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نماد از شگردهاي تصويرپردازي است كـه نشـانگر اسـتعداد واژگـان در انعكـاس

ي ذهـن پيچيده هاي بودن با تداعي نمادهاي ادبي، به دليل همراه. تصاوير ذهني است

و نوجوان كمتر كاربرد دارد؛ با وجود اين، نمـادو تصاوير ديرياب، در شعر كودك

و بيروني اسـت، بـه روان شناختي كه حاصل برخورد عاطفي كودك با دنياي دروني

و نوجوان بازتاب دارد جهت ملموس و سهولت درك آن، در شعر كودك اين. بودن

كنـد؛ تنها در كوشش طبيعي كودك براي دريافت معنا خللي ايجاد نمي نوع نماد، نه

مي بلكه به و تضادهاي دروني او را بـه وحـدت نيازهاي عاطفي كودك جواب دهد

و اغلـب بـه صـورت نماد روان. رساند مي شناختي نقش فيزيولوژي در كودك دارد

مي هاي كودكانه، جلوه ناخودآگاه در بازي ترين دليل پيدايش آن، قدرت مهم. شود گر

و عاطفـه  ل كـودك ي داريـم نمادهــاي در ايـن مقالـه، سـع.ي اوسـت زيـاد تخيـ

به روان و بررسي كنيم شناختيِ ترين تـأثير مهم. كاررفته در شعر كودك را رمزگشايي

در.ي كودك اسـت شناختي در شعر كودك، برانگيختن عاطفه كاربرد نمادهاي روان

و نمادهاي ثانوي، خود كودك انتقال معنا را انجام مي دهد؛ زيرا كودك بازي نمادين

مي» شيئي«را جانشين» شيئي«تشبيه، با استفاده از  و به آن معناي نمـادين ديگر كند
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 مقدمه.1

ظرفيـت معنـايي هاي بيـان مفـاهيمي اسـت كـه داراي كاربرد زبان نمادين يكي از شيوه
و تأويل ي تعريفي جامع از نماد كـه مـورد قبـول متخصصـان ارائه. پذير هستند گسترده

و منظـري ديگـر بـهي علوم باشد، مشكل است؛ ازاين همه رو در علوم مختلف، از زوايا
شود؛ ولي اين تعريف كلي را كه نماد عبـارت اسـت از عالمـت، اشـاره، آن پرداخته مي

ع و و مفهومي وراي آنچـه ظـاهر آن مـي كلمه، تركيب نمايـد، داللـت بارتي كه بر معني
ي دربـاره.ي علـوم تعمـيم داد تـوان بـه همـه مـي)4: 1375پورنامداريان،:نك(كند مي

ــت ــد گف ــاد، باي ــدايش نم ــونگي پي و«: چگ ــده ــكّل از عناصــري زن ــي، متش روان آدم
و انگيـزه، تحت تأث»صور نوعي«. است» صور نوعي«بخش به نام سازمان هـاي ير عوامل

و هـا كـه زاده در ايـن انگيـزه. دهند مشخص فردي يا جمعي واكنش نشان مي ي وضـع
موقعيت فرد يا جمع در حالت خودآگاهي است، چنين صورتي قادرنـد قالـب خـالي از

و جامه مي مفاهيم را در مخزن ناخودآگاه انسان پديد آورند كه جسم به اي متنوع و يابند
مي صورت مظاهر در آيند؛ يعني اين صورت گوناگون در ها آبسـتن نمادهـا هسـتند كـه

و رازنـاك قالب نمادهاي متناسب ظهور مي و نمادها خود، آبستن معاني گونـاگون كنند
و سرچشمه اي كه صور نوعي، سازنده هستند به گونه ميي نمادها وي آن به شمار آينـد

و مبدأ معاني گوناگون پيچ ).49: 1386قبادي،(» درپيچ رمزي هستند نمادها زاينده
و با وجود اينكه نماد در ادبيـات، روان كـاركرد ... شناسـي، هنـر، معمـاري، اسـطوره

و قابليت اي دارد، داراي ويژگيي جداگانه گسترده هاي مشتركي هستند كه توجـه بـه ها
آن اين ويژگي مي ها، به درك بهتر :رساند ها بسيار ياري

ا. الف وز آنجا كه داراي معاني ذهني هستند، به اليهنمادها اي فراتر از خود اشاره دارند
و معنازايي پيوسته در حال فربه  اند؛ شدن

ي دنياي درونـي مـا را بـا جهـان بيـرون در نمادها اين قابليت وجود دارد كه رابطه.ب
و بين آن  ها ارتباط برقرار كنند؛ تحت تأثير قرار دهند

