خودكار قرمز بابا6-4
خوانيم كه ان ما با نمادگرايي در رنگ مواجهيم. رنگ قرمز در اين داستان نماد شهادت است. در اين داستان ميدر اين داست

كند و اين امر امضا مي» خودكار قرمز«اش را با پدر زهرا كه در جنگ حق عليه باطل شهيد شد، به خواب او آمده و كارنامه
  بودن رنگ قرمز است:دهندة نماديننشان

راي اولين بار پدرش را در عالم خواب ديد. پدر زهرا به سروصورت دخترش دستي كشيد و نـوازش زهرا ب
دستي كه با خود آورده بـود، عروسـك قشـنگي بيـرون آورد و بـه زهـرا داد. زهـرا كرد و از داخل ساك

ه سـر بـا عجلـ» حالم... صبر كن... صبر كـن!بابا، خيلي خوش«زده عروسك را از پدر گرفت و گفت: ذوق
باباجـان! «اش رفت و سر آن را باز كرد و كارنامه را بيرون آورد و دويد طرف پـدر و گفـت: كيف مدرسه

و از جاخودكـاري روي بـازوي » تو مايـة افتخـار بابـا هسـتي«پدرش با خنده گفت: » ببين، بيست گرفتم.
  ).16: 1385بجانب، ق(ح» لباسش، خودكار بيك قرمزي بيرون آورد و زير كارنامة دخترش را امضا كرد

خواهـد بـه مخاطـب خـود برسـاند كـه هاي فرهنگ دفاع مقدس شـهادت اسـت. نويسـنده ميدر اين داستان، يكي از گزاره
فرمايد: ها هميشه زنده است. خداوند در قرآن مياند. اگرچه ظاهراً در ميان ما حضور ندارند، اما ياد آنشهيدان همواره زنده

هاي الهـي بهـره اند و در نزد خداوند از نعمتها زندهاند مرده نپنداريد؛ بلكه آندر راه خدا كشته شدههرگز شهيداني را كه «
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كارگيري نماد، در حد فهـم گـروه هـدفِ ترجيحـاً كـودك، بيـان نويسنده سعي داشته تا اين مفاهيم را از طريق به» برند.مي
  كند. 

  . يك دنيا پروانه7-4
 عاشـق مفـاهيمي همچـون اجتمـاعي، و عرفـاني گونــاگون مضـامين در«اي اسـت. پروانـه پروانهموضوع داستان ازدنيارفتن 

)؛ اما در اين 396: 1392(يوسفي و رسوليان، » بودن داردتعلقبي و آزادي پاك، احساس خوش، روزگار عارف، باخته،پاك
  داستان نماد شهادت و ايثار است:

طرف باغچه نگـاه كـرد. هزارهـزار ا پروانه! ستاره برگشت بهواي! ستاره نگاه كن، يك دني«عروسك گفت: 
هـا پروانـة مـرده را برداشـتند و ها توي باغچه نشستند. آنكردند. چند تا از پروانهپروانه در آنجا پرواز مي

  ).15: 1388(فردي، » ها به آسمان بردند...همراه بقية پروانه

خاطر پايبندبودن به عشق و اعتقادات خود، از انه مظهر شهيدي است كه بهخواهد به مخاطب خود برساند كه پرونويسنده مي
نشيني نكرد و در راه حفظ اعتقادات و اصول خود استقامت كرد و پروانگـان ديگـر مظهـر فرشـتگان گونه خطري عقبهيچ

  خاطر جهاد و عشق به هدف پروانه (شهيد)، او را به عروج الهي نائل كردند.الهي هستند كه به

اش، در حد فهم كودك، بيان داشته است و در اين داستان، عمـدة نظـرش بـر جاي نوشتهنويسنده ارزش شهادت را در جاي
شود. شهادت و شـهيد يـك واژة بـزرگ و مقـدس اسـت؛ بنـابراين، پروانـه كـه روي شهادت است كه نصيب هر كسي نمي

هـا تخـم مهربـاني بايد باشد كه خداونـد در قلـب آن هميشه با گل بوده و هست، شهادت هم هميشه با اشخاص خالص خدا
  خواند.ميها دريغ نكرده است و گل و پروانه را همواره به رضوان خود فراوقت نظر لطف خودش را از آنافكنده و هيچ

  نشين پروانه يعني گل نيز اشاره شده كه در اينجا نماد وطن است:بر پروانه، در اين داستان به همعالوه
نه، من دوست ندارم بـه زيـرزمين بيـايم. آنجـا «هاي باغچه نشست و گفت: ه پريد و روي يكي از گلپروان

ناكرده بمـب روي سـرت جان، خـداييپروانه«ستاره گفت: » مانم.جا ميگيرد. همينتاريك است. دلم مي
خواهـد دلـم مي«و گفـت: هايش را باز و بسته كرد پروانه چند بار بال» كشد. بيا برويم.افتد و تو را ميمي

