
 

 (ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه

 1یعلم

 43ی اپیپ شماره -1398 بهار -اول شماره -دوازدهم سال

 (شصت تا هشتادنوجوان )دهۀ  و شعر کودک در تمثیلکارکردهای  تحلیل بررسی و

 (180 -163 )ص

 4 ، سید محمود الهام بخش  3 مسئول(، مهدیه اسالمیت )نویسنده  2 محمدکاظم کهدویی

 96تاریخ دریافت مقاله: زمستان 

 97بهار  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده 

شخصیّ ستر روایت و با  شه های دشوار و مفاهیم انتزاعی را در ب سانی، تمثیل اندی تهای ان

حیوانی، گیاهی و جمادی، برای كود  و نوجوان قابل در  میستتازد. این شتتیوة بیان غیر 

مستتتقیم، با روستتاخت روایی و ژرف ستتاخت فکری خود ستتاختاری دو وجهی به روایت 

میبخشد كه ضمن تقویت قوة تخیّل كود  و نوجوان، راه دشوار تعلیم را برای آنها هموارتر 

كاركردهای تمثیل در شتتتعر كود  و نوجوان، با روش  ندی و تحلیلدستتتته بمینماید. 

صیفی  ست كه در چهار محور هدفتحلیلی،  -تو صلی این پژوهش ا شدها سهیل تبیین  : ت

اخالقی در قالب ستترگرم كنندة داستتتانهای منظوم تمثیلی، بیان و اثبات  آموزش ارزشتتهای

مستتتقیم مستتا ل غیریل، بیان تمث یو اقناع یبا استتتفاده از قدرت استتتدالل مفاهیم دینی

از مفاهیم عرفانی و اندیشه های هستی مدارانه.  ی ملمو اجتماعی و همچنین ارا ة تصویر

سه دهة شصت، تمثیلهای به  سرایندگان منتخب حوزة كود  و نوجوان  شعر  كار رفته در 

 گیرد را در بر می هفتاد و هشتاد

ان، تمثیل داستتتتانی، دهه های كاركرد تمثیل، شتتتعر كود  و نوجوکلمات کلیدی: 

 شصت، هفتاد و هشتاد.

                                                
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم - 1

 (mkka35@yahoo.comدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد) -2

 (mahdis-id@yahoo.comدانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد) -3

 (selhambakhsh@yazd.ac.irاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد) -4
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     مقدمه -1

شاعران راه پیدا كند، در  ترانه الالیی ها و شعر كود  را در ایران، قبل از اینکه به دیوان 

های عامیانه باید جستتت. اما شتتعر كود  به عنوان یک شتتاخة مستتتقل، تا قبل از جنبش 

ست. انقالب  شروطه، مورد توجه نبوده ا شدن م شروطه و رواج نوگرایی، به چالش كشیده  م

علوم مدرن و ستتنتهای گذشتتته، مفاهیم مربوط به زندگی انستتان به ویژه علوم انستتانی را 

متحول ساخت، كه در نتیجة آن، بخشهایی از این دانش تازة بشری با توجه به دستاوردهای 

مطرح  كرد كه ادبیّات و  با ویژگی های خاص«  كودكی»علم روانشناسی، دوره ای را به نام 

(. بخش مهمی از ادبیّات 37شتتعر مخصتتوص خود را میطلبد )ازاین باغ شتترقی، ستتالجقه: 

كود  بعد از مشروطه، اختصاص به شعر دارد. البته این نوع اشعار، با شعر كود  به مفهوم 

عاطفی چون به اندازة كافی به عالم كودكی و ویژگیهای ادراكی و »فاصتتله دارد؛  زی آنامرو

 یلی، اشعار تمثاین دورهدر (. 12)بنیادهای ادبیات كود ، پوالدی: « آن نزدیک نشده است

صام ینپرو یرزا،م یرجچون ا یافراد و و مناظره وجود دارد یتشکل حکا در یفراوان و ی اعت

عالقه نشان داده اند. در سالهای قبل  یلتمث سرودن اشعاری، در قالب بهار به یملک الشعرا

به شتتمار می قالب استتالمی، شتتعر كود ، زیر مجموعة  تعلیم و تربیّت یا ستتیاستتت از ان

(. اما پس از 78)بررستتی تحلیلی ستتیر نقد ادبیات كود  و نوجوان در ایران، حجوانی: آمد

انقالب استتالمی، شتتعر و به طور كلی ادبیّات كود  و نوجوان به عنوان شتتاخه ای ادبی و 

بیّاتی كه ستتعی داشتتت، دنیای كود  را از منظر چشتتم مورد توجه قرارگرفت؛ اد  مستتتقل

   كود  بنگرد.

بیان مفاهیم گوناگون اخالقی، دینی، ستتیاستتی، اجتماعی و... به كمک شتتگردهای بیان 

«  تمثیل»ادبی، به ارتباط مؤثر و در  صحیحتر كود  و نوجوان از این مفاهیم می انجامد. 

شیوه های بیان غیر  شگردها و از  ست كه در انتقال و تفهیم مفاهیم یکی از این  ستقیم ا م

عقلی و انتزاعی به مخاطب، بستتیار كارآمد بوده استتت. از این رو در شتتعر كود  و نوجوان 

ست،  صطفی رحماندو شاعرانی چون؛ م ستار، تمثیل در آثار  جایگاهی ویژه دارد. در این ج

اظم مزینانی، ناصتر افستانة شتعبان نژاد، جعفر ابراهیمی)شتاهد(، قیصتر امین پور، محمد ك

، با 1كشتتاورز، بیو  ملکی، مهدی الماستتی، عباستتعلی ستتپاهی یونستتی و داوود لطی اهلل

                                                
از آنجا كه تمثیل در شعر كود ، دیریاب و اند  است وشعر برخی شاعران كود  و نوجوان به طور كلی فاقد  -1

عالوه بر فعالیت جدّی آنها در زمینة شعر كود  و نوجوان، میزان عالقه  انتخاب این شاعران، تمثیل است، مال 

 مندی آنها به تمثیل آفرینی در شعر بوده است.