و از آنجـا كـه وحـدت كّلـي دارنـد، از الزمـه نمادها داراي.ج ي هويت جمعي هستند
 پذيرش جمعي نيز برخوردارند؛

و چندمدلولي دارنـد، بسـتري مسـاعد بـراي.د همچنين از آنجا كه نمادها ماهيتي مبهم
و تفسير به شمار مي ه توليد معني و اشـياء. آيند؛ نمادها چگونگي ارتباط ما را با پيرامون

ميو فرآيندها ).47: همان:نك(كنندي بيروني متحول
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و نماد روان شناختي از انواع نمادها هستند كه بيشترين كاركرد را در متـون نماد ادبي
و با گذر از معناي ظاهري واژه آن ادبي دارند ها اشاره دارند كه اغلـب ها، به معناي باطني

خـ. گيرند از ناخودآگاه شاعر يا نويسنده سرچشمه مي اي پديـده«الف نمـاد ادبـي كـه بر
و ابتكاري است؛ يعني در متن ادبي متولد مي مي مستقل و در درون متن و گـاه شود بالـد

در، نماد روان)191: 1389فتوحي،(» شود بر متن غالب مي و شناختي، در بيـرون از مـتن
و سپس در متون ادبي گنجانده مي وا. شود رفتار افراد نمايان اي بـين سـطه اين نوع نمادها

و خـ  و احساسات آدميان، عقل و با اثرگذاري بر عواطف و ناخودآگاه هستند رد خودآگاه
).6: 1389 خسروي،و آقاحسيني:نك( كنند آنان را دستخوش تغيير مي

نظـر از ارزش رو هسـتيم كـه صـرف شـناختي روبـه در شعر كودك با نمادهاي روان
و نيازهـاي كودكـاني مـتن، از پيونـدي عميـق شناسـانه زيبايي بـين ناخودآگـاه شـاعر

و عواطف كودكانه سروكار دارند و با احساسات از آنجا كه دنياي كـودك«. برخوردارند
و با تصويرهاي ذهني او شكل مي ل، تصويرسـازي، هماننـدانگاري گيـرد، قـدرت تخيـ

و مشابه و بـه خـاطر همـين قـدرت خلّاقـه در تصويرسـازي سـازي در او قـوي اسـت
و انتزاعـي را از طريـق همان و مفـاهيم گونـاگون معنـوي ندانگاري اسـت كـه مصـاديق

و هدايتي،(» توان به او فهماند نمادسازي مي ).7: 1392صرفي
شود، بـا توجـه بـه، ابتدا اين نمادها را كه در قالب بازي آشكار مي1اگرچه ژان پياژه

او، به بنديي رشد مطرح ساخت، اين تقسيم مراحل چهارگانه دليل عـدم درك درسـت
شد از سوي برخي روان از رشد عقالني كودك، بر. شناسان به چالش كشيده دونالدسون

اي كه پياژه ادعا نمـوده كودكان در هيچ يك از مراحل رشد، به اندازه«اين باور است كه 
و توانايي كودكان در قيـاس منطقـي بـه آن درجـه محـدود [...] است، خودمدار نيستند 

هـاي رسـد كـه نظريـه بنابراين چنين بـه نظـر مـي [...] كه پياژه ادعا نموده است؛ نيست
و تفكر كه در سال اند، از جهـات هاي اخير صاحب نفوذ بسيار بوده مربوط به رشد زبان

و اساس محكمي بوده ويژه هاي اين بدان معني نيست كه نظريه. اندي مهمي فاقد شالوده
بي).71و70: 1372دونالدسون،(» مزبور به كلّي نادرست هستند 2متيوز. همچنين، گرت

مي با انتقاد از نظريه براي من دشوار است كه اين سخنان را جـدي«: گويدي پياژه، چنين
مي. بگيرم منظـور، كتـاب[توانم شما را به شاهدهايي كه در اين كتاب در دفاع، من تنها
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و كودك خردسال و نشـان عرضـه كـرده] است فلسفه دهنـد كـه ادعاهـاي پيـاژه مـي ام
نيــز1نــيكالس تـاكر ). 346و345: 1387خسـرونژاد،(» غيرمنطقـي اســت، ارجـاع دهــم 

را«:ي چگونگي نگرش پياژه به كودكان معتقـد اسـت درباره پيـاژه، در اصـل، كودكـان
مي همچون كاشفان تنهاي دنياي بي ، به نقـل از خسـرونژاد، 258: 1368تاكر،(» بيند جان

