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Abstract   

The issue of combating oppression and aggression is one of the 

important educational approaches for children and adolescents, which 

is based on national and religious teachings in the educational topics of 

Persian elementary school textbooks. Accordingly, the authors of the 

Persian textbooks have identified national and religious symbols based 

on resistance and have presented them in those books to provide or 

strengthen the context of resistance and epic motivations in the minds 

of children and adolescents in Iran, so that by getting a better 

understanding of symbols of resistance, they come to recognize their 

national background and religious beliefs based on resistance and be 

prepared to fight oppression and aggression. The present study aims to 

explore the resistance reflections in symbolic images in Persian 

elementary textbooks, with a descriptive-analytical approach. The 

research findings show that the authors via various religious, national 

and conventional symbolic images in the field of myth and history tried 

to present the reflections of resistance in Persian textbooks. These 

books have benefited from the symbols arising from the personal, moral 

and devotional approaches of Imam Ali (AS), the Ashura uprising of 

Imam Hussein (AS), the sacrifice of warriors and the martyrdom of 

martyrs, the myth of Rostam Dastan and Arash Kamangir and the 
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historical uprising of Aryobarzan, which play a key role in explaining 

the concepts to the audience through visual and symbolic language. 

Key words: Resistance literature, Resistance reflections, Symbolic 

images, Persian elementary school textbooks. 

 

1. Introduction 

The study of symbols such as mythological, religious, national, 

historical and conventional ones have special and valuable roles in the 

reading of written languages and symbolic images in the field of art and 

literature, and also in artistic and literary research. It is a kind of 

communication in which mysterious, intangible and inexpressible 

meanings are delivered in a vague way. It usually retains its surface 

structural meaning; that is, symbolic expression is a way of conveying 

a message with the help of a group of signs (cf. Hosseini, 1997, 17). 

Symbolism enjoys attraction and effectiveness in traditional and 

contemporary literature, and is therefore a tool for expressing cultural, 

social and political realities. The authors of Persian textbooks for 

elementary school have illustrated the reflections of resistance via an 

attractive and effective visual and symbolic language to create the spirit 

of resistance in children and adolescents and empower their epic and 

defensive spirit against enemies. The authors of these Persian textbooks 

have used symbolic images based on mythological, religious, national 

and historical subjects to explain the reflections of resistace and its 

components. The present study has investigated the Persian elementary 

textbooks in the academic year 2017-2018( 1396-1397) in Iran through 

a descriptive-analytical approach. It has been revealed that symbolic 

religious images have a prominent presence in Persian textbooks in this 

educational course, and the strengthening of the religious beliefs of 

children and adolescents with the theme of resistance is the main reason 

for this frequency and significant presence. 

 

2. Discussion  

The educational system of Iran following the Islamic Revolution stems 

from the goals of the Islamic Republic and the approach of the Supreme 

Council of the Cultural Revolution in teaching and promoting religious 

and national values, in which the authors of the textbooks must 

emphasize the religious values. Accordingly, this study has explored 

the reflections of resistance based on mythological, religious, national 

and historical issues in the Persian elementary school textbooks of the 
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academic year 2017-2018 (1396-1397) for further expanding and 

explaining its values. The personality of children and adolescents is 

formed during the elementary school years and the educational books 

play a critical role in completing the structure of their personality and 

its approaches. Accordingly, the contents of the textbooks and the 

methods of their expression are important for the purpose of modeling, 

and it is also important to know the contents of these textbooks and their 

processing approaches. The present study has examined the themes of 

resistance from the perspective of symbolic visual and written 

languages in the studied books, the general and basic titles of which are: 

2-1. Religious symbols, 2-2. Ritual symbols; Martyrs, 2-3. Symbols of 

mythical resistance, 2-4. Historical symbols and 2-5. Conventional 

symbols. 

 

3. Conclusion 

Resistance stems from the religious and national identity of nations and 

is based on their cultural, social, political and economic conditions. 

Iran, with its territorial position and educated, conscious and believing 

people, has always been in the focus of the world powers and the target 

of their attacks in different eras.Accordingly, the authors of textbooks 

have used the elements of religious and national identity based on the 

resistance of the Iranian people. So the educational content of Persian 

text-books in the 2017-2018 academic year (1396-1397) has reflected 

the reflections of resistance based on religious and national identity in 

visual and symbolic language to keep the spirit of resistance of Iranian 

children and adolescents against the enemies alive and strengthened. To 

convey resistance reflections, the authors have used religious, national, 

mythical, historical and conventional symbolic images, and have used  

the following topics in the studied books: the fighting and defense 

image of Imam Ali (AS), Imam Hussein (AS) and the Ashura 

movement, the sacrifice of the Holy Defense martyrs and their bravery, 

the myth of Rustam and his Seven Barriers (Hafkhan), Arash Kamangir, 

a symbol of ability to protect the great land of Iran, the character of 

Aryobarzani Aryobarzan against the invasion of Alexander the Great 

and the model of resistance of the Iranian people, national anthem and 

flag, mosque, white pigeon and Damavand Mountain. The findings of 

this research show that the authors of Persian elementary school 
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textbooks in the academic year 2017-2018(1396-1397) had considered 

the elements of religious and national identity approximately equal in 

order to explain the reflections of resistance. 

 

References [in Persian] 

Ahmadi, B. (2001). Deconstruction and hermeneutics (1st ed.). Tehran: 

Markaz Publishing. 

Cirlot, J. E. (n.d.). Culture of symbols (1st ed., M. Ouhadi, Trans.). 

Tehran: Dastan. (Original work published 2010) 

Hall, J. (2011). Dictionary of symbols in Eastern and Western art. 

Translated by Roghayeh Behzadi. Tehran: Contemporary Culture. 

