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 پیشگفتار

کودکان در  ای بر های رسانه اهمیت سنین کودکی و نوجوانی و تمرکز هجمه به باتوجه

های  به رسانه فرزندانمانارتقای سطح بینش ضرورت دارد که الگویی برای  این سنین،

 ای غلبه کنند. تهدیدات فضای رسانه بربتوانند جدید تدوین شود تا با درنظرگرفتن آن، 

صورت غیرمستقیم مفاهیمی را به  آنکه بتوان به ای برای های رسانه یکی از انواع تکنیک

مواجهه با این  ۀ. الزماست، استفاده از نمادهگذاشت تأثیرمخاطب القا کرد و بر ذهن او 

الگوی ها با خود همراه دارند.  ی با نمادها و مفاهیمی است که آنآشنای ،تکنیک

دهی  و آگاهیها برای کودک و نوجوانشان  ترین والدین برای انتخاب مناسب ۀننمادشناسا

پژوهش حاضر به راهکارهایی اشاره  ،باید چگونه باشد؟ در پاسخ به این پرسشبه آنان 

صورت ناخودآگاه به  هایی که به ر شناسایی و آگاهی در مقابل پیامتواند د کند که می می

دهی  . هدف اصلی از این کار جهت، نقش مؤثری داشته باشدشود میمتبادر  مخاطب ذهن

تحت دیگران زیرا این گروه بیش از  ؛در مسیر درست است فرزندانمانبه هدایت و تربیت 

ای از یک سو و تسهیل توزیع این  یرند. افزایش تولیدات رسانهگ ها قرار می رسانه تأثیر

های ارتباطی ازسوی دیگر باعث شده تا حجم  سبب گسترش زیرساخت محصوالت به

 ۀاین ردگیرد. برای ر دسترس کودکان و نوجوانان قرار راحتی د زیادی از این محصوالت به

ز این جهت با دیگر کند و ا ای فرقی نمی وزمره با جهان رسانه، جهان واقعی و رسنی

ای در  های رسانه ها و اولویت اهداف، سیاست به باتوجهباید  .ندا ها متفاوت مخاطبان رسانه



 

 

۱4 

 

آید، به آنان نشان داد که هیچ تصویر و  ها و تصاویری که به نمایش درمی روایت داستان

 سازیِ جستهنمایی و بر نگرفته است. بزرگ رنمادی اتفاقی در کنار دیگر تصاویر قرا

ذهنی این گروه حساس تبدیل  ۀتواند به دغدغ ها می موضوعی در جامعه توسط این رسانه

حال برای طور محسوسی با آن مواجهیم.  ی بههای اجتماع که در شبکه طور همان؛ شود

ها با آموختن  های فرهنگی و عقیدتی، الزم است تا والدین آن حفظ نوجوانان از هجمه

خود را از مخاطب منفعل به مخاطب  فرزندانخود و  ،ها ها و دانش رتای از مها مجموعه

 ۀمثاب نمادشناسی به .آماده نمایند ها و برای قرارگرفتن در معرض رسانه کنندفعال تبدیل 

 .کند یند کمک میاده به بخشی از این فردهن عنصری آگاهی
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 ها آنآشنایی با و نمادها  معرفی

، هبودها رمز و رازی نهفته  با اشکال و تصاویری که در آن ، دائماًدر گذر زمانانسان 

... وتدریج به نمادی از یک تفکر، آیین، قومیت، حس  است. این تصاویر بهشده  رو می روبه

. نماد یکی از اند کردهرا با خود منتقل  مرتبط با این امور تبدیل شده و مفاهیمی

خوبی بر مخاطب خود  و بهشود  میانسان محسوب  های بیان ایدهبرای ترین ابزارها  کهن

. اگر آدمی را دچار توهمات و خرافات و اند گذارد. نمادها همچون شمشیر دولبه ثیر میأت

چنانچه برای مقاصد مثبت استفاده  اما ؛شوند مطالب باطل سازند، سد راه تکامل او می

 ی وت یافت. نمادهای خرافدس مثبتتوان با استمداد از نمادشناسی به اهداف  می ،شوند

 توانند عامل مهمی در تخریب باورهای مردم باشند. باطل یا شیطانی می

 آشناییسازی، انتقال فرهنگ،  فرهنگها نقش مهمی در  امروزه این واقعیت که رسانه

پذیری درازمدت  طور جامعه و همینانطباق با آن  ۀبا اجتماع و فراگیری نحوکودکان  ۀاولی

زیرا ه نیست؛ اثبات این موضوع ساد .است پذیرفته شدهطور گسترده  دارند، بهساالن  بزرگ

دیگر ات ناشی از محیط اجتماعی، خانواده و تأثیربقیۀ ها از  ی ازسوی رسانهتأثیرهر 
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این، بخش مهمی از هنجارها و وجودها و نهادهای اجتماعی مستقل نیست. با سازمان

شود  ای به افراد منتقل می گون رسانهگوناهای  برنامه ازطریقهای اجتماعی  شارز

 .(238 :۱394 ملکی، ۀزاد )حبیب

هزار ساعت  رسد، حدود شش سالگی می ا زمانی که کودک به پنجگوید ت برخی آمارها می

 ای هتجربساله  کودک پنجهر  .(629 :۱39۱)پاتر،  کند تلویزیونی مشاهده می ۀبرنام

ها  آنزیرا  ؛ای دارند تجربه، والدین سهم عمدهو در این هزارساعته از رسانه دارد  شش

تواند این تجربه  ریزی مناسب می برنامه بنابراین، ببیند.چیزی  نند کودک چهک تعیین می

نقش مهمی در تمام زندگی دارد. برخی  ،را بسیار غنی و پربار کند. پنج سال اول زندگی

گیری  یرد و رسانه در شکلگ سالگی شکل می هر فرد تا پنج اعتقاد دارند شخصیت اصلی

 (.۱82 :۱393 )محمدی، داردهزار ساعت نقش  شش ۀانداز این شخصیت به

صورت غیرمستقیم و  ها به های کامپیوتری، بسیاری از پیام زیها و با ها، فیلم در انیمیشن

از  ،که متوجه باشداینممکن است در یک فیلم، مخاطب بدون  شود؛ مثالً ضمنی القا می

 ها موجب پذیرش آن ا دریافت کند و تکرار این دریافتند تصویر پیامی رنشینی چ هم

های  اما همین پیام .کردنقد و بررسی  ن آن راتوا تا کشف نشود، نمیپیام شود.  پیام

توان گفت رسانه  می ،خود را بر مخاطب بگذارند. درواقع تأثیرتوانند  نشده می کشف

 (.2۱ همان،کند ) تحمیل می خود را به مردم ۀصورت نامحسوس خواست به

ترین  حتی کودکانهکنند.  همواره نکات مهمی را مطرح می ،اند هرچند سرگرمیها  رسانه

ها در بسیاری از  ترین مسائل زندگی بپردازند. رسانه توانند به جدی ها می انیمیشن

د و آید، اثرگذارن ها و مشکالتی که برای ما پیش می ها، گرایش ها، قضاوت گیری تصمیم

 (.36 همان،) استشان نامحسوس و آرام  تأثیر معموالً
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 نماد چیست؟

معنی نشانه،  ، در لغت بهشود در نظر گرفته می ۱سمبل ۀکلم ۀکه ترجم «نماد» ۀواژ

 نماد عموماً(. 2258: 2ج ،۱385 پور، آریاناست ) خاص یبا معنا یعالمت امظهر، شکل ی

 ۀشده و بر معنایی داللت دارد. رابط شیء کمابیش عینی است که جایگزین چیز دیگر

قرارداد است  نوعی و براساسنیست خودی  بین ظاهر و مفهوم نماد، ذاتی و خودبه

ها یا بیان  ری نشانهکارگی عبارت است از هنر به 2نمادگرایی(. 202: ۱385راد،  )محسنیان

دازی، نمایش موضوع مشهود یا محسوس. نمادپر ۀوسیل ی یا نامشهود بهموضوع نامرئ

تصاویر ذهنی توسط نماد است که از تداعی معانی و پیوستگی تصورات و مفهومی نمایش 

 .(۱37: ۱394 پور، حسن و آید )فوالدی و احساسات به دست می

و چگونه عمل  ها چیستند فته برای فهم این مسئله که نشانهیا تالش علمی نظام

 ای های نشانه نظام ۀمطالعکه به  است یعلمشناسی  نشانهشناسی نام دارد.  نشانه ،کنند می

پنهان در پس و ابزاری پژوهشی برای فهم حقیقت پردازد  میآن  ویلیأفرایندهای ت و

تواند به ما  شناسی می . نشانهاست ای ها و نمادهای فرهنگی و رسانه عالئم، رموز و نشانه

و دیگران در نقشی که خود همچنین ها و  های نشانه ها و نقش از داللت کمک کند تا

کنیم، آگاه شویم. با زندگی در جهانی که  ن حقایق و وقایع اجتماعی ایفا میبناکرد

ست بیاموزیم که حتی شوند، الزم ا های بصری هر لحظه در آن بیشتر می نشانه

رو، دانشمندان  . ازاینآیند به نظر می ها چیزی نیستند که ترین نشانه نمایانه واقع

ها و چگونگی  ه موضوع آن نشانهد کنکن ی از دانش بشر معرفی میا خهشناسی را شا نشانه

 (.۱0-7: ۱389هاست )تاجیک،  انسانانتقال معنا به ها برای  برد آنکار

ا نقش بسزایی ایف ،مدرن مدرن و فوق و اعم از بدوی ،جوامع ۀوجود نمادها در هم
                                                           
1. symbol 

2. symbolism 
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گیرد،  ورت مینمادها ص ازطریقاطاتی که جامعه و زندگی جمعی بدون ارتب .کند می

 ،گوییم ها حتی در زبانی که به آن سخن میزیرا استفاده از نماد ؛نیست کردنیتصور

قراردادی است که برای نامیدن  ینمادهای ،کنیم د. کلماتی که بر زبان جاری میکاربرد دار

 (.۱42: ۱394 پور، حسن و کنیم )فوالدی تفاده میها اس اشیا و افراد از آن

دلیل کاربرد زیاد  شود و این استعمال به معنادار نیز نماد گفته می به تصاویر و اشکال

تواند در  های معنایی نمادها می هرچند نظام ؛ها در نمادشناسی است تصاویر و شکل

موسیقی و اصوات، حرکات و اشارات فیزیکی و حتی نوع پوشش افراد نمود ظاهری و 

د، در این کتاب گفته ش «نماد» ۀی کلمرغم تعاریف مختلفی که برا علیبیرونی پیدا کند. 

تواند شامل انواع تصاویر، اشکال،  پردازیم که می ها و نمادهای بصری می به نشانه ما صرفاً

 ها و... باشد. رنگ

 چرا باید نمادها را بشناسیم؟

ی طوری که تصور زندگ به اند؛ کردههت ما را محاصره ها از همه ج هدر دنیای امروز، رسان

محصوالت به شمار  ۀکنند نوعی عرضه رسد. هر رسانه به غیرممکن به نظر می ،هبدون رسان

ها آشکارا به  یامهاست. برخی پ کردن پیام همان ردوبدلفقط رود که این عرضه  می

نمادهایی دریافت  ازطریق ها یاماز پ چشمگیریاما بخش  ؛شوند مخاطب منتقل می

 ارد.گذ که بر قسمت ناخودآگاه ذهن اثر میشود  می

 ۀراتر از معنای ذاتی و اولیفمعنایی پردازد،  شناسی و نمادشناسی می به نشانه کسی که

کند تا  دهد و تالش می ها را مدنظر قرار می شده توسط رسانه های ساخته ها و کلیشه پیام

کند  کند. در این مسیر، ابتدا تالش میبه ایده و تفکر مستتر در پشت آن پیام دست پیدا 

ای را  شناسانه های تحلیل نشانه سپس روش و ها را بیاید های موجود در پیام نشانه نمادها و

ورای پیام دست موجود در  عالوه بر معانی آشکار، به معانی ضمنی و تفکرتا کار گیرد  به
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 (.۱63: ۱387 یابد )آقاجانی،

هررا بایررد برره  قیررق نمادهررای بصررری موجررود در رسررانه برررای دسررتیابی برره معنررای د 

کردام بیرنش، نگررش یرا      ترا بفهمریم نمراد    کنریم  هرا توجره    هرای تصرویری در آن   نشانه

 مکتب خاص است.

ها مفاهیمی  های مختلف، مفاهیم متفاوتی داشته باشند. آن توانند برای گروه نمادها می

رود. این مفاهیم  های دینی و اجتماعی گوناگون فراتر می کنند که از محیط را منتقل می

. اهمیت کند منتقل میو پیام خود را غیرمستقیم سازد  میود را مخفی در ورای نمادها خ

شود که گروهی خاص برای اهداف خود از  نماد و نمادشناسی زمانی بیشتر احساس می

و در سطحی باالتر گذارند  می تأثیرو بر این مبنا بر افکار عمومی برند  میاین ترفند بهره 

روند و  پیش میراه چنان در این  وشمندی فراوان آن. این گروه با هشوند میبر آنان مسلط 

توان به اهدافشان  با نگاهی عمیق و تحلیلی میفقط  ورزند که کید میأمی خاص تئبر عال

ارند. امروزه نمادپردازی و ضددینی و انحرافی د ۀاین نمادها جنب بیشترِ آنکه حال ؛پی برد

شود  ای نوظهور و ضددین محسوب میه قهگرایی یکی از ابزارهای مهم و اصلی در فرنماد

ین ا از .آن، سعی در جذب مخاطب و جلب توجه اقشار مختلف مردم دارند ازطریقکه 

: ۱392مراثی،  و گیرند )قائمی در صدر قرار می پرستان ها، فراماسونرها و شیطان گروه

65). 

 ی بر کودکان و نوجوانان دارند؟تأثیرنمادها چه 

صرفاً گیرد. کودک در این دوره  ان کودکی شکل میهای فرهنگی در دور گرایش

بلکه  ؛کند ها را کشف یا خلق نمی مفاهیم فرهنگی است و خودش آن ۀکنند استفاده

 شود. رخدادهایی با سازکارهای جهان آشنا می ازطریق
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گناهی و معصومیت است که باید ازسوی  بی و مظهر احساسات پاک ییکودک ازسو

ای مستعد خرابی و  و تربیت شود. ازسوی دیگر، ناپخته و سوژه ساالن آموزش ببیند بزرگ

گناه است. آگاهی ما از نمادها و ایدئولوژی موجود در پس محصولی که کودکان ما 

کند تا  پذیری از آن هستند، به ما کمک میتأثیرها در حال تماشا و  رسانه ازطریق

با دیدی باز  ترتیب، این . بهکنیمای آگاه  کودکان و نوجوانان را برای شناخت متون رسانه

ای منفعل باقی بمانند  های رسانه نه اینکه دربرابر هجمه ،شوند میبه مخاطبی فعال تبدیل 

 (.۱۱: ۱39۱اطهری،  و زاده )نجف

استفاده از  ۀنحو ها در رسانه ۀهای پشت پرد ایدئولوژی و ناآگاهی از نمادها به یتوجه بی

صورت ناخواسته با  پذیری، به یند فرهنگاودک در فرشود که ک این نمادها، باعث می

شود  میسبب  ،صورت گسترده گیری از نمادها به ها همسو شود. بهره اهداف این رسانه

مراثی،  و )قائمی پیدا کندو با گذشت زمان به آن احساس مثبتی کند ذهن به آن عادت 

۱392 :65). 