  ).13تا12(همان: » ها بمانمپيش گل

  . سجاده سبز8-4
  عنوان نماد اخالص و عبادت خالصانه استفاده شده است:در اين داستان، از سجاده به

سالم آقاي سبحان. براتون يك هديه آوردم. عليرضاجان، برو يـه مشـتري ديگـه پيـدا كـن. بنـده جرئـت 
 ).4: 1383ه رو ندارم (بختياري، نمازخواندن روي اين سجاد

سرانجام كسي پيدا شد روي سجادة سبز نماز بخواند. يك بسيجي گمنـام ايـن توفيـق را يافـت تـا آرزوي 
وقـت، دوز را برآورده كند؛ رزمندة گمنامي كه نيت كرده بود تا حـد امكـان نمـازش را اولِبانوي سجاده

  ).11پا دارد (همان:  دهد، بهاكبر سر ميهنگامي كه مؤذن بانگ اهللا

هاي فرهنگ دفاع مقدس، يعني اخالص، مورد تأكيد قرار گرفته است. نويسنده سـعي دارد آن در اين داستان يكي از گزاره
هاي جنگ حق عليه باطل حضور داشتند، براي مخاطب خود به تصوير بكشـد هاي واقعي كه در صحنهرا در قالب شخصيت
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زنـي كـه معيشـت زنـدگي خـود را بـا دوخـتن تصويركشيدن پيررخد. نويسندة داستان با بهچو داستانش حول اين محور مي
جا خواهد اين موضوع را بيان كند كه اگر سجادة او بـه جبهـه رود و رزمنـده بـر روي آن نمـاز بـهكند، ميسجاده تأمين مي

ت كمكـي بـه جبهـه كـرده و فرسـتادن وقت است كه او هم بااينكـه پيـر اسـآورد و خون شهيد بر روي آن ريخته شود، آن
دانـد. نويسـندة داسـتان بـا بيـان شدن نماز بر روي آن را يك نوع خـدمت بـه دفـاع مقـدس مياش به جبهه و خواندهسجاده

خواهد به مخاطب برساند كه چگونه ملت ايران از هر لحاظ مواظب ميهن بودند. زنان كشور مـا نيـز كـم گونه مفاهيم مياين
دادن رساندند. كسي نبود كه بتواند كاري انجام بدهد، امـا از انجـاماندازة توان خود ياري ميبه دفاع مقدس به آوردند ونمي

توجه باشد. فرهنگ دفاع مقدس يك فرهنگ واقعـاً آن دريغ كند؛ كسي نبود نياز دفاع مقدس را بداند، ولي نسبت به آن بي
  گرفته از اسالم بود.اسالمي و الهام

خواهـد است عملي كند. نويسنده ميدوز داده خواهد قولي را كه به پيرزن سجادهعهده دارد كه ميرا عليرضا برنقش اصلي 
اش بـه خـدا، براسـاس حكمـت الهـي از ايـن فـيض خاطر نزديكـيبه مخاطب خود برساند بسيجي كه مؤمن واقعي است، به

  وقتش را بخواند.ر روي آن، نماز اولخوردار شد. حكمت الهي بر اين بود كه آن بسيجي گمنام، ببر

  . خورشيد زمين9-4
عنوان نمـاد بـراي بـه خورشـيدمعمـــوالً  .داردمفصـلي معنـايي  ةنمادي پركاربرد است و گستر« ادبيات معاصر، خورشيد در

ره گستري كه همـوادات، زندگي، مرگ و تجديد حيات پس از مرگ، عـدالت و حـقوموج ةكنندخداوند، حقيقت، تبديل
از شــب ظلـــم و ســـتم، رســـتگاري، پيـــروزي حــق بــر باطــل، روشـنايي،  و رستن بر ظلم و تباهي غالب است، آزادي

روشــن، عشـق، تفكـر نــو و مفـاهيمي ماننـد وطـن و  ةدامني، معنويت، شـعائر مـذهبي، آينــدبلندي و كمال، زيبايي، پاك
  ).394: 1392(يوسفي و رسوليان، » دگيرمـورد اسـتفاده قرار مي )عـج(زمانامام

سـاله اسـت كـه پـدرش را در جنـگ بـا دشـمن از علي كودكي سهموضوع داستان كشيدن نقاشي است. در اين داستان، امير
خاطر اينكـه هرگـز او را نديـده بـود و دست داده است. او همواره دوست داشت تصويري از پدرش را نقاشـي كنـد، امـا بـه

توانست عكس او را بكشد. دوست داشت مادرش درمـورد مفهـوم شـهادت بـرايش توضـيح ، نميتصور ذهني از او نداشت
جا گرمـا و روشـنايي دهد. مادر واژة شهادت را براي فرزندش توضيح داد كـه شـهيد چـون خورشـيدي اسـت كـه بـه همـه