(Original work published 1917) 

Hejazi, A., & Mohammadzadeh, M. (2008). Reflection of Ashura epic 

in the poetry of some Arab poets. Shiite, 6 (23), 199-221. 

Heydarian Shahri, A., Daneshvar, H., & Azizi Afzali, H. (2017). 

Reading the symbolism of resistance in the collection of poems of 

Sparrows, Gabriel, and Hussein the second language. Journal of 

Resistance Literature, 9 (16), 65-86. 

Ismaeelpour, A. (1998). Myth and symbolic expression (1st ed.). 

Tehran: Soroush.  

Jung, C. G. (n.d). Man and his symbols (1st ed., M. Soltanieh, Trans.). 

Tehran: Jami. (Original work published 1998) 

Kazzazi, M. (2017). Dream, epic, myth (2nd ed.). Tehran: Markaz. 

Majlisi, M. (2008). Behar al-anvaar. (Vol. 44,  J. Alavi, Rev.). Tehran: 

Islamic Library. 

Mohammadzadeh, M. (2016). Structural study of the symbol in Ashura 

literature. Kerman Resistance Literature, 8 (14), 171-194. 

Moussawilar, A. (2014). Comparative study of resistance symbols in 

Iranian academic signs. Negareh Quarterly Journal, 30, 83-95. 

Ostovar, M. (2012). Colors (3rd ed.). Tehran: Carang. 

Pornamdarian, T. (1988). Symbol and mysteries in Persian literature 

(4th ed.). Tehran: Scientific and cultural. 

Pournamdarian, T., Radfar, A., & Shakeri, J. (2012). Study and 

interpretation of some symbols in contemporary poetry. 

Contemporary Persian Literature, 2 (1), 48-25. 

Qorbani, M. (2013). Relogious and national mythical symbols in the 

poetry of Holy Defense. Research Quarterly Journal in Persian 

Language and Literature, 30, 1-23. 



 

 

 

 

 

The Reflections of Resistance in Symbolic Images of  ...   

 

 

 

Seyyed Husseini, R. (1998). Literary schools (10th ed.). Tehran: 

Negah. 

The fifth Persian elementary textbook (2017). Educational Research 

and Planning Organization. 

The fifth Persian elementary textbook (2017). Educational Research 

and Planning Organization. 

The fifth Persian elementary textbook (2017). Educational Research 

and Planning Organization. 

Yahaqi, M. (2008). Culture of myths and fables in Persian literature 

(1st ed.). Tehran: Contemporary Culture. 





پایداری ادبیات یۀنشر  

انسانیدانشکدة ادبيّات و علوم   

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1399 زمستان و پایيز سوم، و بيست شمارة دوازدهم، سال
های فارسی دورۀ ابتداییهای پایداری در تصویرهای نمادین کتابجلوه  

(1397 -1396)مطالعۀ موردی: سال تحصيلی   
 خلیل بیگزاده1

  آیت بروفرد2 

  چکیده

و نوجوان است که بر اساس های مهمّ آموزشی کودک رویکردموضوع مبارزه با ستم و تجاوز از 

است. بر این های فارسی دورة ابتدایی آمدههای آموزشی کتابهای ملّی و دینی در سرفصلآموزه

های فارسی اساس مؤلّفان نمادهای ملّی و دینی را مبتنی بر پایداری شناسایی کرده و در کتاب

کودکان و نوجوانان این مرز  ضمير در آفرینی راحماسه هایانگيزه وهای پایداری تا زمينه اندآورده

کنند تا کودکان و نوجوانان با شناخت نمادهای پایداری درک بهتری از  و بوم فراهم و یا تقویت

پيشينۀ ملّی و اعتقادات دینی خود مبتنی بر پایداری داشته و آمادگی الزم برای مبارزه با ظلم و تجاوز 

های های پایداری در تصویرهای نمادین کتابد. پژوهش پيش روی با هدف تبيين جلوهباشنداشته

دهد، های پژوهش نشان میتحليلی انجام شده و یافته -فارسی دورة ابتدایی با رویکردی توصيفی

مؤلفان از تصویرهای نمادین گوناگون دینی، ملّی و قراردادی در ساحت اسطوره و تاریخ برای تبيين 

اند که نمادهای برخاسته از های فارسی دورة ابتدایی بهره بردههای پایداری در کتابجلوه

، ایثار رزمندگان )ع(، قيام عاشورایی امام حسين)ع(خصيّتی، اخالقی و عبادی امام علیرویکردهای ش

و شهادت شهيدان، اسطورة رستم دستان و آرش کمانگير و قيام تاریخی آریوبرزن که نقشی اساسی 
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تبيين مفاهيم پایداری داشته و کارکرد سزاوار و شایسته بر مخاطبان دارند، با زبانی تصویری و  در

 است.های فارسی دورة ابتدایی آمدهنمادین در کتاب

ی دورة های پایداری، تصویرهای نمادین، کتاب فارسادبيّات پایداری، جلوه های کلیدی:واژه

 دبستان.

