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 چکیده

کار رفته در  به ینمادها ییو رمزگشا یهدف از پژوهش حاضر بررس

به هدف  یابیدست یاست؛ برا یمیجعفر ابراهه اشعار کودکان

 یق،پس از مراجعه به منابع و مآخذ مرتبط با موضوع تحق یق،تحق

شده و با استفاده از  بردارییشو ف یسندکاو ،یازن اطالعات مورد

از  «نماد». گرفته است قرار یبررس دمور تحلیلی –یفی روش توص

و به  دهدیرا بازتاب م یذهن یراست که تصاو یالصور خ ترینیهنر

 ینا. کندیعبارت اشاره م یاکلمه  یظاهر یفراتر از معنا اییهال

 یریاب،د یرو تصاو یذهن هاییبا تداع یهمراه یلدل  به ی،شگرد ادب

 یمی،اشعار ابراه ین،ود ادارد؛ با وج یدر شعر کودک کاربرد کمتر

 یکودک برا یعیتنها در کوشش طب است که نه ییسرشار از نمادها

کودک  یعاطف یازهایبلکه به ن کند؛ینم یجادا یمعنا خلل یافتدر

نماد در . رساندیاو را به وحدت م یدرون یو تضادها دهدیجواب م

ماد ن. یشناخت و نماد روان ینماد ادب: دو نوع است یمیشعر ابراه

کودک در شعر است و  یحاصل انعکاس رفتار عاطف شناختی، روان

نوع نماد، اغلب به صورت  یندر کودک دارد؛ ا یزیولوژیکینقش ف

هستند  یینمادها ی،ادب ینمادها. گذارد یم یرناخودآگاه بر کودک تأث

تا قدرت  بردیشعر به کار م یریپذ یلو تأو یاییکه شاعر به جهت پو

 و وجو و ذهن کودک را به جست یازمایدرا بذهن کودک  یتداع

 .وادارد کنجکاوی
 

 .یمینماد، جعفر ابراه ی،شناس شعر کودک، روان: ها کلیدواژه

Abstract 
The aim of this study is decoding the symbols 

used in the childish poems of Jafar Ebrahimi; to 

achieve the goal of research, the required 

information has studied after visiting the 

sources of information related to the subject, 

exploring different documents and taking notes 

by using descriptive-analytical method. The 

symbol is one of the artistic imagery that 

reflects the mental images and mentions layers 

beyond the literal meaning of the word or 

phrase. The literary technique used in poetry 

for children less because of companion with the 

mental association and images that are hard to 

understand; however, Ebrahimi’s poems are 

full of symbols that not only make no problem 

to understand meaning, also answer the child's 

emotional needs and lead inner conflicts to 

unity. There are two kinds of symbols in 

Ebrahimi’s poetry: literary symbol and 

psychological symbol. Psychological symbol is 

a reflection of the child's emotional behavior in 

the poem and it has physiological role in 

children; this kind of symbol often influences 

on children unconsciously. literary symbol are 

the symbols that poet uses them due to the 

dynamics and interpretable of poetry till 

examine power of evokes the child's mind and 

cause to search his mind. 
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 مقدمه

 ینیبا ع یانتزاعه یساز مقا»: نماد، عبارت است یارمز 

[ فقط] یسهمقا یارهایاز مع یکیکه به  یحالدر

 .(50: 5930 یک،چدو)«اشاره شود یمنصورت ض به

 ینماد وجه آشکار صورت مثال یف،تعر ینبراساس ا

هر صورت . است ناشدنی یانب نفسهیناشناخته و ف

مختلف ظاهر گردد  هاینماده در جام تواندیم یمثال

مجموعه  توانندیخود مه نمادها به نوب ینو ا

دهند و به شکل  یلگوناگون تشک هایصورت

: 5900 ی،ستار) ینددرآ یوستهپ هم به یرتصاو یها دسته

توان گفت در مورد علت به وجود آمدن نماد می .(3

روان آدمی، متشکل از عناصری زنده و »که 

« صور نوعی». است« صور نوعی»بخش به نام  سازمان

های مشخص فردی یا تحت تأثیر عوامل و انگیزه

ه زاد ها کهدر این انگیزه. دهندجمعی واکنش نشان می

وضع و موقع فرد یا جمع در حالت خودآگاهی است، 

چنین صورتی قادرند قالب خالی از مفاهیم را در 

مخزن ناخودآگاه انسان پدید آورند که جسم و 

یابند و به صورت مظاهر گوناگون ای متنوع می جامه

ها آبستن نمادها هستند آیند؛ یعنی این صورتمیدر

کنند و نمادها ظهور میکه در غالب نمادهای متناسب 

  خود، آبستن معانی گوناگون و رازناک هستند؛ به

ه نمادها و سرچشمه ای که صور نوعی، سازندگونه

آیند و نمادها زاینده و مبدأ معانی شمار می آن به

: 5930قبادی، )«گوناگون پیچ در پیچ رمزی هستند

 ی،شناس باستان ی،شناس رواننماد در ادبیات،  .(43

ای دارد و به  کارکردهای گسترده... و یعمارهنر، م

جهت همین فراگیر بودن است که در تعریف آن 

نماد، عبارت از هر عالمت، اشاره، کلمه، »: اندگفته

ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورای 

پورنامداریان، )«نماید، داللت داردآنچه ظاهر آن می

5971 :4). 

هستند و توجه به  هایینمادها دارای ویژگی

کند که می آنهاها کمک فراوانی به درک این ویژگی

 :شوداشاره می آنهاطور خالصه به  به

آنجا که دارای معانی ذهنی هستند،  نمادها از -الف

ای فراتر از خود اشاره دارند و پیوسته در حال به الیه

 .اندفربه شدن و معنازایی

ما را ه که رابط در نمادها این قابلیت وجود دارد -ب

 .با جهان بیرون تحت تأثیر قرار دهند

نمادها دارای هویت جمعی هستند و از آنجا که  -ج

پذیرش جمعی نیز ه وحدت کلی دارند، از الزم

 .برخوردارند

نماد از آنجا که ماهیتاً مبهم و چند مدلولی است،  -د

 .آید شمار می بستر مساعد برای تولید معنی و تفسیر به

چگونگی ارتباط ما را با پیرامون و اشیا و  نماد -ه

 .(47: همان) کندفرآیندهای بیرونی متحول می

از انواع نمادها  یشناخت و نماد روان ینماد ادب

. کارکرد را دارند یشترینب یهستند که در متون ادب

ای مستقل و  نامیم، پدیدهنماد ادبی میآنچه ما »