 165/ (شصت تا هشتاد)دهة نوجوان و شعر كود  در تمثیلكاركردهای  تحلیل بررسی و

 
 

   

صیفی سنی -رویکردی تو شعر گروه  ست. همچنین  شده ا سی  )قبل از « الی»تحلیلی برر

ین بررسی ادبستان(، به دلیل قدرت تحلیل اند  این گروه سنی در رویارویی با تمثیل، در 

ت. انتخاب اشعار كود  و نوجوان دهة شصت، هفتاد و هشتاد، به دلیل نگاه لحاظ نشده اس

مستتتقلی استتت كه در این دوره به كود  شتتکل میگیرد. مهمترین پرستتشتتهایی كه این 

: كاركردها و ویژگیهای تمثیل در شتعر عبارتند ازپژوهش در پی پاستخ گویی به آن استت، 

مخاطب و گستتتترش معنایی  این آثار چه  كود  و نوجوان كدامند و در انتقال مفهوم به

 نقشی دارند؟ 

 پژوهش ۀپیشین -2
گذشتتته از منابع و مقاالت ارزشتتمندی كه به تمثیل از نظر بالغی پرداخته اند، یا یکی از 

انواع تمثیل را در متون ادبی بررستتتی كرده اند، در زمینة بررستتتی ویژگیها وكاركردهای 

سام، كاركرد»( درمقالة 1383تمثیل، محمود فتوحی) ست با «تمثیل، ماهیت، اق شیده ا كو

شینة تمثیل در ادب سی پی سطوره ها، تعاریی بالغیون قدیم و جدید را، در یبرر ات دینی و ا

بالغت و نقد ادبی بکاود و ماهیّت، كاركرد و اقستتتام تمثیل را بیان كند. قهرمان شتتتیری 

، برخی كاركردهای تمثیل «ع آنتمثیل و تصتتویری نو از كاركردها و انوا»( در مقالة 1389)

را بررستتی كرده و تمثیل را از نظر صتتورت و محتوا تقستتیم بندی تازه ای نموده استتت. در 

، ضمن (1385)« از این باغ شرقی»پروین سالجقه در كتاب  حوزة ادبیّات كود  و نوجوان،

شعركود  و نوجوان  سی  اما  ست.نیز پرداخته ا« تمثیل»به طرح نظریه ها و ابزارهای برر

ست.  صر و اجمالی ا سیار مخت صادر باب تمثیل، مطالب وی ب (. در مجموعة 243-247)

 مقاالت مربوط به شعركود  و نوجوان  نیز، تمثیل وكاركردهای آن بررسی نشده است. 

 دامنۀ معنایی تمثیل -3

استتتت. )لغت نامة دهخدا، ذیل « مثل آوردن و شتتتبیه آوردن»تمثیل در لغت به معنی 

 ی،عبدالقاهر جرجان یشود.شمرده م یه یا استعارهاز انواع تشب یکیدر علم بالغت، و  تمثیل(

نوع عام و خاص  از یگرد یهاتآن با تشتتب ةكه رابطدانستتته  یهتشتتبانواع از  یکیرا  یلتمث

ست.  شب یلیهر تمث»به این معنا كه ا ست، ول یهت شب یا ستن یلتمث یهیهر ت سرار ) «.ی ا

ست،  .(53: یجرجانالبالغه،  شب یلتمثوی معتقد ا شبه  یهاتاز نوع ت ست كه وجه  مركب ا

 شود یفراهم آمده است، استخراج م یکدیگركه در كنار  یامور عةاست و از مجمو یآن عقل

 .(70 :)همان
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ستدالل،  ستعارة مركب، ا شبیه مركب، ا ست كه از ت حوزة معنایی تمثیل چنان گسترده ا

کایت اخالقی، قصتتته های رمزی و نیز، روایت ضتتترب المثل و استتتلوب معادله گرفته تا ح

یرد )تمثیل، ماهیت، اقسام، كاركرد، فتوحی: گداستانی )الگوری( در ادبیات غربی را در بر می

آنچه در  معادل در بالغت معاصتتر، می توان را یلمعتقد استتت، تمث یكدكن یعیشتتف(. 141

شتركار برد و آن به ب یخوانند،م (allegory) ی،بالغت فرنگ ستان، یی روا یِّاتحوزة ادب ی )دا

تواند یدارد، م یانانواع جر ینكه در هركدام از ا ی( استتتت و حوادثیشتتتنامهحماستتته و نما

 یعیشتف)صتور خیال در شتعر فارستی،  باشتد یگرد ینیع یا یذهن راز مجموعة امو یلیتمث

شخصیّتها . اصطالح الگوری اغلب برای داستانی به كار می رود كه نویسنده، از (86 :یكدكن

یا اعمال ضتتتمنی داستتتتان خود، معنایی فراتر از معنای ظاهری آن در نظر دارد و این الیة 

زیرین معنایی نستبت به اصتل داستتان، جنبه های معنوی و اخالقی بستیار بیشتتری دارد 

 (.10: 1972، 1)شاو

«  و التمثیل یةالحکا»در آثارعطار، مولوی و حدیقة ستتنایی نیز، تمثیل داستتتانی با عنوان 

ست. منابع بالغی به این نوع تمثیل التفاتی نکرده اند،  سیار آمده ا جرجانی، آن جا كه  اماب

شبه منتزع از جمالت و تاویل آن به یک مرجع ای بودن تمثیل و وجهاز ضرورت چند جمله

عقلی ستتخن میگوید تا حدودی به الگوری نزدیک شتتده استتت )تمثیل، ماهیت، اقستتام، 

، حکایت (exemplum)کمثال ه،، استتلوب معادل(proverb)(. مثل 153توحی: كاركرد، ف

 164:همان) یشوندشمرده م یلاشکال تمث از (parable)و حکایت انسانی fable))حیوانات

 قرار میگیرند. 2«فابلها»تمثیلهای مورد بررسی در این مقاله اغلب در زمرة  .(166 -

 هنر تمثیل در جذب مخاطب -4

علمای بالغت به تاثیر بی نظیر تمثیل، درابالغ پیام اذعان داشته اند؛ جرجانی بر آن است 

كه تمثیل، نیروی كالم را باال برده و در برانگیختن نفو  و جذب قلوب تاثیر زیادی دارد. 

مزیّت تمثیل همیشه در طریق »( و در جایی دیگر اشاره میکند: 92)اسرار البالغه، جرجانی:

                                                
1- Shaw 

فابل، داستان ساده و كوتاهی است كه معموالً شخصیتهای آن حیوان هستند و هنر آن آموختن و تعلیم یک  -2

عنوی است. البته فابل گاهی نیز برای داستانهای مربوط به موجودات طبیعی و یا وقایع اصل و حقیقت اخالقی یا م
خارق العاده، و افسانه ها و اسطوره های جهانی و داستانهای دروغین و ساختگی به كار می رود. شخصیّتها در فابل 

 110 :1972« )حضور دارند.اغلب حیواناتند، اما گاهی اشیای بی جان، موجودات انسانی یا خدایان هم در آن 

shaw,.) 