1382 :181 .( 

ي پژوهش پيشينه.1-1

شـناختي در شـعري بررسـي نمـاد روان گرفتـه، دربـاره هـاي انجـام با توجه به بررسـي
و كودكانه و از اين جهت، موضوعي تازه ي فارسي، پژوهشي مستقل انجام نگرفته است

شـده، بـه نمـاد در شـعر كـودك هاي انجام بديع است؛ باوجوداين، در برخي از پژوهش
آنپرداخته  مي شده است كه در ادامه به :شود ها اشاره

، بـه بررسـي نمـاد از اين باغ شرقيكه در فصل دهم كتاب) 1387(پروين سالجقه
ادبي در شعر كودك پرداخته، بر اين باور است از آنجايي كه مخاطبـان ادبيـات كـودك،

و نمي» گرا برون«بيشتر  در هستند شـكل محـدود بـه توانند به تأويل معنا بپردازند، نماد
به كار گرفته مي و اغلب نمادهاي كاررفته، نماد شخصي هستند كه در تشخيص آن، شود

و نگرش شاعر توجه كرد .بايد به عواملي مانند مقتضيات زمان
و فاطمه هـدايتي و نقـش«ي در مقالـه) 1392(محمدرضا صرفي هـاي مايـه نمـاد

م نمادين در داستان و نوجوان دفاع از» قدسهاي كودك بـه بررسـي چگـونگي اسـتفاده
و نوجـوان دفـاع مقـدس پرداختـه عنصر نماد در قصه بـر اسـاس ايـن. انـد هاي كودك

و دسـت  نيـافتني بـه كـودك، پژوهش، استفاده از نماد باعث انتقال آسان مفاهيم انتزاعي
و باعـث غنـاي عيني و نوجوانان و حقايق دوران دفاع مقدس براي كودكان  كردن وقايع

و نوجوان مي .شود ادبي آثار داستاني كودك
وي نامـه در پايـان) 1393(روفيا گلستانه بررسـي نمـاد در سـاختار شـعر كـودك

و جايگاه نماد در شعر كودك پرداخته است نوجوان  در آغاز اين پـژوهش، بـه. به نقش
و ساير مباحـث مـرتبط بـا نمـاد پرداختـه؛ تعريف نماد، اقسام نماد ادبي، خاستگاه نماد

و نوجـوان بـا حوزهسپس انواع نماد را در اشعار چهار شاعر مطرح در  ي شـعر كـودك
و منيـره هاشـمي تبيـين كـرده هاي ناصر كشاورز، افسانه شعبان نام نژاد، اسداهللا شـعباني
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و پس از استخراج، دسته و تحليل نمادهااست ، آن دسته از نمادهايي كـه در شـعر بندي
و آن دسته از نمادهايي كـه خـاص هر چهار شاعر آمده است با عنوان نمادهاي مشترك

. باشد، ذيل عنوان نمادهاي متفاوت قرار داده است هر شاعر مي
در«ي در مقاله) 1392(رامين محرمي ي نامـه هـوپ هوپبررسي تطبيقي شعر كودك

و علي ، استفاده از نماد در شعر روايـي كـودك را موجـب»نسيم شمال ديواناكبر صابر
مي ملموس و كردن مفاهيم انتزاعي براي كودكان معتقـد اسـت كـه حضـور نمـادين داند

هاي اخالقـي هاي وابسته به دنياي حيوانات در شعر كودك، به دليل انتقال پيام شخصيت
.و آموزشي است

بررسي نمادها در شعر كودكي خود با عنوان نامه در پايان) 1388(معصومه نصرتي
ب. به بررسي نمادها پرداخته استو نوجوان دفاع مقدس ه انواع نمـاد، از او در پرداختن

بر اسـاس ايـن پـژوهش،. بهره گرفته استاز اين باغ شرقيو بالغت تصوير دو كتاب
نمادهاي شخصي باالترين. نماد در شعر نوجوانان، بيش از شعر كودك به كار رفته است

و نمادهاي عرفاني پايين در بسامد ترين بسامد كاربرد را دارند؛ همچنـين، نمادهـايي كـه
و مذهبي هستند به كار رفتهشعر كودك  .اند، بيشتر ملي

 روش پژوهش.1-2

و از نوع تحليل محتواست روش پژوهش حاضر، كتابخانه هـا مبنـاي گـزينش كتـاب. اي
آبـادي، مصـطفي رحماندوسـت، براي تحليل اين است كه جعفر ابراهيمي، پروين دولت

و اسداهللا شعباني از شاعران مشهور افسانه شعبان ي اخيـر شـعر كـودك در دو دهـه نژاد
اند؛ همچنين، هر پنج شـاعر هستند كه براي آثارشان جوايز ادبي فراواني را دريافت كرده