شود و در می ابتکاری است؛ یعنی در متن ادبی متولد

شود؛ یعنی بالد و گاه بر متن غالب می درون متن می

هم فرزند متن است و هم پدر متن؛ بنابراین ابداعی 

فرهنگی، تاریخی و ه است و ممکن است سابق

 .(535: 5933فتوحی، ) «اجتماعی نداشته باشد

ه یندنماد در مورد نما ی،شناس در علم روان

که به  ای یندهنما یعنی رود؛ یشده به کار م یهتوج

پیاژه و )دارد خود کم و بیش شباهت ه نمود

ای بین خودآگاه و و واسطه( 549: 5970هانری،

ناخودآگاه است که بر عواطف و احساسات آدمیان 

گذارد و عقل و خرد را دستخوش تغییر قرار تأثیر می

این  بر .(0: 5933آقاحسینی و خسروی، ) دهدمی

. برترین شمرده نمون تواننماد را می»اساس ، 

های روانی و همگرا و همگون، آنگاه که با هم  مایه
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برترین و ه درآمیختند و در هم فروفشردند، در نمون

ترین و نیرومندترین نمونه، ترین و نمایاندر برجسته

 .(500: 5972کزازی، )«رسند به نمادینگی می

نماد در دوران کودکی پدید ه نمودهای اولی 

می که کودک پیش از آن که بتواند حرف هنگا. آید می

بزند، با قیاس اشکال مشابه، تصاویر ذهنی را بازتاب 

برخی از این اشکال  .(54: 5974ستاری، ) دهد می

عنوان جانشین مناسب  به تواند در بازی کودکانهمی

برای تداعی آزاد کالم ظاهر گردد و اطالعاتی را در 

 نیا آشکار سازدعالئق، رؤیاها و نگرش او به ده بار

گاه گونه نمادها جلوه این .(37: 5939مزینانی، )

اشتغاالت صمیمی، خیال آدمی و آرزوهای پنهانی 

ها و اثرات آن در اوهام و تخیالت است که نشانه

 .(11: 5900ستاری، ) کندبزرگسالی نیز ظهور می

کارکرد نماد در  تحلیل مورد در پژوهان  ادب

آنجا که دنیای کودک با  از»: گویندکودک میذهن 

گیرد، قدرت تخیل، تصویرهای ذهنی او شکل می

سازی در او قوی  تصویرسازی، همانندانگاری و مشابه

است و به خاطر همین قدرت خالقه در تصویرسازی 

و همانندانگاری است که مصادیق و مفاهیم گوناگون 

توان به او معنوی و انتزاعی را از طریق نمادساز می

 یزشناسان ن روان .(7: 5932صرفی و هدایتی، )«فهماند

از نظر کاربردی کودکان  ینمادها یرتعب»معتقدند که 

کند؛ از این جهت که نمادها نقش مهمی ایفا می

کوشش طبیعی در جهت وحدت تضادهای روان 

نماد، عالوه بر شعر  .(542: 5933یونگ، )«باشند می

رد دارد بزرگساالن، در شعر کودک و نوجوان نیز کارک

برخی از شاعران انواع نماد را ه در اشعار کودکان و

که در شعر کودک و  طوری به. توان دریافت می

خوریم که نوجوان در ایران، به طیفی از نمادها برمی

نمادهای شخصی شاعران ه در محدود آنهابیشتر 

معانی متعددی  آنهاتوان برای هستند و در مواردی می

ابراهیمی از . (531: 5937 سالجقه،) در نظر گرفت

خود انواع ه کودکانجمله شاعرانی است که در اشعار 

ه هم به جنب ی،و. مختلف نماد را به کار برده است

نماد توجه داشته  یادبه و هم به جنب یشناخت روان

و  یباتترک ها، واژه گاه جلوه یاشعار و. است

و ارتباط  یتبا توجه به اهم. است یننماد های یشهاند

 بینی با درک و جهان یو ادب یشناخت مادِ روانن

هستند با بر آن  یسندگانمقاله نو یندر ا ن،کودکا

جعفر ابراهیمی ه بررسی پنج مجموعه شعر کودکان

 .این نوع نمادها را تحلیل کنند چگونگی انعکاس

 

 پژوهشه پیشین

بررسی تنوع کاربرد »تاکنون، در هیچ اثری، به بررسی 

پرداخته نشده « جعفر ابراهیمی هدکاننماد در اشعار کو

است و از این جهت، موضوع جدیدی است؛ با 

وجود این، در برخی از آثار، به بررسی نماد در شعر 

 :شوداشاره می آنهاکودک پرداخته شده است که به 

در فصل دهم کتاب ( 5937)سالجقه پروین 

، به بررسی نماد ادبی در شعر «از این باغ شرقی»

این کتاب، بر این باور ه نگارند. خته استکودک پردا

است از آنجایی که مخاطب ادبیات کودک، بیشتر 

تواند به تأویل معنا بپردازند، است و نمی« گرا برون»

شود و اغلب نماد در شکل محدود به کار گرفته می

نمادهای به کار رفته، نماد شخصی هستند که در 

ات زمان و تشخیص آن، باید به عواملی مانند مقتضی

محمدرضا صرفی و فاطمه . نگرش شاعر توجه کرد

های نماد و نقش مایه»ه در مقال( 5932) یتیهدا
« ی کودک و نوجوان دفاع مقدسآنهانمادین در داست

به بررسی چگونگی استفاده از عنصر نماد در 

. اندهای کودک و نوجوان دفاع مقدس پرداخته قصه

اد باعث انتقال براساس این پژوهش، استفاده از نم

عینی آسان مفاهیم انتزاعی و دست نیافتنی به کودک، 
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کردن وقایع و حقایق دوران دفاع مقدس برای 

باعث غنای ادبی آثار داستانی  و کودکان و نوجوانان

در ( 5939) یمحرمرامین . شود میکودک و نوجوان 

ه نام هوپ بررسی تطبیقی شعر کودک در هوپ»ه مقال
، استفاده از نماد «دیوان نسیم شمالاکبر صابر و علی

در شعر روایی کودک را موجب ملموس کردن 

داند و معتقد است که مفاهیم انتزاعی برای کودکان می

های وابسته به دنیای حضور نمادین شخصیت

های  حیوانات در شعر کودک، به دلیل انتقال پیام

( 5933) ینصرتمعصومه . اخالقی و آموزشی است

بررسی نمادها در شعر کودک و نوجوان »ه منادر پایان

وی در . به بررسی نماد پرداخته است« دفاع مقدس

و « بالغت تصویر»پرداختن به انواع نماد، از دو کتاب 

براساس این . بهره گرفته است« از این باغ شرقی»

پژوهش، نماد در شعر نوجوانان، بیش از شعر کودک 

ترین بسامد و نمادهای شخصی باال. به کار رفته است

ترین بسامد کاربرد را دارند؛ نمادهای عرفانی پایین

اند، چنین، نمادهایی که در شعر کودک به کار رفته هم

 .بیشتر ملی و مذهبی هستند

 