 آنکه بدون عالئم، این رویارویی با که شود شاید برای بسیاری از والدین این سؤال مطرح

 تواند می یتأثیر چه ،باشد داشته ها آن از شناختی یا شود ها آن وجود متوجه کودکشان

وجود دارد که « ای آستانهزیرهای  محرک»شناسی مبحثی تحت عنوان  در روان. کند ایجاد

گفته  یرک حسبه هرگونه مح یا آستانهزیرمحرک . گوی این سؤال باشد تواند پاسخ می

این عبارت دیگر،  هبادراک آگاهانه باشد.  یبرا فرد مطلق ۀاز آستان تر نییکه پا شود می

 فرد، اندیشه،آگاهی ، بدون صورت دیداری و شنیداری باشند توانند به ها که می محرک

های  . این ویژگی باعث شده تا در برنامهددهن میقرار  تأثیر او را تحت رفتار و احساسات

 .شود برداری بهره ها گونه محرک شدت از این بهی یغاتتبل

ای  صورت زیرآستانه بهکه برخی نمادها  دربرابر ها یادگیرنده که جالب است بدانید

این  که اگرآن دارند؛ حال ها و احساساتی مثبت ، واکنششود ها نمایش داده می بدان
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حال  .گرفتند عی به خود میحالت تداف ،شد ها معرفی می صورت آگاهانه به آن به مفاهیم

تصور کنید مخاطب این محصوالت، کودک و نوجوانی است که هنوز شخصیت و هویتش 

 اش پذیری میزان آسیب آن حالت تدافعی در او وجود ندارد و قطعاً و طبیعتاًنگرفته شکل 

ی تحقیقات دادن پس از انجام ،سازمان ملل نیز چند دهه پیشزمینه  . دراینبیشتر است

 ای تهدیدات عمده ،ای مفاهیم فرهنگی ناشی از تلقینات فکری زیرآستانه»م کرد که اعال

 .(۱393)فارس،  «شوند محسوب می ،در سراسر جهان ،برای حقوق بشر
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 آشنایی با نمادهای بصری

ها را در  و آن لیشکال را به نماد تبدو اَ ایدارد، اش یکه به نمادپرداز یلیانسان با تما

 .گیرد به کار می ،یبصر یهنرها ژهیو ه، بهای مختلفهنریا ذهب م

 ان،هندسی، گیاهنمادهای  بندی کرد: توان دسته می گروه چندرا در  نمادها ،طور کلی به

ذکر است که گاه یک تصویر  شایان. ها، اعداد و اشکال، متون کهن و مقدس ات، رنگحیوان

گیرد تا بتواند معانی و مفاهیمی را به مخاطب  ای از این دسته نمادها بهره می هاز مجموع

های با مخاطب  کارگیری نمادها در رسانه کرد بهروی به باتوجه. در ادامه کندخود منتقل 

 پردازیم. به بررسی این دسته نمادها می ،کودک و نوجوان

 نمادهای هندسی

اهیم این مفگیرند.  عنوان نماد مورد استفاده قرار می اشکال هندسی مختلف، گاه به

 شود. اشکال در ادامه بیان می

 دایره

های تاریخی اهمیتی  سی است و در نمادگرایی تمام دورهترین شکل هند کاملدایره 

و  عتینماد حرکت جاودانه و چرخش مداوم و مستمر در طب ،ویژه داشته است. این شکل

 دایره ،عبارت دیگر به .ستها ها و سال ها، فصل ها، ماه شب و روز، هفته آمدوشد انگریب نیز
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 درپی ی پیها ای از لحظه مجموعه عبارت است از زمانی که است؛مفهوم زمان  دربردارندۀ

و  تیمعنو بودن، آرامش، الیلطافت، س ،ینماد نرم رهیدا .شوند دنبال هم تکرار می به که

ل صورت هماهنگ به یک نقطه می هها ب ر مرکز دایره تمام شعاعد است.بودن  یجهان آن

مرکزی در اوج کمال خویش  ۀکنند و تمامیت و یکپارچگی این خطوط در این نقط می

 .است

کنیم. در هنر  حضور دایره را فراوان مشاهده می ،دورو خاورِ هند در هنرهای بصری

 یها یبند بیترک ایکه هنرمند از کادر  میکن یبرخورد م یادیز یها به نمونهنیز  یرانیا

 است. استفاده کرده ای رهیدا

 

 نقش مانداالی هندی ( ۱) شکل
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 مربع

وجود  آندر  تیوضع نکردنرییبه تغ لیو سکون است و م یمربع نماد صالبت، استوار

. (که نماد آن دایره است)دربرابر آسمان  است نیمربع مظهر قدرت زم نیدارد. همچن

سمی کند که معرف کمال الهی است. مربع ازلحاظ تج چهار را تداعی میمربع عدد 

 ؛هست نیز «مکان» نماد مربع .، سکون و ثبات استاستقرار، استحکام ۀهندد نشان

 .هستند «زمان»که دایره و مارپیچ نماد  طور همان

تجسم دو عالم است. در هنر  ،در کنار دایره ۱مربع در شکل مانداال ،هندی در هنرِ

شکلی یابد که  مسیحی نیز مربع در شکل چلیپا )صلیبی با بازوهای برابر( تجسم می

 .شده از همان مانداالی هندی است متحول

 

                                                           

 یجهران هسرت   یبرا یعنوان نماد بهرود و  به کار میبودا و هندو  انیدر اد است که یهندس یجدول. مانداال ۱

 ییهرا  رهیر دا مانداالها .کرده است دایپ یادیبودا هم کاربرد ز نییدر آ یول ؛هندوست نی. اصل مانداال از داست

تمرکرز   یجدول مانرداال بررا   ۀریجو در درون انسان هستند. مرکز داو و جست شتنیتمرکز بر خو یبرا نینماد

 رهیر خود توجه شخص را به مرکرز دا  هبمانداال خود ی. اشکال متقارن هندسرود یکار مه ب ینید ۀمراقب نیدر ح

 .کنند یم جلب
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 نماد مربع در اشکال گوناگون ( 2) شکل

 ۀگرفته شده است. خانشیواترین حالت نمادین بهره  در اسالم از دو نماد دایره و مربع به

 اناناست که مسلمجهان است، مکعب عظیم سیاهی  انانگاه تمام مسلم خدا که قبله

در  .کنند آن را طواف میو بدون انقطاع ر حرکتی دوار ، هفت بار دهنگام مناسک حج به

گیرد که  حجاج قرار می وار دایرهاینجا مکعب که از تکرار مربع ایجاد شده، در مرکز حرکت 

 .باید آن را طواف کنند
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 منین محاط شدهؤم ۀمکرمه، نماد مربع کامل که با دایر ۀمک ( 3) شکل

 مثلث

شرکل برر    نیر کره ا  یب اسرت. هنگرام  نمراد همراهنگی و تناسر    ،االضالع مثلث متساوی

کرروه  کیرراسررت و مثررل  یاشررکال هندسرر نیدارتریرراز پا رد،یررگ یخررود قرررار مرر ۀقاعررد

کرامالً   یحرالت  ،ردیر چنانچره برر ر س خرود قررار گ     ،رسرد. در مقابرل   یاستوار به نظرر مر  

و  یتهرراجم یکرره دارد، حررالت یتنررد یایررزوا دلیررل و متزلررزل دارد. مثلررث برره داریررناپا

 (.۱395عنبرستانی، ) دار دارد جهت
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 اهرام مصر ( 4) شکل

ایم که هر مفهوم  خ ادیان به سه مفهوم مختلف داشتهشماری در تاری بی ۀگان ترکیبات سه

شکلی  نمادهای تصویری مثلثی ها غالباً این تثلیث .های مثلث بوده است س یکی از ر

 (.۱395ماهی،  )رمضان اند داشته

 گیاهی هاینماد

. اند داشته، در تفکر بشر جایگاهی خاص ندبشر ۀنابع تغذیدلیل اینکه از م گیاهان به

است. از  ینماد زندگ ،ییزدن و شکوفا چون جوانه ،اش یستیتحوالت ز لیدل درخت به

دواندنش در  شهیدرخت را مظهر اعتال و ر شاخه در آسمان گستراندنِ توان یم یدگاهید

تقدس، نماد باروری،  همچنین درخت مظهردانست.  تیو قائم یخاک را مظهر استوار

طراوت است. نزدیکی و دوستی انسان با درخت از آغاز خلقت  ۀگستری و نمون نشاط، سایه

 (.7و  6: ۱393)دادور،  کوت بوده استلو در باغ م

مرراری، نقاشرری و  ماننررد مع ،نمادهررای گیرراهی در هنرهررای متنرروع اقرروام مختلررف    

گیاهرران  از برخرری ،ینبرررا عررالوههررای مختلررف صررنایع دسررتی حضررور دارنررد.    شرراخه
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هرای   نمونره در ادامره  کره   کننرد  فراهیم خاصری را بره مخاطرب منتقرل مری      متنهرایی   به

 کنیم. را مرور میها  آنتر  معروف

 سرو درخت

سبزبودنش  شهیهم دلیل که به یدرخت ؛درخت سرو است ،از انواع درختان مقدس یکی

 ترین قامت شخوو  نیباتریز وسر ختدر .دارد یطوالن اریبس یاست و عمر خزان یب

 ییوهوا بد آب وضعیتدر  همچنین .ستآزاد ا تعلق ازو  هدد مین هم ربا که ستا ختدر

 )قهرمانی استقامت و آزادگی است ی،جاودانگ ی،نماد زندگ ،مقاوم است. به همین دلیل

 است شناخته شده رانیدرخت ا یعنوان نماد مل به ایدرخت سرو در دن .(۱393مخسری، 

 .تا( ، بیالف پدیا )ویکی

 

 های قدیم ایران معمارینماد درخت سرو در  ( 5) شکل
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 نخل

نمادی از باروری داشته،  ۀجنب شهای نکه میوهایدلیل  مقدسی است و به نخل نیز درخت

النهرین باستان و  نخل یک منبع مهم غذایی در بین آبادانی و فراوانی بوده است.زندگی، 

برخی نخل را نماد کشور عربستان  .(48و  47 :۱394شافعی،  و )مبینی ایران بوده است

 .پدیا ب، بی تا( )ویکی دانند می

 

 عنوان نماد نخل به ( 6) شکل

 درخت زیتون

، عالمت از آن یاد شده یحیو مس یهودیطور مشترک در سنت  که به تونیدرخت ز

ارتباط  با نور متبرک است که یدرخت تونیدرخت ز زیاسالم ن نیمب نیدر د صلح است.

همچنین  .ندا هکرد یها را روشن م چراغ تونیکه از روغن ز دلیل نیه اب دیشا دارد؛

لغات مقدس  نیو همچن یاله یاز اسما یکیچراکه  ؛مقدس است تونیدرخت زگویند  می

 .(۱393مخسری،  قهرمانی) درج شده است شیها بر برگ یگرید

 تاج. است نماد صلح، باروری، تصفیه، تزکیه، پیروزی و پاداش بوده برگ درخت زیتون
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 یها یشده و در باز دهیچیپ یا دور حلقه هاست که ب تونیاز درخت ز یا شاخه تون،یز

 است. شده یبه قهرمان اعطا م ونانی کیالمپ یباستان

عنررروان نمررراد صرررلح  بررره زیررردر پررررچم سرررازمان ملرررل متحرررد ن ترررونیز ۀشررراخ

 .تا( پدیا ج، بی )ویکی است استفاده شده

 

 ملل متحد زیتون در پرچم سازمان ۀشاخ ( 7) شکل

 نمادهای حیوانی

ها، امیدها و نمایش  نقوش حیوانی نیز از دیرباز مورد توجه انسان بوده و برای بیان بیم

های  نقاشی (.۱0 :۱393)دادور،  شده است ی آسمانی از این نقوش استفاده میها قدرت

ندی فراوان ات که با هنرمطور کامل از تصاویر حیوان به در غارها تقریباً سنگی پارینه عهد

کند قصد از ترسیم  یل زیادی وجود دارد که ثابت میشود. دال اند، تشکیل می نقش شده

این تصاویر به نوعی جادو  است. ساختن طبیعت بوده این اشکال چیزی بیش از منعکس

 شود. انسان در شکار حقیقی آن موفق می ،با کشتن نمادین حیوان داللت دارد که

ۀ زیو غر انسان ناخودآگاه ریضم قیعم یها هیال ۀنمونه و نشان وشگونه نق تعبیری، این به

از  یریها و تصاو جنبه شوند، یم دهید ها یاشقو ن اهایکه اغلب در رؤ یواناتی. حاوست
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 یانسان قیعم یها شیدربرابر گرا یا نهیو مانند آ دهند یانسان را نشان م ۀدیچیپ عتیطب

 .(۱396)شجاعی،  هستند

 گاو

 مظهر عالوه، به ست.ا یشزا وینیرو  مذکر صلا مظهر نر وگا. ه استگاو نماد ما

در  شایع یپرستش گاو نر رسماست.  رتقد نشانۀ و همچنین مینز دنماو  حاصلخیزی

م و وو ر ونانیبعدها به  وو هندوستان بود  ترانهیباستان، شرق مد ۀانیمصر، خاورم

 درما انبهعنو گاهی دهما وگا(. 8: ۱394، موسوی) کرد تیسرا زیاز اروپا ن ییها بخش

در  وست. گاا مثل تولید منشأ و مینز مولد وینیر همچنین ست.ا حمطر کبیر

 .(69: ۱389)بهمنی،  ستا یبدو  خوبیو  یکیرتاو  رنو دنبراز  دینما نیایرا یها رهسطوا

مقدس است  یوانیو ح یگاو مظهر بارور ،. در تفکر هندودوسر مظهر مصر است ۀگاو ماد

 .(Almeyda, 1395) آرزوهاست ۀماده برآورند گاوِو 

 عقاب

های  در بین رومیان قدیم عقاب دارای جایگاه باالیی بود و از این پرنده تصاویر و مجسمه

 تکبردادند که سرشار از غرور و  ای نشان می گونه ساختند و چشمان او را به فراوانی می

 کردند های سلطنتی استفاده می برای نشان بود. در بسیاری از کشورها از تصویر این پرنده

ن پرنده را طرح عقاب در نشان کشور آمریکا، ای از استفاده به باتوجه. (۱394)جوهری، 

جمهوری  تصویر عقاب روی مهر ریاست .(۱392)شعبان، دانند  نماد این کشور نیز می

ر این پرنده وجود دارد. تصوی آرم آژانس جاسوسی امنیت ملی آمریکا و ایاالت متحده

نیز این  ی این کشورها برخی از سکه است. در نیروی هوایی این کشور ۀنشان همچنین

 .نشان وجود دارد
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 تصویر عقاب در نشان کشور آمریکا ( 8) شکل

 پاندا

این  و استمترادف با نام کشور چین  «پاندا»نام  .زیستگاه پاندا است ،چین مرکزی

تصویر خرس پاندا  .(8: ۱394)موسوی،  دکن ملی تلقی می ای ینهگنج همچونجانور را 

است. در  مربوط به چین مدرن حک شده پالتین و طال و نقره های کهس روی بسیاری از

د، پدیا  )ویکی است با عکس و اسم خرس پاندا منتشر شده هاییتمبر حتی این کشور

 .تا( بی

 

 بر روی یک تمبر کشور چین تصویر پاندا ( 9) شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 بز

شده است و با  های گاو پرستیده می ها و گله عنوان تجسم باروری انسان بز روزگاری به

 بز آمده است. در اساطیر یونانی، سومری یکسان و برابر به شمار می خدای حاصلخیزی

 .(۱257 :۱393شده است )معصومی،  برای ژوپیتر رومی مقدس محسوب می

 

 تصویر بز در نمادهای اساطیر یونانی ( ۱0) شکل

 خرس

قهرمان  کیاست که از او  نیمتضاد است و هم یو نمادها میمفاه ۀخرس دربردارند
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جمع شده که سمبل  یوانیو هجوم در ح یطلب . قدرت، شجاعت، سلطهاست ساخته

 یها یگژیو ،رو نیازا .است زخواریچ آرامش و سخاوت است. خرس مانند انسان همه

 ریاتحاد جماه ۀنشان ایخرس عالمت  .(۱396)رعیت،  را دارد خواراناهیخواران و گ گوشت

 .تا( ، بیAnimalSake) ( ،۱394)نیرومند،  کنونی است ۀیا روسی سابق یشورو

 

 نماد کشور روسیه ،خرس ( ۱۱) شکل

 خوک

 ای چیزیشود. وقتی از این سمبل بر ی شناخته میدیو الق یناپاک ،یدیخوک سمبل پل

 .(۱394)نیرومند،  آن را دارند تخریب قصدکنند،  استفاده می

 

 عنوان نماد ها به رنگاستفاده از 

تواند بر روی احساسات و حاالت  و می زندگی انسان دارد رنگ نقش بسیار مهمی در
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ش در ذهن افراد بگذارد. رنگ ابزار مهمی برای ارتباط است و باعث واکن تأثیر آدمی

در تواند مربوط به تجربیات گذشته یا فرهنگ هر فرد باشد.  ها می شود. معنای رنگ می

و  ککود انشمخاطب ی کههای پرکاربرد در رسانه یها به بررسی مفهوم برخی رنگ ،ادامه

 (تا بیکاتبان،  ؛۱390)عصر علم،  شود پرداخته می ،اند نوجوان

 قرمز

 ،یداریدرت و پا، جنگ، خطر، قیبا انرژ ،نیبنابرا .قرمز رنگ آتش و خون است

 یآتش و ازطرف ادآوریدر شرق، رنگ قرمز  و عشق همراه است. التی، تمادیاحساسات شد

 در، نماد رنگ قرمز است. سرخ جنوب ۀپرند ،ققنوس. استتولد دوباره  ۀدهند نشان

 است. (یگناهان شهوان ژهیو به)گناه  ادآوری، رنگ قرمز تیحیو مس تیهودیمذاهب 

 یآب

همچنین آبی  شود. یهمراه م یداریبا عمق و پا عموماً ست وایدر رنگ آسمان و یآب

نفس، هوش و  و خرد، اعتمادبه ی، هوشمندی، صداقت و وفادارقتیو حق ینماد راست

گره خورده  یسرد شدت با آرامش و خون به این رنگ و بهشت است. یذکاوت، جوانمرد

 ن است.بودایر یتقوا و ب ۀدهند ها نشان نماد میان درآبی  .است

از تقدس  یا نشانه ها یو غرب ها یشرق انیدارد و در م یو آسمان یاله ییمعنا یآب رنگ

 آن س ازمقد یها و مکان هاهینیمساجد، حس یها یکار یدر کاش ،لیدل نیاست. به هم

 .شدیندیانسان به ملکوت ب کند یرنگ کمک م نیا. کنند یاستفاده م

آبی رنگ  است، به یاخالق لیتمام فضا یارا که دار میحضرت مر راهنی، پانیحیمس

 .اوست یحفظ جان و جاودانگ ۀدهند که نشان کردند یم ینقاش یآسمان
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 زرد

