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چکیده
تمثیل اندیشه های دشوار و مفاهیم انتزاعی را در بستر روایت و با شخصییتهای انسیانی
حیوانی گیاهی و جمادی برای کودک و نوجوان قابل درک میسازد .این شییو بییان غییر
مستقیم با روساخت رواییی و رر سیاخت فییری خیود سیاختاری دو وجهیی بیه رواییت
میبخشد که ضمن تقویت قو تخیل کودک و نوجوان راه دشوار تعلیم را برای آنها هموارتر
مینماید .دسته بندی و تحلییل کارکردهیای تمثییل در شیعر کیودک و نوجیوان بیا روش
توصیفی  -تحلیلی هد اصلی این پژوهش است که در چهار محیورتبیین شیده :تسیهیل
آموزش ارزشهای اخالقی در قالب سرگرم کنند داستانهای منظوم تمثیلیی بییان و اثبیا
مفاهیم دینی با استفاده از قیدر اسیتد لی و اقنیاعی تمثییل بییان غیرمسیتقیم مسیائل
اجتماعی و همچنین ارائة تصویری ملموس از مفاهیم عرفانی و اندیشه های هستی مدارانه.
تمثیلهای به کار رفته در شعر سرایندگان منتخب حوز کودک و نوجوان سه دهیة شصیت
هفتاد و هشتاد را در بر میگیرد
کلمات کلیدی :کارکرد تمثیل شیعر کیودک و نوجیوان تمثییل داسیتانی دهیه هیای
شصت هفتاد و هشتاد.
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 -1مقدمه
شعر کودک را در ایران قبل از اینیه به دیوان شاعران راه پیدا کند در یی ها و ترانیه
های عامیانه باید جست .اما شعر کودک به عنوان یک شیاخة مسیتقل تیا قبیل از جنیبش
مشروطه مورد توجه نبوده است .انقالب مشروطه و رواج نوگرایی به چالش کشییده شیدن
علوم مدرن و سنتهای گذشته مفاهیم مربوط به زنیدگی انسیان بیه وییژه علیوم انسیانی را
متحییول سییاخت کییه در نتی ییة آن بخشییهایی از اییین دانییش تییاز بشییری بییا توجییه بییه
دستاوردهای علم روانشناسی دوره ای را به نام «کودکی» بیا ویژگیی هیای خیاص مطیرح
کرد که ادبیا و شعر مخصوص خود را میطلبد (ازاین بیا شیرقی سیالجقه .)37 :بخیش
مهمی از ادبیا کودک بعد از مشروطه اختصاص به شعر دارد .البته این نوع اشعار با شعر
کودک به مفهوم امروزی آن فاصله دارد؛ «چون به انداز کافی به عالم کودکی و ویژگیهیای
ادراکی و عاطفی آن نزدیک نشده است» (بنیادهای ادبیا کیودک پیو دی .)12 :در ایین
دوره اشعار تمثیلی فراوانی در شیل حیاییت و منیارره وجیود دارد و افیرادی چیون اییرج
میرزا پروین اعتصامی و ملک الشعرای بهار به سرودن اشعاری در قالب تمثیل عالقه نشان
داده اند .در سالهای قبل از انقالب اسالمی شعر کودک زیر م موعیة تعلییم و تربییت ییا
سیاست به شمار می آمد (بررسی تحلیلیی سییر نقید ادبییا کیودک و نوجیوان در اییران
ح وانی .)78 :اما پس از انقالب اسالمی شعر و به طور کلی ادبییا کیودک و نوجیوان بیه
عنوان شاخه ای ادبی و مستقل مورد توجه قرارگرفت؛ ادبییاتی کیه سیعی داشیت دنییای
کودک را از منظر چشم کودک بنگرد.
بیان مفاهیم گوناگون اخالقی دینی سیاسی اجتمیاعی و ...بیه کمیک شیگردهای بییان
ادبی به ارتباط مؤثر و درک صحیحتر کودک و نوجوان از این مفاهیم می ان امد« .تمثیل»
ییی از این شگردها و از شیوه های بیان غیر مستقیم است که در انتقال و تفهییم مفیاهیم
عقلی و انتزاعی به مخاطب بسیار کارآمد بوده است .از ایین رو در شیعر کیودک و نوجیوان
جایگاهی ویژه دارد .در این جستار تمثیل در آثار شاعرانی چیون؛ مصیطفی رحماندوسیت
افسانة شعبان نژاد جعفر ابراهیمی(شاهد) قیصر امین پیور محمید کیارم مزینیانی ناصیر
کشاورز بییوک ملییی مهیدی الماسیی عباسیعلی سیواهی یونسیی و داوود لطی ا  1بیا
 -1از آنجا که تمثیل در شعر کودک ،دیریاب و اندک است وشعر برخی شاعران کودک و نوجوان به طور کلی
فاقد تمثیل است ،مالک انتخاب این شاعران ،عالوه بر فعالیت جدّی آنها در زمینة شعر کودک و نوجوان ،میزان
عالقه مندی آنها به تمثیل آفرینی در شعر بوده است.
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روییردی توصیفی -تحلیلی بررسی شده است .همچنین شعر گیروه سینی«الی » (قبیل از
دبستان) به دلیل قدر تحلیل اندک این گروه سنی در رویارویی با تمثیل در این بررسی
لحاظ نشده است .انتخاب اشعار کودک و نوجوان دهة شصت هفتاد و هشتاد به دلیل نگاه
مستقلی است که در این دوره به کیودک شییل میگییرد .مهمتیرین پرسشیهایی کیه ایین
پژوهش در پی پاسخ گویی به آن است عبارتند از :کارکردها و ویژگیهیای تمثییل در شیعر
کودک و نوجوان کدامند و در انتقال مفهوم به مخاطب و گسترش معنیایی ایین آثیار چیه
نقشی دارند؟
 -2پیشینة پژوهش
گذشته از منابع و مقا ارزشمندی که به تمثیل از نظر بالغی پرداخته اند ییا یییی از
انواع تمثیل را در متون ادبی بررسی کیرده انید در زمینیة بررسیی ویژگیهیا وکارکردهیای
تمثیل محمود فتوحی( )1383درمقالة «تمثیل ماهیت اقسام کارکرد»کوشیده اسیت بیا
بررسی پیشینة تمثیل در ادبیا دینی و اسطوره ها تعاری بالغیون قیدیم و جدیید را در
بالغت و نقد ادبی بیاود و ماهیت کارکرد و اقسیام تمثییل را بییان کنید .قهرمیان شییری
( )1389در مقالة «تمثیل و تصویری نو از کارکردها و انواع آن» برخی کارکردهای تمثییل
را بررسی کرده و تمثیل را از نظر صور و محتوا تقسیم بنیدی تیازه ای نمیوده اسیت .در
حوز ادبیا کودک و نوجوان پروین سیالجقه در کتیاب «از ایین بیا شیرقی» ()1385
ضمن طرح نظریه ها و ابزارهای بررسی شعرکودک و نوجیوان بیه «تمثییل» نییز پرداختیه
است .اما در باب تمثیل مطالب وی بسیار مختصر و اجمیالی اسیت( .صی  .)247-243در
م موعة مقا مربوط به شعرکودک و نوجوان نیز تمثیل وکارکردهای آن بررسی نشیده
است.
