زضحسخت حألزد حلمؼخغط ،حلسىّ حلحخزّٔ ػططِ ،ضرٕغ  ،1398حلؼسز حلًححس يحألضرؼًن :غع 136 -121

التحلیل األدبی عه القصص الخیالیة فی اآلثار المختارة مه األربعیىیات
وتأثیرها فی أدب الطفل الیراوی
تاریخ الَصَل79/11/1 :
تاریخ القبَل71/1/11 :

سْیال ٍزیری هْر
هصطفی ساالری
بْرٍز رٍهیاًی

*

**

***

الملخص
لػّ حلحًٕحوخت مه أَم حلططق حلتٓ ترلك حإلضتٕخق يحألمٕخل حلىفسّٕ فٓ مرخطزُاخ وآ
ٔتخرغ حًحزث حلمػع يتعٔس حلفؿخٔل يحلطشحثل حألذاللّٕ يحلىتخثذ حلحخغالّ مىُاخ .فتىملُاخ
الٓ لخضثُخ يحلسلٕل ػلٓ شلاه أن َاصٌ حلمػاع ذٕخلٕاّ ألن فآ َاصٌ حلمػاع تًراس
حلطرػٕخت حلحمٕمّٕ يَٓ حلًحًش يحلطًٕض يغٕطَخ .يفٓ حلمػع حلرٕخلّٕ لس ألفت وتذ
وخٕطِ يأيرسيح تحمٕمختُ حمٕىّ يحتآ حٖن َاصٌ حلتحمٕماخت رخرُاخ مفتًحاّ يلىاه لام
ٔتًرًُح وخٕطحً الٓ مظخَط حلطفل فٓ حٔطحن يولمخ يرًٍُح فآ تحمٕماختُم تاؤحٕط حلمػاع
رػًضِ والسٕىّٕ فٓ حٔطحن ،يتًرًُح الٓ لػع لسٔمّ مخل «ولٕلٍ يزمىٍ» يرؼاؽ حاخض
ػطخض حلطخػط حإلٔطحوٓ .تمىىخ فٓ َصح حلممخل أن وزحاج رخذتػاخض حاًل لػاع حلحٕاًحن
ذخغّ فٓ حٖحخض حلمرتخضِ للطفال حإلٔطحوآ فآ حألضرؼٕىٕاخت يحلرمسإىٕخت يحلساتٕىخت
يحلسزؼٕىخت ئزحاج ػاه ططٔماّ حساتؼمخلُخ يحلتحلٕال حلىفسآ حًلُاخ ،يوتٕزاٍ َاصٌ
حلتحمٕمخت فٓ أزد حلطفل لألضرؼٕىٕاخت فآ حٔاطحن تًلؿاىخ راؤن وتًراٍ الآ حألضاىخل
حلمتفخيتٍ فٓ حألحخض حلطؼطّٔ يحلمػػّٕ حلىخطّٔ فٓ حألضرؼٕىٕخت حألذٕطِ للطفل فٓ حٔطحن.
الکلوات الذلیلیة :حلمػّ ،أزد حلطفل ،حلطؼط ،حلحًٕحوخت ،حألضرؼٕىٕاخت ،حلمخلاذ حلطاؼطْ
يحلىخطْ.