 167/ (شصت تا هشتاد)دهة نوجوان و شعر كود  در تمثیلكاركردهای  تحلیل بررسی و

 
 

   

(. ارستتتطو، 118)دال ل االعجازفی القران، جرجانی: « نی استتتت نه در خود معنیاثبات مع

را یکی از ابزارهای خطیب برای اقناع میشتتتمارد. وی مثال را از مقولة « مثال داستتتتانی»

(. برخی منطقیون چون خواجه 151-154استتتدالل عام دانستتته استتت )رتوریک، ارستتطو: 

سی نیز، تمثیل را یکی از صیر الدین طو ستدالل( ن سه گانة حجِّت )ا سام  شمار آورده  اق به 

 (. 594اند، كه شامل نوعی استعاره هم میشود )اسا  االقتبا ، نصیرالدین طوسی: 
ستدالل صرف توان اقناعی دارد. چنانچه شبلی نعمانی، تمثیل را  اما تمثیل بیش از یک ا

استتتتدالل نیروی تخیّل آدمی میداند و از تاثیر شتتتگرف تمثیل بر مخاطب چنین ستتتخن 

باید دانست كه طریقةاستدالل قوة تخیّل غیر از طریقة استدالل عمومی بوده و از »میگوید: 

سخنا شد. وی  ست، به طریق نو و آن جدا میبا سته ا نی را كه به طریق دیگری به ثبوت پیو

تازه تری ثابت مینماید و این طریقة استتتتدالل، گو اینکه مبنی بر خطابیات و یا یک نوع 

مغالطة منطقی باشد، لیکن شاعر آن را با نیروی تخیل در پیرایه ای بیان مینماید كه سامع 

ضیه متو صحّت و بطالن ق شود...هیی نمیتواند به  شبلی نعمانی، جلد « جه  شعر العجم،  (

                                          (.  28چهارم: 

 جایگاه تمثیل در شعر کودک و نوجوان -5
فاهیم و  فاوت از م گاهی در  مت ها و حدود واژه  نة م با دام كان  كه ذهن كود جا  از آن

به دلیل قدرت تخیّل قوی، قادر  ، و از سوی دیگر1عملکردهای كلمات و عبارات مواجه است

به ادرا  تصتتویرهاستتت، تمثیل یکی از راههایی استتت كه قادر استتت از مفاهیم دشتتوار و 

ستان گویی، ذهن مخاطب كود  و نوجوان  صویرسازی كرده و با مثال آوری و دا انتزاعی، ت

یات كود  و نوجوان  یب تمثیل در ادب بدین ترت یام اصتتتلی متن رهنمون شتتتود.  به پ را 

 جایگاهی ویژه دارد.
تمثیل با محسو  نمودن مفاهیم، به آگاهی ذهنی مخاطب شکل میدهد و آن را تثبیت 

ست. همچن یگاه میکند. سفه ا شهاند یانكه ب یدر موارد ین،نقد عقل و فل ش ی شدد ، وار با

ست برا یراهبه روش آگاهانه،   یلتمث ش یا ستقیمغ یانب و ییگو یدهپو شهاند یرم  ییها ی

 . عالوه بر این،(171: یفتوحتمثیل،ماهیت، اقسام، كاركرد، )د آنها خطر دار یانكه ب

                                                
مفاهیمی که کودکان ابتدا به کلمات نسبت میدهند، براساس شباهت در ظاهر، عملکرد یا واکنش های ذهنی قرار  -1

دارد. بتدریج، عملکرد گفتاری پیشرفت میکند. در عین حال آگاهی فرا زبانی کودک گسترش مییابد. کودکان در 
برخی کلمات و عبارات، معانی وعملکردهای مختلفی دارند و همین درک پایه ای سن هشت سالگی در مییابند، 

 (.250: 1368است برای فهم و ابداع طنز و استعاره )ر.ک: ماسن، 
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كوشتتتش و فعّالیّت ذهنی خواننده برای كشتتتی معنی مکتوم در یک اثر، هم باعر لذّت 

شتر شود )رمز و  بی و هم تاثیر و نفوذ پایدارتر و عمیقتر معنی و پیام اثر در ذهن خواننده می

در  پیوندهای بین صتتورت و معنا، عالوه بر لذّت  .(119ان: داستتتانهای رمزی، پورنامداری

ادبی، باعر گستتترش جهان ارتباطی كود  و نوجوان خواهد شتتد و میتوان ذهن آنها را به 

 كمک تمثیل، در در  مسا ل بسیاری یاری كرد. 

 کارکردهای تمثیل در شعر کودک و نوجوان -6

سی چهل و  شد و پس از برر سی و چهار با توجه بدانچه گفته  صد و  شش تمثیل كه از 

های تمثیل را در شعر كود  و نوجوان دمجموعة شعر كود  و نوجوان به دست آمد، كاركر

 در چهار محور اصلی میتوان بررسی نمود:   

    تمثیلی منظوم هایرهداستانوا لبقاخالقی در ی ارزشهاو ا هیمتسهیل آموزش مفا -1-6
عقلی و دشتتوار، به كار میرود. پرداختن  به مستتا ل  تمثیل، برای عینی ستتاختن مفاهیم

انتزاعی اخالقی كه بیان آنها به صتتورت مستتتقیم، تاثیر چندانی در مخاطب ندارد، در قالب 

تمثیل، به در  بهتر مخاطب می انجامد و ضتتمن تداعیهای قدرتمند، ماندگاری بیشتتتری 

ثیل اغلب به صتتتورت نیز در ذهن مخاطب خواهد داشتتتت؛ در شتتتعر كود  و نوجوان، تم

شود )فابل(. صیّتهای حیوانی، گیاهی و جمادی بیان می شخ ستانهای منظوم و از طریق   دا

ست كه بیانی روایی دارند.  ستانواره های منظومی ا ستانهای منظوم تمثیلی، دا منظور از دا

ستتتادگی طرح، كوتاهی روایت، شتتتخصتتتیت پردازی محدود، زبان عامیانه و محاوره ای از 

تلفیق شتتعر و داستتتان و بهره بردن از  .در شتتعر كود  و نوجوان استتت ،این نوع ویژگیهای

شتن برای كودكان و نوجوانان،  سرگرم كنندگی و جذّابیت دا وزن و آهنگ، عالوه بر ویژگی 

  امر آموزش به كودكان را نیز ساده میکند.

برای )سرودة رحماندوست(،گنجشکی كه لبا  مناسبی « لبا  عید گنجشک»در تمثیل

شد تا با دعوا و جنجال، پنبه ریس، پارچه باف و خیاط را مجبور كند  شه میک عید ندارد، نق

سراغ  شک  به  سب عید بدوزند، آن هم بدون گرفتن مزد. اما وقتی گنج سی منا برایش لبا

آنها میرود، جز محبِّت و خوش اخالقی چیزی نمی بیند و در پایان داستتتان، وقتی با لبا  

س ستان یا همان نو، میان دو صراحت « روح تمثیل»تانش بر میگردد، پیام دا از زبان وی به 

 بیان میشود:



 169/ (شصت تا هشتاد)دهة نوجوان و شعر كود  در تمثیلكاركردهای  تحلیل بررسی و

 
 

   

چارة كار محبت استتت/ خنده و مهر و رحمت استتت/ دعوا و داد و غصتته/ اصتتالً عالج كار 

شکلی/ گریة زار زار  ست/ چارة هیی م ستی  خنده /نیستنی ست/  گره /و مهرو دو شای كار ا گ

  (.14)كوچه های آبی، رحماندوست: « و پشتکار است. محبّت/ تالش جزچاره به 

معموالً  ،در این گونه داستانهای تمثیلی كه عناصر سازنده و شخصیّتهای آن معدود است

شود:  ساده و معمولی همراه با یک پیام اخالقی بیان می ستقل از »یک حادثة  این حکایتها م

میرستتند. به همین ستتبب اینها را باید فکر و معنی همراه با آنها، ناقا و بی معنی به نظر 

مثل و تمثیلهایی شتتمرد كه همیشتته با یک پیام اخالقی همراه، و یا با یک معنی مقایستته 

در  یادر ابتدا  یکندم یانب یلهاتمث ینبا استتتفاده از ا یستتندهكه نو یامیپ یافکر میشتتوند... 