زرد اثر  همراه است. یو انرژ عقل ،یشاد با لذت، است. دیزرد رنگ تابش خورش

 نیچنهماین رنگ . دانند یذهن و تفکر برتر م ۀنشان و آن را کننده و محبت دارد گرم

 .دهد یرا به ما نشان م یو سرخوش ی، شادمانای، عروج انبییجو لتی، فضگرما و یروشن

 ینارنج

، تابش یبا شاد ،نیبنابرا رنگ زرد. یرنگ قرمز و شاد یانرژ تلفیقی است از ینارنج

، ی، شادیفتگیو ش ییدایش ت،یو جد رتیغ نشانگر یو گرما همراه است. نارنج دیخورش

 .است یو سازندگ تیخالق

 .دهد یرا نشان م ریکو یها ابانیغروب آفتاب است و شکوه و عظمت ب رنگ  ینارنج

 سبز

رنگ  نیا است. یو بارور یزی، حاصلخینظم، تازگ سمبل رشد، است. عتیطب رنگ  ،سبز

و  ییو رها یآزاد یمعن سبز به رنگ. کند میالقا  مخاطبرا به  یدیاحساس آرامش شد

بودنش  بخش آرام دلیل سبز به رنگ .کند یم یرا تداع یاست و حس آبادان یزندگ ۀنشان

 شده است. یو سالمت در جهان معرف یمنیعنوان رنگ ا به

در  دهیو عق مانیا ۀاسالم، رنگ سبز نشان در. دانند میگ سبز را نماد مسلمانان برخی رن

در جهان عالوه،  به .است امتیروز ق ۀنشان نیو همچن ی، توکل به خدا، بقا و جاودانگنید

 .(۱388گوی دینی، و )گفت است تیب وب به اهلسمناین رنگ م اسال

 دیسف

رنگ  نیا رسد یبه نظر م. ، خلوص و بکربودن استی، پاکیهمراه با نور، خوبسفید 
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ها و نمادها مظهر  در نشانسفید . استبودن  و پاک تیامن یمعن بهو بودن  نشان کامل

 .صلح است ۀنشان دیادن پرچم سفد در تمام کشورها تکان است. یشیآال یو ب یوفادار

 اهیس

ها  در نشان. و مرموزبودن همراه است طانی، مرگ، شتی، رسمیرنگ با قدرت، بزرگ نیا

رنگ  یاکثر جوامع غرب در .بودن است و مبهم یرازدار و ترس و ها مظهر غم و اندوه و نماد

ها  ز ناشناختهو ترس ا یکیبا تار اهیس رنگ. است یسپار مرگ، عزا و خاک ادآوری اهیس

 .آورد یرا به خاطر م ییجادو ای یعیطب مافوق یروهایارتباط دارد و ن

 یخاکستر

که  ییها داستان به. کنند یاستفاده م یزندگ ییماورا ۀدادن جنب نشان یرنگ برا نیا از

. ندیگو یم ی، خاکسترندیآ یانسان م دنیبه د گرید یایکه از دن یارواح و کسان ۀدربار

 در. کند یپنهان م ،است انیابهام و رنگ ابر و مه است و گاه آنچه را نما ۀننشا یخاکستر

 .است قیحکمت عم ۀنشان یباستان، رنگ خاکستر انیهودی یها اسطوره

 عنوان نماد استفاده از اعداد به

و شاگردانش اعداد  ثاغورثیف. دارندو آمار  اتیاضیر ژهیو در علم و به یاعداد نقش مهم

 ؛اعداد فقط برای شمارش نیستند. اما برخی اعتقاد دارند که دانستند یم مقتدر اریرا بس

ترین  اند و تفسیر اعداد یکی از قدیمی بلکه از ایام قدیم با نمادها در ارتباط تنگاتنگ بوده

عداد که . در ادامه به معرفی برخی اشود علم بررسی نمادها محسوب میهای  شاخه

 پردازیم. می ،شوند عنوان نماد شناخته می به
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 یکعدد 

انسان است که  نیرمز اولنیز است.  گانهی یو رمز خدا «واحد»و  «احد» یمعن به کی

نین یک را نماد انسان ایستاده همچ خلق شده است. یعیطب یماورا یدست موجود به

: ۱387)فضائلی، دارد ایستادن است که توانایی ای  موجود زندهیگانه زیرا انسان  ؛دانند می

638). 

 شش

طاس  ،در غرباین عدد . استمعنی عشق، تندرستی، زیبایی، شانس و بخت  شش به

ستارۀ  ،های متقاطع ثلمث ،گانۀ چرخ شمسی پرتوهای شش .شود برنده محسوب می

 مظهر اعتدالاین عدد . شود از آن استخراج میپر یا خاتم سلیمان و موازنۀ کامل نیز  شش

 .رود به شمار می رسیدن به مقصودو 

. است را در ششمین روز آفرینش بیان کرده ،یعنی آدم و حوا ،ورات، خلقت انسانت

هفته  این موضوع، به باتوجه. ه استجهان را در شش روز تمام کردآفرینش خدا  گویند می

در این عدد  .باشد شش روز کاری و یک روز تعطیل شاملای تنظیم شده که  گونه به

 ت.اس بودن کامل و ت، نماد کمالیمسیح

 نه

ماه وقت الزم دارد تا  9 عتیطب است. سندگانیبخش دانشمندان و نو الهاماین عدد 

 کودک درآورد. کی صورت بهنطفه را در شکم مادر 

با  9 ، عدددر فرهنگ چینی. ستتا 9سرود فرشتگان تعداد  یان،حیمس یسایدر کل

 9 ین فرهنگ،در ا نزدیکی دارد و سمبل قدرت و جادوست. ۀمفهوم اژدهای چینی رابط

فرزند دارد و ازآنجاکه  9ویژگی هستند. اژدها  9گونه اژدها وجود دارد و هرکدام دارای 
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جای شهر ممنوعه  ر جایرا د 9رود، عدد  ور به کار میتعنوان سمبل امپرا اژدها معموالً به

 .رود تزیینی نیز بسیار به کار می یتوان دید و حتی روی ظروف و اشیا وفور می به

ضمن  ؛ستاسمبل کمال و تعالی  ،رقمی عنوان باالترین عدد تک به 9ین بهائیت در آی

گوش سمبل  نه ۀمعموالً یک ستار است. 9 برابر با در حروف ابجد «بها» ۀاینکه خود کلم

 .(۱39۱)ابراهیمی،  این آیین است

ها اشاره  ماسون ۀزنجیر ۀ. این عدد به حلقستها نخستین عدد مقدس فراماسون 9عدد 

جوی و نمادی است از تعداد استادانی که در جست 9 شود. ارد که از نه نفر تشکیل مید

یین آاستادی در  ۀهای درج ضربه. رفتند( فرماسونری ای اسطوره های شخصیت )از ۱یرامه

 .استضربه  9نیز فراماسونری 

 سیزده

 زدهی)ع( سیسیکه در شب مرگ حضرت ع لیدل نیبه ا دیشا ؛دانند یعدد را شوم م نیا

در شام آخر  ،هودای یعنی ،یسیحضرت ع یحوار نیزدهمیسو  حاضر بودند زینفر بر سر م

 کرد. انتیخ حیبه مس

 ؛با طالعی نحس مورد لعن و نفرین قرار گرفته ۱3رسد که عدد  به نظر می چنین

ای  ند و خطوط هواپیمایی عالقها سیزده گریزان ۀها از داشتن طبق طوری که ساختمان به

گذاری  را با نام دیگری شماره ۱3 ۀها اتاق شمار یا هتل از در این تاریخ ندارندبه پرو

دستور پاپ  های معبد به شوالیه ۱307اکتبر  ۱3پس از اینکه در روز جمعه  کنند. می

                                                           

 ،کمک کردند رامیکه به ه یشاگردان. را ساخته استسلیمان معبد  رامینام ه به یشخص گویند می انیهود. ی۱

وردند آفشار  رامیها به ه نآاز  یتعداد است.بوده  رامیخاص داشتند و تمام رمزها در دست ه یخود رمز یبرا

نفر از معماران  9 .کنند میتکه  را تکه اوها  نآو  کند میمقاومت  رامیه یول ید؛بگو ها آن به ارمزها ر نیکه ا

 .کنند میزنده  دوباره او را و چسبانند میو قطعات بدن او را به هم  روند می رامیدنبال ه به
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 .ها وارد شده است سیزدهم به فرهنگ غربی ۀدستگیر و کشته شدند، جمع

 

 ونه شصت

 ستا آن ۀخرچنگ و پنج ۀدهند شود که نشان یم عنوان نماد سرطان شناخته به 69عدد 

(Astro Style, nd).  نیز  ر چین باستان و برخی هنرهای رزمید ۱«ین یانگی»این نماد در

ست که چگونه نیروهای متضاد در ا آن ۀدهند معنای تعادل است و نشان و به کاربرد دارد

 rising up the ladder of) ندیاب یا به هم وابستگی میکنند  میتعامل  دنیای طبیعی با هم

love, nd). 

و بیانگر نوعی عمل جنسی  پرستی یکی از نمادهای مبتذل در شیطانهمچنین  69 عدد

ه پرداخت طانیش یسایکل میبه اظهار تعال ۱969در سال  طانیش لیانج گویند می. است

 .(rising up the ladder of love, 2011 ؛۱39۱، و کشف اسرار ینمادشناساست )

 نمادهای اساطیری

است که  لیقدر اص آن شود، یم دهیکش رونیبشر ب ۀو خاطر خیتار یها هیکه از ال یزیچ

آشنا  ینام ظاهر به ،ندیآ یکه از گذشته م یمیاست. مفاه گذارتأثیر یریطور چشمگ به

 .اند ثبت شدهناخودآگاه  ریدر ضمباوری هستند که  قیعمهای  الیهدر  لیودارند؛ 

جمله به  نیدرک مفهوم ا .استآمیز  شکلی اغراق بهبشر  تیهو انیبقیقت، درح اسطوره

معرف تواند  میطور که اسطوره  همان .کند یکمک م هنردر  یریاساط میدرک مفاه

تواند ارزش یا  گرفته از اسطوره نیز می بهرهنماد ، یا ضدارزش خاص باشد داستان و ارزش

                                                           

 باستان به نظام جهان انینیاست در نگرش چ یمفهوم. ۱۱
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داستان  یبازخوانتا با  کند میروشن را ترس یامیپو کند را در مخاطب خود تثبیت  یباور

خاص  یگاهیجامدنظر خود، هدف  و شعاربرای خودآگاه مخاطب،  نا ریاسطوره در ضم

 .(۱395)منصوری،  زدبسا

ها هستند.  هایی از این اسطوره نمونههای باستانی جهان،  های آیین خدایان و الهه

 هایی اند؛ تمدن تاریخی ۀبقاکه دارای س گردند برمی هایی ها به تمدن اسطورهبنابراین، 

 آمریکای التین.و  یونان، ایران، هندمانند روم، مصر، 

 شود ن در شکل زیر مشاهده میای از نمادهای اساطیری مربوط به مصر باستا نمونه

 :(۱393)نمادها و اساطیر، 
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 ای از نمادهای مصر باستان مجموعه ( ۱2) شکل

 ،که به تمدن روم و یونان باستان تعلق دارد ای از نمادهایی یا در شکل زیر مجموعه

 :شود دیده می
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 ای از نمادهای روم و یونان باستان مجموعه ( ۱3) شکل

 های ایرانی چون میترا ساطیری مربوط به الههدر شکل زیر نیز تعدادی از نمادهای ا

 :شود دیده می (آتش ۀاله)آذر  و (باران ۀاله)آناهیتا ، (مهر ۀاله)
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 یرانینمادهای اساطیری ا ( ۱4) شکل

این  ۀهریک از این نمادهای اساطیری، معنا و مفهومی پشت سر دارند که از حوصل

ها  ها از آن ، انیمیشنها ها، فیلم ها، تصویرسازی کتاب خارج است. اما هنرمندان در معماری

به مخاطب  ،هنر خود ۀشده در پشت آن نماد را حین ارائ گیرند تا مفاهیم ارائه بهره می

 منتقل کنند.

 ایر نمادهاس

در ادامه به  روند. به کار میاد و نشانه عنوان نم اشکال و تصاویر دیگری نیز هستند که به

 پردازیم. رد میبرخی از این موا
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 پرچم

تعلق  ی خاصبه کشورممکن است ها  . پرچمروند به کار میان نماد عنو ها خود به پرچم

که در جهان  یکشورهای . طبیعتاًخاص مرتبط باشند یرویداد یا تفکر اب یا داشته باشند

 تر است. شده ا منتقل کرده و شناختهپرچمشان نیز معنا و مفهوم بیشتری ر ند،گذارترتأثیر

پرچم صلیب یا کند.  مفاهیم ورزش را به ذهن متبادر میپرچم رویدادی مانند المپیک، 

و  ها ی انسانتسکین دردهادوستانه برای  های انسان حمایت ۀدهند احمر نشان سرخ و هالل

 مین سالمت و برقراری صلح و دوستی است.أت

 های حمایتی ترتیب نماد ورزش و کمک احمر به پرچم المپیک و صلیب سرخ و هالل ( ۱5) شکل

های خاص خود استفاده  ز از پرچمبازان نی جنس داعش یا همهایی مانند  ها و گروه تفکر

 کنند. می
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 پرچم داعش ( ۱6) شکل

 

 

 بازان جنس پرچم هم ( ۱7) شکل

 مهم یها و مکان ها ساختمان

توانند خود معرف مفهوم خراص یرا    هم و مشهور یا بناهای خاص نیز میم یها ساختمان

آن سراختمان را بره ذهرن متبرادر      بامرتبط  و مکان کشور صی باشند و غالباًبخصومکان 

یا ساختمان برج سراعت بیرگ    است آزادی در آمریکا نماد این کشور ۀمجسم . مثالًسازند

 آورد. می یاده را ب لندنبن، 
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 نماد کشورهای آمریکا و انگلستان ،آزادی و برج ساعت ۀمجسم ( ۱8) شکل

 همچنین کاخ کرملین نماد کشور روسیه است.

 

 نماد کشور روسیه ،کاخ کرملین ( ۱9) شکل
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آبشار نیاگارا  جاد کنند. مثالًتوانند نقشی مشابه ای اص نیز میهای طبیعی خ مکان

این کشور یادآور مصر  ۀگان سهیا اهرام  کند مفهوم آمریکا را به مخاطب منتقلتواند  می

 .است

 

 و مصر نماد کشورهای آمریکااهرام مصر و آبشار نیاگارا،  ( 20) شکل

 ها و مشاهیر شخصیت

ها و مشاهیر معروف جهانی یا مربوط به یک کشور نیز بسته به اینکه از چه  شخصیت

 نماد محسوب شوند.ممکن است معروف باشند، نظر 

مؤلف و بشردوست  مدار، استیس ز،یست۱دیتارآپا یانقالب ماندالنلسون  ،نمونه برای

است که در انتخابات  یجنوب یقایآفر جمهور سیرئ نینخست است. او یجنوب ییقایآفر

مبارزاتی که در مقابل نژادپرستی انجام داده و  ازنظر ویشد.  دهیبرگز یعموم کیدمکرات

و  یآزادعنوان نماد  به ،فکراتی که داشتهت دلیل به نیز هایی که در این راه کشیده و سختی

 .(20۱3ورد، اگفت )ویکی است شدهشناخته در سراسر جهان  یبرابر

                                                           

 . نژادپرستی۱
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 نماد مبارزه با نژادپرستی و آزادی و برابری ،نلسون ماندال ( 2۱) شکل

 بدون خشونت، مقاومت، ۀبارزنمادی از م ،علیه استعمار یعنوان مبارز گاندی نیز به

 یوشود.  صلح و آشتی در جهان شناخته می، سادگی ،عزت نفس ،ها عشق به انسان

بلکه ابزاری برای خدمت به مردمش بود. او قلبی  ؛گاه قدرت را برای لذت نخواست هیچ

چنین نماد کشور هند محسوب هم و داشت مملو از ایمان به خدا و محبت به مردم

 .(۱395خرد،  ۀ)اندیشکد شود می

 

 هانصلح و آشتی در جنماد هند و  ،گاندی ( 22) شکل

عنوان نمادی از مهربانی و حمایت از فقرا در سرتاسر جهان شناخته  همواره بهمادر ترزا 
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در هند  هیریمبلغان خ تیجمع ۀکنند سیو تأس ییایآلبان ککاتولی ۀراهب. او شده است

بخش  تمام زندگی خود را صرف نیکوکاری و مبارزه با فقر کرد و امروزه الهاممادر ترزا  بود.

