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 چکیده

از ابزارهای مهم شاعران و نویسندگان است. از این رو، نویسندگان معاصر بـا   نماد و نمادپردازی
انـد تـا عـالوه بـر      گیری از آن، مضامین اجتماعی، سیاسی و... را پیش روی خوانندگان گذاشـته  بهره

های مخالف نیز مصـون باشـند. در ایـن     دهند، از گزند برخوردهای گروه اینکه پیام خود را انتقال می
ایم. نماد در آثـار ایـن دو نویسـنده     به آثار عزیز نسین از ترکیه و جواد مجابی از ایران پرداختهمقاله، 

ها با استفاده از نمادهایی که گاه حیوان و گاه شیء و گاهی مکان است، به  ای دارد و آن جایگاه ویژه
غـدّار و گـرگ    میش»و « میرزا پشت خان و الک خرگوش»های  زنند. در داستان نمادپردازی دست می

خـوبی   از عزیـز نسـین بـه   « گوسفندی که گرگ شـد »و « مسابقۀ حیوانات»اثر جواد مجابی و « نابکار
هـای   توان مشابهت استفاده از حیوانات به عنوان نماد را مشاهده کرد. با این حال، به دلیل تفاوت می

ایـم   در ایـن مقالـه کوشـیده    کنند. مـا  اجتماعی و فرهنگی، در نهایت نمادها کارکرد متفاوتی پیدا می
اسنادي نشان دهیم کـه   و اي کتابخانه مطالعات بر تکیه با گیری از روش تحلیل کیفی و ضمن بهره

ها، با توجـه   اند، اما در روند داستان چگونه عزیز نسین و جواد مجابی از نمادهای مشابه استفاده کرده
 اند. کردهایی متفاوت دست یافتهبه تأثیرات اجتماعی و طرز دیدگاه شخصی آنان، به کار
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