به قابل فهمتر  یلآن با تمث یسةو روشن است و مقا یشودم یانبه طور كامل ب یلتمث یانتها

 . (120 یان:پورنامداررمز و داستان های رمزی، ) «یکندنمودن آن كمک م یشدن و منطق

آموزش مفاهیم اخالقی، ستتهم زیادی در شتتعر كود  و به طور كلی در ادبیّات كود  و 

 نوجوان دارد. اما حکایات منظوم تمثیلی در شعر كود  و نوجوان، بخش كوچکی را به خود

اختصاص داده است، در حالیکه بیان مفاهیم اخالقی بدون توجه به شگردهای بیان هنری، 

سازی زبان، رغبتی در مخاطب ایجاد نمیکند. چنانکه، وقتی برای ما از قناعت و  یا برجسته 

فواید آن، یا از دروغگویی و زیان آن بگویند، توجهی كه از ستوی ما مبذول میشتود، بستیار 

استتت كه داستتتان كستتی را باز گویند كه حریا بوده، یا دروغ گفته و بعد كمتر از زمانی 

سی كاربرد تمثیل و حکایت تمثیلی،  سا ست؛ بنابراین یکی از دالیل ا شته ا عاقبتی ناگوار دا

ست، تا آن  سو  كردن معقول ا نزدیک كردن مفاهیم و معانی عقلی و علمی به ذهن و مح

شتری قابل ستان نیز  مفهوم و معنی برای افراد بی شایند بودن دا شود. دلیل دیگر خو در  

این استتتت كه شتتتاعران از طریق آن از تلخی پند میکاهند )حکایتهای حیوانات در ادب 

  (.78فارسی، تقوی: 

 «قصتتة موش دم بریده»در برخی تمثیلها نیز نتیجة اخالقی به صتتراحت بیان نمیشتتود؛ 

ی نیست و دوست دارد دمی داشته ، داستان موشی است كه از دم خود راض)رحماندوست(

باشتتد كه گربه ها و موشتتها از دیدن آن بترستتند و به دنبال این زیاده خواهی دم خود را از 

دست میدهد. در این تمثیل، مفاهیمی چون سپاسگزاری از نعمات خداوند، رضایت داشتن 

وان از ظاهر خود و عاقبت حستتادت به دیگران، ضتتمن حکایت، برای مخاطب كود  و نوج

 یفابلها برگرفته از یلی،منظوم تمث یداستتتتانها ینازا یبرخعینی و قابل در  میشتتتوند. 

شهور ست یم س یاتكه در ادب ا آمده  یزن یو دمنه، مرزبان نامه و مثنو یلهمانند كل یکكال
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ست شت». ا سخت ال  پ سنی «پرواز  شاورز، كه برای گروه  صر ك سرودة نا سروده « ب»، 

شتی كه به « كلیله و دمنه»حکایات  شده، برگرفته از یکی از شهور ال  پ ست. حکایت م ا

دلیل كم شدن آب بركه عزم سفر میکند و با كمک دو مرغابی، در حالی كه وسط چوبی را 

كه آن ها حمل میکنند، با دهان خود محکم گرفته استت به آستمان برده میشتود. با وجود 

پشتتتت از حرف مردم بی طاقت  شتتترط مرغابیها مبنی بر بی توجّهی به حرف مردم، ال 

میشتتود و برای جواب دادن به آنها دهان میگشتتاید و از اوج آستتمان پایین میافتد. پیام این 

ست )كلیله و دمنه:  شنودن ا صحان  صیحت نا (. ولی تمثیل 110تمثیل در كلیله و دمنه، ن

صّ « مذّمت حاضر جوابی و بی ادبی»منظوم ناصر كشاورز، در  ه در شعر است. البته، پایان ق

ناصركشاورز، به خوبی تمام میشود و كود  و نوجوان را با سرانجام خوش خود، راضی نگه 

شمالو خوابیده و بدین ترتیب  شت روی درختی می افتد كه زیر آن خرسی پ میدارد: ال  پ

(. از دیگر داستتتانهای 1-15از مرگ نجات پیدا میکند )پرواز ستتخت ال  پشتتت، كشتتاورز: 

ورد بررستتتی، كه در تالشتتتند مفاهیم انتزاعی اخالقی را در قالب تمثیل منظوم در دورة م

(، ستترودة جعفر ابراهیمی، 1367« )دوستتتی كالغ و كبوتر»روایت كنند، میتوان به تمثیل 

ست» سرودة محمد كاظم مزینانی، 1380« )نیلوفر چه می خوا ست و دانه»(  صة د در « ق

عة  نان آورد»مجمو مد،  با آ مانرنگی»( ، 1378« )با پشتتتت این پنجره »از دفتر « ن ك

( از 1375« )ستگی بود، جنگلی بود»( و 1376« )ماستت و خرو  و كدخدا»(، 1367«)ها

( ستترودة افستتانه شتتعبان نژاد، 1381« )النة ما همین جاستتت»مصتتطفی رحماندوستتت، 

كالغی و كالغی »( و 1383« )طوقی، كبوترها و دام»(، 1383« )خرگوش و جنگ شتیرها»

شاره كرد. ا4138« )بود شاورز ا صرك سرودة نا ص(،  شخ جانوران و به  شیبخ یّتزآنجا كه 

مسئله  ینكود  و نوجوان، ا یّات، در ادباستعام در فابل  یجان از شگردها یب یها یدهپد

سبب م یاب بودن براضمن جذّ سا ل تعلیكودكان،  صورت غ یمیشود م ستق یربه  در  یمم

 .یندجان آنها بنش

 مفاهیم دینی از طریق قدرت استداللی و اقناعی تمثیلبیان و اثبات  -2-6
ساده تر كردن حقایق دشوار  شتن با عموم مردم و برای  سر و كار دا متون دینی به دلیل 

فهم و مجاب كردن مخاطب، از تمثیل استتتتفاده میکنند. این نوع كاركرد تمثیل، در واقع 

کر به آنها بهترین شیوة بیان است. نوعی استدالل است كه برای اقناع مردم عادی و انتقال ف

ه( تمثیل را تالیفی میشمارد كه شبیه قیا  است و  672 -597خواجه نصیر الدین طوسی)

تمثیل چنانکه گفتیم، حکم استتت بر چیزی مانند آن، كه بر شتتبیهش »دربارة آن میگوید: 



 171/ (شصت تا هشتاد)دهة نوجوان و شعر كود  در تمثیلكاركردهای  تحلیل بررسی و

 
 

   

« دارند... كرده باشتتند به ستتبب مشتتابهت و آن را قیا  فقهی خوانند چه اكثر فقها به كار