 

 مقدمه -1

قبيل نمادهای اساطيری، دینی، ملی، تاریخی و قراردادی جایگاهی ویژه و مطالعۀ نمادها از 

های نوشتاری و تصویری نمادین در گسترة هنر و ادبيات و نقشی ارزنده در خوانش زبان

نکته و دقيقۀ ظریفی است که به صورت »های هنری و ادبی دارند. معنای رمز و نماد پژوهش

های نظران معتقدند، کلمۀ نماد فقط تا حدودی جنبهخی صاحبپنهانی به آن اشاره شود، امّا بر

(. 411:1368)پورنامداریان، « رساند و توسعه معنایی این دو واژه را نداردرمز و سمبل را می

هر گونه ساختار داللتی را که در آن یک معنای »گوید: می (Paul Ricoeurپل ریکور )

« خوانيمشود، نماد میمیمعنای نخست شناخته مستقيم، ثانوی و مجازی است و فقط از راه

رسانی است که معناها و مفاهيم غير محسوس، ای پيام( و نيز گونه123:1381)احمدی، 

شود و معموالً معنای ناشناخته، رازناک و غير قابل بيان به شکلی مبهم در آن متجلی می

ای از قال پيام به یاری دستهای انتکند؛ یعنی بيان نمادین گونهروساختی خود را حفظ می

 تصویری است یا و نام اصطالح، یک نماداین، . بنابر(17:1376هاست )ن. ک: حسينی، نشانه

 معمول و آشکار معنی بر عالوه و باشد روزانه زندگی در مأنوس چيزی تواند نمایندةمی که

 .(24-23: 1377ن. ک: یونگ، )باشد داشته نيز ایویژه تلویحی معنای خود،

نمادپردازی و زبان نمادین و رمزی در ادب سنتی و معاصر ایرانی از جذابيّت و اثرگذاری 

های فرهنگی، اجتماعی و سياسی برخوردار است و بر این اساس ابزاری برای بيان واقعيّت

های پایداری را با زبانی تصویری و نمادین های فارسی دورة دبستان جلوهاست. مؤلفان کتاب

و مؤثر است، برای آفرینش روحيۀ پایداری در کودکان و نوجوانان و که جذاب 

اند. این مؤلفان برای ها در برابر دشمنان تبيين کردهتوانمندسازی روحيۀ حماسی و دفاعی آن
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اند که مبتنی بر های آن از تصویرهایی نمادین بهره گرفتههای پایداری و مؤلفهتبيين جلوه 

 ملّی و تاریخی است. ای، دینی،موضوعات اسطوره

 له بیان مسئ -1-1

عملکرد استکبار جهانی در مقابله با باورهای مردم ایران، تجاوز دشمنان خارجی به خاک 

های اجتماعی و این کشور و روحيۀ مقاومت و پایداری مردم این سرزمين دیریاز از واقعيّت

های فارسی نمادین کتابسياسی کشور ما در دورة معاصر است و بر این اساس تصویرهای 

که موضوع پژوهش روی است، مبتنی بر موضوعات  97-96دورة ابتدایی سال تحصيلی 

است. مؤلفان مایۀ پایداری و مقاومت شکل گرفتهتاریخی با درون ای، دینی، ملّی واسطوره

 مایۀای، دینی، ملی و تاریخی با درونهای فارسی دورة دبستان از موضوعات اسطورهکتاب

اند های درسی بهره بردهپایداری و مقاومت در چارچوب زبانی تصویری و نمادین در کتاب

تا روحيۀ پایداری و مقاومت کودکان و نوجوانان را در برابر هجمۀ دشمنان خارجی و استکبار 

های های پایداری در کتابجهانی زنده نگه دارند. پژوهش پيش روی با هدف بررسی جلوه

و این پرسش را که کاربرد و شده تحليلی انجام -العه با رویکردی توصيفیفارسی مورد مط

برای  97-96سال تحصيلی  های فارسی دورة ابتداییکارکرد تصویرهای نمادین در کتاب

است که پاسخ داده و نشان داده های پایداری به مخاطب چگونه است؟انتقال مؤلفه

های فارسی این دورة آموزشی دارند و ابتصویرهای نمادین دینی حضوری برجسته در کت

مایۀ پایداری دليل اصلی این بسامد و تقویت باورهای دینی کودکان و نوجوانان با درون

 برجستگی است. 

 پیشینۀ پژوهش -1-2

زاده و نادی که عبارتند از صادق استبا پژوهش پيش روی انجام شده همسوهایی پژوهش

طۀ متوس دورة یخرتا و سیرفا تبيااد سیدر یهابکتا در راملی  هویّت یهاد( نما1387)

 یجشنها ،سمیر تقویم ،ملی ودسر ،پرچم یهادنماکرده که شامل  سیربر انسانیمعلو شتهر

فياض و ست. ا ملی مشاهير و ننخبگا ،مينزسر از عفاد ،یخیرتا یهانمکا ،نیایرا هنر ،ملی

 جتماعیا معلو و یخرتا سیدر یهابکتادررا  ملی هویت یهادنما (1389ایمانی فوشجی )

 -1388ل تحصيلی سا در فيزیک -یاضیر و تجربی ،نسانیا معلو یهاشتهر ةمتوسط دورة
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 راجک سسام آموزشی ایران انظا سیدر یهابکتاو براین باورند که  اندبررسی کرده 1389

 قابل توجه و ختهدانپر نمتربيا ملی هویتبه  ،ستا شایسته کهنچناامّا  ،تندجهس ارسدجم در

است. هنشد سیربر ردموی هابکتا یپرسشها و یروتصا در ملی هویت یهادنما به قبولی

های پایداری مبتنی بر موضوعات پژوهش پيش روی نيز با هدف تبيين و تحليل جلوه

-96های فارسی دورة ابتدایی در سال تحصيلی ای، دینی، ملی و تاریخی در کتاباسطوره

 است.شدهانجام  97

 تحقیقاهمیّت و ضرورت  -1-3

های آموزشی نقش گيرد و کتابشخصيّت کودک و نوجوان در دورة ابتدایی شکل می

ارزنده و مهمّی در تکميل ساختار شخصيّت وی و رویکردهای آن دارند. بر این اساس 

 های بيان آن با هدف الگوسازی اهميّت دارد و شناختهای درسی و شيوهمحتوای کتاب

ها نيز مهمّ است که پژوهش پيش روی ها و رویکردهای پردازش آنمحتوای این کتاب

های مورد مایۀ پایداری و مقاومت را از منظر زبان تصویری و نوشتاری نمادین در کتابدرون