 یمیدر شعر ابراه یشناخت روان ینمادها

 رشد، توجه به رشد یشناس روان های از جنبه یکی

ل از عمر ژان پیاژه که پنجاه سا. ذهنی کودکان است

ه با مطالع»کودکان پرداخت، ه خود را به مطالعه دربار

آید، تغییراتی که در عملکرد تفکر کودک به وجود می

این . از رشد شناختی یک مفهوم پویا پیشنهاد کرد

مفهوم بر کنش متقابل بین فرد و محیط استوار 

های و براساس آن، دوره( 550: 5939زندن، )«است

حرکتی،  -حسیه دور کلی رشد را به چهار

عملیاتی، عملیات عینی، عملیات صوری  پیش

دوم، یعنی تفکر ه نماد، در دور. بندی کرد تقسیم

این دوره از دوسالگی تا . گیردعملیاتی شکل می پیش

سالگی را شامل است؛ کودکان در این دوره،  هفت

اندیشیدن، یعنی استفاده از نمادها و تصورهای درونی 

؛ ولی تفکر آنان غیرمنظم و غیرمنطقی گیرندرا یاد می

در این مرحله، تفکر کودکان با تفکر . است

 .(513: 5934کرین، ) بزرگساالن تفاوت زیادی دارد

ی، ضمیر ناخودآگاه و کل طور به»روانشناسان 

بینی و کشف و شهود و عالم وجد و حال یا درون

-اشراق را از زادگاه هنر با شرط آفرینش هنری می

. هستند« نمادها» آنهاتحقق ه ه گذرگاه و واسطدانند ک

همین نیروی نماد و تصویرسازی روان است که 

نوعی جدایی تاریکی از روشنایی یا تقابل « صورت»

ها و ها، قصهاساطیر، افسانهه خیر و شر که سازند

. آوردها هستند، به صورت گوناگون درمیحماسه

وان نمادها ارتباط عمیق و نزدیکی با روح و ر

: 5930قبادی، )« خودآگاه و ناخودآگاه انسان دارند

552). 

های تجربی پیاژه بر مبنای مطالعات و آزمون

شناختی کودکان را به دو صورت  نمادهای روان

بندی کرده های نمادین و نمادهای ثانوی تقسیم بازی

شکل ( یسالگ 7-2) یاتیعمل پیشه است که در مرحل

شناسان به بندی، روانمدر کنار این تقسی. گیردمی

کودکان  زندگی عاطفیها و ارتباط آن با ت رنگاهمی

توان گفت هر سه نوع نماد تأکید دارند که می

های نمادین، نمادهای ثانوی و بازی) یشناخت روان

 .است در شعر ابراهیمی انعکاس یافته( نماد رنگ

 

 یننماد های یباز. 6

، (یسالگ 7 تا 2) یاتیعمل پیشه های مهم دوراز ویژگی

های کودک با یادگیری عمل همراه بودن توانایی

بازی  ها مخصوصاً دراین توانایی». ها است نماد

کنند و مثالً شکل تقلید تأخیری و کودک تجلی می

در تقلید تأخیری، . گیرندبازی نمادین به خود می
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تواند یک موقعیت واقعی را، در غیاب کودک می

بازی ودکی که با تلفن اسبابک: الگو، تقلید کند

در بازی . دزنکند که با مادربزرگ حرف می وانمود می

دیگر را  ء، نقش شینمادین، کودک به یک شیء

دهد؛ مثالً از قوطی خالی، اتومبیل و از اختصاص می

این . کنددستی برای خود اسب درست می چوب

 «اند رفتارهای نمادین مختلف به یکدیگر وابسته

این نوع بازی، از  .(522-525: 5939زندن، )

بازی نمادین . نمودهای مهم رشد ذهنی کودک است

بیان هنری که ه هم تقلید است و هم نخستین نمون

مخاطب آن خود کودک است؛ نیز، در این دوره که 

مهارت زبانی رشد کافی نکرده است، نوعی کارکرد 

: 5934پوالدی، ) معنایی و انتقال معنا را در بردارد

تواند با ظهور بازی نمادین، کودک می .(543

پیاژه، ) رویدادها را به خاطر بیاورد و مجسم کند

 نمادین عمل هر به بیانی دیگر، تصاویر .(55: 5932

 یا ماست حافظه در گذشته از تاریخی صورت به یا

مازوتا و ) دهد می رخ آینده در که است چیزی درک

 .(20: 2003مایرز، 

ر خویش به این نوع نماد ابراهیمی، در اشعا

توجه کرده است و با استفاده از نماد، به انتقال 

ها و نیازهای کودکان دست معناهایی مرتبط با خواسته

شاعر درست ه رؤیاهای آفرید»درواقع، . زده است

مطابق قواعد و اصول پیدایش رؤیاهای واقعی که به 

تجربه آشکار و مکشوف شده، فراهم آمده است؛ از 

شاعر از بوته آزمایش ه و، رؤیاهای آفریداین ر

. آیندهای واقعی بیرون میشناسان همانند خواب روان

کاوی منبع شهود و الهام شاعر همان است که در روان

با تالش بسیار باز شده و آن ضمیر ناخودآگاه 

بازی نمادینی که ابراهیمی  .(434: 5900پیاژه، )«است

ت، مثالی است که در شعر خود به آن اشاره کرده اس

های خود، جهت توضیح شناسان در کتاب اغلب روان

 :اندبازی نمادین آورده

 تاختم به هر جامی/ با اسب چوبی خود

 زدم به صحرادل می/ هی هی کنان و خوشحال 

 (وقتی که بچه بودم: 5972ابراهیمی، ) 

ه کودکِ شعر ابراهیمی، اسب چوبی را نمایند

، «نماینده»ت و با استفاده از اسب واقعی قرار داده اس

شیئی را جانشین شیئی دیگر قرار داده است و به این 

ترتیب، در عالم بازی کودکانه، به نمادسازی دست 

 .زده است

 نمادهای ثانوی .6

در بازی، نمادهایی را به کار »در برخی موارد، کودک، 

برای مثال، کودک به . داندبرد که معنایش را نمیمی

ورزد؛ تازه متولد شده است، حسادت می برادری که

کند، عروسک بازی می ،لذا هنگامی که با دو عروسک

تر را نزد  فرستد و بزرگتر را به مسافرت می کوچک

در اینجا فرض است که . داردنگه می( مادر) خود

برد، آگاهی کودک به معنای نمادهایی که به کار می

کوچک، داند که منظورش از عروسک ندارد و نمی

ما . برادر کوچک و عروسک بزرگتر، خودش است

: 5932پیاژه، )«نامیمگونه نماد را نماد ثانوی می این

این گونه نمادها که ارتباط تنگاتنگی با حاالت  .(213

 متقابل عاطفی و فکری کودک دارد، حاصل کنش

 در افراد آن،ه پای است که بر( سمبلیک) یننماد

 دارمعنی نمادهای و انزب از دیگران با ارتباطشان

 .(5: 2051کارتر و فارر، ) نندکمی استفاده

فرق نماد ثانوی، با بازی نمادین در این است 

بیشتر قابل کنترل و بازبینی ه که بازی نمادین با اراد

است؛ ولی نمادهای ثانوی، کودک را به فراسوی 

کشاند و همچنین در بازی نمادین، هر خودآگاهی می

د نماینده یا جانشین شئیی دیگر شود و توان شئیی می

ا در نمادهای رتیب کار تخیل را آسان سازد؛ امبدین ت

شوند و ثانوی اشیاء یا افراد با تصویر ذهنی ظاهر می
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 .(271: همان)گردد تصویر جایگزین نماد شیئی می