انـد كـه بـه تبـع آن، مذكور، در دوران كودكي از زادگاه خود به تهـران مهـاجرت كـرده 
آن» نوستالژي كودكي« الژي ها بازتاب فراواني دارد كه برخي از نمودهـاي نوسـت در آثار

.شناختي در ارتباط است كودكي با نمادهاي روان

و بررسي.2  بحث

بـا. شناسي رشد، توجه به رشـد ذهنـي كودكـان اسـت هاي روان ترين جنبه يكي از مهم
و پندارهاي او نيـز دگرگـون مـي  و توجه به مراحل گوناگون رشد كودك، نگرش شـود

مي فرآيند ذهني، شكل تازه شناختي بـه اين عملكرد، نمادهاي روانگيرد؛ طيِ اي به خود
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و حـال يـابه«شناسان روان. آيد وجود مي و عـالم وجـد طور كلّـي، ضـمير ناخودآگـاه
مي درون و اشراق را از زادگاه هنر با شرط آفرينش هنري و شهود و كشف كه بيني دانند

و واسطه آن گذرگاه و تصوير. هستند» نمادها«هاي تحقّق سـازي روان همين نيروي نماد
و شر را كه سازنده» صورت نوعي«است كه  ي جدايي تاريكي از روشنايي يا تقابل خير

و حماسه ها، قصه اساطير، افسانه آورد؛ درواقـع، ها هستند، به صورت گوناگون در مـي ها
و ناخودآگـاه انسـان دارنـد  و روان خودآگـاه و نزديكـي بـا روح » نمادها ارتباط عميق

).112: 1386قبادي،(
و از آنجايي كه كودكان نمـي به دليل ويژگي تواننـد هاي خاص مخاطبان شعر كودك

در دركي صحيح از نمادهاي ادبي داشته باشند، كاربرد نماد ادبي در شعر كودك، به ويژه
در، بسيار اندك اسـت؛ در مقابـل آن، نمادهـاي روان»ب«و» الف«گروه سني  شـناختي

تشعر كودك، بازتابي  و از اهميتي خاص برخوردارند؛ به اين دليل كـه وجه شايان دارند
بازتابِ اين نوع نماد در شعر، حاصل برخورد عاطفي كودك با دنيـاي پيرامـون خـويش 

و كودك با اين و با آن، ارتبـاطي عميـق پيـدا است گونه نمادها، پيوندي ناگسستني دارد
سـعدي،(» نشـيند الجـرم بـر دل كه هر چه از جان برون آيـد،«كند؛ به قول سعدي، مي

و روحيه«درواقع).1368:72 مي از آنجايي كه شعر كودك مهارت طلبد، بايـدي خاص
و اثـر گذاشـت  و خـالص داشـت تـا بتـوان در ايـن قشـر نفـوذ كـرد » روحي كودكانه

هـاي شناختي در شعر كودك، به دو صـورت بـازي نمادهاي روان).3: 1391استادزاده،(
و نماد آننمادين مي هاي ثانوي انعكاس يافته است كه در ادامه به بررسي )1(.پردازيم ها

 هاي نمادين بازي.2-1

و نيروي محركه اين نوع نماد در قالب بازي آشكار مي ي رشـد آن از درون كـودك شود
در بازي نمادين، كودك به يك شيء، نقش).97: 1377فالول،:نك(گيرد سرچشمه مي

و از چوب شيئي ديگر را مي دستي بـراي خـود اسـب دهد؛ مثالً از قوطي خالي، اتومبيل
در«با وجود اين جانشيني، ). 122و121: 1383وندر زندن،:نك(كند درست مي كودك،

و صفات عينـي چيزهـايي كـه بـا آن  هـا طي اين گونه بازي، توجه زيادي به مشخصات
مي بازي مي تواند نقـش يـك عروسـك يـا كند، ندارد؛ براي مثال، يك قطعه چوب كهنه

و عاليـق آن زمـان كـودك ايفـا نما  » يـد يك كشتي يا يك هواپيما را بر حسـب نيازهـا
. اين نوع بازي، از نمودهاي مهم رشـد ذهنـي كـودك اسـت ). 168: 1378دونالدسون،(
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و هم نخستين نمونه ي بيان هنـري كـه مخاطـب آن، خـود بازي نمادين هم تقليد است
كودك است؛ همچنين، در اين دوره كه مهارت زباني رشد كـافي نكـرده اسـت، نـوعي

و انتقال معنا را در بردا  ). 148: 1384پوالدي،:نك(رد كاركرد معنايي
و نوجوان فراوان به چشم مي به اين نوع نماد، در شعر كودك نوعي، يادآور خورد كه