(. در شعر كود  و نوجوان نیز برای بیان بعضی 333)اسا  االقتبا ، نصیرالدین طوسی: 

مضتتامین دینی، مانند خدا باوری، اعتقاد به معاد و روز رستتتاخیز، اعتقاد به پاداش و جزای 

 عمل و ... از تمثیل استفاده میشود:  

را دستتتتی/توی خا  میکارد/مرگ بوته بوته ای كه میمیرد/ بار و دانه ای دارد/ باز دانه 

هرگز نیستت/عمر بوته را پایان/ مثل آن پس از مردن/ زنده میشتود انستان/ زندگی اگر این 

بود/ نیستتت بود و بیهوده/ زندگانی ما بود / قصتته ای غم آلوده/ مثل بوته بعد از مرگ/عمر 

شد دیگری داریم/ بوتة بدی حتماً/ ستاخیز/ ر میوة بدی دارد/ خوش  بهتری داریم/ در بهار ر

 (.21)آسمان هنوز آبی است، رحماندوست:  1به حال آن كس كه/ بذر خوب میکارد

سرد پاییز، برگ درختی را میرباید و آن را داخل رودی  شعری از جعفر ابراهیمی، باد  در 

پرآب می اندازد. بعد از طی مسیری، همین برگ ناچیز باعر نجات جان قورباغه ای میشود 

و شتتاعر نتیجه میگیرد هیی چیز در دنیا بیهوده و باطل آفریده نشتتده استتت. )غنچه های 

   (.24شعر، ابراهیمی: :

باورهای دینی از محورهای اساسی اندیشه، در شعر كود  و نوجوان در كشور ماست؛ هر 

ساده  شکلی  شه های مربوط به اید ولوژی و مذهب در  شد، اندی سنّ مخاطب پایینتر با قدر 

شوند و برای مخاطب بزرگتر، این اعتقادات در چهارچوب های پیچیده  تر به كار گرفته می 

 ه می شوند و محور عمودی و معنایی شعر را تقویت می كنند. كاربرد تر و گسترده تری ارا

نادرستتت و شتتعار گونة این اندیشتته ها، به ابعاد زیبایی و تاثیر آن لطمه می زند )از این باغ 

(. استفاده از تمثیل یکی ازكارآمدترین ابزارهای ادبی، در جهت تبیین 408شرقی، سالجقه: 

شاعر برا ست كه  شه ها شبه(، این اندی ضوع ذهنی خود)در حکم م ی اثبات و قبوالندن مو

شباهت میان آن  شبّه به( می آورد و مدّعی  سو )در حکم م مثال و نمونه ای عینی و مح

صاویر تمثیلی صورت ت شعر كود  و نوجوان، اغلب به  ست، این مفاهیم در  بیان می  2دو ا

 شوند: 

                                                
تمثیل هم حاصبل ارتباط دوگانه بین » در برخی مثالها مانند این نمونه، مشببهه و مشببهب به هر دو حربور دارند:  -1

ل( اسببت. در تمثیل اصببل بر این اسببت که فهط مشبببهب به ذکر شببود و از آن متو ه مشبببهه مشبببهه و مشبببهب به )ث ممث
یعنی استعارة گسترده هم می گویند(، اما گاهی  extended metaphorشویم. )و بدین لحاظ فرنگیان به تمثیل 

 (.243)بیان، شمیسا،: « ممکن است مشبهه هم ذکر شود )مثل تشبیه تمثیل(
ساختار روایتی كامل ندارد و طرح داستانی آن از یک پی رفت »تصویری، تمثیلی است كه  منظور از تمثیل -2

كامل كه تركیبی از تعادل و گذار باشد، تشکیل نشده است و صرفاً مجموعه ای از تصاویر كوتاه و ایستا را به صورت 



 1398 بهار /43 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /172

 

شک/ هدیه باد وقتی میوزد بر باغ/ برگ ها بر خا  میریزند/ ب» سرخ و خ رگ های زرد و 

سبزه ها میپژمرند  سبزه ها از خا  میرویند/ زندگی از خا  میگیرند/  صل پاییزند/  های ف

آخر/ باز هم در خا  میمیرند/ مثل برگ و ستتتبزه هایم من/ مثل آب چشتتتمه پاكم/ چون 

از خا   درخت و سبزه ها من هم/ زنده و روییده از خاكم/ آه، آری من هم از خاكم/ زندگی

میگیرم/ چون درخت و ستتبزه ها من هم/ عاقبت یک روز میمیرم/ من هم آخر میشتتوم در 

)سیب  «خواب/ چون درخت و سبزه در پاییز/ باز هم یک روز میرویم/ در بهارم روز رستاخیز

 (. 62-64و پرنده، ابراهیمی: 

ان و آمدن دوبارة شاعر، فصل پاییز و مرگ برگ را تمثیلی از مردن انس نمونة دیگر نیزدر 

 بهار را تمثیلی از رستاخیز و بهار قیامت میداند: 

میوزد باد سرسخت پاییز/ برگ ها ریزد از شاخه بر زیر/ شاخه میلرزد از غرّش باد/ برگ »

ست و مرده/بر  شت ا سبز دیروز/ این زمان زرد و ز سر شته زمین گیر/ برگ زیبا و  مغرور گ

است سبز و فسرده/ خش خش برگ ها زیر پاها/  رخش سبزی و خرّمی نیست/ مرده برگی

نالة زار و آهنگ مرگ استتت/ غرّش باد و خاموشتتی رود/ نالة پر غم مرگ برگ استتت/ چون 

بهار آید از ره دوباره/ برگها زنده و تازه گردد/ بر درختی كه پاییز مرده/ باز بلبل خوش آوازه 

المت/ فصل پاییز ما مردن ماست/ گردد/ ما همه چون درختیم و برگیم/ زندگیمان بهاری س

 (.58-59)چشمة نور، رحماندوست:  «تا بیاید بهار قیامت

این اندیشتتته ها، گاهی با نگاهی متفاوت تر مطرح میشتتتود، به گونه ای كه از نقش مایه 

، كناره میجوید و با «رویش دوبارة آن در بهار»و « مرگ برگ در پاییز»های معمولی چون 

 جسته تر مینماید: نقش مایه ای نو، بر

سر و صدای بوق / سرعت و شتاب/ و پیی و تاب/ به چپ، به راست/ و هر كه می رود به »

هر كجا كه خواستتت/ چه با شتتتاب/ چه نرم نرمک و یواش/ همه به انتهای راه میرستتیم/ به 

شسته  ستگاه/ كسی كه منتظر ن ستی/ در انتهای راه/ در ای انتهای این بزرگراه میرسیم/ و را

 (. 39)بزرگراه، شعبان نژاد:  «یست؟ / و هدیه ای كه ما برای او گرفته ایم چیست؟ك

و « بزرگراه »تصتتتویر تمثیلی فوق، مشتتتبهٌ بهی گستتتترده برای زندگی و مرگ استتتت؛ 

ستگاه» ضور این «ای شکل ح شده اند.  ، تمثیلی از دنیا و پایان آن )زندگی و مرگ( قلمداد 

و بعدی ایجاد كرده است، كه یکی نقش ممثلٌ به روایی و اندیشه در بیان ادبی، ساختاری د

                                                
  (.51شیری:  )نک: تمثیل و تصویری نو از كاركردها و انواع آن،« توصیفی به نمایش می گذارد
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شعر، مخاطب كود   سش پایانی  ادبی و دیگری نقش ممثل فکری آن را برعهده دارد و پر

 را درگیر یافتن پاسخی برای آن میکند.