 است. مطالعه بررسی کرده

 

 بحث  -2

اهداف جمهوری نظام آموزشی آموزش و پرورش ایران پس از انقالب اسالمی برخاسته از 

های دینی اسالمی و رویکردهای شورای عالی انقالب فرهنگی در آموزش و ترویج ارزش

های اعتقادی و دینی تأکيد های آموزشی مدارس باید بر ارزشو ملی است که مؤلفان کتاب

های پایداری و مقاومت را مبتنی بر بيشتری کنند. بر این اساس پژوهش پيش روی جلوه

ای، دینی، ملّی و تاریخی در کتاب فارسی دورة ابتدایی سال تحصيلی ورهموضوعات اسط

 های آن کاویده است.با هدف گسترش و تبيين بيشتر ارزش 96-97

 مذهبی -نمادهای دینی -2-1

عدالتی حاکمان های تاریخی، پرچمدار مبارزه با ظلم و بیدر همۀ دوره )ع(پيشوایان معصوم

ترین و و نهضت عاشورا از مهم )ع(شخصيّت امام حسيناند و جور و استبداد بوده

 قيام تریننماد بزرگ حسينی نهضت گمانبی پرکاربردترین مضامين شعری پایداری است و
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 هایها و نوشتهسروده شاعران و نویسندگان ،از این روی ؛است جهان در ستم و ظلم عليه 

 عاشورایی ادبيات نظران نيزصاحب اند وسروده و عاشورا حسينی قيام مضمون با زیبایی را

 شعری زبان در هم حماسۀکربال»دانند، چون می شيعه فکری هایذخيره ترینغنی از را

 ویژه اعتالیی و غنا را مذهبی هایسرودهسوگ و رثایی ادبيات هم و نهاده تأثير شاعران

عمدتاً کودکان مؤلفان ذهن کنجکاو مخاطبان را که  (202 :1387 حجازی،) «.استبخشيده

از محمود « عصر عاشورا»با آوردن نگارة « نام نيکو»و نوجوانان هستند، در درسی با عنوان 

ای در کتاب درسی پنجم اند. این نگاره به گونهفرشچيان، متوجۀ قيام عاشورای حسينی کرده

را به های قيام عاشوراست، زیرا عصر عاشواست که گویای تمام مؤلفهابتدایی گنجانده شده

 وقایع منشاء که است گذشته وقایع تمام برآیند نوعی نقطۀ اصلی و اساسی قيام عاشورا و

 و رسدبه شهادت می سيدالشهدا که است ایلحظه عاشورا ظهر. آیدمی حساب به بعدی

مایۀ نقش گردد، امّامی پيروز ظاهر در کفر و ظلم گردد ومی آغاز بيت اهل زنان سوگواری

 . است اسالم پيام پایداری این تصویر

 برای شهادت یعنی داند؛می اسالم پایداری مبارزه این از را خود هدف (ع)حسين امام

 اعالم خود قيام مرامنامه در (ع)حسين امام که ای استنکته پایداری اسالم و مبارزه با منکر،

 امتِ فی االصالحِ لِطَلَبِ خَرَجتُ إنَّما الظالماً و المفسداً و و البطراً اشراً اَخرجلَم إنَّی»: کندمی

 و افساد برای و خوشگذرانی و هوسرانی روی از من ؛(329: 1362 ،44ج  مجلسی،)جَدّی 

 نهی و معروف به امر برای و جدم امّت در اصالح برای من قيام بلکه ام،نکرده قيام ستمگری

 در )ع(امام سفيد اسب ذوالجناج .(همان)« است پدرم و جد سيرة بر اساس حرکت و منکر از

گردد می باز هاخيمه به بدن در تيرهایی با سوار بدون روایات مبتنی بر عاشورا عصر تابلوی

و ذوالجناح پيک شهادت است. بازگشت اسب  )ع(نماد شهادت امام حسين که این بازگشت

شدن سوار است. بدون سوار در ادب فارسی و نيز با تأسی از رخداد عصر عاشورا نماد کشته

ها و تيرهایی که گرفتگی، نخل، خيمه، زخم ، آفتاب(س)زینب حضرت تصویر افزون بر این،

طب را به فهمی عميق از بر بدن ذوالجناح نشسته و ... همگی نمادهایی هستند که ذهن مخا

دارند. حضرت زینب در باور عمومی شيعيان، نماد صبر و بردباری است واقعۀ عاشورا وامی

: ذیل نخل(. همچنين 1389و نخل یک نشانۀ کهن از پرباری و پيروزی است )ن. ک: سرلو، 
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کی، تقوا، نماد پا سفيد انتخاب زمينۀ سفيد برای این تابلو نيز معنای نمادین دارد، چون رنگ

 نشانۀ سفيد،». دارد طوالنی سابقۀ ایرانی ایاسطوره فرهنگ است که در صلح و حتی مرگ

 عقيده باستان ایرانيان. است سادگی و معنویت کمال، پاکی، صلح، تازگی، گناهی،بی تقوا،

« است ایرانيان عالقۀ مورد رنگ رواین از دارند، تن بر سفيد لباس فرشتگان، که داشتند

اند، چنان کرده معنا گناهیبی و تقوا رنگ را سفيد رنگ چرا اینکه(. 21: 1391 استوار،)

 تزکيّه و معصوميت توانمی و معناستهم و مترادف رنگیبی با اغلب سفيد رنگ که است

ن. )است  ماتم و عزا نماد چين، مانند کشورها برخی در سفيد رنگ چنينهم. یافت آن در را

زة دهد، مبارو در فرهنگ زردشتی نيز چنين است که نشان می (22 ،1377 پور،ک: اسماعيل

ها و مذاهب پذیرفتنی است و امروزه قيام با ظلم رویکردی جهانی است، در ميان تمام مليّت