 های بشردوستانه است کارهای خیرخواهانه و فعالیت دادن ری برای انجامافراد بسیا

(Manodeliar ،۱396). 

 

 

 از فقرا تیو حما یمهرباننماد  ،مادر ترزا ( 23) شکل

تختی نماد جوانمردی و  ،مثال برایبرخی نمادها نیز به کشور خودمان تعلق دارد. 

نماد شعر و ادب عنوان  هبفردوسی و سعدی  فرهنگ پهلوانی در تاریخ معاصر کشور است.

ی و در مقابل تفکرات استکبار یستادگینماد اشوند. یا شهید حججی  فارسی شناخته می

 شهادت شجاعانه و مظلومانه است. نیز و ریافراط و تکف هیمقاومت عل
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 نماد شهادت شجاعانه و مظلومانه ،شهید حججی ( 24) شکل
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 استفاده از نمادها توسط تفکرات انحرافی

منظور تبیین و تثبیت افکار و  پرستی و فراماسونری به های انحرافی مانند شیطان فرقه

 کنند. گسترده از نمادها استفاده می صورت به ،عقاید خود

ترکیبی از نمادهای هندسی، حیوانی،  نمادهای مورداستفاده در این نوع تفکرات، غالباً

ها توضیح  آن بارۀدر فصل قبل در ها، اعداد، نمادهای اساطیری و... است که گیاهی، رنگ

 رود، ی که به کار مینمادهر تا  شود میگرفتن از ترکیبی از نمادها باعث  داده شد. بهره

 معانی متعددی را به اذهان متبادر کند.

 گریرا که در د ییاز نمادها یاریبسهای انحرافی،  جریانامروزه ذکر است که  شایان

. ندا کرده تصاحبها را  و آنسود خود به کار گرفته  بهد، ندار شهیها ر ها و مسلک نییآ

 نیاز ا یا است. پارهآن  تیو تثب افکار خودداربودن  شهی، اثبات رکار نیها از ا آن هدف

ی مانند هندو و شرقهای  آیینبه  گرید یو بعض ونانیمصر و  یباستان یها تمدن بهنمادها 

برای  لیبد یب یقدرت و متنوع، ایگو یدهااز نما یبرخوردارتعلق دارند. ازآنجاکه  بودا

جریانات ها به نییو آ ها انیجر گرید یدادن نمادها نسبت، شود محسوب می آن ۀدارند
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 است انو کمک ناخواسته به آن یمرام انحراف آن غیتبل یبرا میمستقریتالش غ ،انحرافی

 .(۱396)تبیان، 

پردازیم و  در این نوع تفکرات می پراستفادهدر این فصل ابتدا به معرفی برخی نمادهای 

دلخواه کنند مفاهیم  که چگونه منحرفان تالش می کنیم میرا مطرح در ادامه این موضوع 

  .کنندمأنوس و او را با این مفاهیم بیندازند خود را در ذهن مخاطب جا 

 های انحرافی معرفی نمادهای مورداستفاده در فرقه

ظاهر مبارزه با خرافات و  ها به ماسوناست. ی نیضدد یمخف انیجر کی یفراماسونر

 ،انیمبارزه با اد شاندر اصل هدف یول ند؛کن می مطرحهدف خود عنوان  بهکهنه را  دیعقا

در  ییگرا طانیو ش یجادوگر ۀکنندایاح توان یها را م فراماسون. است ،اسالم نید از جمله

. اعتقاد ندارد ییبه خدا دیدج یپرست طانیش. دانست یالدیاروپا در قرن شانزدهم م ۀقار

اعتقاد دارد که انسان  یپرست طانینوع ش نیا .داند یدربرابر خود مسئول م فقطها را  انسان

اعتقاد  نیهم ا لیدل نیبه هم .دهد صیتواند راه درست و غلط را تشخ یم ییتنها به

اعتقاد  نیا در طانیش .تا( )بیتوته، بی دشو یشناخته م یاعتقاد فلسف کیعنوان  به شتریب

قدرت و  ۀنشان نی، مرگ، بهتریشهوان عتی، طبعتیطب یکیتار یروینماد ن

 بودن است. ضدمذهب

 2هرا  و ماسرون  ۱هرا  هرای انحرافری یهرود ماننرد کابالیسرت      از فرقه ها غالباً افکار این گروه

                                                           
 .شود یاطالق م هودیقوم  ۀعرفان و تصوف خودساخت یکه به نوع است یکاباال نام. ۱

و  یاقتصاد ،یاسیس یجهان و اکثر وجوه زندگ یها است که بر ارکان دولت یمنظم جهان التیتشک کی یماسونر. 2

 یمخف التیتشک یو دارا دهیچیپ یا فرقه یکند. فراماسونر یهم آزادانه عمل م اریاست و بس افتهیجوامع، سلطه  یفرهنگ

دخالت و  یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیمسائل س یاریدر بس یعیوس اریبس ۀو با عمق و دامن یجهان یاست که در سطح

 داشته و دارد. ینقش مؤثر خیتار ۀعمد  یدادهایاز رو یاریو در بس کند میاعمال نظر 
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 .است سرچشمه گرفته

 م.پردازی های انحرافی می این فرقهدر ادامه به برخی از نمادهای مشهور 

 ۱صلیب وارونه

پرستان  طانیشپرستی صلیب وارونه یا ضدمسیح است.  هورترین عالمت تفکر شیطانمش

 انیحیبا مس یخاص یخصومت و دشمن ،اند ستادهیا انیدرواقع در مقابل تمام اد نکهیباا

 .دهند یآنان را مورد استهزا قرار م یعالئم و نمادها ،علت نیبه هم .دارند

 صلیب وارونه ( 25) شکل

 

 2ضلعی وارونه پنج

 

                                                           
1. Upside down cross 
2. Inverted Pentagram 
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این عالمت از که به شیطان تعلق دارد.  است صبح، نامی ۀستار ۀنشانضلعی وارونه یا  پنج

شود.  برای احضار ارواح شیطانی استفاده می ها فراماسون در مراسم مخفیانه و جادوگری

به کار پرستان با دو ضلع در باال و ملحدان با یک ضلع در باال  این عالمت را شیطان

 شود. ای نیز به دور آن کشیده می گاه دایره. برند می

 

 پرستی نماد شیطان ،پر پنج ۀستار ( 26) شکل

 نیو مانرردگارتر نیقدرتمنرردتر ن،یتررر از مهررم یکرریپنترراگرام  ایرر پررر پررنج ۀسررتار

 ۱یهرا  انیر ما ،عالمرت در فرهنرگ و تمردن باسرتان     نیر بشرر اسرت. ا   خیها در ترار  سمبل

هررا  عالمررت نیو پرمعنرراتر نیتررر از مهررم ونررانیو  مصررر ن،یهنررد، چرر ن،یالترر یکررایمرآ

ای از آن را  شرود. نمونره   شرناخته مری  شریطان   ۀنشران  عنروان  امرا اکنرون بره    ؛اسرت  بوده

                                                           

در ی میقد یو نام تمدن یمرکز یکایو شمال آمر کیدر جنوب مکز پوست خاز اقوام سر ینام گروه نایما. ۱

در دوران  یمرکز یکایآمر ۀشرفتیپ اریبس یها از تمدن یکی ۀدآورندیپد نایوم ماقاست.  منطقه نیهم

 .است داشته اتیاضیو ر یشناس ستاره ،یدر هنر، معمار یریچشمگ اریبس یوردهااکه دست هبود یشاکلمبیپ
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 بینید: میشرت  تیدر تصویر زیر بر روی یک 

 ۱شرت پر وارونه بر روی تی پنج ۀاستفاده از ستار ( 27) شکل

 2بافومتبز 

نرام بافومرت    برز یرا قروچی بره     ،یکی دیگرر از ایرن نمادهرا   

هماننردی دارد و   3دار یوحنرا  است کره هرم برا جرانور شراخ     

خرردای هرروش و دانررایی   ،هررای مصررری  هررم در اسررطوره 

چررخ سرفالگری    ۀوسریل  معرفی شرده و آفررینش انسران بره    

برز و   کیر بررعکس،   پررِ  پرنج  ۀسرتار  کیر عالمرت شرامل    نیر دهنرد. ا  را به او نسبت مری 

                                                           

خرالزمانی بدون آسفارش »معنی  به "The apocalypse order godless lawless"لباس متن روی . ۱

 است. «خدا بدون قانون
2. Baphomet 

 زیو ن وحنای لیانج ۀسندیاو را نو یسنت ت یحیمس .بود یسیع ۀدیو از دوازده رسولِ برگز ونیاز حوار. یوحنا 3

 .داند یم وحنای ۀمکاشفکتاب  ۀسندینو
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 است. یزبان عبر به «اتانیلو» ۀکلم

شود. در شکل زیر  شناخته می خدای شیطانی و سمبل شیطان نعنوا به عالمتاین 

 شود. بر روی دست فرد دیده میشده  کوبی صورت خال های از نماد بز بوفامت ب نمونه

 

 کوبی بز بافومت بر روی خال ( 28) شکل

 666عدد 

جانور  ۀنشان بشر وعالمت پرستی  در شیطان 666

 که یک ۱یوحنا ۀمکاشف بنا براین عدد است.  )هیوال(

مسیحی بود، عدد شیطان معرفی شده  یهودی تازه

 شود. هم نمایش داده می FFFاین عالمت در برخی موارد با است. 

                                                           
 «.است 666که عدد انسان است و عددش  رایز ؛عدد وحش را بشمارد ،پس هرکس حکمت دارد »... ۱3:۱8 مکاشفات. ۱
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ترویج و منظور  بهکفش  یک بر روی 666در شکل زیر استفاده از تصویر عدد 

 سازی این عالئم نشان داده شده است. عادی

 

 بر روی کفش 666نماد  ( 29) شکل

 

1طانیچشم ش
 

 

 یکررره در فراماسرررونر ییاز نمادهرررا یکررری

 نیبرر نمرراد چشررم جهرران ،کرراربرد دارد اریبسرر

چشرم  . اسرت آن  یچشرم در انتهرا  یرک  هررم و   کیر  صرورت  بره اسرت کره   چشم  یا تک

براز   مره ین یولر  ؛کنرد  کنرد و قضراوت مری    کنرد، امتحران مری    تماشرا مری   شهیهم طانیش

                                                           
1. Eye of Satan 
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و  نرردیب کرره سرررانجام را مرری یچشررم. سررتیگررر ن کرره نظرراره شررود اسررت و تصررور مرری

اسرت کره در    ینمراد ، زدیر ر اشرک مری   ،سرتند یاش ن کره تحرت سرلطه    یخراطر کسران   به

 .رود به کار می یمراسم سوگوار یبه وجود آمد و برا دیجد یرفراماسون

است.  کاررفته به زیدالر ن یکه در طراح نام دیگری برای آن است ۱«نیبچیز چشم همه»

 دجال بارۀدر زین اتیارو درکه  استچشم چپ  تکشکل  به ، این طرحاگر دقت شود

 .است آمدهچنین وصفی 

 

 دالری آمریکا تصویر چشم شیطان بر روی یک ( 30) شکل

ها معتقدند زمانی که شیطان  پرستان دارد. آن ای در میان شیطان بودن فلسفه چشم تک

قدم شد تا شاید از فرمان الهی کشتن حضرت  برای فریب حضرت ابراهیم)ع( پیش

حضرت ابراهیم)ع( با پرتاب  ؛ اماانسانی مجسم شد شکل به ،اسماعیل)ع( دست بردارد

 سنگی چشم راست وی را کور کرد و از آن روز تاکنون ابلیس فقط چشم چپ دارد.

                                                           
1. All seeing eye 



 استفاده از نمادها توسط تفکرات انحرافی
 

 

63 

 

 

2دار دست شاخیا  1سر بز
 

پرستان از آن در  نماد ارادت به شیطان )بز( است که شیطان ،دار شاخ دست ای بز سر

یکی از دار  کنند. بز شاخ دادن هویت خود استفاده می مختلف برای نشان های مراسم

شود که مسیح مانند  زیرا گفته می ؛کردن مسیح است پرستان برای مسخره های شیطان راه

دادن از این عالمت دست  پرستان برای سالم شیطان. ای برای گناهان بشر کشته شد بره

 کنند. استفاده می

 

 یا سر بز دار عالمت دست شاخ ( 3۱) شکل

  کمان رنگینپرچم 

از  د.ش یطراح انیگرا جنس هم یزادآجشن  یبرا یکمان نیرنگ مپرچ ۱978در سال 

مختلف  یدر کشورها این فرقۀ منحرفغرور  ۀدر رژ یمختلف یها شکل پرچم به نیا

 آالت.یورز ایمانند پرچم، بنر، لباس  هایی شود؛ شکل استفاده می

                                                           
1. Goat Head 

2. Cornuto 
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 بازان جنس نماد هم ،کمان رنگینپرچم  ( 32) شکل

 نمادهامفاهیم انحرافی در ذهن مخاطب با  تثبیت

 کامالً، شاهد اشاراتی اند انو نوجوان انکودک انشمخاطب ی کههای رسانهامروزه در طراحی 

رنگ یا سبزرنگ  چشم آبی افکار انحرافی مانند تکهای  نشانهپرده به  مستقیم و بی

معرفی و شناساندن برای  گیرند: اوالً ها با دو هدف صورت می نوع طراحی هستیم. این

نمادهای مربوط به افکار باطل و ضددینی و آشناکردن عوام با این موجودات زشت و 

ای  رهها که با وجود چه مخاطبان به این شخصیت مندکردن عالقه برای ثانیاً ؛الخلقه عجیب

 .اند نازیبا، دارای محبوبیت و جذابیت

اکثررر رفررت.  مار مرریبررودن امررری مررذموم برره شرر چشررم در گذشررته تررک ،مثررال برررای

الجثره را بررا   عظریم هرای   هرای منفری، ماننرد دزدان دریرایی و غرول      هیوالهرا و شخصریت  

موجررودات  دربرابررردادنررد و نرروعی وحشررت را در مخاطررب    یررک چشررم نشرران مرری  

وسریاق تغییرر یافتره و     ایرن سربک  اخیرر،   ۀآوردنرد؛ امرا در دهر    جود مری چشمی به و یک

ودم برره  شرراخ ایی کرره یررک هیرروالی برریتررا جرر ؛برررعکس شررده ترروان گفررت کررامالً مرری
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 ها تبدیل شده است. ترین شخصیت در میان شخصیت محبوب

ای  های رایانه ها، بازی ها، فیلم ازجمله انیمیشن)ها  همچنین امروزه شاهد تالش رسانه

های  هستیم. گروهها  برقرارکردن با آن ارتباط ۀوجود اجنه و نحوالقای برای  (و...