در تمثیل، داللت ثانوی اهمیِّت بیشتتتری دارد. به این ترتیب با جانشتتین ستتازی مشتتبّه 

و دیار رود وگنبد كبود را، نمادی « دنیا»از  1یر، میتوان بزرگراه را، نمادیانسانی در تمثیل ز

 :2شمرد« بهشت یا عالم معنا»از 

ستاده بود/ و دل به این » ضعیی ای كنارة بزرگراه/ میان آب های راكد و كثیی/ پرنده ای 

شلوغی بزرگراه داده بود/ پرنده ای كه از دیار رود بود/ و از اهالی زالل گ  نبد كبود بود/همه 

بزرگراه پر از صدای رفت و آمد و عبور/ و رود از پرنده دور/ پرنده اشتباه كرده بود/ زالل رود 

 (.19)بزرگراه، شعبان نژاد:  «و گنبد كبود را/ فدای یک بزرگراه كرده بود

بیان تمثیلی، ضتتتمن خلق تداعیهای قدرمند، مفاهیم انتزاعی را برای  فضتتتای ذهنی 

نوجوان ملمو  مینماید و اگرچه فاقد استتتتدالل منطقی برای تفهیم به  مخاطب كود  و

 مخاطب است، با بار زیبایی شناختی خود، در مخاطب مؤثر واقع میشود.

 آشنایی زدایی از مسائل اجتماعی و نقد نابسامانیها -3-6
تمثیلها نقش موثری، در باال بردن ستتتطح اندیشتتتة كود  و نوجوان و تعیین آرمانهای 

اجتماعی وی دارند. وقتی شتتاعر كود ، به جای طرح مستتتقیم مشتتکالت و ناهنجاریهای 

اجتماعی، شتتکلی دیگر به آن میبخشتتد و آن را در قالب روایتی ادبی بیان میدارد، مخاطب 

سبت به  كود ، مشتاقانه با آن رابطه برقرار میکند. كود  و نوجوان، همچون بزرگساالن، ن

بی رغبتند، اما بیان وقایع اجتماعی، در قالبی ادبی و شتیوة  خواندن گزارش صترف حوادث،

 بیانی غیر مستقیم، در آنها عالقه وتفکری نو ایجاد میکند:

ستتروده شتتده استتت، با نقش مایة آشتتنای « ج»روایت تمثیلی زیر كه برای گروه ستتنی 

شة «پرنده و قفس» ست از محرومیّتهای اجتماعی. اندی شة«آزادی»، انتقادی ا سلط  ، اندی م

صورت روایت ممکن  ست و در  آن، برای مخاطب نوجوان، از طریق قیا  با  شعر ا بر این 

 است:

                                                
سمبل در مفردات »نماد در ساختارتمثیل به كار می رود، اما كل تمثیل را در معنای دیگری تغییر نمی دهد:  -1

 (.242)بیان، شمیسا، « است و تمثیل در كل یک اثر، یعنی می توان گفت سمبل از اجزای تمثیل است.
؛ تمثیلی از زندگی شهری و مشکالت گوناگون آن و این شعر در وجهی دیگر، می تواند داللتی اجتماعی بیابد -2

 انسانی كه به اشتباه طبیعت را رها كرده و در مشکالت شهر گرفتار آمده است.
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شسته » ست/ پرنده در قفس/ و آه میکشد به جای هر نفس/ كنار میله ها/ ن شبیه غصه ا

سمان/   ست/ به فکر فال او/ به فکر آ سمان رها/ به فکر حافظ ا شده در آ صدای او  صدا/  بی 

و/ به فکر عابری كه شعر میخرد/ به فکر صاحبش كه پول میبرد/ از این همه كه نیست مال ا

 (.3)پرنده و فال، لطی اهلل: «فروش/ از این همه خرید/ به توچه میرسد/ پرندة سفید؟

توجّه به فقر، بی عدالتی و طبقات محروم جامعه نیز از موضتتوعاتی استتت كه در بعضتتی 

بودن شعر كود  و « شعار گونه»پیدا كرده و از  «برجستگی»اشعار به كمک بیان تمثیلی، 

نوجوان كاسته است. در روایت زیر كه دغدغة افراد را در جامعة امروز به تصویر میکشد و به 

نوعی انتقاد از كمبودهای اجتماع است، رو ساخت تمثیل، روایت كالغ مستاجری است كه 

نفر جا دارد و در زمستتتان هم از خانة اجاره ایش آنقدر كوچک استتت كه تنها به اندازة یک 

سرگردان  شب به دنبال غذا میگردد و تنها و  صبح ها تا  شود. كالغ  ریزش باران خیس می

 است. تا اینکه ازدواج میکند و مشکالتش بیشتر میشود:  

شت/ » شت/ خانة كالغ خوب/ یک نفر فقط جا دا خانه حیی كوچک بود/ یک اتاق تنها دا

و شتتب به هر جا ستتر/ هفته ها به دنبال/ خانه ای مناستتب تر/ می زد از طلوع صتتبح/ روز 

عاقبت پس از یک ماه/ خانه ای مناسب دید/ غصه از دلش پر زد/ بعد از آن كمی خندید/ با 

فت عاقبت از اینجا ر یه/  كه همستتتا فت/ حیی شتتتد  ما ر یاد  «عیال مربوطه/ از محلة  (

 (.19لبخندهایتان هستم، سپاهی یونسی: 

 این دوره به كمک تمثیل، ملمو  شده است: از دیگر مفاهیمی است كه درنیز « اتحّاد»

شناور/ ماهی » صله/ قلّاب او بود/تو آب  سکله/ هم منتظر بود/ هم بی حو ماهیگیر ما/ توی ا

بستتتیار/درآن دور و بر/ از میان آن/ ماهی های شتتتاد/ ماهی قرمز/ به قالّب افتاد/ وقتی یک 

با كمک هم خیلی كوشتتیدند/ بند و قلّاب «/اتحّاد»با هم/گفتندماهی/ تو تله افتاد/ ماهی ها 

)بابا آمد، نان  «را تو آب كشتتیدند/افتاد توی آب/ ماهیگیر ما/خنده ستتر دادند همه ماهی ها

 (.22آورد، رحماندوست:

آبی دریا به رنگ آستتمان/ قطره ها بی رنگ و از دریا جداستتت/ قطرة تنها چرا بی رنگ »

آبی از كجاستتتت؟/ قطرة تنها به دور از قطره ها/ با خود آهنگ جدایی ماند؟/ رنگ دریاهای 

می زند/ قطره هایی را كه با هم میروند/ آستتمان رنگ خدایی میزند/ این من و تو حاصتتل 

ست/ پس تو هم با من بیا تا  شود دریا « ما»تفریق ما صل جمع تمام قطره ها/ می شویم/ حا

 (.  11ین پور: )مثل چشمه، مثل رود، ام «بیا دریا شویم
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ست و  شتاد فراوان ا شعر كود  و نوجوان، به ویژه دهة هفتاد و ه شه ها در  این نوع اندی

شه هایی كه تنها یکی از راههای  ست. اندی سا ل اجتماعی ا بیان كنندة نوعی نگاه تازه به م

 بیان آنها تمثیل آفرینی است.