و از آنجايي كه جلوه كودكي اي از واقعيت دوران كـودكي اسـت، تـأثير هاي شاعر است
مي عاطفي بسياري بر كودك مي و بيشتر، در اشعاري ديده شـود كـه مخاطـب آن، گذارد

جامي/ با اسب چوبي خود«: سران هستندپ و خوشـحال هـيهي/ تاختم به هر دل/ كنـان
).9: 1372ابراهيمي،(» زدم به صحرا مي

بازي نماديني كه ابراهيمي در شعر خود به آن اشاره كـرده، مثـالي اسـت كـه اغلـب
شـ. انـد هاي خود، براي توضيح بازي نمادين ذكر كرده شناسان در كتاب روان عر كـودك

از ابراهيمي، اسب چوبي را نماينده و با استفاده ، شـيئي»نماينـده«ي اسب واقعي دانسته
ترتيـب، شـاعر در عـالم بـازي كودكانـه، بـه ايـن را جانشين شيئي ديگر كرده است؛ بـه

توانـد جانشـين هاي فراوانـي مـي»نماينده«در دنياي كودك،. نمادسازي دست زده است
و تخيـل كـودك اسـت؛ اي واحد قرار بگير»نموده« و اين امر نشـانگر قـدرت تـداعي د

قرار داده» اسب«ي را نماينده» االكلنگ«چنانچه در شعر زير، كودك شعرِ رحماندوست،
و صد سالم«: است ما/ سالم، سالم مي/ االكلنگ خوب بـاال بـرو/شم وقتي كه من سوار

در).12: 1389ماندوسـت،رح(» مرا ببر بـه آسـمان/ اسب قشنگ من تويي/و پايين بيا
را به اسبي تشبيه كرده كـه كـودك» االكلنگ«اين شعر، كودك، با استفاده از تخيل خود،

مي را به آسمان .رساند ها
بي گفته، كودك با استفاده از صنعت جان در هر دو شعر پيش را بخشي، دو شيء جان
و اسبي فرض كرده كه مي و بـه آسـمان صـحرا بتـازد؛ درواقـع، تواند بر آن سوار شـود

و» نماينده« بي مشبه» نموده«مشبه و مشـبه به واقع شده است كه مشبه، بـه، جانـدار جان
. است
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كند؛ بلكـه دربخشي نمي
كـه در شـعري ازطـوري

 نمـادپردازي پرداختـه
روم بـا آن بـهمي/ن را

رود مـي/انـداز صـحرا
در محـل كـار/ل بازي

هـر چقـدر.ي هسـتند
 نمادينِ اشـعار فـوق از

و» نماينـده« شـباهت بـين
 دو مثـال قـوي اسـت؛

در شعر زيـر كـه. است
» ادات تشـبيه«و بـار از

دسـت«:ه شـده اسـت
مـن/ اي از ياد بـردملحظه

»ن بـه دسـت بـاد دادم
و ي پنداشته كه دستان

 آخـر، در ديگـر اشـعار
هـاي نمـادين كه بازي

ي بـا توجـه بـه قرينـه

بهار،1ي، شماره8سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله

بيي بازي همه بخش جان، جان هاي نمادين، كودك، به اشياي
طـ جـان هسـتند؛ بـه نيز، هر دو طـرف نمـاد، اشـياي بـي

و بـا آن بـه ، كودك فرغون را ماشين تصور كرده است
ان گوشه/هست يك فرغون كهنه ماي مي/ بار دارم آن گاه بر

ا توي دست/ در خيالم مثل ماشين/ شود فرغون كهنه مي
رامي/ن شوم مشغولمي/ توي گندمزار بابا/ برم ماشينمان
).24: 1377نژاد،شعبان

ن و ضعف، داراي مراتب مختلفـيهاي نمادين، از ظر قوت
ن. شود آن آشكار باشد، از قدرت نماد كاسته مي در بازي

و مصطفي رحماندوست، آشكارا بـه جنبـه ي شـبا ابراهيمي
در اي نشده است؛ به همين دليل، جنبهاشاره ايـني نماد

، از قدرت نماد كاسته اس»ادات تشبيه«نژاد، ذكر شعر شعبان
و نموده است، به اين دليـل كـه شـاعر دو» درخت«نماينده

ي نمادين بازي، به صورت محسوسي كاسته كرده، از جنبه
را روبه/ روي باد بردم روبه/ل برگي لحظ/ روي باد، خود
را/ در كناري ايستادم/ درختي مـن/ گيسوان سـبز خـود