برای شیاطین و اجنه بستر را در این دنیا مطابق اعتقاداتشان  هندخوا میپرستی  شیطان

منازع در این دنیا معرفی  یعنوان حکمرانان ب ها را به سازی، آن فراهم آورند تا بعد از آماده

چشم یا همان ابلیس، ژوپیتر،  ها همان لوسیفر تک صاحب این حکومت خیالی آن .کنند

 .استنهند،  ی، زئوس یا هر اسمی که بر او مهروس

طرز عجیبی در تمام کشورهای دنیا سلطه یافته،  هایی که به ترین رسانه یکی از مهم

های  مهایی که فیل بر شرکتها  صهیونیست ۀسیطر سازی است. سینما و صنعت فیلم

رده است. برخی جانبه و گست همه تقریباً یسیطره و تسلط ،کنند سینمایی را تهیه می

سازی آمریکا، در تهیه، توزیع،  که اغلب افرادی که در صنعت فیلمدهد  آمارها نشان می

ترین  هودی هستند و حتی بزرگکنند، ی ویر و صدابرداری و مونتاژ کار میتحریر، تص

ها برای  آنان از رسانه ،رو ازاین .هاست سازی در تملک صهیونیست مهای اصلی فیل شرکت

 کنند میگذاری هنگفتی  مسیر سرمایهو در این گیرند  میبهره رسیدن به اهداف خود 

 .(69: ۱392مراثی،  و )قائمی
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 ها کارگیری نمادها در انیمیشن هب

 ۀیابند که در خالل نمایش داستان، به تجرب کودکان فرصت می ،های انیمیشن در فیلم

 مستقلی از جهان پیرامون خود دست یابند. ساختار روانی افراد در این دوره شکل

ها از خود و محیط  و با تکیه بر الگوبرداری و همانندسازی، آگاهی و شناخت آنگیرد  می

حداکثری بر مخاطب خود،  تأثیرسینمای غرب برای  ،رو یابد. ازاین پیرامونشان رشد می

گذار، تأثیرهای  مدنظر داشته و برای ساخت انیمیشندیگران همواره کودکان را بیش از 

ها  این انیمیشن(. 96: ۱395صمدی،  و )کردکند  می های کالنی صرف سرمایه و بودجه

در برقراری ارتباط با مخاطبان، بسیاری از مفاهیم ارزشی و ضدارزشی را در قالب 

های آن را  و تمام مشخصهکنند  میرسانی  پیام ،داشتنی های ساده و دوست شخصیت

وپرداخته  هنی ساختههای بزرگ و بالغ، با ذ ها با انسان سازند. زمانی که پیام درونی می

ذهن کودک و نوجوان چون فاقد  اماها اثر بگذارند؛  توانند بر آن می سروکار دارند، کمتر

هنوز ها و باورهاست و رموز تحلیل عقاید، سنجش، پذیرش یا طرد منطقی را  اندیشه

 .(85: ۱372پذیرد )ساروخانی،  می تأثیرها  ، بدون هیچ پناهی دربرابر رسانهفرانگرفته

خود در تولید سینمای  ۀمندی از دانش و تکنولوژی برتر، سلط دلیل بهره رهنگ غرب بهف

های موفق امری ضروری است تا روشن شود  انیمیشن بررسیاست. کرده کودک را حفظ 

کنند یا خیر و نیز  ها عمل می ها در نقشِ آفریننده یا بازتولیدگر اسطوره که آن

هایی خاص  یندی و چگونه به حفظ و ترویج ارزشارها طی چه ف های احتمالی آن اسطوره
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که در طراحی است (. موارد زیر ازجمله اهدافی 9۱-90: ۱394پرداخته است )میربیگی، 

 .شود های غربی دیده می های انیمشن داستان و شخصیت

 خانواده جایگاه کردن رنگ کم 

اهمیت خود را از خانواده حذف شده یا حداقل موجودیت ها  انیمیشنبسیاری امروزه در 

تارهای دیگری مانند زندگی دوستانه، مراودات شخصی و تجربیات خدست داده است و سا

 .(20-۱9: ۱39۱اطهری،  و زاده )نجف به جای آن نشسته است ها قهرمان ۀفردگرایان

 های اصلی رمزگذاری شخصیت 

ای آن است معن های فراانسانی و فرااجتماعی به آمیز با کنش های اغراق ایجاد شخصیت

مبارزه جدی نیست یا ما  و یک عناصر اجتماعی نیستند که قهرمان و ضدقهرمان، هیچ

 .(25-2۱ ،همان) که قهرمان بر دشمنانش پیروز خواهد شد یممطمئن

الغر، باریک و کشیده، همراه با رنگ خاص موها و کمر  ۀدر شکل ظاهری نیز جث

است. شکل ظاهری حیوانات  شده ،ن دخترویژه قهرما هب ،قهرمانان انسانی ۀباریک، نشان

شود که بیشتر از  وغریب می هم از حقیقت حیوانی تهی شده و تبدیل به موجودی عجیب

 .داردیافته  های جهش بودن، سیمایی از انسان حیوان
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 تغییر باورها و اعتقادات 

ونگی فکر ای براساس نوع باورها و اعتقادات و چگ جامعه های رفتاری در هر مدل ،درواقع

ای،  گیرد. بدیهی است که با تغییر هر نوع باور و اندیشه و اندیشه در آن جامعه شکل می

هدف نهایی در چنین وضعی،  .شود می های قبلی جایگزین مدل ،های رفتاری جدید مدل

زدایی برای  زدایی و مقبولیت مشروعیت ،ایجاد تغییر در ساختارهای سیاسی آن جامعه

 .(34-29: ۱388ن، رنجبرا) استثباتی در جامعه  ناآرامی و بی ادایج ایجاد بحران،

پس از آن موضوع داستان  .شود می در ابتدا هدف تعیین ،ها هنگام تولید انیمیشن

گیرد و هدف  می پردازی صورت و پس از تدوین موضوع، داستانشود  میانتخاب 

 ،تصویرسازیمراحل  سپسآید.  ها به نگارش درمی شده در قالب شخصیت تعیین

ها برای  کارگیری آن هاستفاده از نظام نمادها و ببا ، و موسیقی صداگذاریسازی،  متحرک

 شود. رسیدن به هدف انجام می

 ها کارگیری نمادها در انیمیشن ههایی از ب نمونه

حاوی نمادهای  ست،طور روزمره در معرض دید فرزندان ما ههایی که ب بیشتر انیمیشن

 ها اشاره شده است. از آنهایی  نمونهدر ادامه به  کهاست داری  معنی

 پرندگان خشمگین انیمیشنکاررفته در  نمادهای به

 که است ۱روویوسرگرمی  محصول شرکت کامپیوتری بازی نام یک خشمگین پرندگان

 فکر به کنندگان تهیه تا شد سبب بازی این محبوبیت شد. عرضه بازاربه  2009 سال در

روز براساس این بازی های  انیمیشن ۀانداز و حد در سینمایی بلند انیمیشن یک ساختن

                                                           
1. Rovio Entertainment 
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با همکاری  و ۱پیکچرز کلمبیا این محصول توسط شرکت میالدی 20۱6 سال در .بیفتند

تجارب یکی از عوامل جذابیت این فیلم  ،ترتیب این و به نمایش درآمد. به شد روویو تهیه

 .استمدت مخاطبان با آن  طوالنیقدیمی و 

 و ناگهان هستند شانهای تخم از نگهداری مشغول خشمگین پرندگان این داستان،در 

 و کنند می سوءاستفاده موقعیت از سبزی های خوک و شود می پرت ای پروانه به حواسشان

 اند، زنده هم ها خوک و دارند عمر تا که خورند می قسم پرندگان. دزدند می را شانهای تخم

. (تا )پرندگان خشمگین، بی کنند ها حمله به آن تالش زیادو با جدیت و  آرام ننشینند

 توان در این انیمشن شناسایی کرد: نمادهای زیر را می

 مریکاآنماد  ،الف( عقاب

او  ،پرندگان ۀگذار انیمیشن است. ساکنان جزیرتأثیرهای  عقاب توانگر یکی از شخصیت

عقاب است که  فقطجزیره . در میان پرندگان ستایند میو  دانند میرا قهرمان خود 

نیز  به این دلیلشود و  اسطوره محسوب می ،تواند پرواز کند. او برای پرندگان می

های قبلی گفته شد،  طور که در بخش همانای از وی در جزیره نصب شده است.  مجسمه

این ترین نمادهای  شده ترین و شناخته یکی از مهمو  مریکاآ حیوانی کشور عقاب نماد

اینترنت را  ۀشبک که مدیریت 2مریکاآتا جایی که لوگوی آژانس امنیت ملی  ؛کشور است

 ،عقاب موجود در انیمیشن ،تصویر عقاب است. بنابراین شاملعهده دارد،  جهان بردر 

 .مریکا )رهبر تمدن غرب( استآنماد 

                                                           
1. Columbia Pictures 
2. National Security Agency (NSA) 
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 حضور عقاب و تندیس آن در انیمیشن پرندگان خشمگین ( 33) شکل

 بازان جنس ب( پرچم هم

بازان در کالس درس  جنس پرچم همی از یتابلو ،انیمیشن کوتاههای  ز صحنهدر یکی ا

د ند به مخاطب القا کننخواه می کار این سازندگان این برنامه با .شود دیده میپرندگان 

ای با آن صورت  بازی امری رایج و قانونی است و مقابله جنس در جهان پرندگان همکه 

بازی به امری  جنس هم ها در آن که ییمریکاآوپایی و گیرد؛ درست مانند کشورهای ار نمی

 شود. بازان به رسمیت شناخته می جنس رایج و قانونی بدل شده و ازدواج هم

 

 بازان در انیمیشن پرندگان خشمگین استفاده از پرچم همجنس ( 34) شکل
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 رژیم صهیونیستی پرچمپ( 

رنگ  که پرهایش بهآید  پزشک به نمایش درمی ۀتصویری از یک پرند ،ای گذرا در صحنه

. این است ،یهودییک نام  ،۱وینستین او آمیزی شده و نام پرچم رژیم صهیونیستی رنگ

عنوان کشوری  دادن به رژیم صهیونیستی و پذیرفتن آن به معنای رسمیت صحنه به

 تواند دردها و آالم مردم غرب را درمان کند! مستقل است که می

 

 ستی در انیمیشن پرندگان خشمگیناستفاده از نماد پرچم رژیم صهیونی ( 35) شکل

 ت( پرچم آلمان

که در نقش پیشتاز، رهبری پرندگان  ،زردو  سیاه و قرمز ،سه شخصیت اصلی داستان

زمانی که در  ،گیرند ها بر عهده می گیری تخم ها و بازپس خشمگین را برای حمله به خوک

وپا و یکی از رهبران آلمان مرکز ثقل ار. دهند پرچم آلمان را شکل می باشند،کنار هم 

نوعی  و به ردها نقشی محوری دا گیری شود که در تصمیم کلیدی این قاره محسوب می

دار است. پیشتازبودن سه شخصیت مذکور درواقع  مدیریت و رهبری اروپا را عهده

 .بودن آلمان در مسائل مربوط به اروپا و تمدن غرب است پیشگام ۀالقاکنند

                                                           
1. Weinstein 
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 کشور آلمان در انیمیشن پرندگان خشمگیناستفاده از نماد پرچم  ( 36) شکل

 ث( نماد مسلمانان

تر اشاره  طور که پیش همان است. رفته کار هطور گسترده ب هرنگ سبز در این داستان ب

رنگ سبز  هها ب خوک ؛ اما در این اثراست این رنگ به مسلمانان نسبت داده شده شد،

 .(huda, 2017)غیرمعمولی است  یشوند که کاربرد دیده می

 

 دستی با تصویر هالل ماه، در انیمیشن پرندگان خشمگین خوک سبز و چوب ( 37) شکل

را  مردم آن ۀکه مسلمانان این حیوان را ناپاک و البته هم ها درحالی استفاده از خوک

منظور تحقیر مسلمانان باشد. جمعیت زیادی از این  بهبسا  چهدانند،  می حیوان کثیفی

 ۀتواند خاطر شوند. این کشتی هم می زمین پرندگان میها، سوار بر کشتی، وارد سر خوک

زده به کشورهای اروپایی را زنده کند و مشکالت  های اخیر مسلمانان جنگ مهاجرت سال
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حال  ها درعین صورت مزاحمت برای مردم اروپا مطرح کند. سرنوشت خوک هآنان را ب

 ,Liu) از آن است ندگان انیمیشنزگسترش اسالم در اروپا و نگرانی سا ۀدهند نشان

2016). 

 یها در دههاست که اشاره به آن ها  دستی خوک چوبهمچنین نماد هالل ماه بر روی 

هفتاد  ۀاز ده ه وشد ریتعب ینماد اسالم کیبه  ی هالل ماه و ستارهالدیپنجاه و شصت م

ه تعرب قرار گرف تسیونالیگرا و ناس اسالم یها گروه ۀمورد استفاد هگسترد طور هب یالدیم

 .(huda, 2017است )

 

 4 بندان عصر یخ کاررفته در انیمیشن نمادهای به

 نیآخر، Blue Sky Studiosشرکت آمریکایی  20۱2محصول سال  "4 بندانخیعصر "

این . شده است یگذار نام «ای رانش قاره» کهاست  بندانخیعصر  ۀمجموعقسمت 

نفره است که با  داستان طوالنی همان گروه سه ۀیی/خانوادگی، ادامانیمیشن ماجراجو

کنند. این گروه با  اند و از مقاطع مختلف تاریخ بشر عبور می نفره شده ازدواج ماموت، پنج

 ۀواسط اما بهرسند.  الخره به سرزمین موعود میاب ،سرگذاشتن تمام موانع سر راه پشت

موعود  نیسرزم ،هبودها  رانش قاره یامل اصلکه ع ،سنجاب اسکرات ادیحرص و ولع ز

افالطون، فیلسوف بزرگ  ۀبر گفت شود. سرزمین موعود، بنا یغرق م سینابود و آتالنت
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برانگیزی  نام آتالنتیس است که روزگاری تمدن بزرگ و ستایش های ب شده گم ۀیونانی، قار

ها و  از انیمیشن بر آن حاکم بوده است. آرزوی رسیدن به سرزمین موعود در بسیاری

که در تاریخ بشر براساس این تفکر اقداماتی شود. ازجمله  های غربی دیده می حتی فیلم

های اسپانیا  انجام شده، سفر دریایی کریستف کلمب، دریانورد اسپانیایی، با حمایت دولت

 آمریکاست. ۀو انگلیس و درنتیجه، کشف قار

و آزادی  ۀشود، با استفاده از نماد مجسم میدر تصاویری که در پایان این انیمیشن دیده 

 است معرفی شده سرزمیناین عنوان  هکشور آمریکا بدر سرزمین موعود،  اگارایآبشار ن

 .تا( رضایی، بی و شاه 20۱3)ایران نماد، 

 

 4بندان  آزادی در انیمیشن عصر یخ ۀاستفاده از نماد مجسم ( 38) شکل

 زوتوپیا کاررفته در انیمیشن نمادهای به

های شرکت دیزنی  ترین فیلم و یکی از پرفروش 20۱6محصول سال  "ایزوتوپ"شن انیمی

 معنی به یونانی واژۀاتوپیا ) و( یا حیوان وحش باغ معنی به) ۱زو از ترکیبی است. زوتوپیا

 به باتوجهدنیایی آرمانی  ،کودکانهاین انیمیشن در  است. (فاضله ۀمدین یا شهر آرمان

                                                           
1. zoo 
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که  شود صحبت می یواقع یایموضوعات مهم دن ۀدربارو  بینی غربی توصیف شده جهان

. این دنیای آرمانی که دارد یترها را به فکر وام است و هم بزرگ آور امیپ کودکان یهم برا

 وحشی است که شکار و شکارچی هر دو پایتخت آن زوتوپیا نام دارد، درحقیقت باغ

در  ینژاد یها تفاوت ۀتی، دغدغعبار هب .توانند در کنار هم آزاد و رها زندگی کنند می

 یبرا ییها و هنجارها جا ها، سنت فرهنگ تفاوت ایدر زوتوپاند.  به دور انداخته جامعه را

مدام  عبارت این حاکم است و حدومرز یب یآزاد ،ایزوتوپ یشدن ندارند. هنجار اصل مطرح

 مشخصاً فکریچنین طرز !« باشد یزیتواند هر چ می ایدر زوتوپ یهرکس» شود: تکرار می

محل  یروستاکه شخصیت اصلی داستان، خرگوشی است  به تمدن غرب تعلق دارد.