 

 

 عرفانیندیشه های هستی مدارانه و تصویر سازی از ا -4-6

هر چند مفاهیم عرفانی یا فلسفی در شعر كود  و نوجوان اند  است و در واقع مربوط 

سانه در حوزة  شنا سوفانه و هستی  شه های فیل ست، اما گاه اندی به حوزة ادبیّات بزرگسال ا

شتتتعر كود  و نوجوان نیز محملی برای حضتتتور می یابد و تاثیر آن بر نگرش مخاطب بر 

سوفان بزرگ در جستجوی پاسخهایی به این »كسی پوشیده نیست؛  كودكان نیز مانند فیل

من كیستم؟ در برابر مشکالت زندگی چه باید بکنم؟ چه "اولین و آخرین پرسشها هستند:

باید بشتتتوم؟ این كار را بر استتتا  تفکر زنده انگاری خویش انجام می دهند.كود  دربارة 

ر برابر مسئلة دشوار هویّت شخصی قرار معنای هستی نیز مردد است و از آغاز سه سالگی د

 (.83)كاربردهای افسون، بتلهایم: « میگیرد.
سبت به هستی و عناصرحیات،  شة فلسفی یا عرفانی، در شکل گیری نگرش خاص ن اندی

نقشتی مؤثر دارد و آمیختن آن با شتگردهای بیان ادبی، به ارتباط عمیقتر كود  و نوجوان 

رستتتازی از این گونه اندیشتتته ها در شتتتکل تمثیل، یکی با این مقوله می انجامد. تصتتتوی

 ازمؤٍثرترین راههای بیان آن شمرده می شود:

من ماهی تنگ كوچکی هستتتم/ تنها وغریب و خستتته و دلتنگ/ هم بازی ستتبزه های »

مصنوعی/ زندانی شیشه های رنگارنگ/ یک روز دوباره باز خواهم گشت/ بر كشور بیکرانه ام 

 (.27مهربانتر از نسیم، الماسی: )  «وجود خویش/ آرامش جاودانه ام دریادریا/ بر اول و آخر 
سانی را به ذهن متبادر میکند. و در الیه های  سارت و آزادی  ان سارت و آزادی ماهی، ا ا

عمیقتر، داللتی عرفانی می یابد. نمادهای متعددی نیز در این روایت تمثیلی كوتاه،  قابل 

« یای بیکرانه، شیشه های رنگارنگ و سبزه های مصنوعیماهی، در»تشخیا است مانند: 

 كه به گسترش دامنة معانی و مفاهیم این اشعاركمک میکند.
در شعر نوجوانانه « مترسک» كه اندیشه ای عرفانی است، آرزوی « رهایی از قید تعلقات»

ابل ،  ق«انستتان پای درگل» ای از بیو  ملکی استتت كه در الیه های زیرین خود، با زندگی
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قیا  استتت. در ستتاختار تمثیل نیز، از نمادهای مختلفی چون ستتبزها، ستترخها و آبیها، 

 ماندابهای درمانده، سنگ و خا  و ... استفاده شده است:

من كه میخواستتتم پرنده شتتوم/ پر بگیرم در آفتابیها/ بگذرند از من آستتمان و زمین/ »

سیم بنشینم/ كم كم ک در دلش رسوب كنم/ صبحها سبزها، سرخ ها و آبیها/ روی دوش ن

مهربان بتابم و عصتتتر/ پیش چشتتتم همه غروب كنم/ پس چرا مانده پای من در گل؟/ آه! 

نده/ در دل ستتتنگ و خا  جا ماندم/  های درما نداب ماندم/ مثل ما  «...دیدی كه پا  وا

 (.  6)مترسک عاشق بود، ملکی: 
سانی كه د ست؛ ان ر روز مرگیهای خویش گرفتار داللت ثانوی تمثیل زیر نیز، قابل تامل ا

 آمده و در آرزوی عشق و رهایی است:  

پرنده یک النه/ میان ستتاعت داشتتت/ پرنده كوكی بود/ به خواندن عادت داشتتت/ پرنده »

دو بال می خواهم/ »تنها بود/ و روز و شتتتب میخواند/ و از زمان هر روز/ كمی عقب میماند/ 

با خود گفت:/ نستتیم می آید/ دم ستتحرگاه پرنده «/ یک آستتمان، یک جفت/ چقدر تنهایم

استتت/ زمان این كوكم / چقدر كوتاه استتت/ كوكو، كو... ستتاعت را/ بلند میگویم/ ولی چه 

ست / كوكو، كوكو، كویم ساعت و در «/ تکراری ا شد/ پرید از  سمان گم  پرنده بالی زد/ در آ

 (. 4)صندلیها خسته اند، مزینانی: «زمان گم شد

شاعر در « آه»، به خاطر تکرار هجای «كوتاه»و « سحرگاه»كه با كلمات  لحن اندوهگین 

آخر آنها تشدید می شود، اعتراضی است به موقعیت انسان تنهای امروز. این نوع تمثیلها را 

به دلیل نوآوری در ژرف ستتاخت تشتتبیهی ودرگیركردن ذهن مخاطب و نیز به دلیل ایجاد 

 میتوان شمرد.« آشنایی زدا»تخیّل قوی، 

گرش اندیشتتمندانة شتتاعر به هستتتی و عناصتتر طبیعت و جاندار انگاری آنها، دراشتتعار ن

نانة زیر با نقش مایة معروف  ، نمایانگر «دریا»و پیوستتتتن آن به « قطره»یا « رود»نوجوا

 سفری از كثرت به وحدت است كه در قالب تمثیل ملمو  شده است: 

سته از دو» ستر خود/ تک و تنها میرفت/ خ سوی دریا میرفت/ رود، در رود در ب ری راه/ 

راه خودش/ پیی و خم هایی داشت/ بر لبش زمزمه از/ درد تنهایی داشت/ راه دریا در پیش/ 

رود، تنها میرفت/ یک نفس پیوستتتته/ تا به دریا میرفت/ ستتتنگ همراه نشتتتد/ گفت من 

پا  نبود/  سنگینم/ سبزه پا در گل گفت:/ خسته ام، غمگینم/ .../ رود را همسفری/ همدل و