در اين شعر، كودك، خود را همچون درختي).9: 1378،
.هاي آن درخت هستند، برگ

آل در اشعار فوق، مـي تـوان دريافـت كـه غيـر از شـعر
بر كودك شعر غلبه دارد؛ به اين دليل» نرينه«ي روحيه

شود؛ ولـي در مثـال آخـر،مي مشاهده بيشتر در پسرها
.است» مادينه«اي راي روحيهتوان دريافت كه شعر داي

124

در همه
مواردي نيز

نژاد شعبان
هس«: است
/.../صحرا

و پايين باال
شعبا(» بابا

ها بازي
آ تشبيه در
جعفر ابراه

اش» نموده«
ولي در شع

نماين»من«
استفاده كر

مثلخود را
شدم مثل

ابراهيمي،(
گيسوانش،
با تأمل

گفته، پيش
ب ذكرشده،

مي» گيسو«
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 نمادهاي ثانوي.2-2

مي ها، كودك، نمادهايي را در بازي در برخي نمونه بـرد كـه ارتبـاط هاي كودكانه به كار
و بـه واسـطه  و فكـري او دارد ي آن، عـواطفي مثـل تـرس، تنگاتنگي با حاالت عاطفي

و مي... خشم، غم ايـن. آگاهي داشته باشد كند؛ بدون آنكه بر معني اين نمادها را مطرح
و هاي مختلف، ابعادي از زندگي واقعـي را ظـاهر مـي به شكل«هاي نمادين بازي سـازد

و كودك با مشاهده امكان تمرين رفتارها را در فضايي امن فراهم مي ي آن تجربياتي كند
و شفر،(» آموزد مي او از ايـن نـوع بـازي، بـراي ارتبـاط بـا خـود ). 168: 1389كداسن
مياست و فاده مي» شده خود فراموش«كند در اين نوع).39: 1369لندرث،(كند را آشكار

مي» نماد ثانوي«نماد كه از آن، با عنوان  و اطرافيان را بـه ياد شود، اغلب رفتارهاي خود
اي از نماد ثانوي كـه در شعر زير، نمونه. دهد صورت ناخودآگاه در قالب بازي نشان مي

بـاغي/ در دل كوچك خود«:حالت عاطفي كودك دارد، ذكر شده است ارتباط عميقي با
مي دانه/ توي باغم هر روز/ از گل دارم / هست خيلـي كوچـك/ باغ سرسبز دلم/ كارم اي

ز گل تك/ هاي قشنگ پر گل/تك با هم، اما گل/ گلي از مهر خداست/ها يك گل از آن
).14:الف1374ابراهيمي،(» گل ديگر باباست/ ديگر مادر

و قـوه و با استفاده از نماد ثانوي ي تخيـل كودك شعرِ ابراهيمي، در عالم ناخودآگاه
و مادر گل و پدر . هاي اين بـاغ هسـتند خود، دل خود را باغي دانسته است كه مهر خدا

مي« پيوندد، ممكـن اسـت انـواع مختلـف داشـته تشابه يا نسبتي كه چيزي را به نمادش
و مجـاورت باشد؛ از قبيل مشابه و قربت و تماس و صدا و رنگ و صورت ت در شكل

و فكـر متبادرشـدن يـا هماننـدي احساسـات مقـارن و متفقاً بـه ذهـن و زمان در مكان
و انديشـه( و احترام واحدي، ممكن است تصور پـدر ي خـدا را بـه هـم احساس توقير

و مربوط كند هرچيز ممكن اسـتي اخير بسيار مهم است؛ زيرا بنابر آن، رابطه). نزديك
سـتّاري،(»ي مشتركي ميـان آن دو بيابـد نماد چيزي شود؛ به شرطي كه احساس، صيغه

و معـاني).14: 1387 از در شعر باال نيز، احساس تشابه در زيبـايي، لطافـت، محبـت اي
و  و مـادر بدانـد و پـدر اين قبيل، باعث شده است كه كـودك گـل را نمـاد مهـر خـدا

ع اين به به بياني بهتـر، كـودك حـس. الم ناخودآگاه، از نماد ثانوي استفاده كندترتيب در
و مـادر خـويش دريافتـه  و پـدر و زيبايي را به صورت مشترك در گـل محبت، لطافت
و مادر خويش دارد، بـه گـل  و به همين دليل، حاالت عاطفي را كه نسبت به پدر است

.نسبت داده است
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به پدر خود را، به همبازي خود نسـبت داده در شعر زير، كودك، احساسات عاطفي
و در ضمير ناخودآگاه، با پدرپنداريِ دوست خود، به آفرينش نمـاد ثـانوي دسـت  است