های نمادین در ابراهیمی، عالوه بر نمود بازی

ار او دیده های نمادهای ثانوی نیز در اشع جلوه

 :شود می

توی / باغی از گل دارم/ در دل کوچک خود

هست / باغ سرسبز دلم/ کارمی میا نهدا/ باغم هر روز

با هم، اما تک / های قشنگپر ز گل/ خیلی کوچک

گل /گلی از مهر خداست/ هاگل یک گل از آن/ تک

 .(54: 5974ابراهیمی، ) گل دیگر باباست/ دیگر مادر

و با  می، در عالم ناخودآگاهکودک شعرِ ابراهی

تخیل خود، دل خود را نمادی برای ه استفاده از قو

باغ قرار داده است و با استفاده از تشبیه، مهر خدا و 

های این باغ قرار داده پدر و مادر خود را به عنوان گل

تشابه یا نسبتی که چیزی را به نمادش ». است

اشد؛ از پیوندد، ممکن است انواع مختلف داشته ب می

مشابهت در شکل و صورت و رنگ و صدا و  یلقب

تماس و قربت و مجاورت در مکان و زمان و متفقاً 

به ذهن و فکر متبادر شدن یا همانندی احساسات 

احساس توقیر و احترام واحدی، ممکن است )مقارن 

و مربوط  خدا را به هم نزدیکه تصور پدر و اندیش

زیرا بنابر آن،  اخیر بسیار مهم است؛ه رابط(. کند

هرچیز ممکن است نماد چیزی شود؛ به شرطی که 

ستاری، )«مشترکی میان آن دو بیابده احساس، صیغ

در شعر باال نیز، احساس تشابه در  .(54: 5974

ای از این قبیل، باعث زیبایی، لطافت، محبت و معانی

شده است که شاعر، گل را نماد خدا، پدر و مادر قرار 

رتیب در عالم ناخودآگاه، از نماد دهد و به این ت

به بیانی بهتر، کودک حس محبت، . ثانوی استفاده کند

را به صورت مشترک در گل و . ..لطافت و زیبایی و

پدر و مادر خویش یافته است و به همین جهت، 

حاالت عاطفی را که نسبت به پدر و مادر خویش 

 .به گل نسبت داده است دارد،

 نماد رنگ .6

و در تمام  با توجه به موقعیت فرهنگی نماد رنگ

شناسی، سطوح موجودیت و شناخت، از جمله کیهان

و  یهشوال)دارد  یمختلف یرتفاس یرهو غ یشناس روان

ها شناختی، رنگاز نظر روان .(9/944 :5933گِربران، 

که به  هر کدام نماد از میل و آرزوهایی بشری هستند

اند ر ارتباطد« درون ناخودآگاه»طور مستقیم با 

و کارکرد فیزیولوژیکی خاصی ( 299: 5942جونز، )

این . گذارنددر ذهن کودک داشته و تأثیر متفاوت می

ویژه در متون  نوع از نماد، همواره در ادب فارسی و به

ه نماد رنگ در اشعار کودکان. اندعرفانی به کار رفته

شناسی، های روانجعفر ابراهیمی، مطابق با یافته

گر مفاهیم و معانی است که در بطن یتداع

های ظاهری پنهان گشته است و از آنجا تصویرسازی

انگیزد نقش که این نمادها احساسات کودک را برمی

ترین نمادهای رنگ در شعر مهم. عاطفی در شعر دارد

 :کودک عبارتند از

 

 رنگ آبی

آبی یکی از »در نمادشناسی رنگ آبی، معتقدند که 

نگاه بدون اینکه به مانعی . هاستترین رنگژرف

نهایت پیش رود و تا بیبرخورد کند، در آن فرو می

. رنگ باشده رود؛ گویی در مقابل حریمِ جاودانمی

هاست و طبیعت، آبی را برای ترین رنگآبی، غیرمادی

شوالیه و گِربران، )«کندنشان دادن شفافیت عرضه می

مش است؛ زیرا تی که توأم با آراشفافی. (5/42 :5933

رنگ آبی نمایانگر آرامش کامل است و ذهنیت و 

مفهوم این رنگ، اثر آرام کننده بر سیستم مرکزی 

در شعر ابراهیمی،  .(74: 5970لوچر، ) اعصاب دارد

کاربرد نمادین رنگ آبی . رنگ آبی نماد آرامش است

خورد که سخن در شعر ابراهیمی، زمانی به چشم می

 :از آرامش است
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آسمان هم صاف و آبی / روییدا گنجشک میاز هو

 بود ابی ـکوچه ما آفت/ آمداد از کوه میـبوی ب/ بود

 (22: 5974ابراهیمی، )

ت است؛ آسمان در این شعر، آبی نماد شفافی

( کوچه)دل آبی و شفاف که آرامش را در پی دارد و 

. بخشدبه آن صفا می زداید وها میکودک را از تیرگی

و آبی، نگاه، بدون اینکه با مانعی در آسمان صاف 

شود و ها خیره میروبرو شده باشد، به دورترین جای

این . شنودها میدر آرامشی خاص، بوی باد را از کوه

 .نماد در شعر دیگری از ابراهیمی آشکارتر است

صدای تو / صدای تو آبی است مادرم برایم

دار تو چون و پیشانی چین/ زیباترین شعر ناب است

 که هر چین آن، چینی از آفتاب است/ آسمان است

 .(3: همان)

از آنجایی که کودکان با شنیدن صدای مادر به 

رسند، شاعر در این شعر، با استفاده از آرامش می

کرده « بخش آرام» هواژ یگزینرا جا «یآب»واژه نماد، 

 .است

 

 رنگ زرد

با وجود اینکه رنگ زرد را سمبل شادمانی، 

( 21: 5933قاسمی، )اند یدواری دانستهخوشحالی و ام

تفسیرهای دیگری نیز از این رنگ وجود دارد که در 

ای که نماد گیرند؛ به گونهمقابل این رنگ قرار می

شوالیه و گِربران، ) افول، پیری و نزدیکی مرگ است

های نمادینِ این مفهوم که ویژگی .(9/415 :5933

رفته از بیماری دهد، برگمنفی رنگ زرد را بازتاب می

ی ها نایرقان است که در گذشته منجر به مرگ انس

به دلیل زردی رنگ انسان مبتال به . شدشماری میبی

نمادین منفی به خود گرفته و ه یرقان، این رنگ جنب

در شعر فارسی برای غم، خران، بیماری، ناتوانی و 

 دوران طوالنی رنج عاشق به کار رفته است

زرد در ه واژ .(253: 5934زاده، نیکوبخت و قاسم)