ا فهميـده بـود و دو خورشـيد علي انگـار مفهـوم شـهادت رشود. اميرخاطر دفاع از مردم و سرزمينش كشته ميبخشد و بهمي
  روي هم، يكي بر روي زمين و ديگري را در آسمان، نقاشي كرد.روبه

نويسنده سعي داشته تا اين مفاهيم را در قالب نقاشي و نزديك به فهم كودك بيان كند و شأن و عظمت وجودي شـهيدان را 
خورشـيد درخشـاني در آسـمان و زمـين، بـراي  براي مخاطب خود به تصوير بكشد. نويسندة داستان خواسـته شـهيد را مثـل

  كودك به تصوير بكشد:
وقـت بابـا را خواست يك نقاشي هم از بابا بكشد، ولي او هيچكشيدن را دوست داشت و مياميرعلي نقاشي

وقتـي تـو «مامان چند لحظـه سـكوت كـرد، بعـد گفـت: » بابا كجا رفته است؟«نديده بود. از مادر پرسيد: 
ـ يعني كسي كه خدا خيلي دوسـتش » شهيد يعني چي؟«اميرعلي پرسيد: » بات شهيد شد.كوچولو بودي، با

شود؛ مثل پدرت كه توي جنگ شهيد شـد. شـهيد مثـل خاطر دفاع از مردم و سرزمينش كشته ميدارد و به
خورشيد توي نقاشي توست كه آن را روي زمين كشيدي. خورشيدي كه مثل خورشيد توي آسمان، گرمـا 

علي لبخندي زد. انگار همه چيز را فهميده بود، مـداد را برداشـت و دو خورشـيد دهد. اميري ميو روشناي
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  ).16: 1386روي هم، يكي در زمين، يكي در آسمان كشيد (حسيني، روبه

سازي كرده تا بتواند تصوير خوبي از شـهيد در ذهـن كـودك شـكل دهـد تـا هـر زمـان نويسنده طوري در اين داستان بستر
د شهيد از او پرسيدند، بالفاصله بتواند بگويد كه شهيدان در راه حق و مقاومت در مقابل ظلم و استبداد و براي رضاي درمور

  خداوند، جان خود را از دست دادند.

  اندها در آب زنده. ماهي10-4
اع مقـدس فـداكاري و هاي فرهنگ دفـاي است. در اين داستان، يكي از مفاهيم و گزارهشدن رزمندهموضوع داستان زخمي

هاي رزمندگان در دوران دفاع مقـدس را هايي، كمبود آب و تشنگيايثار است. نويسنده سعي دارد در قالب استفاده از واژه
توان دانست كـه نويسـنده سـعي دارد تـا ايـن مفهـوم را در اي ميبراي مخاطب خود به تصوير بكشد و ماهي را نماد رزمنده

ماند، رزمندگان نيز بدون آب آب زنده نميطور كه ماهي بيو درك گروه هدف، بيان كند. همان قالب نمادي، در حد فهم
هايي مشاهده شود. جنـگ بـه چنـدين ادامة حيات برايشان دشوار است. در جنگ احتمال زياد است كه بعضي مواقع كمبود

ت رزمنـدگان، مهيـابودن مهمـات و ادوات بودن هـوا بـا حركـمورد نياز مبرم دارد كه از اهم واجبات جنگ اسـت: مناسـب
ها پشتيباني كرد و در مـواقعي كـه بـا كمبـود مواجـه ونقل و آب و غذا. بايد رزمندگان جنگ را با آنجنگي و وسايل حمل

خاطر ناكرده، دفـاع بـهبخشد تا خدايها رهايي ميكند و رزمندگان را از اين كمبودهستند، بالفاصله فرماندهي مديريت مي
دست دشمن شكست نخورد. رزمندگان دفـاع مقـدس بعضـي مواقـع بـا ايـن مشـكالت مواجـه اي آب بهصي نان و جرعهقر
شد كـه گرفت و باعث ميخوبي انجام نميها بود كه با توجه به حمالت دشمن، پشتيباني بهشدند. كمبود آب يكي از آنمي

از تشنگي نجات دهند تا شايد دقايق بعد پشـتيباني شـوند. ولـي جويي و با يك قمقمه آب، چندين نفر را رزمندگان با صرفه
گرفتن منطقـه را شد، رزمندگان به دشـمن فرصـت بـازپسها مقابله با دشمن بود. حتي اگر آب هم تمام ميهدف اصلي آن

لب، جـان بـه شـنهگرفته از روز عاشوراست كه امام و يـارانش، تدادند. آب يك امر حياتي و مبارزه با تشنگي فقط الهامنمي
خواهـد مـاهي قرمـز عهـده دارد كـه ميآفرين تسليم كردند، ولي هرگز ذلـت را نپذيرفتنـد. نقـش اصـلي را مرتضـي برجان