بي/ تو رفتي«: زده است شد بازي ما و خنده/ ها رفتند بچه/ پدر و رقص ها تمام شادماني
، اغلـب»بـازيهخالـ«هايي از قبيـل كودكان در بازي).27: 1384رحماندوست،(» رفتند

و سن نسـبت بـه سـاير بچـه عنوان پدر برمي كسي را به هـا برتـري گزينند كه از نظر قد
شـوند، ايـن حالـت گونه كه با رفتن پدر از خانه، كودكان غمگين مـي همان. داشته باشد

به عاطفي، در بازي بچه عنوان نمونه، در شعر فوق به صورت نمـاد ها نيز وجود دارد كه
.ان استثانوي نماي

مي هاي انجام با توجه به بررسي توان گفـت كـه نمـاد ثـانوي در شـعر كـودك، شده،
و عروسك اسـت كـه بازتـابي از رفتـار عـاطفي  اغلب، بيانگر ارتباط عاطفي بين كودك

و كودك است مي. مادر :توان به شكل زير نشان داد اين برخورد عاطفي را
 ارتباط عاطفي

 كودك مادر

 عروسك كودك

مي در اين صورت، كودك، رفتار عاطفي بينـد، بـه عروسـك اي را كه از مادر خود
مي. دهد انتقال مي و عروسك، نقش كودك را ايفا . كنـد به بياني ديگر، كودك، نقش مادر

در شعر زير، كودك همچون مادري كه نگران تنهايي فرزند خود است، به فكـر تنهـايي
گيز اينجاست كه نماد ثانوي از سن دو تا هفـت سـالگي براني تأمل نكته. عروسك است

و در اين شعر، كودك در اين محدوده عروسـكم مانـده«:ي سني قـرار دارد جريان دارد
را/ نشسته توي خانه/ تنها / دلـش خيلـي گرفتـه/ كسـي در خانـه، شـانه/ نكرده موي او

در/د هـر روز چـرا ماننـ/ كمي هم گريه كرده/ براي الله انگار/ نشسته پشت پرده كسـي
شش/ داند كه الله نمي/ اتاق الله خالي است/ بازي چرا از خاله/ فكر او نيست سـاله شده

را/ داند كه رفته نمي/ حاال تـو هـم/ شـد جـان چـه مـي عروسـك/ بخوانـد درس خـود
).2: 1375شعباني،(» كنار الله بودي/ خودت هم در دبستان/ ساله بودي شش

و احوال دروني خـود را بـه عروسـك نسـبت داده درواقع شعر باال، كودك، اوضاع
و تحمل؛است چنانچه گفته شد، اين نوع. ناپذيري دوري از مادر احوالي از قبيل دلتنگي

مي نماد، در سنين دو تا هفت در ايـن گونـه نمـاد، يـك شـيء،. شود سالگي بيشتر ديده
ي شـده كـه در جانشين شيئي ديگر نشـده اسـت، بلكـه تصـوير ذهنـي، جانشـين شـيئ 
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گونه كـه مـادر، مـوي كـودك خـود را شـانه همان. ناخودآگاه كودك شكل گرفته است
مي مي مي كند، كودك نيز، موي عروسك را شانه و آن را فرزند خود در شـعر. دانـد كند

و خـود را  زير، كودك با درك صحيح احساسات مادرانه، عروسك را فرزند خود دانسته
همچنـان كـه. خواباندن فرزند خويش، به كـار مشـغول اسـت مادري پنداشته كه بعد از

ني«:معلوم است، كودك تصوير ذهني را جانشين يك شئ قرار داده است لي لي لي لي
آفتـاب بـه روش/ دختر من خوابيـده /.../ بيا تا ببيني/ خيلي قشنگه/ عروسك چيني/ ني

و باره/ بيني مامان بيدارهمي/ تابيده ).8: 1384ست، رحماندو(» مشغول كار
و اسباب در شعري ديگر از رحماندوست، ارتباط عاطفي مادرانه بازي كـهي كودك

/ دختر ناز كـوچكم/ سالم سالم عروسكم«:شود، آشكارتر است نماد ثانوي محسوب مي
ي واژه).13: 1389رحماندوسـت،(» انـد بـه خـدا خيلي قشنگ/ها بازي سالم به اسباب

باط عاطفي عميق مادر با دختر كوچك است، بر مفهـوم نمـاد گر ارت كه تداعي» كوچك«
تـر بـه در بعضي از اشعار، اين ارتباط عاطفي، رنگي عميق. ثانوي اين شعر افزوده است