ضعف، افول و تحول ه کنند شعر ابراهیمی، تداعی

رنگ زرد ه است و این امر، با دیدگاه نمادگرایان دربار

در شعر زیر، پاییز  .(33: 5970لوچر، ) مطابقت دارد

رسد و در محیط طبیعی تغییراتی با رنگ زرد فرا می

ای که ی ذهنیگمان، اولین تداعبی. آوردبه وجود می

رسد، ریزش کودک با خواندن این شعر به آن می

ای که رنگ های پراکندههای درختان است؛ برگبرگ

زرد و سوخته دارند و نشانگر افول و پژمردگی 

 .است( تغییر و تحول)سرسبز درخت 

کرد بر تن / چادرش را به سر کرد/ باز هم عمه پاییز 

 (54: 5930می، ابراهی)زرد کفش و پیراهن / دو باره

دیگری که باید به آن اشاره کرد، این ه نکت

است که در فرهنگ نمادها، زرد را نماد نزدیکی مرگ 

که در این شعر -اند و این معنی، نزدیکی پاییز دانسته

را تداعی ( مرگ طبیعت)زمستان به  -آمده است

 .کند می

 

 رنگ سبز

و  بخشیجان کنندگی، تازه بخشی،ینانسبز، نماد اطم

 ؛(9/157 :5933و گِربران،  یهشوال) است یانسان

گر شادی، انبساط خاطر و بهجت و چنین تداعی هم

نژاد و نوید،  رستم) نماد رویش، حیات و زندگی است

که در قرآن کریم اشارات فراوانی بر ( 510: 5933

ه آن آیه های مثبت این رنگ شده است که نمونجنبه

ر معنای برکت و ابراهیمی، د. حج استه سور 09

 :بخشی به کار رفته استجان

 روییده یاس و میخک / از خاک سبز باغت

  کـای کوچـههـاز الل/ پوشیده است باغت

 (دختر قالیباف: 5972ابراهیمی، )

بخشی و رویانندگی دارد؛ نخاک، خاصیت جا

به همین جهت، در شعر فوق، سبز به عنوان صفت 
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عنای نمادینی که به برای خاک آمده است؛ عالوه بر م

آن اشاره شد، رنگ سبز، نماد اعتقاد فرد نسبت به 

توان می .(73: 5970لوچر، ) های خاص استارزش

گفت، رنگ سبز نشانگر اعتقادات دینی مسلمانان 

است؛ به همین دلیل، در شعر ابراهیمی، اعتقادات 

دینی و انجام فرایض دینی با معنای نمادین رنگ 

 :سبز همراه است

نرم می خواند از / بز شد با پدر، باغ دعاس
هایش دست/ رسیدبا فطیر تازه، مادر می/ کتابی آشنا

 .(57: 5974ابراهیمی، )ربنا داشت بوی 
و ربنا گفتن ( مجازاً قرآن)=کتابی آشنا  

گر اعتقادات دینی است که نشان( مجازاً نماز و دعا)=

 .با معنای نمادین رنگ سبز در ارتباط است

 

 سرخ رنگ

رنگ سرخ به خاطر نیرو، قدرت و درخشش خود  

در سراسر جهان به عنوان نماد اساسی اصل زندگی 

و ( 9/107 :5933شوالیه و گِربران، )شود ملحوظ می

شناسان از اصل زندگی به عنوان نیروی حیات  روان

ابراهیمی، در توصیفی  .(39: 5970لوچر، ) اندیاد کرده

ن نمادی برای بیان اصل زیبا، از این رنگ به عنوا

 :زندگی استفاده کرده است

برگ از / باغ را هل داد/ باد پاییزی، باد پاییزی

سرخی / بر زمین افتاد/ این شاخه، برگ از آن شاخه

 ای از ابر،گله/ باد با خود برد/ گل را، شعر بلبل را 

 .(4: 5974ابراهیمی، )خورد آسمان را / از دریا آمد

رخ، نماد زیبایی است و در ادب فارسی، گل س

به  یباچهره ز برای به جهت، به عنوان مشبهٌ ینبه هم

رود؛ هنگامی که باد پاییزی، سرخیِ گل را کار می

گیرد و تغییر دهد، درواقع، نیروی حیات را از آن می

شود؛ گل دچار پژمردگی و مرگ تدریجی می

 .بنابراین، در این شعر، سرخی نماد اصل زندگی است

 یدرنگ سف

نمادگرایی در مورد رنگ سفید و کاربرد آیینی آن، از 

طبیعی به دست آمده است و تمامی ه مشاهد

های فلسفی و مذهبی مبتنی های انسانی، نظام فرهنگ

این  .(9/130 :5933شوالیه و گِربران، ) بر آن هستند

بخشی است که همواره به رنگ، نماد زایایی و زندگی

رنگ سفید،  .(130: مانه) بخشدانسان شادمانی می

امروزه در آداب و رسوم ایرانیان نیز، نمادی برای 

رود یمنی به کار میشروعی دوباره، شادمانی و خوش

به همین جهت عروس در لباس سفید زندگی جدید 

کند و از آنجا که مسلمانان به زندگی را شروع می

بعد از مرگ اعتقاد دارند، مردگان را در کفن ه دوبار

در شعر ابراهیمی، رنگ سفید . دهندقرار میسفید 

 :بخشی استنماد زندگی

 / آسمان استه گوش/ تکه ابر سفیدی

 است مثل یک سایبان / ابر از دور انگار

 (3: 5930ابراهیمی، )

ابر »به برای عنوان مشبه به« سایبان»ه کاربردِ واژ

« بخشیزندگی»، ذهن کودک را به وجه شبه «سفید

زیرا سایبان، انسان را از آفتاب گرم و کند؛ هدایت می

کند و گویی به او جان های شدید حفظ میبارش

ابر سفید نیز بر خالف ابر سیاه که . بخشددوباره می

است نابودکننده است، همچون سایبان، پناهگاه انسان 

 .آمده است یاییو زا بخشی یزندگ یو در معنا

 

 رنگ سیاه

ه عنوان سرد، منفی، سیاه از نظر نمادگرایی، اغلب ب

شوالیه و گِربران، ) شودها شناخته میضد تمام رنگ

عنوان نمادی برای  اغلب به یاهس .(9/031 :5933

ظلمت زمینی شب، درد، دغدغه، غم و جهل و مرگ 

رنگی است که زندگی را  .(032: همان) رودبه کار می

 گرداندکند و هستیِ موجودات را ساقط میمتوقف می
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های روشن،  کلی تمام رنگ طور به .(37: 5970لوچر، )

 نمادهای مثبت زندگی را نشان می دهند و جنبه

های تیره و تاریک که رنگ درحالی. زندگی هستند

در  .(245: 5907ایتن، ) سمبل های منفی و گرفته اند

مقابل رنگ سفید ه شعر ابراهیمی، رنگ سیاه نقط

 :است و نماد ظلمت و مرگ است
 گیردراه را بر ماه می/ اهتکه ابری سی

  یردگماه را ناگاه می/ مثل توری، روی ماهی 

 (من و ماه: 5972ابراهیمی، )