 شود. می« یوحش آرمان باغ» هایش راهی برای تحقق آرزو کند و میخود را ترک  یزندگ

کند که تصاویر آن  می هایی با سرعت عبور از سرزمین ،قطار مسافری حامل خرگوش

دادن  از نماد صحرا و شترهای بیایانی برای نشان ،ویرتأمل است. در بین این تصا قابل

 یبار نیو آخر نیاول نیانشین جنوب خلیج فارس استفاده شده است.  های عرب سرزمین

 شوند. می داده شینما شنیمیان نیاست که شترها در ا

 

 

 نشین در انیمیشن زوتوپیا در مقایسه با تصویر واقعی نماد سرزمین عرب ( 39) شکل

. ستین ها آن اریدر اخت یپست چیه و وجود ندارد «یوحش آرمان غبا»در  یشتر چیه

توان گفت از دیدگاه سازندگان این انیمیشن، مردم این مناطق در تمدن  می درواقع،
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 براین، عالوهدهد.  ینم یتیها اهم به بود و نبود آن کسچیندارند و ه یگاهیجا زوتوپیا

برای ها ) نینششده ازطرف صحراجادیا یالخود را با مخاطرات احتم باید زوتوپیا انساکن

جز  اعراب در این طرز تفکر، دفع آن تالش کنند. یو برا وفان شن( آمادهط ،مثال

 .ندارند یگرید فیتعر ،مزاحمت و دردسر

عبور  است، یو ساختگ یمصنوع اریها بس آن یجو وضعیت که یطقاسپس قطار از من

آن  یکرده و بناها دایپ یبرف تیساز هو های برف هم با دستگاه یبرف ۀمنطق. دکن یم

 های کاخ کرملین روسیه است. ساختمان ادآوریشدت  به

 

 ها در انیمیش زوتوپیا با کاخ کرملین روسیه شباهت ساختمان ( 40) شکل

حضوری شهر  در این آرمانهای قطبی که نماد حیوانی کشور روسیه هستند،  خرس

ها  شوند و بیشتر جرایم هم به آن ها به کار گرفته می ازسر اجبار دارند و توسط موش

 شود. نسبت داده می

شود و  های استرالیا می های بارانی مصنوعی شبیه جنگل خرگوش در نهایت وارد جنگل

لندن و  رینظ یی و استرالیاییاروپا یکه شهرها گیرد شهری قرار می ی آرمانبافت شهردر 

 .کند می یتداع نندهیرا در نظر ب یدنیس
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 اپرای سیدنی ۀها در انیمیش زوتوپیا با خان نشباهت ساختما ( 4۱) شکل

شوند. موش در  می ها اداره های مافیایی تحت نظارت موش گروه ،شهر در این آرمان

 .(۱395عنوان نماد رژیم صهیونیستی است )باللی،  ههای دیزنی ب انیمیشن

 6 قهرمان بزرگکاررفته درانیمیشن  نمادهای به

 یبا همکار یزنیتوسط شرکت د 20۱4سال در  قهرمان بزرگیا  Big Hero 6 شنیمیان

. شخصیت اصلی این استاسکار  ۀزیجا گانبرند ه و یکی ازمارول ساخته شد یویاستود

با اختراع و برادرش  کمک بهاست که  یا پسر نوجوان نخبه ،هامادا رویهفیلم، 

را  باتوی رآکادم یها ن، مجوز ورود به کالسذه ازطریقشونده  کنترل یها باتوکروریم

شود انتقام مرگ برادرش  . وی در طول داستان و با کمک دوستانش موفق میکند یم دایپ

 را بگیرد.

کررره ترکیرررب   سانفرانسررروکویونرررام  هی برررشرررهر در انیمیشرررن ایرررن داسرررتان

. اسررت فرانسیسررکو و توکیررو اسررت، اتفرراق افترراده     روشررنی از نررام دو شررهر سرران   

ترکیبررری از توکیرررو و  ،ر ازنظرررر فرهنرررگ، جغرافیرررا و حتررری معمررراری  ایرررن شررره

 ، فررردی. قهرمرران اصررلی فرریلم  اسررتفرانسیسررکو یررا درواقررع شرررق و غرررب     سرران
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معمرراری شررهر برره   شررود. ژاپنرری اسررت کرره در دامررن یررک آمریکررایی بررزرگ مرری     

 تر است. توکیو نزدیک

 

 

 6 تصویری از شهر سانفرانسوکیو در انیمیشن قهرمان بزرگ ( 42) شکل

 ۀاما شاهد تلفیق زیرکان است؛ها همه ژاپنی  ها، طراحی ساختمان ، دیوارنوشتهوردهابیلب

دهد. مردم شهر  ن را تشکیل میآفرانسیسکو بخش ابتدایی  اسم دو شهر هستیم که سان

 ۀدهند این نشان ها نیز شبیه شرق نیست. و فرهنگ آن دارندغربی  اًهای تمام نیز چهره

بر شرق است. این مسئله، یعنی ترویج و صدور فرهنگ فرهنگ غرب  تأثیراستیال و 

نیز  20۱5در سند راهبردی امنیت ملی آمریکا برای سال  ،آمریکایی به دیگر کشورها

 .(۱393)خدابخش،  صراحت گفته شده است به

 

 9کاررفته در انیمیشن  نمادهای به

 ۱3افراد باالتر از ی، برای یو در ژانر ماجراجو 9/9/2009در تاریخ  9انیمیشن آمریکایی 
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هایمر در حال  نام اوپن هسال، به بازار عرضه شده است. در این داستان دانشمندی ب

گونی( است که قدرت هوش انسان را  ۀساخت روباتی کوچک با پوشش کتان )شبیه پارچ

تدریج بر قدرت  کنند. به ها استفاده می جنگ پیروزی دربرای دارد و مسئوالن کشور از آن 

 ،دهند به اربابان خود تا جایی که به خود اجازه می ؛شود ها افزوده می باتون رهوش ای

. ببرندو نسل بشر را از بین بکشند وخون  حمله کنند، زمین را به خاک ها، یعنی انسان

چند عروسک که دارای روح انسانی و خصوصیات بشری  توسطحیات  ،حال درعین

بات وبات کوچکی است که آخرین رونام ر 9، در این میان .کند می ادامه پیدا ،هستند

 شدن خود را بفهمد. خواهد هدف از ساخته هاست و می ترین آن شده و کامل ساخته

 

 9بات وبا تصویر شخصیت ر 9پوستر انیمیشن  ( 43) شکل

را نشان  6شکل زیر تصویر شخصیت  ،باتی این انیمیشنوهای ر شخصیتبقیۀ در میان 

پرستی  معروف در شیطان 666همان عدد  ،گرفته قرار اودهد. طلسمی که در دست  می

 تواند بیانگر نقش این شخصیت باشد. است که می
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 666با طلسم منقوش به نماد  9در انیمیشن  6بات وتصویر ر ( 44) شکل

ای چشم چپ خود را  ترین شخصیت است که در حادثه مسن ،۱بات وبعد از ر 2بات ور

زیرا با یک  ؛ام چشم شده حالم که تک خوش»گوید:  از دست داده و در جایی از فیلم می

تواند اشاره به همان  این هم می «جا تمرکز کرد تا دو تا چشم. شود به همه چشم بهتر می

 چشم شیطانی باشد. نماد تک

 

 9در انیمیشن  2بات وتصویر ر ( 45) شکل

کوشد تا روح  پر، یا نماد شیطان، می پنج ۀبا ایجاد ستار 9در سکانسی از فیلم، شخصیت 

 .(۱393و به آنان بازگرداند )ضرغامی، کند را آزاد  8و  5، 2، ۱ای ه شخصیت
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 9در انیمیشن  9پر توسط شخصیت  پنج ۀایجاد ستار ( 46) شکل

. یستدر این فیلم اتفاقی ناولین عدد مقدس در فراماسونری،  ،9تأکید چندباره بر عدد 

ترین  کسوت ششود که راهب نهم پیرترین و پی راهب انجام می 9ها با  مراسم مهم بودایی

ای به همین شکل دیده  صحنهسکانس آخر فیلم در کند.  هاست و مراسم را هدایت می آن

برای باید  9صیت خشوار دور آتش قرار داده شده و  صورت دایره هجایگاه ب 8 شود که می

 .(۱39۱)ابراهیمی،  بیایدمراسم آزادسازی برگزاری 

 منخانگی کاررفته در انیمیشن بز  نمادهای به

 20۱2در سال  که HELIOFANT یمحصول کمپان I PET GOAT II شنیمیان

خانگی بز ترین انیمیشن آمریکایی معروف شده است.  نام سیاسی ه، بمنتشر شد یالدیم

 ۱۱ ۀدر زمان حمل جمهور وقت آمریکا، رئیس ،دارد که جرج بوش یمن اشاره به کتاب

 قهیدق 7 کار دقیقاً و اینخوانده  یا مه بچه یبرا یدر کالس درساتفاقی  صورت بهسپتامبر 

یی مانند ها دستشود که  داده مینشان شده است. در این داستان بعد از حادثه شروع 

. دنکنیم تیو هدا هوردآدر شیبه نما یباز شب مهیبوش را مثل عروسک خ دست شیطان،

مراحل  و شود میی دیجد یوارد فضا لمیف ،باراک اوباماشخصیتی مانند  سپس با ورود
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کنترل  ناشی ازثروت و پول  را با فراوانی سپتامبر ۱۱ ۀجهان پس از حادث ییشکوفا

و  شود تمام میهای دینی با ظهور مسیح  دهد. جنگ ، نشان میایو ثروت دن بازار و ها بانک

 رسد. فیلم هم با این نوید به پایان می

بر روی و  است حصارها گرفتار انیدر م که شود یمدیده  یبز شروع داستاندر 

گونه که  . هماننقش بسته است طانیمعروف ش ۀهمان شماریا  666بارکد  اش یشانیپ

 پرمعنایی است.نشانۀ پرستی  بز در شیطان ،گفته شد قبالً

 

 I Pet Goat IIروی پیشانی یک بز در انیمیشن  666بارکد  ( 47) شکل

 تیر را هدادر کار است و امو یشود که درون حصارها دست در اینجا نشان داده می

 .استآشام  دست دراکوال و خون هیشباین دست  .کند یم



 گویند نمادها سخن می

 

 

84 
 

 

 I Pet Goat IIدست دراکوال در انیمیشن  ( 48) شکل

چشم و دست  نماد تک ،شود دیده می زیردر شکل تصویر آن هایی که  سکانسدر 

)هنر مقاومت،  استشده گذاشته جمهور به نمایش  توسط رئیس ایلومیناتی شیطان

۱394). 

 

 

 I Pet Goat IIدر انیمیشن  طانیش یناتیلومیشم و دست اچ نماد تک ( 49) شکل
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 کاررفته در انیمیشن دانشگاه هیوالها هنمادهای ب

 20۱3مریکایی دیزنی تولید شده و در سال آتوسط شرکت  "دانشگاه هیوالها"انیمیشن 

 رزوآمیشل مایک وازوسکی  نام هبجوان  یهیوالی. در این داستان، است به بازار عرضه شده

ها شود. یازده سال بعد، مایک یک ترساننده  از ترساننده ییک سالی بزرگکه در کند  می

 ،بشیو رق کی، مایانیدر امتحان پا. کند یسخت مطالعه م و در دانشگاه هیوالهاست

ثابت کند  نکهیا یبرا کیما. شوند یگذاشته م کنار مهو از برنا خورند میشکست  ،یسال

تا بتواند وارد  رود یدر مدرسه م یشگاهیسمت آزما به ،اشدبواقعی  ۀندترسان یک تواند یم

 گریکدیبا  کیو ما یسال. پر از بچه را بترساند ینیکاب تواند ینم اما ؛شودبها  جهان انسان

مرد  تیریتحت مد ،روم لیدر م ،والهایدر شرکت هشوند  و موفق می کنند یم یهمکار

باشند و مد آسرتا در کار خود  نندک یم یها سع . آنشوند مشغول به کار ،زشت یبرف

 .ها شوند ندهترسان میاز ت یعضو ارهبتوانند دوب

به چشم  شنیمیان نیدر ا یادیز یپرست طانیو ش یفراماسونر یها و نمادها المان

 کیسبزرنگ است که از  ییوالیه ،یوازوسک کیما ،شنیمیان یاصل تی. شخصخورد یم

دست و  یشده و دارا لیتشک اش یتوپ سر ییچشم در بخش باال کیمانند و  سر توپ

 سرش وجود دارد. یکوچک است. دو شاخ کوچک هم در باال ییپاها
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 دانشگاه هیوالها انیمیشندر شخصیت مایک وازوسکی تصویر  ( 50) شکل

نیز  والهایدر آرم مربوط به دانشگاه ه پرستی ان نماد شیطانعنو بهگر  چشم نظاره تک

 لم،یاز ف یدر بخش چشم دارند. کی فقطهم  شنیمیان یها تیاز شخص یوجود دارد. برخ

را که  یو روز کند یم یزیر برنامه ،شود روزیپ یدر رقابت با سال نکهیا یبرا کیما

 .کند یم یگذار پنتاگرام( عالمت ۀپر )ستار پنج ۀبا نماد ستار ،به هدفش برسد خواهد یم

 

 دانشگاه هیوالها انیمیشنپر در  پنج ۀنماد ستار ( 5۱) شکل
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از  یکی ،شیطاننماد شاخ  ،شود یم دهید ها تیشخص شتریسر ب یباال که در یشاخ

موجود در  یها ینماد در معمار نیاست. ا یپرست طانیو ش یمعروف فراماسونر ینمادها

 .(۱393)مشرق،  هم وجود دارد شنیمیان

 

 های مختلف انیمیشن دانشگاه هیوالها نماد شاخ شیطان در صحنه ( 52) شکل
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 ای های رایانه ها در بازیکارگیری نماد هب

یند تولید و انتقال پیام درگیر است و ابا فر مخاطب مستقیماً ،ای های رایانه در بازی

ترین  شود پیام در کوتاه ای باعث می های رایانه نقشی فعال دارد. خاصیت تعاملی بازی

 و گذاری بیشتری منتقل شود و در ذهن مخاطب جای بگیرد )حسینیتأثیرزمان و با 

 .(۱06: ۱394پناه،  حق

بسیار جدی  یدرواقع مفهوم ،کند بودن را منتقل می حس سرگرمی اگرچه صرفاً« بازی»

پذیری، سبک زندگی، انتقال  های مهم آموزش، جامعه . بازی یکی از شیوهاستاثرگذار و 

ذهنی، ارتقای  ۀمفاهیم، تغییر نگرش، افزایش مهارت، تفریح و گذران وقت، ایجاد مشغل

ها و  های فردی و گروهی، کنترل هیجانات، اقناع مخاطب، تغییر ارزش مندیتوان

ای  بازی رایانهجدید و... است.  ۀجایی خوب و بد در ذهن مخاطب، ایجاد ذائق هجاب

 تواند آثار مثبت و منفی متعددی داشته باشد با کارکردهای متفاوت که می استای  پدیده

 سال، صرفاً سیار جدی تلقی کرد. آنچه ازنظر یک بزرگبویژه برای کودکان  آن را بهباید  و

. برای استاش  یک بازی کودکانه است، در نظر کودک، تمام لذت و هستی و دارایی

همین است که اگر فرزندتان مشغول یک بازی پرهیجان و جدی است، گاهی چنان در 

ا بارها با صدای گذرد، نیست و اگر او ر شود که متوجه آنچه در اطرافش می بازی غرق می
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 شنود. را نمی تانبلند صدا بزنید، صدای

های مختلف  ای با تعریف مراحل متعدد برای یک بازی، روش های رایانه سازندگان بازی

انفرادی، گروهی، آنالین( یا تعیین سطوح سختی بازی روش آن )مثل  دادن برای انجام

بازی و  ۀچندبار دادن انجامشوند تا مخاطب برای  ای( باعث می )آسان، متوسط، حرفه

 بیشتر ماندگار های نهفته در بازی هرچه اثر پیام ،ترتیب این به .شود تکرار آن ترغیب

 شود. می

 کنند و آن را صرفاً ای جدی قلمداد نمی ای را رسانه های رایانه بسیاری از مردم بازی

 ۀی ذکرشداما دو ویژگ ؛پندارند ای برای سرگرمی کودکان و نوجوانان می وسیله

گذار و جدی تبدیل تأثیرای  ای را به رسانه های رایانه بودن و تکرارپذیری، بازی تعاملی

 کرده است.