به خود مي ،)عروسـك(كه كودك با پذيرفتن نقش مادر، براي فرزند خويش طوري گيرد؛
و به خاطر او شب را بيدار مـي نام انتخاب مي او/ يـك عروسـك دارم«:مانـد كند اسـم
و چين/ دامن گلدارش/ شيرين است دختـر/ شده شـيرين حـاال /.../ چين است خوشگل

).8: همان(» صبح تا شب مادر/ من برايش هستم/ من ديگر
و وظـايف همچنان كه گفتيم، كودك با پـذيرفتن نقـش مـادر عروسـك، مسـئوليت

به مادري را بر عهده مي ا طوري گيرد؛ ) فرزنـدش(سـم را بـراي عروسـكش كـه بهتـرين
و لباس انتخاب مي و بـه هنگـام خـواب بـرايش الاليـي هاي زيبا بر او مـي كند پوشـاند

مي. خواند مي و سـپس اين رفتارها، رفتارهاي عاطفي هستند كه كودك از مادر خود بيند
من«:دهد در قالب نمادهاي ثانوي از خود بروز مي / يك عروسـك دارد/ خواهر كوچك

پاآن او/ كفش كوچك دارد/ عروسك در ايـن/ سـت عكـس يـك پروانـه/ روي پيراهن
را/ست مثل گل، در خانه/ عروسك زيباست تـوي/ خوابانـد زود مـي/ خواهرم شـب او
مي/ گوشش هر شب ).10:ب1374ابراهيمي،(» خواند الاليي

و با وجود اينكه نماد ثانويِ بازي با عروسك، اغلب بيانگر ارتباط عاطفي بـ ين مـادر
و فرزند نيز، در برخي از اشعار كودكانه ديده مـي  : شـود فرزند است، ارتباط عاطفي پدر

مي خانه« و از خاك اي و پاك خانه/ سازم از آب و ساده اي بهر بازيچـه، خانه/ اي روشن
).3: 1378آبادي، دولت(»ي دختر من، عروسك خانه/ كوچك
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همچون ارتباط كودك با بـرادر ارتباطي عاطفيتواند عالوه بر اين، نماد ثانوي، مي
و خواهر خود دارد، از عروسك هم داشته  و انتظاراتي كه كودك از برادر يا خواهر باشد

اي از اين رفتار در شعر زير، نشانه. باشد يا حتي حسادت كودك به عروسك را برانگيزد
و پا داري/ تو مثل من هستي«: توان ديد را مي چ/ دو دست كنـي نمـي/ را چون مـن ولي
ر/ عروسكم پاشو/ كاري؟ ابراهيمي،(»عروسك زهرا/ بگو كه اسمت هست/ابگير دستم
و از آنجـايي).31: 1376 در اين شعر، كودك برخورد عاطفي از خود نشـان داده اسـت

و به او حسادت مي . كند كه قدرت تخيل قوي دارد، عروسك را جاندار پنداشته است

 گيري نتيجه.3

بودن نمادهاي ادبي، باعث شده است كه شـاعران شـعر كـودك، از ايـن شـگرد انتزاعي
شـناختي در شـعر بر خالف نمادهاي ادبي، نمادهـاي روان. تصويري كمتر استفاده كنند

و نوجوان بيشتر ديده مي و نماد ثانوي بازتـاب كودك شود كه به دو شكل بازي نمادين
مه. دارد گيري نماد ثـانوي اسـت كـه بـه ترين علل شكلمقدرت تخيل قوي كودك، از

بي كودك، اين امكان را مي آن دهد اشياي و نقـش نمـادين بـه هـا جان را جاندار پندارد
و نماد ثانوي، انعكاس رفتار نمادين است كه به صورت ناخودآگـاه،. بدهد بازي نمادين

و نمادهاي ثان. آيد در بازي كودكان به وجود مي وي، خود كودك انتقـال در بازي نمادين
ديگـر» شـيئي«را جانشين» شيئي«دهد؛ زيرا كودك با استفاده از تشبيه، معنا را انجام مي

مي مي و به آن معناي نمادين بخشد؛ سـپس، شـاعر آن را در شـعر كـودك انعكـاس كند
شـناختي در شـعر كـودك، بـرانگيختن تـرين تـأثير كـاربرد نمادهـاي روان مهم. دهد مي

هـاي نمـادين اغلـب هاي صورت گرفته، بازي با توجه به بررسي. كودك استي عاطفه
و نمادهاي ثانوي اغلب توسط دختران صورت مي گيرد كه توجه شـاعران توسط پسران

مي به اين نكته، باعث مفيدترشدن شعر آن .شود ها
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