عاشورا و هدف آن خواستۀ تمام مظلومان جهان با هر دین و مذهب و مليتی است. بسياری 

 است:ویر عصر عاشورا از استاد فرشچيان بازتاب داده شدهاز عناصر نمادین عاشورایی در تص
80: تصویر نمادین عصر عاشورا، کتاب پایۀ پنجم ابتدایی، صفحۀ1تصویر شمارة   

 
در فرهنگ عاشورا، نمادها برگرفته از باورها و اعتقادات ژرف سوگوارانی است »این بنابر

مفهوم خاصی را القا کرده و در تسلّی که ساليانی دراز با به نمایش درآوردن آنها معنا و 

ای خاموش پيام خونين عاشورایيان را اند و همچون مرثيهعزاداران نقش مهمّی را ایفا کرده

(. بر این اساس 176: 1395)محمّدزاده،؛ « .اندهای تاریخ واگویه کردهدر کوچه پس کوچه
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 و ظلم برابر در مقاومت و پایداری نمادهای عنوان به همواره مذهبی و دینی هایشخصيت 

 . اندشده شناخته ستم

باکی، عدالت، نماد پاکی، راستس، درستی، شجاعت، دالوری، بی )ع(امام علی

تدایی به جوانمردی، سخاوت و مقاومت در برابر ظلم است که مؤلفان کتاب فارسی دورة اب

پایداری و زوایای  تبيين این نماد پایداری و مفاهيم آن در قالب تصویری پرمعنا توجه کرده

 اند:تبيين کردهآموزان را برای دانش )ع(شخصيّت حضرت
87: تصویر نمادین همای رحمت، کتاب پایۀ چهارم ابتدایی، صفحۀ 2تصویر شمارة   

 
 نسانا چون است، سازیشخصيت و یابیهویّت هایراه از همواره بزرگان، از الگوگيری

 المیاس -ایرانی فرهنگ در هاکماالت و خوبی این یافتن و هاستخوبی و کماالت در پی

بهویژه الگوهای دینی و مذهبی ممکن است. شجاعت و عدالت امام علی)ع( از شاخصهای 

موضوعی ادبيات پایداری است که اهدافی انقالبی و اجتماعی را در پی دارد و بر این اساس 

 امام علی)ع( در کتابهای فارسی ابتدایی نمادی شاخص برای پایداری است:
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88پایۀ ششم ابتدایی، صفحۀ : مثنوی شير خدا، کتاب 3تصویر شمارة   

 
در  زند و الگوی پایداریحضرت علی افزون بر عدالت که برای آن شمشير شجاعت می

کند و ی مینوازی مهربان است که شبانه به یتيمان و بينوایان سرکشاست، یتيمبرابر ظلم 

یباترین و زبرد و از این منظر نيز ناشناسی است که شام یتميان عرب را در تاریکی شب می

 کند.دستی بينوایان معنا میپرمعناترین شکوه پایداری را برای مبارزه با تنگ

 

 نمادهای آیینی؛ شهیدان -2-2

و  پایداری هستند که شخصيّت های انقالب و جنگ تحميلی نمادهای اصيلسال شهيدان

 فارسی مورد مطالعه بازتاب دارد تا فرهنگ ایثارگری و هایکتاب ها درمنش آن

 گسترش یابد. نوجوانان و آموزاندانش ميان در طلبیشهادت

شم دبستان به های درسی دورة ابتدایی بيشترین توجّه را در کتاب فارسی شمؤلفان کتاب

توان گفت، شهيدان دفاع مقدس بيشترین بسامد را به عنوان نماد ملّی در شهيدان داشته و می

هاست، بارزترین آن« شهدا خورشيدند»ی با عنوان کتب فارسی دبستان دارند. شعر سلمان هرات
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شهيد نمادی از پایداری در برابر هجوم وحشيانۀ صدام بعثی و حاميان اوست که  چنان که 

است. عالوه بر این، وی شهيدان را با عناصر طبيعی شاعر آن را در شعرش به تصویر کشيده

ک از این عناصر نيز نمادی دهد که هر یچون خورشيد و شقایق سرخ در شعرش پيوند می

ها و باورهای مختلف هستند؛ یعنی خورشيد نمادی از سرچشمۀ حيات و کمال از اندیشه

: ذیل خورشيد( و شقایق نمادی برای شهادت است، چنان 1389نهایی انسان )ن. ک: سرلو، 

 (.296: 1380بر روی صليب، شقایق رویيد )ن. ک: هال،  )ع(که از خون عيسی
78: تصویر نمادین شهدا خورشيدند، کتاب پایۀ ششم ابتدایی، صفحۀ 4ة تصویر شمار  

 
نهال  رزمندگان دوران دفاع مقدس بخشی دیگر از تصویرهای نمادین پایداری هستند که

 نوپای انقالب اسالمی را با خون خود بارور کردند. 

 رحفا پل دو و عملّيات شکست حصر آبادان داشت شهيد حسين خرازی نقش مهمّی در

 بودند، ردهک محاصره کارون رود روی بر پل دو آن نصب با را آبادان هاعراقی که را مارد و

 ساز شکست حصر آبادان شد:درآورد و بدین ترتيب زمينه تصرف به
88ها، کتاب پایۀ چهارم ابتدایی، صفحۀ : تصویر نمادین فرمانده دل5تصویر شمارة   
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 -دانآبا جاده در بعثی را دشمن مقابل دفاعی خط اولين حاج حسين خرازی فرماندهی

ایداری است دارخوین بر عهده داشته و از الگوهای جوانمردی و نمادهای پ منطقۀ در اهواز

یداری و ابعاد آمده و به روحيۀ پا« هافرماندة دل»که در کتاب فارسی پایۀ چهارم با عنوان 

ه به و نمادی از انسان کامل شخصيصتی وی در برابر هجمۀ دشمنان خارجی اشاره شد

برابر هجوم  است تا روحيۀ سلحشوری و دفاع از ميهن درآموزان دورة ابتدایی شناساندهدانش

 دشمنان زنده بماند.