 -3دامنة معنایی تمثیل
تمثیل در لغت به معنی «مثل آوردن و شبیه آوردن» اسیت( .لغیت نامیة دهخیدا ییل
تمثیل) و در علم بالغت ییی از انواع تشبیه یا استعاره شمرده میشود .عبدالقاهر جرجیانی
تمثیل را ییی از انواع تشبیه دانسته که رابطة آن با تشیبیها دیگیر از نیوع عیام و خیاص
است .به این معنا که «هر تمثیلی تشبیه است ولی هر تشیبیهی تمثییل نیسیت( ».اسیرار
البالغه جرجانی .)53 :وی معتقد است تمثیل از نوع تشبیها مرکب است که وجیه شیبه
آن عقلی است و از م موعة اموری که در کنار ییدیگر فراهم آمده است استخراج می شود
(همان.)70 :
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حوز معنایی تمثیل چنان گسترده است که از تشبیه مرکب استعار مرکیب اسیتد ل
ضرب المثل و اسلوب معادله گرفته تا حیاییت اخالقیی قصیه هیای رمیزی و نییز رواییت
داستانی (الگوری) در ادبیا غربی را در بر میگیرد (تمثیل ماهیت اقسام کارکرد فتوحی:
 .)141شفیعی کدکنی معتقد است تمثیل را در بالغت معاصر می تیوان معیادل آنچیه در
بالغت فرنگی ( )allegoryمیخوانند به کار برد و آن بیشتر حوز ادبیِّا روایی (داسیتان
حماسه و نمایشنامه) است و حیوادثی کیه در هرکیدام از ایین انیواع جرییان دارد میتوانید
تمثیلی از م موعة امور هنی یا عینی دیگر باشد (صیور خییال در شیعر فارسیی شیفیعی
کدکنی . )86 :اصطالح الگوری اغلب برای داستانی به کار می رود که نویسنده از شخصیتها
یا اعمال ضمنی داستان خود معنایی فراتر از معنای ریاهری آن در نظیر دارد و ایین ییة
زیرین معنایی نسبت به اصل داستان جنبه هیای معنیوی و اخالقیی بسییار بیشیتری دارد
(شاو.)10 :1972 1
در آثارعطار مولوی و حدیقة سنایی نیز تمثیل داستانی با عنوان «الحیاییة و التمثییل»
بسیار آمده است .منابع بالغی به این نوع تمثیل التفاتی نیرده اند اما جرجانی آن جیا کیه
از ضرور چند جملهای بودن تمثیل و وجهشبه منتزع از جمال و تأویل آن به یک مرجع
عقلی س خن میگوید تا حدودی به الگیوری نزدییک شیده اسیت (تمثییل ماهییت اقسیام
کارکرد فتوحی .)153 :مثل ) (proverbاسلوب معادله مثالک) (exemplumحیاییت
حیوانا ( (fableو حیایت انسانی( )parableاز اشیال تمثیل شمرده میشوند (همان164:
  .)166تمثیلهای مورد بررسی در این مقاله اغلب در زمر «فابلها»2قرار میگیرند. -4هنر تمثیل در جذب مخاطب
علمای بالغت به تأثیر بی نظیر تمثیل درابال پیام ا عیان داشیته انید؛ جرجیانی بیر آن
است که تمثیل نیروی کالم را با برده و در برانگیختن نفوس و جذب قلوب تیأثیر زییادی
دارد( .اسرار البالغه جرجانی )92:و در جایی دیگر اشاره مییند« :مزیت تمثیل همیشیه در
طریق اثبا معنی است نه در خیود معنیی» (د ئیل ا ع یازفی القیران جرجیانی.)118 :
ارسطو «مثال داستانی» را ییی از ابزارهای خطیب بیرای اقنیاع میشیمارد .وی مثیال را از
1-

Shaw
 -2فابل ،داستان ساده و کوتاهی است که معموالً شخصیتهای آن حیوان هستند و هنر آن آموختن و تعلیم یک اصل
و حقیقت اخالقی یا معنوی است .البته فابل گاهی نیز برای داستانهای مربوط به موجودات طبیعی و یا وقایع
خارق العاده ،و افسانه ها و اسطوره های جهانی و داستانهای دروغین و ساختگی به کار می رود .شخصیّتها در
فابل اغلب حیواناتند ،اما گاهی اشیای بی جان ،موجودات انسانی یا خدایان هم در آن حضور دارند1972: ( ».
.)shaw, 110
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مقولة استد ل عام دانسته اسیت (رتورییک ارسیطو .)151-154 :برخیی منطقییون چیون
خواجه نصیر الدین طوسی نیز تمثیل را ییی از اقسام سه گانة ح ِّت (استد ل) به شیمار
آورده اند که شامل نوعی استعاره هم میشود (اساس ا قتباس نصیرالدین طوسی.)594 :
اما تمثیل بیش از یک استد ل صر توان اقناعی دارد .چنانچه شبلی نعمانی تمثییل را
استد ل نیروی تخیل آدمی میداند و از تیأثیر شیگر تمثییل بیر مخاطیب چنیین سیخن
میگوید« :باید دانست که طریقةاستد ل قو تخیل غیر از طریقة استد ل عمومی بوده و از
آن جدا میباشد .وی سخنانی را که به طریق دیگری به ثبو پیوسته است به طرییق نیو و
تازه تری ثابت مینماید و این طریقة استد ل گو اینیه مبنی بر خطابییا و ییا ییک نیوع
مغالطة منطقی باشد لیین شاعر آن را با نیروی تخیل در پیرایه ای بیان مینماید که سامع
هیچ نمیتواند به صحت و بطالن قضیه متوجه شود( »...شعر الع یم شیبلی نعمیانی جلید
چهارم.)28 :
 -5جایگاه تمثیل در شعر کودک و نوجوان
از آن ا که هن کودکان بیا دامنیة محیدود واره هیا وگیاهی درک متفیاو از مفیاهیم و
عملیردهای کلما و عبارا مواجه است 1و از سوی دیگر به دلیل قدر تخیل قوی قیادر
به ادراک تصویرهاست تمثیل ییی از راههایی اسیت کیه قیادر اسیت از مفیاهیم دشیوار و
انتزاعی تصویرسازی کرده و با مثال آوری و داستان گویی هن مخاطب کودک و نوجیوان
را به پیام اصلی متن رهنمیون شیود .بیدین ترتییب تمثییل در ادبییا کیودک و نوجیوان
جایگاهی ویژه دارد.