 های کامپیوتری نقش نمادها در بازی

کند،  ازپیش حائزاهمیت می ای را بیش های رایانه آنچه در این بین، این دو خاصیت بازی

های  کاررفته در بازی زیرا نمادهای به ؛ستای ا های رایانه وجود نمادهای نهفته در بازی

بودن  دلیل خاصیت تعاملی شوند و به می ها، در ذهن نهادینه ای بر اثر تکرار بازی رایانه

 تر صورت تر و سریع ای، پذیرش و جذب آن ازسوی مخاطب راحت های رایانه بازی

 ای حصوالت رسانهمدیگر تر از  ای خطرناک های رایانه گونه است که بازی گیرد. این می

گیری نمادها در کار بهافراد اثر بگذارند. تمام اهدافی که برای  ۀتوانند بر بنیان اندیش می

ایفا تری  کننده توانند نقش تعیین ها نیز مصداق دارند و می در بازی ،ها ذکر شد انیمیشن

گذارند و ما  می آرام بر عقاید افراد و حتی بر حاالت روحی افراد اثر . نمادها آرامکنند

توانیم تغییرات روانی و  می د،کن می کننده نگاه ان کسی که از بیرون به فرد بازیعنو به

شود. در حین  می گفته« آموزی سرگرم»آموزش  ۀرفتاری فرد را ارزیابی کنیم. به این شیو
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اشخاص، تاریخ، جغرافیا و دیگر مسائل علمی  بارۀبازی، عالوه بر اطالعات جدیدی که در

هایی هم برای تغییر عقاید و انتقال نمادهای مدنظر  شود، تالش می زاندهآمو

 ،مثال برای .تواند خطرناک باشد می گیرد که می ها صورت بازی ۀهای سازند استراتژیست

 خطراتی که اسالمدرخصوص ها یا هشدار  ان کشور حامی تروریستعنو بهمعرفی ایران 

ها  ای در بازی زیرکانه طرز کامالً مفاهیمی است که به ،تواند برای مردم دنیا داشته باشد می

 .(۱08: تا هشتگ، بی ۱50شود ) می گنجانده

 ای های رایانه گیری نمادها در بازیکار بههایی از  نمونه

 Call of Dutyبازی کاررفته در  نمادهای به

 Call of Duty Modern ۀها در مجموع آن ۀو ادام Call of Duty ۀمجموع یها یباز

Warfare ً2003ها از سال  . این بازیکنند یم دنبالرا  یینمایجذاب و س یها قصه معموال 

وارد بازار شده و در سبک تیراندازی شخص اول،  ۱ویژن توسط شرکت آمریکایی اکتیو

شوند. در  میهای متصل به اینترنت اجرا  نفره یا چندنفره، بر روی دستگاه صورت تک هب

نقاط در و عملیاتی را دارند عهده ه سربازان آمریکایی نقش عمده را ب ها بازی این داستان

پاکستان، میانمار، کوبا، برزیل و عراق، مختلف جهان ازجمله روسیه، افغانستان، 

توانند  ها ازطرفی می دهند. این داستان ها انجام می کشورهای اروپایی علیه تروریست

دیگر کشتن مردم سوی تر کنند و از گیدن را در سربازان آمریکایی قویجن ۀانگیز

 .مصالح خود معرفی کنند همسو باکشورهای دیگر را در نظر آنان توجیه و 

ترکیبی شود،  صورت واقعی از نام کشورها استفاده می هها عالوه بر اینکه ب در این داستان

خالد اند.  سر الفالنی را استفاده کردههای سیاسی مانند خالد االسد و یا از نام شخصیت

 یتواند نماد یشود، درواقع م یم یمعرف یو کودتاچ یاغیان عنو به یباز نیاالسد که در ا

                                                           
1. Active vision 
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به االسد نسبت  یکه در باز یپرچم باشد. ،هیسور نیشیجمهور پ سیاز حافظ اسد، رئ

مسلمانان  ،ترتیب ینا . بهدارد نیالمسلم به پرچم اخوان یادیز اریشباهت بس ،شود یداده م

های دیگری با نام فامیل اسد، یاغی و تروریست معرفی  مصر و سوریه و حکمران ۀمنطق

 .(۱39۱شوند )باللی،  می

 

 Call of Dutyالمسلمین در بازی  شباهت پرچم منتسب به خالد االسد به پرچم گروه اخوان ( 53) شکل

 World of Warcraft زیکاررفته در با نمادهای به

ی در سبک باز کی، WoW اختصار به ای شهیپ جنگجهان  ایوارکرافت  یایدن

 2004که در سال  است وارکرافت یبرخط چندنفره از سر ینیآفر نقش پردازی و خیال

 نیا تیجذاب. است منتشر شده انهیرااجرا بر روی  یبرا ۱زاردیبلسرگرمی توسط شرکت 

 دهند. یم لیها تشک یرانیرا ا یباز نیا های بازیکناز  یادیعداد زاست که ت یحد به یباز

 یلیو شر تخ ریو موجودات خ یا اسطوره یاست و نمادها یا اسطوره یباز کیوارکرافت 

های زیادی از این  در صحنه بین نماد چشم جهان ،شود. برای مثال دیده میفور و در آن به

 .تا( شود )امیر، بی بازی دیده می

                                                           
1. Blizzard Entertainment 
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 وارکرافت یایدنهای مختلف بازی  بین در صحنه د چشم حهاننما ( 54) شکل

 Tekken 6 کاررفته در بازی نمادهای به

 با و یا سبک مبارزه به Tekken یها یباز قسمت از مجموعه نیششم Tekken 6 یباز

ساخته  ۱مکونا یبانداسازی  بازیکه توسط شرکت  است «خون ریشورش در مس» عنوان

منتشر  3 شنیاست یو پل 360 باکس کسیا یها کنسول یبراو در ژاپن  2009 سالو در 

ازجمله تصویرهای  ،های مختلف این بازی پرستی در صحنه چشم شیطان کت. نماد شد

 شود. میمشاهده  ،دی روی جلد سی

                                                           

1. Bandai Namuko 
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 Tekken 6 یبازدی  تصاویر روی جلد سی ( 55) شکل

تصاویر یا تنها یک چشم افراد نشان داده شده یا در این  ،شود طور که دیده می همان

 رنگ قرمز نشان داده شده است. یک چشم ناسالم به

چشم  تک صورت بهکه  kazuya mishima نام فردی است به ،های بازی شخصیتیکی از 

 9دستکش این شخصیت . بر روی است jin نام هشخصیت دیگری ب پدرو نشان داده شده 

نماد عددی  ۱0 .ستتا ۱0 ها گوی . تعداداند لثی را تشکیل دادهکه مث شود دیده میگوی 

 ،با دیدن تصویرشده و شکل مثلثی ایجاد کرده است.  پنهاناما یک گوی  ؛خداست

 .شود ثبت می مخاطبچشم در ذهن  ناخودآگاه، مثلث و تک
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چشمی و دارای نماد  صورت تک هب Tekken 6 بازی در kazuya mishima تصویر شخصیت ( 56) شکل
 ثلثم

 شیطان، تبدیل به تأثیر تحت ،کند که همان جن را در ذهن تداعی می jin شخصیت

Devil jin کوبی بازوی چپ خال. شود که همان جن شیطانی است می jin ،نیدر ب 

 شود یگفته م ستادهیاس ا همان ای S standدارد که به آن  یخاص یها معنا پرست طانیش

 یا شیطان است. Satan ۀکه مخفف کلم

 

 

 Tekken 6بازی  در jin بازوی چپروی کوبی  خالتصویر  ( 57) شکل

 اش پیشانیو کوبی دیگری بر روی شکم  خال ،شود تبدیل می Devil jin به jin زمانی که

http://jc313.ir/
http://jc313.ir/
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 بارۀدر مکاشفات یوحنا که در .است همان ابلیس یاشود که نماد بز بافومت  ظاهر می

گ و کوچک، فقیر و غنی، برده و گذشته، بزر ازاین»... شده:  نوشته ،دجال )ابلیس( است

آزاد را وادار کرد تا عالمت مخصوصی را بر روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند و 

توانست شغلی به دست آورد یا چیزی بخرد مگر اینکه عالمت مخصوص  کس نمی هیچ

 «...را بر خود داشته باشد ،این جانور، یعنی اسم یا عدد او

 

 

 Tekken 6بازی  در jin یشانیپ یبز بافومت بر روتصویر  ( 58) شکل

پدرش دیده  دستکش مانند، jin دستکش روی است که بر گوی مثلثی ۱0دیگر  ۀنکت

 شود. می

 

http://jc313.ir/
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 Tekken 6بازی  در jin دستکش یرو یمثلث یگو ۱0تصویر ( 59) شکل

 عدد شیطان) 666است که در اصل همان عدد  عالمتی jin دستکش روی تصویر دیگر

 دشو ها نیز دیده می های برخی از شرکتدد در لوگواین ع. است (ابلیس و دجال و

 .(۱390، 3۱3)جنبش سایبری 

 

 

 Tekken 6بازی  در jin دستکش یرو 666عدد  تصویر ( 60) شکل

که در شکل زیر مشاهده « والت دیزنی»کمپانی  یاند که در لوگو برخی بر این عقیده

http://jc313.ir/
http://jc313.ir/
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« والت دیزنی»و  ای گنجانده شده طرز زیرکانه شیطان( به ۀ)نشان 6عالمت سه شود،  می

)فارس،  باشد داشته نمود نیز شلوگوی در حتی اش پرستانه شیطان عقاید تالش کرده تا

۱393). 

 

 دیزنی والت لوگوی در (666جود عالمت شیطان )و ( 6۱) شکل



 

 
 

 



 

 

 

 

 های اجتماعی گیری نمادها در شبکهکار به

مانند وایبر، بزارها ااین برخی از های اجتماعی وجود دارد.  متعددی برای شبکهابزارهای 

جدیدتر رونق خود  ابزارهایپیش از این مورد استقبال بوده و در حال حاضر و با معرفی 

بوک، واتساپ، تلگرام،  بسیار دیگری مانند فیسابزارهای که  درحالی ؛اند را از دست داده

و در حال تبادل است سنین مختلف، متداول  بادر بین افراد جامعه  چت ایمو، وی

 .بسیار زیادی هستندویدئویی و صوتی  و های متنی مپیا

 های اجتماعی نماد رنگ در شبکه

های اجتماعی، استفاده از رنگ  نمایشی بیشتر شبکه ۀتوجه در صفح شایانیکی از نکات 

نماد آرامش و آسمان و  رنگ آبی ،های قبلی گفته شد طور که در بخش آبی است. همان

ارتباطات و تعامل  ۀدهند نشان ،تر از آن است و مهم تیامنآب و خواب و تعقل و اعتماد و 

ها  برای آن یآب رنگ، اند شده یارتباط طراح یاربا هدف برقر ها . ازآنجاکه این شبکهاست

ذهن کاربر را  گرید یها که رنگ یدرحال ؛دهد یم شیتعامل را افزا زانیمو  مناسب است

اند، برحسب  شده یطراح یبا رنگ آب که ییها تیکنند. اغلب سا یمتشتت و پراکنده م

 ۀو شبک رسان یامپ هر. برند یم کار به یاز رنگ آب یمختلف یها فیو اهداف خود، ط ازهاین

 ای پرنده ترییتو یکند. لوگو یم اریرا اخت یمناسب یطراح ،مشخص لیبنا به دال یاجتماع

 یبرا زین پیسکاا ۀبرنام. استبیروز ز کیآسمان در  ۀدهند آن نشان یاست که رنگ آب

 یها از شرکت یاریبس نیکند. همچن یاستفاده م یاز رنگ آب یحس ابتکار و نوآور جادیا

ها  رنگ به شرکت نیکنند. ا یاستفاده م یو جذب مشتر یابیبازار یبرا آبی رنگ از یفن

هستند.  جانیکه نماد قدرت و ه یبرخالف رنگ قرمز و نارنج ؛بخشد یاحساس ثبات م
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 رود به کار می یجذب مشتر یبرا لیبه سه دل یرنگ آب ،یابیبازار یبرا یکاران راهعنو به

 :(۱395)مهر، 

 ؛انیو استقبال گرم از مشتر ییخوشامدگو ینوع 

 ؛و اعتماد تیامن یالقا 

 ها خواننده بر نوشته شتریب تمرکز هرچه و نهیزم محوشدن پس. 

 ها ککاربرد شکل

ها یا  بردن شکلککار بههای اجتماعی،  بکههای متنی ش های معمول در پیام یکی از روش

 یابزارها انیها در م شاهد حضور شکلک ۱999از سال جای کلمات است.  هها ب ۱ایموجی

توانند جایگزین  ها می شکلکاین  .میهست ی نوشتاریکاراکترها انیگو و در مو گفت

آرزوی موفقیت، اظهار ناراحتی یا شادمانی، تشکر، تبریک، انتظار، دال بر کلمات بسیاری 

رساندن آن  یها را درست و بجا و برا شکلک نیا یما حت یگاهباشند.  ...تأیید یا تکذیب و

کوچک  یها . احساسی که ما از این شکلکمیکن یاستفاده نم ،اند شده دیکه تول یممفهو

 ،ممکن است با برداشت و فهم دیگران یکسان نباشد. برای مثال ،ایم دست آوردهه ب

به معنای دعاکردن  اشتباه به اجتماعی تلگرام و واتساپ به ۀدر شبک و  ایموجی 

دست ت، بیرون دو سدر حالت دعا، انگشتان ش ،که اگر دقت کنیم حالی در رود؛ کار می

 ها از آن که برای بیان احساسات و های  ایموجیها.  گیرند، نه در بین آن قرار می

که با عنوان  پرستی هستند. ایموجی  نشود، درحقیقت نمادهای شیطا استفاده می

ورسوب هندو و  شود، نمادی در آداب دعا قرار داده شده و به همین معنا استفاده می

بستان سعودی رهای دعا، به همین دالیل در کشور ع بوداست. استفاده از این ایموجی

                                                           
1. Emoji 
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 .(۱396)غالمیان،  است ممنوع شده

 

 آیین عبادی مردم بودایی در تایلند ( 62) شکل

دختران بدون پوشش یا در حال  تصویر ، همچنیندر تلگرام جیهای را شکلک در

این توجه  جالب ۀشود. نکت دیده میزیر  لباس و با یا در حال آرایشو رقص  خودنمایی

از زن محجبه و مرد  یموجیچند ا ،یموجیا یزمان با روز جهان هم یتازگ به اپل است که

 یها گجت یسال با نصب بر رو انیقرار است تا پاکه  هکرد یدار را به کاربران معرف شیر

 .(۱396)بهداشت نیوز،  ۱ردیکاربران قرار بگ اریاپل، در اخت

اعتراضات زیادی را برانگیخته  رود، به کار میواتساپ  ۀی بسیاری که در شبکها یموجیا

 middleمانند  هایی از این شبکه خواسته شکلک یهند لیوک کی ،است. برای نمونه

                                                           
)کارگروه  کدیونی ومیسال گذشته از کنسرس ،یالحمد وفینام را هب یا ساله شانزدهنوجوان از این قرار است که  ماجرا. ۱

ه را کرد؛ محجب یها خانم یبرا دیجد یموجیا کیساخت  یپرکاربرد( تقاضا یو کاراکترها متن یاستاندارساز یجهان

 پویش کی لیدرخواست ساده صورت گرفت، اما با تشک کیبا ارسال  یدیدر کمال ناام ،خودش ۀگفت که به ییتقاضا

 .ختم شد یمهم ۀجیبه نت گر،یازطرف هزاران کاربر د یتیحما
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finger  حذف کند ند،مشابه زشت و ناپسند یکه در فرهنگ هند و کشورها را .

)غالمیان،  و ناسزا دارد نیو توهی حرمت یب ۀجنبدر فرهنگ هند  middle fingerیموجیا

۱396). 

 ۀنشان شود و در آن کلید  های واتساپ دیده می ای از ایموجی در شکل زیر صفحه

 .(۱393است )کیائی، نماد پرچم اسرائیل  و کلید  69عدد 

 

 کلیدهای نرم افزار واتساپ صفحه ( 63) شکل

 بوک اول فیس ۀنماد صفح

 ۱3از طرحی شامل  به آن، ورود ۀبوک، در صفح فیس اجتماعی ۀشبک ۀدر طراحی اولی

، این مؤسس این شبکه، برگ ربودن زاک یهودی به باتوجهآدمک استفاده شده بوده است. 