دیگر شهيدی است که در ، وزیر نفت دولت شهيد رجایی« محمدجواد تندگویان»شهيد 

هنگام بازدید  1359است. وی در آبان سال های فارسی دورة ابتدایی نماد پایداری شدهکتاب
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از پاالیشگاه نفت آبادان به اسارت نيروهای بعثی درآمد و در ایّام اسارت زیر شکنجۀ  

 دژخيمان عراقی غریبانه به شهادت رسيد:
 62گویان، کتاب پایۀ ششم ابتدایی، صفحۀ : تصویر نمادین شهيد تند6تصویر شمارة 

 
اع مقدس را دلتنگی و انتظار مادر یا فرزند یکی از رزمندگان دف« یک اتفاق ساده»شعر 

بنم، سنگر، شهایی چون باران، کشد که نزد عامۀ مردم نماد پایداری است. واژهبه تصویر می

نویت يری، خودسازی و معجبهۀ جنوب و گل در این درس نمادهایی هستند که رشادت، دل

های انسانی بيشتر آَشنا کنند تا با این ارزشمی رفتاری رزمندگان را در ذهن کودکان تداعی

 شوند:
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95 نوشتاری یک اتفاق ساده، کتاب پایۀ چهارم ابتدایی، صفحۀ -: تصویری7تصویر شمارة   

 
های تابکن نگاه مؤلفان ای نيز نمادهایی از پایداری هستند که در کانوشهيدان هسته

 اند: فارسی دورة ابتدایی بوده
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72آوران، دیروز، امروز، فردا، کتاب پایۀ پنجم ابتدایی، صفحۀ : تصویر نام8تصویر شمارة   

 
، «نژادداریوش رضایی»، «مصطفی احمدی روشن»دانشمندان شهيد علمی و فناوری چون 

ای هایی از الگوهنمونه« مجيد شهریاری»و « مقدمتهرانیحسن »، «محمدیمسعود علی»

ها در گسترة نآپایداری هستند که متون و تصاویر نمادینی را که به تبيين شخصيّت مبارزاتی 

آموزان منتقل شود و است تا این روحيه به دانشهای فارسی آمدهاند، در کتابعلم پرداخته

اند، نستههای علمی از جانب استکبار جهانی توایمرغم تحربدانند که این دانشمندان علی

 های علمی را فتح کنند.هقلّ

 اینمادهای پایداری اسطوره -2-3

 ملتی هویّت دینابو اند. وقتی بيمبرده هبهر رهسطوا از نماز اقتضای به ننویسندگا و انشاعر

( و بر 1: 1392)ن. ک: قربانی، ست ا خطر رجبابر در یدجس هارهسطوا از یگيرهبهر رود،می
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به عنوان نمادهای  خاناعمال وی را مانند گذر از هفت رة رستم وطوجساین اساس مؤلفان ا

 و فرهنگ از عفاد اند تا روحهای فارسی دورة ابتدایی آوردهای در کتابپایداری اسطوره

 .کنند اربيد وزانآمدر ضمير پاک دانش ی انسانیهاارزش بر تکيه را با نیایرا هویت
40خان رستم، کتاب پایۀ ششم ابتدایی، صفحۀ : تصویر نمادین هفت9تصویر شمارة   

 
 انرجیا ناجناپهلو ۀج»هماند، چون این مؤلفان اسطورة رستم را نمادی از دفاع معرفی کرده

 دیا به و منا به هاهگاآورد در که بشمنکود و رجليد وراناججنگ آن ۀجهم ،یخراجت ۀجپهن در

 پلنگ برشک نچنگادپوال آن همۀ ،نداباخته نجا هجندامر ،اجهارهزجه سپند مينزسر ینا ان،یرا

. نداهشد دیننما ستمر منا به یندنما نیاپهلو در برترین ایهجنمون در ،نداهماند ننشا و مبینا که

 دهوجلآهجم ةترجگس هجب یخراجت ۀجبرهن و نجشرو پهنۀ از نبدینسا ن،اجنش و ماجن یجب ناجناپهلو نجیا

 یجیگروهجهم و ویگیجسهجهم به که یندنما نیاپهلو ةچهر در و جسته راه رهطوجسا کاجنراز و

 ناجچون ستمر. استگشته نهوداجا ،ستا اهگو و میتابد زبا را نناآ همۀ نهدواجا ایهيوجش هجب

 نناآ همۀ یگویا، هارفتار و هایژگیو در دارد؛می نهفته دخو در را ننااپهلو ینا ۀجهم د،اجنم

 یک هر که دبو آن بر انمیتو. باشد نشانگر و نمایدزبا تنهایی به را هيچیک نکهآ یجب ،ستا



 

 

 

 

 های فارسی دورة ابتداییهای پایداری در تصویرهای نمادین کتابجلوه

 

 

49 

 زویاجب و زور از یجبخش ،ستاهشد گم یخرتا رغبا در ننشانشا و منا که ننااپهلو نجیا از 

 و یجپيلتن از لختی را، دخو تير دوزیدل و شمشير ز و برّاییگر نیاگر از ایرهپا را، دوجخ

)ن. ک: ند اشتهدا نیارزا ستمر به را دخو تشنگی و گرسنگی از ایهبهر را، خویشتن دگیجنژ

طی کردن  خان او کهاز اسطورة رستم و هفت یرجگيهبهر با(. مؤلفان 167: 1376کزازی، 

رای ب را اسطورة ایرانیگی دیستاا راز ایران است، ملت کمال و عزت به یابیآن، نماد دست