تمثیل با محسوس نمودن مفاهیم به آگاهی هنی مخاطب شیل میدهد و آن را تثبیت
مییند .گاهی نقد عقل و فلسفه است .همچنین در مواردی که بیان اندیشیه دشیوار باشید
تمثیل به روش آگاهانه راهی است برای پوشیده گویی و بیان غیرمسیتقیم اندیشیه هیایی
که بیان آنها خطر دارد (تمثیل ماهیت اقسام کارکرد فتوحی .)171 :عالوه بر این
کوشش و فعالیت هنی خواننده برای کش معنی میتوم در یک اثیر هیم باعیذ لیذِّ
بیشتر و هم تأثیر و نفو پایدارتر و عمیقتر معنی و پیام اثر در هن خواننده میشود (رمیز و
داستانهای رمزی پورنامداریان .)119 :درک پیوندهای بین صور و معنا عیالوه بیر لیذِّ
 -1مفاهیمی که کودکان ابتدا به کلمات نسبت میدهند ،براساس شباهت در ظاهر ،عملکرد یا واکنش های ذهنی
قرار دارد .بتدریج ،عملکرد گفت اری پیشرفت میکند .در عین حال آگاهی فرا زبانی کودک گسترش مییابد .کودکان
در سن هشت سالگی در مییابند ،برخی کلمات و عبارات ،معانی وعملکردهای مختلفی دارند و همین درک پایه
ای است برای فهم و ابداع طنز و استعاره (ر.ک :ماسن.)250 :1368 ،
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ادبی باعذ گسترش جهان ارتباطی کودک و نوجوان خواهد شد و میتوان هن آنهیا را بیه
کمک تمثیل در درک مسائل بسیاری یاری کرد.
 -6کارکردهای تمثیل در شعر کودک و نوجوان
با توجه بدانچه گفته شد و پس از بررسی چهل و شش تمثیل که از صد و سیی و چهیار
م موعة شعر کودک و نوجوان بیه دسیت آمید کارکردهیای تمثییل را در شیعر کیودک و
نوجوان در چهار محور اصلی میتوان بررسی نمود:
 -1-6تسهیل آموزش مفاهیم و ارزشهای اخالقی در قالب داستانوارههای منظوم تمثیلی
تمثیل برای عینی ساختن مفاهیم عقلی و دشوار به کار مییرود .پیرداختن بیه مسیائل
انتزاعی اخالقی که بیان آنها به صور مستقیم تأثیر چندانی در مخاطب نیدارد در قالیب
تمثیل به درک بهتر مخاطب می ان امد و ضمن تداعیهای قدرتمنید مانیدگاری بیشیتری
نیز در هن مخاطب خواهد داشت؛ در شعر کیودک و نوجیوان تمثییل اغلیب بیه صیور
داستانهای منظوم و از طریق شخصیتهای حیوانی گیاهی و جمادی بییان میشیود (فابیل).
منظور از داستانهای منظوم تمثیلی داستانواره های منظومی است که بیانی رواییی دارنید.
سادگی طرح کوتاهی رواییت شخصییت پیردازی محیدود زبیان عامیانیه و محیاوره ای از
ویژگیهای این نوع در شعر کودک و نوجوان است .تلفیق شیعر و داسیتان و بهیره بیردن از
وزن و آهنگ عالوه بر ویژگی سرگرم کنندگی و جذِّابیت داشتن برای کودکان و نوجوانیان
امر آموزش به کودکان را نیز ساده مییند.
در تمثیل«لباس عید گن شک» (سرود رحماندوست) گن شیی که لباس مناسبی برای
عید ندارد نقشه مییشد تا با دعوا و جن ال پنبه ریس پارچه با و خیاط را م بور کنید
برایش لباسی مناسب عید بدوزند آن هم بدون گرفتن مزد .اما وقتی گن شیک بیه سیرا
آنها میرود جز محبِّت و خوش اخالقی چیزی نمی بیند و در پایان داستان وقتی بیا لبیاس
نو میان دوستانش بر میگردد پیام داستان یا همان «روح تمثیل» از زبان وی به صیراحت
بیان میشود:
چار کار محبت است /خنده و مهر و رحمت است /دعوا و داد و غصیه /اصیالع عیالج کیار
نیست /چار هیچ مشیلی /گریة زار زار نیست /خنده و دوستی و مهر /گیره گشیای کیار اسیت/
چاره به جز محبت /تالش و پشتیار است( ».کوچه های آبی رحماندوست.)14 :
در این گونه داستانهای تمثیلی که عناصر سازنده و شخصیتهای آن معدود است معمو ع
یک حادثة ساده و معمولی همراه با یک پیام اخالقی بیان میشود« :این حیایتها مسیتقل از
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فیر و معنی همراه با آنها ناق و بی معنی به نظر میرسند .به همیین سیبب اینهیا را بایید
مثل و تمثیلهایی شمرد که همیشه با یک پیام اخالقی همراه و یا بیا ییک معنیی مقایسیه
میشوند ...فیر یا پیامی که نویسنده با استفاده از این تمثیلهیا بییان میینید در ابتیدا ییا در
انتهای تمثیل به طور کامل بیان میشود و روشن اسیت و مقایسیة آن بیا تمثییل بیه قابیل
فهمتر شدن و منطقی نمودن آن کمک مییند» (رمز و داستان های رمیزی پورنامیداریان:
.)120
آموزش مفاهیم اخالقی سهم زیادی در شعر کودک و به طور کلی در ادبییا کیودک و