بخشیِ آن اشاره برخالف ابر سفید که به جان

شد، ابر سیاه، تاریکی و مرگ را در ذهن کودک 

کند و به همین جهت، سیاه، رنگ منفی به تداعی می

ن، موجودی ماهی، در نزد کودکا. آیدشمار می

محبوب است؛ به همین جهت، ابراهیمی برای نشان 

تشیبه کرده « توری»سیاه، آن را به منفیِ ابر ه دادن جلو

کند و است که این ماهی زیبا را در خود اسیر می

 .کندهستیِ آن را ساقط می

 

 نمادهای ادبی در شعر ابراهیمی

شناسی با وجود اینکه نماد ادبی از ابزارهای زیبایی

شود، برخی معتقدند به خاطر عر محسوب میش

انتزاعی بودن نماد، نباید از این نوع نماد در شعر 

ولی با  ؛(230: 5937پوالدی، ) کودک بهره جست

توان پی برد که هایی در شعر کودک، میانجام بررسی

نماد در شعر کودکان کاربرد دارد؛ البته با این تفاوت 

. ساالن کم استکه بسامد آن، نسبت به شعر بزرگ

جعفر ابراهیمی ازجمله شاعرانی است که در اشعار 

شناختی، از نماد  خود، عالوه بر نماد روانه کودکان

ادبی نیز بهره جسته است و اشعار خویش را به انواع 

هرچند که بسامد این نمادها . نماد ادبی آراسته است

نسبت به شعر بزرگساالن کم است، از  در شعر ایشان

نمادهای . ی نماد در شعر او قابل توجه استنظر ادب

 :های زیر آمده استادبی در شعر ایشان به صورت

 

 نمادهای مرسوم و قراردادی. 6

نمادهایی هستند که بر »نمادهای مرسوم و قراردادی 

و ادبیات یک ملت و یا در  اثر رواج زیاد در فرهنگ

ادبیات جهان به یک مفهوم قراردادی بدل شده است 

فتوحی، )«برای همگان شناخته است آنهاهوم و مف

در اشعار ابراهیمی، نمادهای مرسوم و  .(534: 5933

های فرهنگی قراردادی به کار رفته است که با ارزش

ای گونه کاربرد این نمادها به. ما مطابقت دارده جامع

ه تواند معنای نهفتاست که ذهن کودک، به راحتی می

 :آنان را دریابد

خیره در میان / ار حوض، خواهرمعصر در کن

ای مثل خنده/ توی آب حوض عکس ماه/ آب بود

 (ماه و خواهرم: 5974ابراهیمی،)بود میان قاب 

، «ماه»اند که در فرهنگ عامه، همگان پذیرفته

نماد زیبایی است؛ به همین جهت، در نمونه فوق، 

 .توان ماه را نماد مرسوم در نظر گرفتمی

 

 نماد خرد .6

ک تصویر واحد در یک بند یا یک جمله از گاه ی

گیرد که نوع ترکیب شعر، در فضایی نمادین قرار می

ها و معنی و مفهوم سخن، زمینه را برای جهش واژه

تصویر از سطح حقیقت زبان به ساحت مفهوم نمادین 

این تصویر  .(537: 5933فتوحی، ) کندفراهم می

توان هیمی میدر شعر ابرا. نامندواحد را نماد خرد می

 :هایی از کاربرد این نوع نماد را مشاهده کردنمونه

ابراهیمی، )است ای از زندگی دست پدر سایه

5930 :7.) 

نماد حمایت « سایه»اند که همگان پذیرفته

خداوند، سایه پدر »است و حتی این نماد در عبارت 

. انعکاس یافته است ...و« را از خانواده کم نکنه
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در این معنا زمانی پررنگ « سایه» کاربرد نمادین

« دست»باشد؛ زیرا « دست»شود که همراه با کلمه  می

و ( 9/220 :5933گِربران، ) نمادِ قدرت و استیال است

ذکر این دو در کنار هم، تصویر واحدی را به نمایش 

( پدر)قدرتمند گذارند و آن، تحت حمایت فرد می

افت کالم به بنابراین در شعر ابراهیمی، ب؛ بودن است

ای است که یک تصویر واحد در فضای نمادین گونه

 .قرار گرفته است

 

 نماد کالن. 6

به حدی  ،یک تصویر یا واژه ،گاه در یک متن بزرگ

شود که احساس خاصی در ما بر تکرار می

ه نگیزاند، احساسی فراتر از خواندن یک واژ می

این تصویر مکرر جان . معمولی یا یک استعاره

گیرد و او را به عالمی ورای ده را به بازی میخوانن

در  .(533: 5933فتوحی، ) کشاند ادراک حسی می

شعر کودک، با توجه به عدم توانایی کودک در تداعی 

های نمادین باید از تصویرهای عمیق، تصاویر و واژه

محیط طبیعی او گرفته شود تا تأثیر بیشتری بگذارد؛ 

نمادها را از محیط  به همین جهت، ابراهیمی، کالن

طبیعی کودک گرفته است و سعی کرده است از 

ای بیشتر به نمادهایی استفاده کند که کودکان عالقه

هایی همچون گنجشک و در شعر او، پرنده. آن دارند

ابراهیمی گنجشک را . پروانه کارکرد نمادین را دارند

آوازی  در معنای نمادینی چون زیبایی، ضعف، خوش

 .ه استبه کار برد

های بر شاخه/ های کالها چو میوهگنجشک

برگ / با جیک جیکی تند و پی در پی/ بید روییدند

 (هاگنجشک: 5972ابراهیمی،) یدندچسکوت ظهر را 

نمادی است که معنای نمادینِ  کالن« گنجشک»

نماد، در  این کالن. ضعیفی و ناتوانی را به همراه دارد

از محیط طبیعی  شعر ابراهیمی تکرار شونده است و

وی، در شعری دیگر، به آواز . کودک گرفته شده است

 .و ضعیف بودن گنجشک اشاره کرده است

در قلب صاف / خورشید مثل پرتقالی زرد

ه از خند/ یک بچه آنجا بود زیر بید/ آسمان چرخید

 (هاگنجشک: همان) یدخندها گنجشک

 