نبرد با اژدها، دیو و جادوگر، نبرد با دشمنان اهریمنی  کشند، چونآموزان به تصویر میدانش

 است.آموزان عرضه شدهایران است که با تصاویری گوناگون به دانش

ت دیگر اصل داستان آرش از اوستاست که با تفصيل بيشتر در مدارک تاریخی و روایا»

ک مصالحه مرز یافراسياب بر منوچهر بر این قرار دادند که در است. پس از غلبۀ نيز نقل شده

يواتير به این مهمّ ایران و توران را با پرتاب تير یکی از پهلوانان ایرانی معيّن کنند. آرش ش

نی برگزینند و گمارده شد. در این هنگام فرشتۀ سفندارمذ حاضر آمد و امر کرد تا تير و کما

ان برد کيم بود، حاضر آمد و به قوّت خداداد دست به کمآنگاه آرش که مردی شریف و ح

ها تيری پرتاب کرد. و با همۀ نيروی خود از فراز کوه رویان )البرز( به سوی دورترین نشانه

اش ير زندگیتکار گرفت که با پرتاب آن ساز بهاو چنان نيرویی برای پرتاب این تير سرنوشت

 (.37: 1386)یاحقی، « مان خویش در دم جان سپردنيز از کمان تن جستن کرد و در راه آر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54: تصویر نمادین آرش کمانگير، کتاب پایۀ چهارم ابتدایی، صفحۀ 10تصویر شمارة   
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ویش خی بر آن است که سياوش کسرایی داستان آرش کمانگير را در سرودة زیبای یاحقّ

ی حقّخواهی است )همانجا(. یاوطنجاودانه کرده و آرش در سرودة وی مظهر قرمانی و 

ت: تمام بدن آرش قبل از پرتاب تير برهنه شد و گف»گوید: ( از قول ابوریحان می37: 1386)

« کردم. پاره خواهم شد، من خود را فدای شمامن سالم است و من پس از پرتاب تير پاره

است و مؤلفان های است که جان خویش را در دفاع از خاک ایران دادآرش نمادی اسطوره

دبستان  در فارسی چهارم« آرش کمانگير»های مورد مطالعه داستان وی را با عنوان کتاب

گذارد تا یماست، چون تمام توانش را  ميهن راه در جانفشانی اند که بی تردید نمادآورده

 کند.خاک سرزمين ایران را حفظ

 نمادهای تاریخی -2-4

دارد؛ گاهی تازش یونانيان )اسکندر مقدونی( و در مقطعی تاریخ ایران فراز و فرودهایی 

است، امّا سرداران شجاعی در این مرز و بوم حضور داشته و با جان تاخت و تاز مغوالن بوده

 خواهرش با هخامنشی روزگار بزرگ سردار اند. آریوبرزنو دل از خاک ایران دفاع کرده

 راه این در و کردند تمام پاسداری دليری با یمقدون اسکندر تازش برابر در ایران سرزمين از
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بردن از نمادهای بنابراین، بهره ؛گذاشتند یادگار به را پارس دربند حماسۀ و دادند جان 

 -تاریخی در تهييج مخاطبان برای مقابله با هجوم دشمن نقشی مهمّ دارد که از دید مؤلفان 

آریوبرزن در کتاب فارسی پایۀ پنجم ابتدایی است. داستان دور نمانده -کم بسامد با چه اگر

است که نشانۀ آمده و با بيتی حماسی از شاهنامۀ فردوسی آغاز شده« دفاع از ميهن»با عنوان 

 دوستی شخصيت اصلی داستان است:حس وطن

 بدین بوم و بر، زنده یک تن مباد  چو ایران نباشد، تن من مباد

(56: 1396)فارسی پنجم،   
57: تصویر نمادین آریوبرزن، کتاب پایۀ پنجم ابتدایی، صفحۀ 11 تصویر شمارة  

 
اسکندر  که در برابر سپاه استام یکی از شاهزادگان هخامنشی و سردار ایرانی ن آریوبَرزَن

تن کشته شدند. نام آریوبرزن به معنی  آخرینایستادگی کرد و خود و سربازانش تا  مقدونی

در برابر سپاه اسکندر  دکیکی از چند ایستادگی ان ویایستادگی و  ایرانی باشکوه است

آموزان چنين است که هنگامی برای دانش آریوبَرزَن رسد، پيام داستانبه نظر می .استبوده

 ؛کندآورد، تنها به خاک آن کشور تجاوز نمیدشمن خارجی به خاک یک کشور هجوم می

این، مؤلفان است؛ بنابرحمله کرده بلکه به تاریخ، مليّت، هویّت و فرهنگ آن کشور

ا در برابر تهاجم های فارسی دورة ابتدایی پایداری آریوبرزن، قهرمان تاریخی ایران ربکتا

کرده و روحيۀ دفاع از هویت ملّی را با اشعاری حماسی در ميان  اسکندر مقدونی برجسته

 اند.آموزان تقویت کردهدانش

 قراردادی نمادهای -2-5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
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 و سیسيا شرایط فرهنگی، اجتماعی، برخاسته از دارند، قراردادی تصویرهایی که جنبۀ

پرچم با  ،ایران بر این اساس نقشۀ. دارند پایداری ادب در نمادین نقشی هستند و تاریخی

لباس  ين،پوت جبهه، سنگر، مسجد، محراب و گنبد سرود ملّی، قرمز، و و سفيد سبز هایرنگ

.. . الله و گل کرده، کبوتر،گره هایرزمندگان، مشت سربندهای نواری ،خاکی، چفيه

 قاومتم و پایداری ادبيات در ویژه معنایی بيانگر یک هر که هستند نمادینی تصویرهای

رچم پ»و « سرود ملّی»های درسی تصویری نمادین با ترکيبی از کتاب مؤلفان هستند.