* طخلزّ حلسوتًضح فٓ فطع حللغّ حلفخضسّٕ ي زحرُخ ،ظحَسحن ،رخمؼّ ظحز حإلسالمّٕ ،أطحن.
** أستخش مسخػس فٓ فطع حللغّ حلفخضسّٕ ي زحرُخ ،ظحَسحن ،رخمؼّ ظحز حإلسالمّٕ ،أطحن.
*** أستخش مسخػس فٓ فطع حللغّ حلفخضسّٕ ي زحرُخ ،ظحَسحن ،رخمؼّ ظحز حإلسالمّٕ ،أطحن.
حلىختذ حلمسئيل :مػطفٓ سخالضْ
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المقذمة
لػّ حلحًٕحوخت أي «فخرل» لػّ لػٕطِ فٓ حلمخلذ حلطاؼطْ أي حلىخاطْ يراسيضَخ تمخال
حلطرػٕخت يأرطخلُخ فآ أوخاط حلحًٕحواخت ،يرؼؿاخً أضإخد زين حٕاّ وخإلوساخن أي حٖلُاّ،
يحلُسف مه وتخرتُخ حوتمخل زضس أذاللٓ مفٕس الٓ حلمرخطذ ئترص مىُخ وتٕزّ أذاللٕاّ
فٓ رسحٍٔ أي وُخّٔ حلمػّ أي ؾمه حلحىخّٔ يتزٕٕه حلمؿخمٕه رػًضِ مستملّ.
ان حىخّٔ حلحًٕحوخت لُخ ظطيف وخٕطِ إلوتمخل حلمؼلًمخت حلمتىًػّ الٓ حٖذطٔه .يَاصٌ
حلمػع لزصحرٕتُخ تزصد حلمخضة رسطػٍّ يسًُلّ وخٕطِ يرصحرَّٕ .صٌ حلمػاع تىطاؤ ماه
ػىػط ذٕخلٓ ألن حلىختذ فٓ وتخرختاٍ ٔساتفٕس ػاه حلطرػإخت حلمخخلٕاّ ماه حلحًٕحواخت
يتمىحُخ ضرػًّٕ اوسخوّٕ يتتىلم ػىُخ وؤوُخ مًرًزحت شي لسخن وخطك ي تًرس فؿخدً ذٕخلٕخ
يمخخلٕخ ألن حإلوسخن ُٔطد ػه حألمًض حلتىطحضّٔ ئىزصد الآ حألماًض غٕاط حلمىاطضِ يَاصٌ
حلتمخٕالت يحلمػع تحمل مؼُخ مؿخمٕه أذاللٕاّ يسٕخسإّ ،يتىتاذ ألَاسحف حذاللٕاّ
يتىظم رػًضِ ضؼطٍٔ يوخطٍٔ .فمػٍ حلحًٕحوخت أي حلفخرل مه حلمًحضز حلمائحطِ رزمؼُاخ يماه
حلططق حلتٓ تزصد حلمرخطزٕه الُٕخ يالٓ حًحزث حلمػّ ،يحلىتٕزّ لصله أوخط ماخ ٔتػاًض
يحلفؿخثل يحلطشحثل حلحخغلّ مىُخ تىمل حلحًحزث الٓ لخضثُخ يحلسلٕل ػلٓ شلاه أن حلمػاع
ذٕخلّٕ يألن ممخلٓ حلمػع َم حلحًٕحوخت يحلطًٕض يغٕطَخ.
يفٓ َصح حلممخل مخ ًَ مس وظطوخ حٖحخض حلمىترزّ ألزد حلطفل حألٔطحوٓ فآ حألضرؼٕىٕاخت
يحلرمسٕىخت يحلستٕىخت يحلسزؼٕىخت ،تىزلٓ فٓ لػع فخرال ،يوحاه ساًف وطإط الُٕاخ
رػًضِ مزخضطِ .يلمٍخ وخن حلزحج رسٔسحً فٓ َصح حلمىًحل ٔسؼٓ حلممخل أن ٔفتح رخرخً رسٔاسحً
ػلٓ حلمخضة فٓ َصٌ حلفتطحت ئزٕذ ػلٓ َصح حلسئحل رػًضِ يحؾحٍ رؤن لػع حلحًٕحواخت
فٓ َصٌ حلفتطحت وٕف ظُطت يأوخط حلتؤحٕطحت حلمسترسمّ رؤٍْ فػلٍ وخوت.