 نمادآفرینی با عناصر طبیعی .6

ر شعر کودک، عمدتاً با طبیعت تصویرهای شاعرانه د

مرتبط است؛ زیرا برداشتی که یک کودک از طبیعت 

ه به گفت». تخیل همراه استه پیرامونِ خود دارد، با قو

خواست  یخردسال م یکودک( Sandburg)سندبرگ 

توانست و هر ذرتی را از زمین برآورد، اما نمیه بوت

اما کوشید آن بوته بر جای خود استوار بود، چه می

ذرت از ه و بوت سرانجام کوشش او به سامان رسید

زمین کنده شد، کودک با شادمانی بسیار، پدرش را از 

آری، »: حاصل کوشش خود آگاه کرد؛ پدرش گفت

آن طفل خردسال « .تو هم مرد شدی و نیرویی داری

زمین یک ه آری، هم»: با غرور در پاسخ پدرش گفت

تا سرانجام  سرش را گرفته بود و من یک سرش را،

این تصویر ذهنی کودک، این تصرفی « من غالب شدم

که تخیل او در بیان واقعیت کرده، این اسناد مجازی، 

زیبایی است که حاصل بیداری آن طفل ه بیان شاعران

« .نسبت به یک گوشه از ارتباط انسان و طبیعت است

گرایی در بنابراین خیال ؛(1: 5933شفیعی کدکنی، )

مستقیماً تصویرهای خیالی حسی »شعر کودک، 

کند و برآمده از صدا، لمس، بو و مزه را تداعی می

ه خصوص برای کودکان به منزل این جنبه از شعر به

جهان  آنهاهایی است که کودکان با هایی از راهبازتاب

بر همین  .(203: 5932ایاغ، قزل) «کنند را سیر می

از محیط  اساس، تصاویر نمادین شعر کودک نیز، باید

ابراهیمی اغلب نمادهای . طبیعی کودک گرفته شود

اشعار خویش را از محیط طبیعی کودک گرفته است 
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تا کودک بتواند تداعیِ بهتری از این تصاویر داشته 

 .باشد

دستهایم بوی / اتاقی که پر است از ابر و مه در

 .(57: 5974، ابراهیمی) دهدباران می

و باران نماد  یابر و مه نماد خفقان و گرفتگ

 .طراوات و پاکی است

دارد آهسته / کودک احساس کرد در قلبش

 (جای پا :5975ابراهیمی، )بارد برف می

 .برف نماد سردیِ عاطفه و رابطه است

 
 ضمایر نمادین .9

در برخی موارد، از ضمایر به صورت نمادین 

از آنجایی که مرجع ضمایر نمادین . شوداستفاده می

پذیری حدود است، قابلیت تأویلدر شعر کودک م

این ضمایر  .(203: 5937سالجقه، ) آن پایین است

نمادین، در اشعار ابراهیمی نیز به کار رفته است که 

 .در اغلب موارد، مرجع ضمیر، خداوند است

آرام و / چیزی نگفت/ نام تو را از باد پرسیدم

با آن / نام تو را از رود پرسیدم/ ساکت و ماند

نام تو / آوازهای کوچکی خواند/ اش صدای جاری

سر را به / او با نگاه با شکوهش/ را از کوه پرسیدم

 .(52: 5974ابراهیمی، ) سوی آسمان برد

نماد خداست؛ این معنی نمادین را با « تو»

کودکانه که آسمان، جایگاه ه توجه به این اندیش

 .توان دریافتخداوند است، می

آرام شد در / قلبم کبوتر شد /یاد تو افتادم

 (1: 5932ابراهیمی، )شد تر روحم سبک/ دم

الذِینَ »ه شریفه در شعر باال، با توجه به آی

آمَنُواْ وَتَطْمَئِن قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اهللِ أَالَ بِذِکْرِ اهللِ تَطْمَئِن 

توان دریافت که منظور از می( 23/رعد)«الْقُلُوبُ

 .، خدا است«تو»ضمیر نمادین 

او را ببین در دشت و / ن در ابر و باراناو را ببی

در جنگل سر / هایتاو را ببین با چشم/ در کوه

نام او هر بی/ با نام او هر چیز زیباست/ سبز و انبوه

با نام / بی نام او هر جا پر از غم/ چیز زشت است

 (9: 5932ابراهیمی، )است او هر جا بهشت 

 در معنی خدا« او»در شعر باال ضمیر نمادین 

ه های شریفاین شعر از نظر معنایی به آیه. است

وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلواْ فَثَم وَجْهُ اهللِ إِن »

هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما »و ( 551/بقره) «اهللَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

 .اشاره دارد( 4/حدید) «کُنْتُمْ

 

 گیری نتیجهبحث و 

-شعر ابراهیمی بر میعه آنچه از بررسی پنج مجمو

ه بیشترین و مجموع« بوی نان تازه»ه آید مجموع

کمترین فراوانی کاربرد نماد را « بوی گنجشک»

« آواز پوپک»ه تنوع کاربرد نماد در دو مجموع. دارد

بوی »شود و بیشتر دیده می« بوی نان تازه»و 
کمترین تنوع را « ماری که شاعرم کرد»و « گنجشک

 .دارد

بودن نماد، باعث شده است که انتزاعی 

شاعران شعر کودک، از این شگرد تصویری کمتر 

با وجود این، تعداد کمی از شاعران، از . استفاده کند

نماد، در شعر کودک استفاده ه های نهفتتیقابل

جعفر ابراهیمی، از جمله شاعرانی است که . اندکرده

ه شیو. نماد را در اشعارش استفاده کرده است

به نماد در شعر کودکانه ابراهیمی حاصل  پردازش

ها و تفکرات بینی، خواسته آشنایی شاعر با جهان

در اشعار او، نماد و مفاهیم انتزاعی . کودک است

شود؛ در حالی که نه تنها از توانایی کودکان دیده می

نکاسته، بلکه بر زیبایی شعر  آنهادر تداعی مفاهیم 

نماد : دو نوع است یشاننماد در شعر ا .افروده است
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نماد هر دو . یو نماد ادب یشناخت روان

عملیاتی  پیشدر مرحله ( یو ادب یشناخت روان)

گیرد؛ زیرا کودک  شکل می( یسالگ 7-2)کودک 

قبل از این مرحله، قادر به تداعی امور انتزاعی 

نیست؛ بنابراین، هردو نماد با رشد ذهنی کودک در 

ل معنا صورت انتقا ارتباط هستند و در هر دو،

شناختی در شعر وی، شامل  نماد روان. پذیرد می

در  .است بازی نمادین، نماد ثانوی و نماد رنگ

واقع، بازی نمادین و نماد ثانوی، انعکاس رفتار 

نمادین کودکان در شعر ابراهیمی است که این 

نمادها به صورت ناخودآگاه در رفتار کودک وجود 

-شعر خود بازتاب میرا در  آنهادارد و شاعر فقط 

در بازی نمادین و نمادهای ثانوی، انتقال معنا . دهد

« شیئی»پذیرد؛ زیرا کودک توسط کودک انجام می

کند و به آن معنای دیگر می« شیء»را جانشین 

نماد ه نماد رنگ نیز، در حوز. بخشدنمادین می

شناختی قرار دارد؛ زیرا کودکان نسبت به  روان

نش روانی و فیزیولوژیکی های مختلف، واکرنگ

و از آنجایی که این کاربرد این  متفاوتی دارند

های روانی  العملها در شعر، باعث عکسرنگ

توان به معنای نمادین هر یک شود، میمختلف می

نماد ادبی نیز، در شعر ابراهیمی . ها پی برداز رنگ

ترین نمادهای ادبی در از مهم. بازتاب داشته است

نماد، نماد  توان به نماد خرد، کالنمی میشعر ابراهی

این نمادها، . ارگانیک و ضمایر نمادین اشاره کرد

اغلب، از عناصر و محیط طبیعی کودک گرفته شده 

است؛ به جهت اینکه کودک بتواند نسبت به معنای 

در شعر . آن واکنش بهتری نشان دهنده نهفت

ابراهیمی، نمادهای ادبی بیش از نمادهای 

 .ناختی به کار رفته استش روان

با تأمل در سیر و تحول نماد در شعر 

های نمادین و توان گفت که بازی ابراهیمی می

های سنی الف و ب نمادهای ثانوی در شعر گروه

بیشتر کاربرد دارد و با رشد ذهنی کودک در سنین 

های سنی ج و د نماد ادبی  باالتر، در اشعار گروه

 .آیدپدید می

 