نوجوان دارد .اما حیایا منظوم تمثیلی در شعر کیودک و نوجیوان بخیش کیوچیی را بیه
خود اختصاص داده است در حالییه بیان مفاهیم اخالقی بدون توجه بیه شیگردهای بییان
هنری یا برجسته سازی زبان رغبتی در مخاطب ای اد نمییند .چنانیه وقتی بیرای میا از
قناعت و فواید آن یا از دروغگویی و زیان آن بگویند توجهی که از سوی ما مبذول میشود
بسیار کمتر از زمانی است که داستان کسی را باز گویند که حری بوده ییا درو گفتیه و
بعد عاقبتی ناگوار داشته است؛ بنابراین یییی از د ییل اساسیی کیاربرد تمثییل و حیاییت
تمثیلی نزدیک کردن مفاهیم و معانی عقلی و علمی به هین و محسیوس کیردن معقیول
است تا آن مفهوم و معنی برای افراد بیشتری قابل درک شود .دلیل دیگر خوشیایند بیودن
داستان نیز این است که شاعران از طریق آن از تلخی پند مییاهند (حیایتهای حیوانا در
ادب فارسی تقوی.)78 :
در برخی تمثیلها نیز نتی ة اخالقی به صراحت بیان نمیشیود؛ «قصیة میوش دم برییده»
(رحماندوست) داستان موشی است که از دم خود راضی نیست و دوست دارد دمی داشیته
باشد که گربه ها و موشها از دیدن آن بترسند و به دنبال این زییاده خیواهی دم خیود را از
دست میدهد .در این تمثیل مفاهیمی چون سواسگزاری از نعما خداوند رضایت داشیتن
از راهر خود و عاقبت حساد به دیگران ضمن حیایت برای مخاطیب کیودک و نوجیوان
عینی و قابل درک میشوند .برخی ازاین داسیتانهای منظیوم تمثیلیی برگرفتیه از فابلهیای
مشهوری است که در ادبیا کالسیک مانند کلیله و دمنه مرزبان نامه و مثنوی نییز آمیده
است« .پرواز سخت ک پشت» سرود ناصر کشاورز که بیرای گیروه سینی «ب» سیروده
شده برگرفته از ییی از حیایا «کلیله و دمنه» است .حیایت مشهور ک پشیتی کیه بیه
دلیل کم شدن آب برکه عزم سفر مییند و با کمک دو مرغابی در حالی که وسط چیوبی را
که آن ها حمل میینند با دهان خود محیم گرفته است به آسمان برده میشیود .بیا وجیود
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شرط مرغابیها مبنی بر بی توجهی به حر میردم ک پشیت از حیر میردم بیی طاقیت
میشود و برای جواب دادن به آنها دهان میگشاید و از اوج آسمان پایین میافتید .پییام ایین
تمثیل در کلیله و دمنه نصیحت ناصحان شنودن است (کلیله و دمنه .)110 :ولیی تمثییل
منظوم ناصر کشاورز در «مذِّمت حاضر جوابی و بی ادبی» است .البته پایان قصیه در شیعر
ناصرکشاورز به خوبی تمام میشود و کودک و نوجوان را با سران ام خوش خود راضی نگیه
میدارد :ک پشت روی درختی می افتد که زیر آن خرسی پشمالو خوابیده و بدین ترتییب
از مرگ ن ا پیدا مییند (پرواز سخت ک پشیت کشیاورز .)1-15 :از دیگیر داسیتانهای
منظوم در دور م ورد بررسی که در تالشند مفیاهیم انتزاعیی اخالقیی را در قالیب تمثییل
روایت کنند میتوان به تمثیل «دوستی کال و کبوتر» ( )1367سیرود جعفیر ابراهیمیی
«نیلوفر چه می خواست» ( )1380سرود محمد کارم مزینانی «قصیة دسیت و دانیه» در
م موعة «بابیا آمید نیان آورد» (« )1378رنگیین کمیان» از دفتیر «پشیت ایین پن یره
ها»(« )1367ماست و خروس و کدخدا» ( )1376و «سگی بود جنگلیی بیود» ( )1375از
مصطفی رحماندوست « نیة میا همیین جاسیت» ( )1381سیرود افسیانه شیعبان نیژاد
«خرگوش و جنگ شیرها» (« )1383طوقی کبوترها و دام» ( )1383و «کالغی و کالغیی
بود» ( )1384سرود ناصرکشاورز اشاره کرد .ازآن ا کیه شخصییت بخشیی بیه جیانوران و
پدیده های بی جان از شگردهای عام در فابل است در ادبیا کودک و نوجوان این مسئله
ضمن جذِّاب بودن برای کودکان سبب میشود مسائل تعلیمی به صیور غییر مسیتقیم در
جان آنها بنشیند.
 -2-6بیان و اثبات مفاهیم دینی از طریق قدرت استداللی و اقناعی تمثیل
متون دینی به دلیل سر و کار داشتن با عموم مردم و برای ساده تر کردن حقایق دشیوار
فهم و م اب کردن مخاطب از تمثیل استفاده میینند .این نیوع کیارکرد تمثییل در واقیع
نوعی استد ل است که برای اقناع مردم عادی و انتقال فیر به آنها بهترین شیو بیان است.
خواجه نصیر الدین طوسی( 672 -597ه) تمثیل را تألیفی میشمارد که شبیه قیاس اسیت
و دربار آن میگوید« :تمثیل چنانیه گفتیم حیم است بر چیزی مانند آن که بر شیبیهش
کرده باشند به سبب مشابهت و آن را قیاس فقهی خوانند چه اکثر فقهیا بیه کیار دارنید»...