گونه  ظاهر ساده و بدون هیچ بههرچند  بوک اول فیس ۀصفحکه  رود احتمال می

در بودن این عدد  مقدس به باتوجه ،طراحی شده فکری و پیچیدگی خاصی ۀزمین پیش

ای  نمونه .اشاره به تفکرات صهیونیستی دارد ،یک نماد صورت بهمیان یهودیان کابالیست، 

. ودش می دیده... و آمریکا پرچم خطوط تعداد پرستان، شیطان ۀطبق۱3 هرم دراز این عدد 

معنی فراگیرشدن  که به است جهان ۀای است که یادآور نقش گونه ها به چینش آدمک

 .تا( )کمال، بی است جهان در آن پشت  تفکر و بوک فیس
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 بوک فیسورود به  ۀصفح ۀاولیتصویر  ( 64) شکل

جدید ورود  ۀهای اخیر تغییر کرده و طراحی صفح گفتنی است این تصویر طی سال

 است.بوک متفاوت  فیس
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details/26448ریتصاو-+-شد-حجاب-میتسل-/اپل/   

 وهگر، انیرا سنتی یهنرهادر  دنماو  نقش رتطوو  لتحو سیر، ۱389بهمنی، پردیس،  -

 ۀ دانشگاه پیام نورسانو ر هنر ۀنشکددا هنر

، از ۱8/۱2/96شده در  ی، بازبینیپرست طانیش ینمادهاتا،  بیتوته، بی -

photo.html-satanism-ww.beytoote.com/scientific/midanid/symbolshttp://w  

 انیزدی ریامهای جمعی با رویکرد سواد رسانه،  بازشناسی رسانه ،۱39۱پاتر، جیمز،  -

http://amirgh-cr7.mihanblog.com/extrapage/e
http://www.dabirimehr.ir/?p=2367
http://irannamad.ir/عصر-یخبندان-و-فراماسون/
http://irannamad.ir/عصر-یخبندان-و-فراماسون/
http://gerdab.ir/fa/news/11607/ندای-وظیفه-جنگ-مدرن-در-سوریه-به-دنبال-چیست
http://gerdab.ir/fa/news/11607/ندای-وظیفه-جنگ-مدرن-در-سوریه-به-دنبال-چیست
http://www.jc313.ir/47726-تحلیل-انیمیشن-Zootopia---فراموش-کنید-تا-شاید-فراموش-کنیم---تصاویر.html
http://www.jc313.ir/47726-تحلیل-انیمیشن-Zootopia---فراموش-کنید-تا-شاید-فراموش-کنیم---تصاویر.html
http://behdashtnews.ir/fa/news-details/26448/اپل-تسلیم-حجاب-شد-+-تصاویر/
http://behdashtnews.ir/fa/news-details/26448/اپل-تسلیم-حجاب-شد-+-تصاویر/
http://behdashtnews.ir/fa/news-details/26448/اپل-تسلیم-حجاب-شد-+-تصاویر/
http://www.beytoote.com/scientific/midanid/symbols-satanism-photo.html
http://www.beytoote.com/scientific/midanid/symbols-satanism-photo.html
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 )مترجم( یآزاد امیمنا )مترجم(، پ ی)مترجم(، نادعل

سال نامۀ علوم سیاسی،  ، پژوهش«شناسی؛ نظریه و روش نشانه»تاجیک، محمدرضا،  -

 .39-7، صص۱389پنجم، شمارۀ چهارم، پاییز 

، 6 کنیت یدر باز یفراماسونر ینمادها، ۱390، 3۱3جنبش سایبری  -

http://www.jc313.ir/29-6-کنیت-یباز-در-یفراماسونر -ینمادها.html  

، روزنامۀ پرندگان ۀدربار جیرا یها، نمادها و باورها اسطوره، ۱394ضی، جوهری، مرت -

 مهر ۱9اطالعات 

 شناسان شناسی، تهران، نشر جامعه ، رسانه۱394زادۀ ملکی، اصحاب  حبیب -

ی، ذهن کودکان و نوجوانان با قهرمانان پوشال ریتسخ، ۱393خدابخش، مهدی،  -

http://www.jc313.ir/25838-قهرمانان-با-نوجوانان-و-کودکان-ذهن-ریتسخ-

  html .عکس--یپوشال

 دوران های سفالینه در حیوانی و گیاهی نمادهای و نقوش»، ۱393ابوالقاسم،  دادور، -

 ۱8-4، صص 4 المی، شماره، فصلنامۀ علمی نگارینۀ هنر اس«ایران اسالمی

ها(،  ای )با تکیه بر بازی ژنرال های رایانه پور، حسین، بازنمایی تروریسم در بازی رجبعلی -

حضوری دانشگاه  ارشد رشتۀ علوم ارتباطات اجتماعی، پردیس نیمه نامۀ کارشناسی پایان

 ۱390عالمه طباطبایی، پاییز 

های مذهبی ایرانی  شای انیمیشنرضوی طوسی، سیدمجتبی و صمدی، صهبا، تأثیر تما -

بر رفتار دینی نوجوانان )مطالعۀ موردی هشت مدرسۀ راهنمایی و دبیرستان منطقۀ 

، ۱وپرورش شهر تهران(، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، دورۀ ششم، شمارۀ  دوی آموزش

 .۱05-۱26، صص ۱392بهار 

http://www.jc313.ir/29-نمادهای-%20فراماسونری-در-بازی-تیکن-6.html
http://www.jc313.ir/25838-تسخیر-ذهن-کودکان-و-نوجوانان-با-قهرمانان-پوشالی--عکس
http://www.jc313.ir/25838-تسخیر-ذهن-کودکان-و-نوجوانان-با-قهرمانان-پوشالی--عکس
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از  ،۱8/۱2/96شده در  ، بازبینیواناتیح ینمادها ،۱396رعیت، رؤیا،  -

http://jamejamonline.ir/online/2959376594539984362  

، ۱8/۱2/96شده در  تجسمی، بازبینی هنر در ، نمادها۱395ماهی، سمیه،  رمضان -

https://article.tebyan.net/330158/تجسمی-هنر-در-نمادها   

 .ساحل اندیشه: انتشارات تهران ،جنگ نرم (،۱388) رنجبران، داود -

 شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطالعات. (، جامعه۱372ساروخانی، باقر ) -

آورد نو،  شریۀ ره، ن«ها و تهدیدها های اجتماعی؛ فرصت شبکه»اهلل،  پور، روح سلیمانی -

 .۱9-۱4، صص۱389، تابستان 3شمارۀ 

به  نی/ توه 4 بندانخیعصر  کیاستراتژ شنیمیان ینقد و بررستا،  رضایی، زهرا، بی شاه -

http://alantoin-، السالم( همای)عل ونسینوح و  یاله امبرانیپ

anblog.com/post/167acant.mih   

 پدرام شهر انتشارات جانوران،: 2 تطبیقی ، نمادشناسی۱396شجاعی، حیدر،  -

از  ۱2/۱2/96شده در تاریخ  ، بازبینیکایآمر لینماد م لیحل، ت۱392شعبان، فؤاد،  -

khoon.net/article/show/717227http://raseکایآمر-یملّ-نماد-لی/تحل/    

، 9، تفسیری عمیق از انیمیشن ۱393ضرغامی، احمدرضا،  -

49-http://1symbols.blogsky.com/1393/05/12/post9-شنیمیان-از-قیعم-یری/تفس  

، ۱8/۱2/96شده در  ، بازبینیها رنگ یشناس و روان یمعن، ۱390عصر علم،  -

colors-of-http://www.asreelm.com/meaning/  

، ۱7/۱2/96شده در  گرافیک، بازبینی در هندسی ، اشکال۱395عنبرستانی، علی،  -

http://respinatech.com/هندسی-اشکال  

http://jamejamonline.ir/online/2959376594539984362
http://jamejamonline.ir/online/2959376594539984362
https://article.tebyan.net/330158/نمادها-در-هنر-تجسمی
http://alantoin-acant.mihanblog.com/post/167
http://alantoin-acant.mihanblog.com/post/167
http://alantoin-acant.mihanblog.com/post/167
http://rasekhoon.net/article/show/717227/تحلیل-نماد-ملّی-آمریکا/
http://1symbols.blogsky.com/1393/05/12/post-49/تفسیری-عمیق-از-انیمیشن-9
http://www.asreelm.com/meaning-of-colors/
http://respinatech.com/اشکال-هندسی
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، واتساپ یها یموجیاز ا یهند لیوک کی تیشکا، ۱396غالمیان، طاهره،  -

089http://mag.plaza.ir/139610/30اپ/-واتس-یها-یموجیا-یهند-لیوک-تی/شکا  

، کند؟ یبا کودکانمان چه م یزنیوالت د یها شنیمیان ۀپشت پرد طانیش، ۱393فارس،  -

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930207000339  

نقش نماد و نمادگرایی در زندگی بشر؛ تحلیلی »پور، مریم،  و حسن فوالدی، محمد -

، مجلۀ معرفت فرهنگی و اجتماعی، سال ششم، شمارۀ چهارم، «شناختی جامعه

 .۱52-۱33، صص۱394، پاییز 24پیاپی

بین در طراحی  بررسی کاربرد نماد چشم جهان»قائمی، شیما و مراثی، محسن،  -

هنرهای  -، نشریۀ هنرهای زیبا «در گرافیک امروز ها های انیمیشنی و مسکات شخصیت

 .74-65، صص۱392، پاییز 3، شمارۀ ۱8تجسمی، دورۀ 

 ۀفصلنام، «درختان مقدس: از اسطوره تا امروز»، ۱393البنین،  مخسری، ام قهرمانی -

e-http://guilan-، از ۱2/۱2/96شده در  ی گیالن ما، بازبینیفرهنگ -یادب -یاسیس

ma.ir/2014/08/امروز-تا-اسطوره-از-مقدس-درختان/  

، از ۱8/۱2/96شده در  ، بازبینیستید چنما رنگ هر –ها  رنگ یمعناتا،  کاتبان، بی -

http://kntit.irنماد-رنگ-هر-–-ها-رنگ-یمعنا-۱7۱/مقاالت/یآموزش-/مطالب-

  html.ستچی

اجتماعی  های فرهنگی شناختی ارزش تحلیل نشانه»اکبر و صمدی، مهران،  کرد، علی -

، نشریۀ مطالعات «۱384-93سیما از سال  5شده از شبکۀ  های خارجی پخش کارتون

 .95-۱23، صص۱395ام، بهار  ، سال هشتم، شمارۀ سیشناسی جامعه

http://www.falaghsoft.ir/life-، بوک پرستش شیطان در فیستا،  کمال، نرگس، بی -

style/۱305۱-بوک-سیف-در-طانیش-پرستش   

http://mag.plaza.ir/139610/30089/شکایت-وکیل-هندی-ایموجی-های-واتس-اپ/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930207000339
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930207000339
http://guilan-e-ma.ir/2014/08/درختان-مقدس-از-اسطوره-تا-امروز/
http://guilan-e-ma.ir/2014/08/درختان-مقدس-از-اسطوره-تا-امروز/
http://guilan-e-ma.ir/2014/08/درختان-مقدس-از-اسطوره-تا-امروز/
http://kntit.ir/مطالب-آموزشی/مقالات/171-معنای-رنگ-ها-–-هر-رنگ-نماد-چیست.html
http://kntit.ir/مطالب-آموزشی/مقالات/171-معنای-رنگ-ها-–-هر-رنگ-نماد-چیست.html
http://www.falaghsoft.ir/life-style/13051-پرستش-شیطان-در-فیس-بوک
http://www.falaghsoft.ir/life-style/13051-پرستش-شیطان-در-فیس-بوک
http://www.falaghsoft.ir/life-style/13051-پرستش-شیطان-در-فیس-بوک
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، واتساپ ۀبرنام یطانیش ینمادها ،۱393کیائی، فاطمه،  -

details/46188-http://mofateh.ghasam.ir/h142/fa/newsبرنامه-یطانیش-ی/نمادها- 

  واتساپ/

، رنگ سبز ۀفلسف، ۱388وگوی دینی،  گفت -

http://www.askdin.com/showthread.php?t=23941  

نقش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر »، ۱394مبینی، مهتاب و شافعی، آزاده،  -

، ۱4، جلوۀ هنر، شمارۀ «بری( ساسانی )با تأکید بر نقوش برجسته، فلزکاری و گچ

 .64-45صص

 شناسی، چ هفتم، تهران: سروش. ، ارتباط۱385راد، مهدی  سنیانمح -

 ، سواد رسانه، قم: نشر سوچا.۱393محمدی، محمد،  -

، «والهایدانشگاه ه» کیاستراتژ شنیمیان ینقد و بررس، ۱393مشرق،  -

https://www.mashreghnews.ir/news/297776کیاستراتژ-شنیمیان-یبررس-و-/نقد-

  ریتصاو-والهایه-دانشگاه

، جلد سوم ،جهان یباستان یها نییو آ ریاساط المعارفۀریدا، ۱393معصومی، غالمرضا،  -

 انتشارات سورۀ مهر

، )قسمت اول( ندهادر لوگوها و بر ریاساط یابی شه، ری۱395منصوری، نگین،  -

 / logos-in-mythology-http://balayekhat.ir/greek، از ۱3/۱2/96شده در  بازبینی

، های اجتماعی آبی است؟ چرا لوگوی اغلب شبکه، ۱395مهر،  -

http://www.mehrnews.com/news/3802245یها-شبکه-اغلب-یلوگو-/چرا-

  است-یآب-یاجتماع

http://mofateh.ghasam.ir/h142/fa/news-details/46188/نمادهای-شیطانی-برنامه-%20واتساپ/
http://mofateh.ghasam.ir/h142/fa/news-details/46188/نمادهای-شیطانی-برنامه-%20واتساپ/
http://www.askdin.com/showthread.php?t=23941
http://www.askdin.com/showthread.php?t=23941
https://www.mashreghnews.ir/news/297776/نقد-و-بررسی-انیمیشن-استراتژیک-دانشگاه-هیولاها-تصاویر
https://www.mashreghnews.ir/news/297776/نقد-و-بررسی-انیمیشن-استراتژیک-دانشگاه-هیولاها-تصاویر
http://balayekhat.ir/greek-mythology-in-logos
http://www.mehrnews.com/news/3802245/چرا-لوگوی-اغلب-شبکه-های-اجتماعی-آبی-است
http://www.mehrnews.com/news/3802245/چرا-لوگوی-اغلب-شبکه-های-اجتماعی-آبی-است
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شناسایی انگیزه و دالیل »قاسم و رزاقی، محمدابراهیم و یزدانی، فائزه،  مهرابی، -

، ۱2ال سوم، شمارۀ های ورزشی، س ، مدیریت ارتباطات در رسانه«کوبی ورزشکاران خال

 .44-35، صص۱395تابستان 

 یژورنال هنر و معمار، «تخت جمشید، جشنگاه نوروز» ۱394موسوی، سید مرتضی،  -

http://moossavi.ir/wp-، از ۱3/۱2/96شده در  ، بازبینیسبز یهنر و معمار ۀسبز. خان

-Jamshid-Takhte-Moossavi-Morteza-content/uploads/2017/07/Seyed

Nowruz.pdf?i=1-Jashngahe  

های تلویزیونی  مدرن در کارتون های پست نشانه»حسین؛  مهدی و اطهری، زاده، نجف -

؛ («ی، پسر کوهستان، کیم پاسیبل و بن تنهای آن شرل شناسی کارتون )تحلیل نشانه

 36-9صص - 72 ۀشمار ،۱39۱زمستان ، های ارتباطی پژوهشۀ مجل

، پرستی شیطان ۀفرق، ۱39۱نمادشناسی و کشف اسرار،  -

8.aspx-http://www.asrarepenhan.blogfa.com/post  

 ،۱3/۱2/96شده در  یر در مصر باستان، بازبینی، نمادها و اساط۱393نمادها و اساطیر،  -

7-http://1symbols.blogsky.com/1393/05/10/post مصر-در-ریاساط-و-نمادها-

  -Egypt-ncientA-of-Symbolsباستان 

، ۱8/۱2/96شده در  ی، بازبینیوانیح یبا نمادها ییآشنا، ۱394نیرومند، محمدحسین،  -

http://resistart.ir/contentرومندین-نیمحمدحس-یوانیح-ینمادها-با-یی/آشنا  

 نیتر یاسیپت بز من س شنیمیان لیو تحل شینما، Resistart ،۱394مت هنر مقاو -

   /ii/-goat-pet-i-http://resistart.ir/content، کایساخت آمر شنیمیان

تا،  پرندگان خشمگین، بیویکی پدیا،  -

https://fa.wikipedia.org/wikiنیخشمگ_/پرندگان  

، ۱2/۱2/96شده در  تا، سرو، بازبینی پدیا الف، بی ویکی -

http://moossavi.ir/wp-content/uploads/2017/07/Seyed-Morteza-Moossavi-Takhte-Jamshid-Jashngahe-Nowruz.pdf?i=1
http://moossavi.ir/wp-content/uploads/2017/07/Seyed-Morteza-Moossavi-Takhte-Jamshid-Jashngahe-Nowruz.pdf?i=1
http://moossavi.ir/wp-content/uploads/2017/07/Seyed-Morteza-Moossavi-Takhte-Jamshid-Jashngahe-Nowruz.pdf?i=1
http://moossavi.ir/wp-content/uploads/2017/07/Seyed-Morteza-Moossavi-Takhte-Jamshid-Jashngahe-Nowruz.pdf?i=1
http://moossavi.ir/wp-content/uploads/2017/07/Seyed-Morteza-Moossavi-Takhte-Jamshid-Jashngahe-Nowruz.pdf?i=1
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1341/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/55101
http://www.asrarepenhan.blogfa.com/post-8.aspx
http://www.asrarepenhan.blogfa.com/post-8.aspx
http://1symbols.blogsky.com/1393/05/10/post-7%20نمادها-و-اساطیر-در-مصر-باستان%20-Symbols-of-Ancient-Egypt
http://1symbols.blogsky.com/1393/05/10/post-7%20نمادها-و-اساطیر-در-مصر-باستان%20-Symbols-of-Ancient-Egypt
http://resistart.ir/content/آشنایی-با-نمادهای-حیوانی-محمدحسین-نیرومند
http://resistart.ir/content/-i-pet-goat-ii/
https://fa.wikipedia.org/wiki/پرندگان_خشمگین
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https://fa.wikipedia.org/wiki/سرو     

، ۱2/۱2/96 شده در تا، گل ملی، بازبینی پدیا ب، بی ویکی -

.wikipedia.org/wiki/fahttps://ملی_گل  

، ۱2/۱2/96شده در  تا، زیتون، بازبینی پدیا ج، بی ویکی -

https://fa.wikipedia.org/wiki/زیتون  

/https://fa.wikipedia.org/wiki ، ۱2/۱2/96شده در  تا، پاندا، بازبینی بیپدیا د،  ویکی -

   پاندا

https://fa.wikipedia.org/wikiسرو/
https://fa.wikipedia.org/wiki/گل_ملی
https://fa.wikipedia.org/wiki/زیتون
https://fa.wikipedia.org/wiki/%20پاندا
https://fa.wikipedia.org/wiki/%20پاندا
https://fa.wikipedia.org/wiki/%20پاندا
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