 منابع

 .کریم قرآن -

. (5933) آقاحسینی، حسین و اشرف خسروی -

مجله  .نماد و جایگاه آن در بالغت فارسی
 .، دوره دوم، شماره دومبوستان ادب

، کانون بوی گنجشک. (5975) ابراهیمی، جعفر -

 .پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول

کانون : تهران .آواز پوپک (.5972)  -

 .چاپ اول .ورش فکری کودکان و نوجوانانپر

: تهران .بوی نان تازه. (5974)  -

 .چاپ اول .انتشارات حوزه هنری

 .ماری که شاعرم کرد. (5932)  -

 .چاپ اول .های بنفشهکتاب: تهران

: تهران .گین کمانقالی رن. (5930)  -

 .چاپ ششم .انتشارات مدرسه

ترجمه  .کتاب رنگ .(5979) ایتن، وهانس -

انتشارات وزارت : تهران .محمدحسین حلیمی

 .فرهنگ و ارشاد اسالمی

ی آنهارمز و داست (.5971) پورنامداریان، تقی -

شرکت انتشارات : تهران .رمزی در ادب فارسی

 .علمی و فرهنگی

 .بنیادهای ادبیات کودک. (5974) پوالدی، کمال -

 .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران

 .چاپ اول

های رویکردها و شیوه. (5937)  -



 66/ یمیتنوع کاربرد نماد در اشعار کودکانه جعفر ابراه یبررس: رامین محرمی و همکاران 

انتشارات موسسه فرهنگی : تهران .ترویج خواندن

 .چاپ اول .پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

نماد ناخودآگاه در بازی . (5900)پیاژه، ژان  -

رمز و  .خواب و نمادگرایی ناخودآگاه .کانکود
 .رضا ستاریه نوشته و ترجم .مثل در روانکاوی

 .چاپ اول .توس: تهران

گیری نماد در شکل. (5932)  -

 .نشر نی: تهران .ترجمه زینت توفیق .کودکان

 .چاپ اول

تقلید و تجسم . (5970)پیاژه، ژان و والن هانری  -
 .ترجمه زینت توفیق .دگاه پیاژه و والناز دی

 .چاپ اول. نشر نی: تهران

اصول  .(5942) جونز، ارنست و دالبی یز -

انتشارات : تهران .ترجمه هاشم رضی .روانکاوی

 .چاپ دوم .کاوه

نشر : تهران .سمبولیسم. (5932) چدویک، چارلز -

 .چاپ دوم .مرکز

اعجاز » .(5933)ید نو یو مهد مهدی نژاد، رستم -
 .قرآن وعلم تخصصی فصلنامه .«قرآن در هانگر

روانشناسی . (5939) زندن، جیمز دبیلیو وندر -
: تهران .دکتر حمزه گنجیه ترجم .(2و  5)رشد 

 .چاپ ششم .انتشارات بعثت

: تهران .اسطوره و رمز. (5974) ستاری، جالل -

 .چاپ سوم .سروش

اوی ادبی کمدخلی بر روان. (5900)  -

توس، : ، تهرانکاویرمز و مثل در روان .و هنری

 .چاپ اول

صور خیال  .(5930) شفیعی کدکنی، محمدرضا -
 .چاپ چهاردهم .آگه: تهرن .در شعر فارسی

فرهنگ . (5933) شوالیه، ژان و آلن گِربران -
 .چاپ دوم .جیحون: تهران .(پنج جلد) نمادها

. (5932) صرفی، محمدرضا و فاطمه هدایتی -

 یآنهادر داست یننماد هایمایه نماد و نقش»

 .ادبیات پایداری .«نوجوان دفاع مقدسکودک و 

 .شماره هشتم .سال چهارم .دانشگاه باهنر کرمان

: تهران .بالغت تصویر. (5933) فتوحی، محمود -

 .چاپ دوم .انتشارات سخن

رنگ فرمانروای  (.5934) قاسمی، ریحانه -

 .دارالعلم، چاپ اول: قم .فرهنگ

سیر تحول )آیین آیینه . (5930) قبادی، حسینعلی -

 .(نمادپردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی
دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت : تهران

 .چاپ اول .مدرس

ادبیات کودکان و نوجوانان . (5932) ایاغ، ثریاقزل -

مواد و خدمات کتابخانه برای )و ترویج خواندن 
 .انتشارات سمت: تهران .(کودکان و نوجوانان

 .چاپ نهم

ه ترجم .های رشدنظریه (5934) کرین، ویلیام -

: تهران .نژاد و علیرضا رجاییغالمرضا خوی

 .چاپ اول .انتشارات رشد

رؤیا، حماسه و  (.5972) الدینکزازی، میرجالل -
 .چاپ اول .نشر مرکز :تهران .اسطوره

: تهران .ای دیگراز گونه. (5930)  -

 .نشر مرکز

 .هاروانشناسی و رنگ (.5970) لوچر، ماکس -

 .موسسه انتشارات فرهنگستان یادواره: تهران

 .چاپ اول

آنا فروید پیشگام (. 5939) مزینانی، ربابه -

 .چاپ سوم .نشر دانژه: تهران .روانکاوی کودک

. (5933) زادهنیکوبخت، ناصر و سیدعلی قاسم -

نشریه  .«رنگ در شعر معاصرهای نمادین زمینه»
 .ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان



 59ر و تابستان ، بهااول، شماره اولسال    دوفصلنامه بالغت کاربردی و نقد بالغی /66

 .293-203 صص .53شماره 

انسان و  (5933) یونگ، کارل گوستاو -
ترجمه دکتر محمود سلطانیه،  .هایش سمبول

 .چاپ اول .جامی: تهران

- Carter, J. M and Fuller C. (2015). Symbolic 

interactionism. California State 

University.Northridge. USA. Page 1-17 

- Mazzotta, T. and Myers, W. B. (2008). 

Language and Meaning Symbolic 

Interactionism. Volume 1. Page 19-23. 