(اساس ا قتباس نصیرالدین طوسی .)333 :در شعر کودک و نوجوان نیز برای بیان بعضیی
مضامین دینی مانند خدا باوری اعتقاد به معاد و روز رستاخیز اعتقاد به پیاداش و جیزای
عمل و  ...از تمثیل استفاده میشود:
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بوته ای که میمیرد /بار و دانه ای دارد /باز دانه را دستی/توی خیاک میییارد/مرگ بوتیه
هرگز نیست/عمر بوته را پایان /مثل آن پس از مردن /زنده میشود انسان /زنیدگی اگیر ایین
بود /نیست بود و بیهوده /زندگانی ما بود  /قصه ای غم آلوده /مثیل بوتیه بعید از مرگ/عمیر
بهتری داریم /در بهار رستاخیز /رشد دیگری داریم /بوتة بدی حتماع /میو بدی دارد /خوش
به حال آن کس که /بذر خوب مییارد(1آسمان هنوز آبی است رحماندوست.)21 :
در شعری از جعفر ابراهیمی باد سرد پاییز برگ درختی را میرباید و آن را داخیل رودی
پرآب می اندازد .بعد از طی مسیری همین برگ ناچیز باعذ ن ا جان قورباغه ای میشود
و شاعر نتی ه میگیرد هیچ چیز در دنیا بیهوده و باطل آفرییده نشیده اسیت( .غنچیه هیای
شعر ابراهیمی.)24: :
باورهای دینی از محورهای اساسی اندیشه در شعر کودک و نوجوان در کشور ماست؛ هر
قدر سنِّ مخاطب پایینتر باشد اندیشه های مربوط به ایدئولوری و مذهب در شییلی سیاده
تر به کار گرفته می شوند و برای مخاطب بزرگتر این اعتقادا در چهارچوب های پیچیده
تر و گسترده تری ارائه می شوند و محور عمودی و معنایی شعر را تقویت می کنند .کاربرد
نادرست و شعار گونة این اندیشه ها به ابعاد زیبایی و تأثیر آن لطمه می زنید (از ایین بیا
شرقی سالجقه .)408 :استفاده از تمثیل ییی ازکارآمدترین ابزارهای ادبی در جهت تبیین
این اندیشه هاست که شاعر برای اثبا و قبو ندن موضوع هنیی خیود(در حییم مشیبه)
مثال و نمونه ای عینی و محسوس(در حیم مشبه به) می آورد و مدعی شیباهت مییان آن
دو است این مفاهیم در شعر کودک و نوجوان اغلب به صور تصیاویر تمثیلیی2بییان میی
شوند:
«باد وقتی میوزد بر با  /برگ ها بر خاک میریزند /برگ های زرد و سرخ و خشک /هدییه
های فصل پاییزند /سبزه ها از خاک میرویند /زندگی از خاک میگیرند /سبزه هیا میوژمرنید
آخر /باز هم در خاک میمیرند /مثل برگ و سبزه هایم من /مثیل آب چشیمه پیاکم /چیون
درخت و سبزه ها من هم /زنده و روییده از خاکم /آه آری من هم از خاکم /زندگی از خاک
 -1در برخی مثالها مانند این نمونه ،مشبّه و مشب ٌه به هر دو حضور دارند « :تمثیل هم حاصل ارتباط دوگانه بین
مشبّه و مشب ٌه به (= ممثل) است .در تمثیل اصل بر این است که فقط مشب ٌه به ذکر شود و از آن متوجه مشبّه
شویم( .و بدین لحاظ فرنگیان به تمثیل  extended metaphorیعنی استعارة گسترده هم می گویند) ،اما گاهی
ممکن است مشبّه هم ذکر شود (مثل تشبیه تمثیل)» (بیان ،شمیسا.)243 :،
 -2منظور از تمثیل تصویری ،تمثیلی است که « ساختار روایتی کامل ندارد و طرح داستانی آن از یک پی رفت
کامل که ترکیبی از تعادل و گذار باشد ،تشکیل نشده است و صرفا ً مجموعه ای از تصاویر کوتاه و ایستا را به
صورت توصیفی به نمایش می گذارد» (نک :تمثیل و تصویری نو از کارکردها و انواع آن ،شیری.)51 :
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میگیرم /چون درخت و سبزه ها من هم /عاقبت یک روز میمیرم /من هیم آخیر میشیوم در
خواب /چون درخت و سبزه در پاییز /بیاز هیم ییک روز مییرویم /در بهیارم روز رسیتاخیز»
(سیب و پرنده ابراهیمی.)62-64 :
در نمونة دیگر نیز شاعر فصل پاییز و میرگ بیرگ را تمثیلیی از میردن انسیان و آمیدن
دوبار بهار را تمثیلی از رستاخیز و بهار قیامت میداند:
« میوزد باد سرسخت پاییز /برگ ها ریزد از شاخه بر زیر /شاخه میلرزد از غرِّش باد /برگ
مغرور گشته زمین گیر /برگ زیبا و سرسبز دیروز /این زمان زرد و زشیت اسیت و مرده/بیر
رخش سبزی و خرِّمی نیست /مرده برگی است سبز و فسرده /خش خش برگ ها زیر پاهیا/
نالة زار و آهنگ مرگ است /غرِّش باد و خاموشی رود /نالة پر غم مرگ بیرگ اسیت /چیون
بهار آید از ره دوباره /برگها زنده و تازه گردد /بر درختی که پاییز مرده /باز بلبل خوش آوازه
گردد /ما همه چون درختیم و برگیم /زندگیمان بهاری سالمت /فصل پاییز ما مردن ماست/
تا بیاید بهار قیامت» (چشمة نور رحماندوست.)58-59 :
این اندیشه ها گاهی با نگاهی متفاو تر مطرح میشود به گونیه ای کیه از نقیش ماییه
های معمولی چون «مرگ برگ در پاییز» و «رویش دوبار آن در بهار» کناره می وید و بیا
نقش مایه ای نو برجسته تر مینماید:
« سر و صدای بوق  /سرعت و شتاب /و پیچ و تاب /به چپ به راست /و هر که می رود به
هر ک ا که خواست /چه با شتاب /چه نرم نرمک و یواش /همه به انتهیای راه میرسییم /بیه
انتهای این بزرگراه میرسیم /و راستی /در انتهای راه /در ایستگاه /کسی که منتظیر نشسیته
کیست؟  /و هدیه ای که ما برای او گرفته ایم چیست؟» (بزرگراه شعبان نژاد.)39 :
تصویر تمثیلی فیوق مشیب به بهیی گسیترده بیرای زنیدگی و میرگ اسیت؛ «بزرگیراه » و
«ایستگاه» تمثیلی از دنیا و پایان آن (زندگی و مرگ) قلمداد شده اند .شییل حضیور ایین
اندیشه در بیان ادبی ساختاری دو بعدی ای اد کرده است که ییی نقش ممثلٌ به رواییی و
ادبی و دیگری نقش ممثل فیری آن را برعهده دارد و پرسش پایانی شعر مخاطب کیودک
را درگیر یافتن پاسخی برای آن مییند.
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در ت مثیل د لت ثانوی اهمیِّت بیشتری دارد .به این ترتییب بیا جانشیین سیازی مشیبه
انسانی در تمثیل زیر میتیوان بزرگیراه را نمیادی1از «دنییا» و دییار رود وگنبید کبیود را
نمادی از «بهشت یا عالم معنا» شمرد2:
« کنار بزرگراه /میان آب های راکد و کثی  /پرنده ای ضعی ایستاده بود /و دل به ایین
همه شلوغی بزرگراه داده بود /پرنده ای که از دیار رود بود /و از اهالی ز ل گنبد کبود بود/
بزرگراه پر از صدای رفت و آمد و عبور /و رود از پرنده دور /پرنیده اشیتباه کیرده بیود /ز ل
رود و گنبد کبود را /فدای یک بزرگراه کرده بود» (بزرگراه شعبان نژاد.)19 :
بیان تمثیلی ضمن خلق تیداعیهای قدرمنید مفیاهیم انتزاعیی را بیرای فضیای هنیی
مخاطب کودک و نوجوان ملموس مینماید و اگرچه فاقد استد ل منطقی بیرای تفهییم بیه
مخاطب است با بار زیبایی شناختی خود در مخاطب مؤثر واقع میشود.