شت/  شا  نبود/ رود میرفت اما/ باز تنها تنها/ كی به لبهایش دا یا اگر بود به جز/ خار و خا
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آرزویش دریا/ روزها، شتتتب ها رفت/ تا كه دریا را دید/ او خودش دریا شتتتد/ موج هایش 

 (.5 -14)كوچه های آبی، رحماندوست:  «خندید

شنه/ من آب میخواهم/ یک رود بی » شنه ام ت تابم/ هر روز در راهم/ من چشمه ای من ت

بودم/ زیبا و رؤیایی/ با یک دل شتتفاف/ آبی و دریایی/ من راه افتادم/ از پای ستتنگ و كوه/ 

رودی شدم جاری/ با غصه ای انبوه/ آیا نمیخشکم؟/ تا دیدن دریا/ این راه طوالنی است/ من 

 (.    11)میوه هایشان سالم، سایه هایشان نسیم، كشاورز:  «میرسم آیا؟

دریا رمز كل مطلق است؛ جزء ها وقتی به كمال میرسند كه به جانب كل حركت كنند و 

تلوین و كثرت از میان آنها برخیزد و در وحدت محض مستتتتغرق شتتتوند. قطره جز ی از 

 دریاست و كمال او در اتصال به بحر.

 نتیجه گیری -7
ند،  یان تمثیلی میتوان به كمک ب ناگون اخالقی، شتتتاعران كود  و نوجوان،  فاهیم گو م

ساخته و از طریق بیان  سانه را برای كود  و نوجوان عینی  شنا ستی  دینی، اجتماعی و ه

 غیر مستقیم و شخصیّت بخشی به پدیده ها و حیوانات، از ماللت باری پند و اندرز بکاهند.

 شستتتازد، دربارة خودیستتترگرم مجذابیّت داشتتتتن برای مخاطب، وی را ضتتتمن تمثیل، 

را  مخاطب كوچک ستتال یّترشتتد و تکامل شتتخصتتو همچنین  اطرافش، آگاهی میدهدو

 سرعت میبخشد. 
در این جستتتار، مجموعه شتتعرهای ده شتتاعر، در حوزة شتتعر كود  و نوجوان و در دهة 

چهل و »شصت، هفتاد و هشتاد از چشم انداز به كارگیری تمثیل مورد بررسی قرار گرفت و 

شد كه نمایانگر مورد تمثیل در قالب رو« شش ستخراج  صویر تمثیلی ا ایت و حکایت یا ت

ست. تاكید بر ارزش  شگرد ادبی ا ستفاده از این  شاعران كود  و نوجوان به ا تمایل اند  

های اخالقی چون صتتتبر، خوش خلقی، نیکی به جای بدی، تالش و پشتتتتکار، محبت و 

یتهای تمثیلی، جذاّب و دوستی و نکوهش حسد ورزیدن و شاكر نبودن و... كه در قالب حکا

آموزنده جلوه كرده اند، بیان و اثبات مفاهیم دینی مانند اعتقاد به معاد و روز رستتتتاخیز با 

ستداللی و اقناعی تمثیل، بیان  مفاهیم اجتماعی و سیاسی مانند آزادی  ستفاده از قدرت ا ا

مستتتقیم تمثیل و  و اتحّاد و انتقاد از كاستتتیها و محرومیّتهای اجتماعی به كمک بیان غیر

همچنین ملمو  نمودن اندیشتته های عرفانی و هستتتی مدارانه به كمک تصتتاویر و روایت 

های تمثیلی، به عنوان كاركردهای اصتتلی تمثیل در شتتعر كود  و نوجوان، ارزیابی شتتد. 

داستتتانهای منظوم، طوالنی نیستتتند و مخاطب به آستتانی بین آغاز و انجام حکایت ارتباط 
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می یابد و از این جهت مناسب حوصلة كود  و نوجوان هستند. همچنین این  معنایی را در

شود و در  محتوای آنها  صراحت بیان می  ساده و خالی از ابهامند، پیام آنها به  حکایتها، 

اغلب متناستتتب با دریافت مخاطب استتتت. اما در  پیام برخی از تصتتتاویر تمثیلی، نیاز به 

ن نوع تمثیلها در گروههای ستتنی باالتر)ج ، د( بیشتتتر نگرش تفستتیری دارد. از این رو، ای

دیده میشود. شاعران منتخب در این بررسی، هركدام به فراخور بضاعت ادبی یا میزان عالقه 

جعفر ابراهیمی، آموزش مفاهیم اخالقی مندی خود به این شتتگرد ادبی، ازآن بهره برده اند؛ 

ستتتال، جذّاب نموده استتتت. گاهی نیز را از طریق روایتهای تمثیلی برای مخاطب كوچک 

مفاهیم دینی را با استفاده از ویژگی استداللی تمثیل، بیان و اثبات نموده است. قیصر امین 

پور، به كمک بیان تمثیلی، مفاهیم ستتیاستتی، اجتماعی و عرفانی را برای مخاطب نوجوان، 

ست.  ساخته ا شعبان نژاد، از تمثیل در جهت اثبات مفاهعینی  سانِه  یم دینی و تاكید بر اف

ارزش های اخالقی و نیز بیان غیر مستقیم مسا ل اجتماعی سود جسته است. بیو  ملکی 

و ناصر كشاورز، برخی مفاهیم هستی شناسانه و همچنین مسا ل اخالقی را به كمک تصاویر 

سی، اغلب برای  تمثیلی برای مخاطب ملمو  نموده اند. محمد كاظم مزینانی و مهدی الما

صوی ستفاده كرده ت سا ل اجتماعی از تمثیل ا شه های عرفانی و همچنین م سازی از اندی ر 

اند. داوود لطی اهلل و عباسعلی سپاهی یونسی به انتقاد از محرومیتها و بی عدالتیها در قالب 

روایتهای تمثیلی اقدام نموده اند. مصطفی رحماندوست نیز از هر چهار كاركرد مذكور برای 

القی، مذهبی، اجتماعی و عرفانی مورد نظر خود، استفاده كرده است. از بین بیان مفاهیم اخ

شعبان نژاد )به ویژه در دفتر بزرگراه( و  سانه  ست، اف صطفی رحماندو شده، م شاعران یاد 

قیصتتتر امین پور، بیش از بقیه به تمثیل پردازی عالقه نشتتتان داده اند. ذكر این نکته نیز 

 عالقه به تمثیل پردازی بیش از دو دهة دیگر است.ضروری است كه در دهة هشتاد، 
بیان تمثیلی در شعر دورة مورد بررسی، بیشتر در جهت ترویج مسایل اخالقی و مذهبی 

سنی نوجوان به دلیل توان تحلیلی باالتر  سفی نیز، در گروه  ست. تمثیلهای اجتماعی و فل ا

یلهای برجستتته ای نیز این گروه ستتنی، بیشتتتر به چشتتم می خورد. در این بررستتی، تمث

ستفاده شده است و در غنی  شبیهی آنها ا مشاهده شد كه از نقش مایه های نو درساخت ت

 نمودن محور معنایی  این اشعار مؤثرند.
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