گذشتگي رزمنده را براي مخاطب خود به تصوير بكشـد كـه خواهد ازجانكوچكي را براي خواهرش ليال ببرد. نويسنده مي
  ده بماند.گذرد تا ماهي كوچك زناز جان خود مي

ازلحاظ پيشينة نمادپردازي، مـاهي نمـاد حيـات و زنـدگي اسـت و در ايـن داسـتان بـه ايـن موضـوع اشـاره شـده اسـت كـه 
  كنند:تر از مردماني كه زندگي مياند، حتي زندهطوري كه ماهي در آب زنده است، شهدا نيز همواره زندههمان

ور داد كه او از خط مقدم جبهه به عقب برود. نفسش به اي زخمي شد. فرمانده دستمرتضي با انفجار خمپاره
آورد. بايـد هرطـور بـود خـودش را بـه بهـداري ميسختي پاهايش را به حركت درشماره افتاده بود و به

كرد با سرعت به راه خـود ادامـه دهـد. گرفت. اما سعي ميآرام توان او را ميريزي آرامرساند. خونمي
اش را باز كرد. اولين جرعه را كـه ه بود كه احساس تشنگي كرد. دست برد و قمقمههنوز راه به نيمه نرسيد

  ).5تا4: 1384ياد ماهي قرمز افتاد. قمقمه را از دهانش جدا كرد (جوانبخت، نوشيد، به

هـايش تابيد. سرتاسر بدنش خـيس عـرق بـود و لبخورشيد به ميانة آسمان رسيده بود و بر تمام دشت مي
. تا بهداري راه زيادي در پيش بود. قمقمه را به دهانش نزديك كرد، اما بـاز نتوانسـت آبـي خشكيده بودند

  ).8داد (همان: پريد و جان ميبخورد. چهرة ليال در مقابل چشمانش بود و ماهي قرمزي كه باالوپايين مي

اي رها كند و با قمقمهبااينكه فاصلة زيادي با رودخانه داشت، تصميم گرفت بازگردد و ماهي را در رودخانه 
سوي بهداري راه بيفتد. دستش را به تنة درخت گرفت و ايستاد. فكر كـرد: اگـر پر از آب و بدون ماهي، به
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  ).8فرمانده مرا ببيند، چه خواهد گفت؟ نكند از دستم عصباني شود (همان: 

ي به درون آن انداخت. اش را باز كرد و نگاهزحمت خودش را به ساحل رودخانه رساند. قمقمهمرتضي به
  ).9سپس آرام، ماهي قرمز را در رودخانه رها كرد (همان: 

ماهي به سرعت برق در آب زالل رودخانه ناپديد شد و تنها خطي از خود باقي گذاشت كه موج كـوچكي 
  ).10آن را ناپديد كرد (همان: 

  گيري. نتيجه11-4
به مقصود خود برسد كه در زمينة ايجـاد ارتبـاط مناسـب و مفيـد بـا  تواندة ادبيات كودك زماني ميبديهي است كه نويسند

رسـيم كـه در هاي فوق از منظر نماد و نمادگرايي، به اين نتيجه مـيمخاطب كودك، موفق عمل كند. پس از بررسي داستان
هـاي آن بـراي و مؤلفـهزيبايي از نمادها براي تسهيل در تفهـيم مفـاهيم مربـوط بـه دفـاع مقـدس ها نويسندگان بهاين داستان

  اند.مخاطب كودك سود جسته

  اند از:و رويكرد در نمادپردازي مواجهيم كه عبارت ها ما با دو روشدر اين داستان

هـا بـا ايـن نـوع از ها اعم از مجـازي، حيـواني، شـيء، گيـاه، پرنـده و... . در بيشـتر داسـتان. نمادگرايي در سطح شخصيت1
مـن يـك و  اسـم مـن خـاكريز اسـت، سنگر چـوبي، اسم من پالك استهاي له در داستاننمادپردازي مواجهيم، ازجم

  .قاصدكم
  .گرگ و بزغالهو  آقاي نويسندههاي آن، مانند داستان . نمادپردازي در كليت داستان، اعم از ساختار و مفاهيم و شخصيت2

هـاي نمـادين در ايـن در ايـن ميـان، شخصـيتهاسـت و هـاي آنهاي مورد بررسي از بارزترين مشخصهبودن داستاننمادين
هـاي دهنـدة اهميـت و كـاركرد مفيـد شخصـيتاي برخوردار است كه خود نشـانمالحظهها از بسامد و فراواني قابلداستان

  مجازي و نمادين در زمينة انتقال مفاهيم ادبيات مقدس به ذهن مخاطب خاص است.
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