 -3-6آشنایی زدایی از مسائل اجتماعی و نقد نابسامانیها
تمثیلها نقش موثری در با بردن سطح اندیشیة کیودک و نوجیوان و تعییین آرمانهیای
اجتماعی وی دارند .وقتی شاعر کودک به جای طیرح مسیتقیم مشییال و ناهن اریهیای
اجتماعی شیلی دیگر به آن میبخشد و آن را در قالب روایتی ادبی بیان مییدارد مخاطیب
کودک مشتاقانه با آن رابطه برقرار مییند .کودک و نوجوان همچون بزرگسا ن نسبت به
خواندن گزارش صر حوادث بی رغبتند اما بیان وقایع اجتماعی در قالبی ادبیی و شییو
بیانی غیر مستقیم در آنها عالقه وتفیری نو ای اد مییند:
روایت تمثیلی زیر که برای گروه سنی «ج» سروده شیده اسیت بیا نقیش ماییة آشینای
«پرنده و قفس» انتقادی است از محرومیتهای اجتماعی .اندیشة «آزادی» اندیشیة مسیلط
بر این شعر است و درک آن برای مخاطب نوجوان از طریق قیاس با صور روایت ممیین
است:
« شبیه غصه است /پرنده در قفس /و آه مییشد به جای هر نفس /کنار میله هیا /نشسیته
بی صدا /صدای او شده در آسمان رها /به فیر حافظ است /به فیر فال او /بیه فییر آسیمان/
که نیست مال او /به فیر عابری که شعر میخرد /به فیر صاحبش کیه پیول میبیرد /از ایین
همه فروش /از این همه خرید /به توچه میرسد /پرند سفید؟» (پرنده و فال لط ا .)3:
 -1نماد در ساختارتمثیل به کار می رود ،اما کل تمثیل را در معنای دیگری تغییر نمی دهد« :سمبل در مفردات
است و تمثیل در کل یک اثر ،یعنی می توان گفت سمبل از اجزای تمثیل است( ».بیان ،شمیسا.)242 ،
 -2این شعر در وجهی دیگر ،می تواند داللتی اجتماعی بیابد؛ تمثیلی از زندگی شهری و مشکالت گوناگون آن و
انسانی که به اشتباه طبیعت را رها کرده و در مشکالت شهر گرفتار آمده است.
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توجه به فقر بی عدالتی و طبقا محروم جامعه نیز از موضیوعاتی اسیت کیه در بعضیی
اشعار به کمک بیان تمثیلی «برجستگی» پیدا کرده و از «شعار گونه» بودن شعر کودک و
نوجوان کاسته است .در روایت زیر که دغدغة افراد را در جامعة امروز به تصویر مییشد و به
نوعی انتقاد از کمبودهای اجتماع است رو ساخت تمثیل روایت کال مستأجری است کیه
خانة اجاره ایش آنقدر کوچک است که تنها به انداز یک نفر جا دارد و در زمسیتان هیم از
ریزش باران خیس میشود .کال صبح ها تا شب به دنبال غذا میگیردد و تنهیا و سیرگردان
است .تا اینیه ازدواج مییند و مشیالتش بیشتر میشود:
«خانه حی کوچک بود /یک اتاق تنها داشت /خانة کال خوب /یک نفر فقط جا داشیت/
می زد از طلوع صبح /روز و شب به هر جا سر /هفته هیا بیه دنبیال /خانیه ای مناسیب تیر/
عاقبت پس از یک ماه /خانه ای مناسب دید /غصه از دلش پر زد /بعد از آن کمی خندید /با
عیال مربوطه /از محلیة میا رفیت /حیی شید کیه همسیایه /عاقبیت از این یا رفیت» (ییاد
لبخندهایتان هستم سواهی یونسی.)19 :
«اتحاد» نیز از دیگر مفاهیمی است که در این دوره به کمک تمثیل ملموس شده است:
« ماهیگیر ما /توی اسیله /هم منتظر بود /هم بی حوصله /قلِّاب او بود/تو آب شیناور /میاهی
بسیار/درآن دور و بر /از میان آن /ماهی های شاد /ماهی قرمز /به قیالِّب افتیاد /وقتیی ییک
ماهی /تو تله افتاد /ماهی ها با هم/گفتند«اتحاد»/با کمک هم خیلی کوشیدند /بنید و قلِّیاب
را تو آب کشیدند/افتاد توی آب /ماهیگیر ما/خنده سر دادند همه ماهی ها» (بابا آمید نیان
آورد رحماندوست.)22:
«آبی دریا به رنگ آسمان /قطره ها بی رنگ و از دریا جداست /قطر تنها چیرا بیی رنیگ
ماند؟ /رنگ دریاهای آبی از ک است؟ /قطر تنها به دور از قطره ها /با خود آهنیگ جیدایی
می زند /قطره هایی را که با هم میروند /آسمان رنگ خدایی میزند /ایین مین و تیو حاصیل
تفریق ماست /پس تو هم با من بیا تا «ما» شویم /حاصل جمع تمام قطره ها /میشیود درییا
بیا دریا شویم» (مثل چشمه مثل رود امین پور.)11 :
این نوع اندیشه ها در شعر کودک و نوجوان به ویژه دهة هفتاد و هشتاد فیراوان اسیت و
بیان کنند نوعی نگاه تازه به مسائل اجتماعی است .اندیشه هایی که تنها یییی از راههیای
بیان آنها تمثیل آفرینی است.