 اند:ها آوردهملت ایران است، در این کتاب هویّت ملی و دینی که نماد« برافراشته

 
48تصویر نمادین پرچم، کتاب پایۀ پنجم ابتدایی، صفحۀ : 21 شمارة تصویر  

 
 اتّحاد و دارپای مقاومت از نمادین ابزاری ،اهتزاز در گوید: پرچمِمی (90: 1393)لر موسوی

 رمز جمهوریق و سبز، سفيد رنگپرچم سه لوای در امّتی است که فرهنگی اتّحاد یا ملّت ملّی

م، سرزمين اسال نمادصفای روح و باطن،  ،خرّمی کشور مادن سبز رنگ زیند؛ایران می اسالمی

 سفيد رنگ است،شده مقاومت هاآن حفظ برای همواره که مقدسی است هایمکان و ایران

 از ینماد قرمز پایدار است و رنگ صلح استقرار و جویانهصلح تفکر ،آرامش از نمادی

 است. و دفاع از استقالل و آزادی مقاومت و پایداری شهيدان خون سرخی

، پرچم ع()بارگاه امام رضابا ترکيبی از « ای وطن»چنين تصویری نمادین با عنوان هم

فهومی نمادین رنگ ملی و دینی، کوه دماوند، برج ميالد، آرامگاه حافظ و کبوتران سفيد مسه

صویر نمادین تتنيده دارد که هر یک از اجزای این با کليّتی از مفاهيم گوناگون امّا درهم

 کنند: ه را تداعی میمعنایی ویژ
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51تصویری نمادین با ترکيبی از عناصر دینی و ملی، کتاب پایۀ پنجم ابتدایی، صفحۀ : 31 شمارة تصویر  

 
 و خداوند کمال و سرانجام به رسيدن حرکت و از اسالمی نمادی معماری در گنبد و بارگاه

آن،  ةاجزای سازند و عناصر که مکانی است، اندیشۀ دینی عظمت و شکوه نيز تفسيری از

 کاربرد با» اگر کبوتر .استیافته نمود آن در انسجام و یگانگی از نمادی و است آفرینوحدت

 آشيان و اوج رهایی، کوچ، پرواز، قفس، مانند آن با متناسب معناشناسی دیگر هاینشانه

 مادن از جمله کرد؛ آن از گوناگونی هایتأویل توانمی که سازدمی بافتی شود، همراه

 از رهایی فکر به همواره که انقالبيونی و فکرانروشن تعلقات، از رها و آزاده هایانسان

 استرفتهگدر بر  را آنان تنگ قفسی همچون که اندجامعه بر حاکم خفقان و نامساعد اوضاع

 «.دهدسرمی خواهیآزادی فریاد( اشو نغمه صدا) شعرش با که شاعر خود نماد یا و

 شهيدانی روح پاکی معنای به سفيد پرنده» چنينهم (31: 1391 پورنامداریان و همکاران،)

 ویژه به هاآن روح پرواز وسعت و آزادگی از نمادی ورزیدند، استقامت خدا راه در که است

کوه » و (89: 1393 لر،موسوی) «.کنندمی صعود عالی درجات به که هنگامی از شهادت پس

وه ک( که 71: 1396)حيدریان شهری و همکاران، « ها نماد مقاومت استنيز در فرهنگ

  دماوند و برج ميالد در این تصویر نمادی از پایداری ملّی هستند.

 

 گیرینتیجه -3

ها و مبتنی بر اوضاع فرهنگی، اجتماعی، سياسی پایداری برخاسته از هویّت دینی و ملّی ملت

آگاه و باورمند هاست. ایران با موقعيّت سرزمينی و مردمانی فرهيخته، جانو اقتصادی آن
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است ها در اعصار گوناگون بودههای جهانی و آماج حملۀ آنهمواره در کانون نگاه قدرت

های استکباری رخ نموده و پيوسته چشم طمع به آب و خاک در ریخت قدرتکه امروزه 

های آموزشی از های آن دارند. بر این اساس مؤلفان کتاباین سرزمين سپند و نابودی آرمان

چنانکه محتوای ؛ اندعناصر هویّت دینی و ملّی مبتنی بر پایداری مردم ایران بهره گرفته

های پایداری را مبتنی جلوه 97-96دبستان در سال تحصيلی های فارسی دورة آموزشی کتاب

است تا روحيۀ پایداری کودکان بر هویّت دینی و ملّی با زبانی تصویری و نمادین بازتاب داده

های و نوجوانان ایرانی در برابر دشمنان زنده بماند و تقویّت شود. مؤلفان برای انتقال جلوه

ای، تاریخی و قراردادی در موضوعاتی ی، ملّی، اسطورهپایداری از تصویرهای نمادین دین

و نهضت عاشورا، ایثارگری  )ع(حسين، امام )ع(مبارزاتی و دفاعی امام علی چون سيمای

خان او، آرش کمانگير نماد ها، اسطورة رستم و هفتهای آنشهيدان دفاع مقدّس و رشادت

آریوبرزن سردار هخامنشی در برابر توانمندی در پاسداری از سرزمين سپند ایران، شخصيّت 

هجوم اسکندر مقدونی و الگوی پایداری قوم ایرانی، سرود ملّی و پرچم، مسجد، کبوتر 

اند. دستاورد این پژوهش نشان های مورد مطالعه بهره گرفتهسفيد، کوه دماوند در کتاب

برای تبيين  97-96های آموزشی فارسی دورة ابتدایی در سال تحصيلی دهد، مؤلفان کتابمی

 اند.های پایداری نگاهی حدوداً برابر به عناصر هویّت دینی و ملّی داشتهجلوه
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