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 -4-6تصویر سازی از اندیشه های هستی مدارانه و عرفانی
هر چند مفاهیم عرفانی یا فلسفی در شعر کودک و نوجوان اندک است و در واقع مربیوط
به حوز ادبیا بزرگسال است اما گاه اندیشه های فیلسوفانه و هسیتی شناسیانه در حیوز
شعر کودک و نوجوان نیز محملی برای حضور می یابد و تیأثیر آن بیر نگیرش مخاطیب بیر
کسی پوشیده نیست؛ «کودکان نیز مانند فیلسوفان بزرگ در جست وی پاسخهایی بیه ایین
اولین و آخرین پرسشها هستند":من کیستم؟ در برابر مشیال زندگی چه باید بینم؟ چیه
باید بشوم؟ این کار را بر اساس تفیر زنده انگاری خیویش ان یام میی دهنید.کودک دربیار
معنای هستی نیز مردد است و از آغاز سه سالگی در برابر مسئلة دشوار هویت شخصی قرار
میگیرد( ».کاربردهای افسون بتلهایم.)83 :
اندیشة فلسفی یا عرفانی در شیل گیری نگرش خاص نسبت به هسیتی و عناصیرحیا
نقشی مؤثر دارد و آمیختن آن با شگردهای بیان ادبی به ارتباط عمیقتر کیودک و نوجیوان
با این مقوله میی ان امید .تصویرسیازی از ایین گونیه اندیشیه هیا در شییل تمثییل یییی
ازمؤٍثرترین راههای بیان آن شمرده می شود:
« من ماهی تنگ کوچیی هستم /تنها وغریب و خسته و دلتنگ /هیم بیازی سیبزه هیای
مصنوعی /زندانی شیش ه های رنگارنگ /یک روز دوباره باز خواهم گشت /بر کشور بییرانه ام
دریا /بر اول و آخر وجود خویش /آرامش جاودانه ام دریا» ( مهربانتر از نسیم الماسی.)27 :
اسار و آزادی ماهی اسار و آزادی انسانی را به هن متبادر مییند .و در ییه هیای
عمیقتر د لتی عرفانی می یابد .نمادهای متعددی نیز در این روایت تمثیلی کوتیاه قابیل
تشخی است مانند« :ماهی دریای بییرانه شیشه های رنگارنگ و سبزه هیای مصینوعی»
که به گسترش دامنة معانی و مفاهیم این اشعارکمک مییند.
«رهییایی از قییید تعلقییا » کییه اندیشییه ای عرفییانی اسییت آرزوی « مترسییک» در شییعر
نوج وانانه ای از بیوک ملیی است که در یه هیای زییرین خیود بیا زنیدگی« انسیان پیای
درگل» قابل قیاس است .در ساختار تمثیل نیز از نمادهای مختلفی چون سبزها سیرخها
و آبیها ماندابهای درمانده سنگ و خاک و  ...استفاده شده است:
«من که میخواستم پرنده شوم /پر بگییرم در آفتابیهیا /بگذرنید از مین آسیمان و زمیین/
سبزها سرخ ها و آبیها /روی دوش نسیم بنشینم /کم کمک در دلش رسوب کینم /صیبحها
مهربان بتابم و عصر /پیش چشم همه غروب کنم /پس چیرا مانیده پیای مین در گیل؟ /آه
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دیدی که پاک وامانیدم /مثیل مانیدابهای درمانیده /در دل سینگ و خیاک جیا مانیدم»... /
(مترسک عاشق بود ملیی.)6 :
د لت ثانوی تمثیل زیر نیز قابل تأمل است؛ انسانی که در روز مرگیهای خویش گرفتیار
آمده و در آرزوی عشق و رهایی است:
«پرنده یک نه /میان ساعت داشت /پرنده کوکی بود /به خوانیدن عیاد داشیت /پرنیده
تنها بود /و روز و شب میخواند /و از زمان هر روز /کمی عقب میماند« /دو بال میی خیواهم/
یک آسمان یک جفت /چقدر تنهایم» /پرنده با خود گفیت /:نسییم میی آیید /دم سیحرگاه
است /زمان این کوکم  /چقدر کوتاه است /کوکو کو ...سیاعت را /بلنید میگیویم /ولیی چیه
تیراری است  /کوکو کوکو کویم» /پرنده بالی زد /در آسمان گم شد /پریید از سیاعت و در
زمان گم شد» (صندلیها خسته اند مزینانی.) 4:
لحن اندوهگین شاعر که با کلما «سحرگاه» و «کوتاه» به خاطر تیرار ه یای «آه» در
آخر آنها تشدید می شود اعتراضی است به موقعیت انسان تنهای امروز .این نوع تمثیلهیا را
به دلیل نوآوری در رر ساخت تشبیهی ودرگیرکردن هن مخاطب و نیز به دلییل ای یاد
تخیل قوی «آشنایی زدا» میتوان شمرد.
نگرش اندیشمندانة شاعر به هسیتی و عناصیر طبیعیت و جانیدار انگیاری آنهیا دراشیعار
نوجوانانة زیر با نقش مایة معرو «رود» ییا «قطیره» و پیوسیتن آن بیه «درییا» نماییانگر
سفری از کثر به وحد است که در قالب تمثیل ملموس شده است:
« رود در بستر خود /تک و تنها میرفت /خسته از دوری راه /سوی درییا میرفیت /رود در
راه خودش /پیچ و خم هایی داشت /بر لبش زمزمه از /درد تنهایی داشت /راه دریا در پیش/
رود تنها میرفت /یک نفس پیوسته /تا بیه درییا میرفیت /سینگ همیراه نشید /گفیت مین
سنگینم /سبزه پا در گل گفت /:خسیته ام غمگیینم /... /رود را همسیفری /همیدل و پیاک
نبود /یا اگر بود به جز /خار و خاشاک نبود /رود میرفت اما /باز تنها تنها /کی بیه لبهیایش
داشت /آرزویش دریا /روزها شب ها رفت /تا که درییا را دیید /او خیودش درییا شید /میوج
هایش خندید» (کوچه های آبی رحماندوست.)5 -14 :
« من تشنه ام تشنه /من آب میخواهم /یک رود بی تابم /هر روز در راهم /من چشیمه ای
بودم /زیبا و رؤیایی /با یک دل شفا  /آبی و دریایی /من راه افتیادم /از پیای سینگ و کیوه/
رودی شدم جاری /با غصه ای انبوه /آیا نمیخشیم؟ /تا دیدن دریا /ایین راه طیو نی اسیت/
من میرسم آیا؟» (میوه هایشان سالم سایه هایشان نسیم کشاورز.)11 :
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دریا رمز کل مطلق است؛ جزء ها وقتی به کمال میرسند که به جانب کل حرکت کنند و
تلوین و کثر از میان آنها برخیزد و در وحید محیم مسیتغرق شیوند .قطیره جزئیی از
دریاست و کمال او در اتصال به بحر.
 -7نتیجه گیری
شاعران کودک و نوجوان به کمک بییان تمثیلیی میتواننید مفیاهیم گونیاگون اخالقیی
دینی اجتماعی و هستی شناسانه را برای کودک و نوجوان عینی سیاخته و از طرییق بییان
غیر مستقیم و شخصیت بخشی به پدیده ها و حیوانا از ماللت باری پند و اندرز بیاهنید.
تمثیل ضیمن جیذابیت داشیتن بیرای مخاطیب وی را سیرگرم میسیازد دربیار خیودش
واطرافش آگاهی میدهد و همچنیین رشید و تیامیل شخصییت مخاطیب کوچیک سیال را
سرعت میبخشد.
در این جستار م موعه شعرهای ده شاعر در حوز شیعر کیودک و نوجیوان و در دهیة
شصت هفتاد و هشتاد از چشم انداز به کارگیری تمثیل مورد بررسی قرار گرفت و «چهل و
شش» مورد تمثیل در قالب روایت و حیایت یا تصویر تمثیلی اسیتخراج شید کیه نماییانگر
تمایل اندک شاعران کودک و نوجوان به استفاده از این شگرد ادبی اسیت .تأکیید بیر ارزش
های اخالقی چون صبر خوش خلقی نیییی بیه جیای بیدی تیالش و پشیتیار محبیت و
دوستی و نیوهش حسد ورزیدن و شاکر نبودن و ...که در قالب حیایتهای تمثیلی جذاِّب و
آموزنده جلوه کرده اند بیان و اثبا مفاهیم دینی مانند اعتقاد به معیاد و روز رسیتاخیز بیا
استفاده از قدر استد لی و اقناعی تمثیل بیان مفاهیم اجتماعی و سیاسی ماننید آزادی
و اتحاد و انتقاد از کاستیها و محرومیتهای اجتماعی به کمک بیان غییر مسیتقیم تمثییل و
همچنین ملموس نمودن اندیشه های عرفانی و هستی مدارانه بیه کمیک تصیاویر و رواییت
های تمثیلی به عنوان کارکردهای اصلی تمثیل در شیعر کیودک و نوجیوان ارزییابی شید.
داستانهای منظوم طو نی نیستند و مخاطب به آسانی بین آغیاز و ان یام حیاییت ارتبیاط
معنایی را در می یابد و از این جهت مناسب حوصلة کودک و نوجوان هستند .همچنین این
حیایتها ساده و خالی از ابهامند پیام آنها به صراحت بیان می شود و درک محتیوای آنهیا
اغلب متناسب با دریافت مخاطب است .اما درک پییام برخیی از تصیاویر تمثیلیی نییاز بیه
نگرش تفسیری دارد .از این رو این نوع تمثیلهیا در گروههیای سینی بیا تر(ج د) بیشیتر
دیده میشود .شاعران منتخب در این بررسی هرکدام بیه فراخیور بضیاعت ادبیی ییا مییزان
عالقه مندی خود به این شگرد ادبی ازآن بهره برده اند؛ جعفر ابراهیمیی آمیوزش مفیاهیم
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اخالقی را از طریق روایتهای تمثیلی برای مخاطب کوچک سال جذِّاب نموده است .گیاهی
نیز مفاهیم دینی را با استفاده از ویژگی استد لی تمثیل بیان و اثبا نموده اسیت .قیصیر
امین پور به کمک بیان تمثیلی مفیاهیم سیاسیی اجتمیاعی و عرفیانی را بیرای مخاطیب
نوجوان عینی ساخته است .افسانِه شعبان نژاد از تمثیل در جهت اثبیا مفیاهیم دینیی و
تأکید بر ارزش های اخالقی و نیز بیان غیر مستقیم مسائل اجتمیاعی سیود جسیته اسیت.
بیوک ملیی و ناصر کشاورز برخی مفاهیم هستی شناسانه و همچنین مسائل اخالقی را بیه
کمک تصاویر تمثیلی برای مخاطب ملموس نمیوده انید .محمید کیارم مزینیانی و مهیدی
الماسی اغلب برای تصویر سازی از اندیشه هیای عرفیانی و همچنیین مسیائل اجتمیاعی از
تمثیل استفاده کرده اند .داوود لط ا و عباسعلی سواهی یونسی به انتقاد از محرومیتها و
بی عدالتیها در قالب روایتهای تمثیلی اقدام نموده انید .مصیطفی رحماندوسیت نییز از هیر
چهار کارکرد مذکور برای بیان مفاهیم اخالقی مذهبی اجتماعی و عرفانی مورد نظر خیود
استفاده کرده است .از بین شاعران یاد شده مصطفی رحماندوست افسانه شعبان نژاد (بیه
ویژه در دفتر بزرگراه) و قیصر امین پور بیش از بقیه به تمثیل پیردازی عالقیه نشیان داده
اند .کر این نیته نیز ضروری است که در دهة هشتاد عالقه به تمثیل پردازی بییش از دو
دهة دیگر است.
بیان تمثیلی در شعر دور مورد بررسی بیشتر در جهت ترویج مسایل اخالقی و میذهبی
است .تمثیلهای اجتماعی و فلسفی نیز در گروه سنی نوجوان به دلیل توان تحلیلیی بیا تر
این گروه سنی بیشتر به چشم میی خیورد .در ایین بررسیی تمثیلهیای برجسیته ای نییز
مشاهده شد که از نقش مایه های نو درساخت تشبیهی آنها استفاده شده اسیت و در غنیی
نمودن محور معنایی این اشعار مؤثرند.
منابع و مآخذ
 -1از این با شرقی .سالجقه پروین .)1385( .تهران :کانون پرورش فیری کودکان و
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بررسی و تحلیل کارکردهای تمثیل در شعر کودک و نوجوان(دهة شصت تا هشتاد) 179/

 -3اسرارالبالغه .جرجانی عبدالقاهر .)1370( .ترجمه جلیل ت لیل .تهران :دانشگاه تهران.
 -4بابا آمد نان آورد .رحماندوست مصطفی .)1378( .تهران :کانون پرورش فیری کودکان
و نوجوانان.
« -5بررسی تحلیلی سیر نقد ادبیا کودک و نوجوان در ایران با نگاهی آسیب شناسانه به
قالبهای نقد» .ح وانی مهدی .)1389( .م لة مطالعا

ادبیا

کودک سال اول شماره

اول ص .99-75
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 -22رمز و داستانهای رمزی .پورنامداریان تقی .)1375( .تهران :علمی و فرهنگی.
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 -25شعر الع م .شبلی نعمانی .)1363( .ترجمة محمد تقی فخر داعی گیالنی .تهران :دنیای
کتاب.
 -26صندلیها خسته اند .مزینانی محمد کارم .)1386( .تهران :منادی تربیت.
 -27صور خیال در شعر فارسی .شفیعی کدکنی محمد رضا .)1366( .تهران :آگاه.
 -28طوقی کبوترها و دام .کشاورز ناصر .)1384( .تهران :افق.
 -29غنچه های شعر .ابراهیمی جعفر .)1365( .تهران :کتابهای شیوفه.
 -30کاربردهای افسون .بتلهایم برونو ترجمه دکتر کارم شیوا رضوی .)1389( .تهران:
دستان.
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 -34لباس عید گن شک .رحماندوست مصطفی .)1389( .تهران :انتشارا حوا.
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