الفابل أو قصص الحیواوات
ان حلفخرل رمؼىٓ حلمػّ يحلحىخّٔ ماؤذًشِ ماه حلىلماّ حلالتٕىٕاّ يفآ حألزد حلؼاخلمٓ
ٔطلك ػلٓ حلمػع يحلحىخٔخت حلمػإطِ حلمىخاًضِ أي حلمىظًماّ ،يحلتآ تىمال ماه لساخن
حلحًٕحوخت« .حلفخرل لغّ فطحوسًّٔ يزذٕلّ فٓ حللغّ حلفخضسإّ ئطلاك ػلآ حىخٔاّ لػإطِ
تىؿمه مؿمًوخً أذاللٕخً يَٓ مه حإلغطالحخت حألزرٍٕ حلمسٔماّ يحلتآ تًراس فآ ػماك
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حلتخضٔد(حٔطحوسيست تزطٔعْ )141 :1371 ،يفآ حلحمٕماّ تطلاك ػلآ تمخٕال حلحًٕحواخت
يحلحىخٔخت حألذاللّٕ يحلتطرًّٔ .يَٓ رػًضِ مىظًمّ أي مىخًضِ يتطلاك ػلآ حلحًٕحواخت أي
حألضٕخد حألذطْ يفٓ حلحمٕمّ «َصٌ حلحًٕحوخت لٕست يحلؼّٕ يلٕسات ربوساخنٍ فآ ملاز
حلحًٕحوخت رل اوُخ حًٕحوخت مغ حألفىخض حلرخغّ يلً أن حإلوسخن وخن مفطيؾخً ػلٓ أوٍ أغازح
ممسًذخً ًَ مه لػع حلحًٕحن أي حلفخرل»(رخوىط.)432 :1373 ،
ففٓ لػع فخرل ان حلىختذ ٔططح أغالً أذاللٕخً أي ططٔمًّ تمخٕلّٕ فٓ وُخٔاّ حلمػاّ أي
ٔستىتذ مىٍ تمخٕالً ذخغخً(حسه ظحزٌ.)36 :1386 ،
میالد فابل أو محل ایجاده
حشح أضزوخ أن وتًضق غفحخت َصح حألزد حلحًٕحوٓ يمىاخن حٔزاخزٌ فآ غافحخت حلتاخضٔد
ٔزذ ػلٕىخ مؿخفخً الٓ لػع حلحًٕحوخت فٓ حلمط ن ،يوؿٕف الٕاٍ لػاع «ولٕلاٍ يزمىاٍ»
يحلصْ لس وتذ رلغّ حلسىسىطٔت يحلُىًز رسلًٌ الٓ لغّ حلُىس ،يحراه حلممفاغ تطرماٍ الآ
حللغّ حلؼطرّٕ يحلًٕوخوًٕن تطرمًٌ يػطفًٌ الٓ حأليضرٕٕه يمه رملاّ َاصٌ حلزلاسحن حأليضرٕاّ
حلتٓ اظزحزت أَمّٕ َصٌ حلمػع فٍٕ َٓ فطحوساخ يحوزلتاطح يحلٕاً تؼاطف رخسام الفاًوته
حلفطوسٓ( ) 1621-1695يلس تؼطف ػلٓ لػع «ولٕلٍ يزمىٍ» ػه ططٔك طزٕاذ رخسام
رطٔىٍ يلس وتذ حىخٔخت رمٕلّ ػىُخ رػًضِ مفػلّ .احسْ حلممخله حلتٓ تتًرٍ أوخط الآ
ػخلم حلفخرل أي لػّ حلحًٕحوخت يحتٓ حٖن لم تتػًض رػًضِ مىتًرّ َٓ لاخضِ حفطٔمٕاخ حلتآ
ٔىخط فُٕخ أوخط مه  250000ألف لػّ حًٕحوّٕ يأمخخل متفخيتّ ،يأوخط مه َصٌ حلحىخٔاخت
يحألضؼخض حلمىظًمّ ئمىه أن ٔمخل أن مىطؤ َصٌ حلمػع ًَ حلططق ذػًغاخً ماه حلُىاس
يمىُخ «ولٕلٍ يزمىٍ» حلصْ تحسذ أحسه حلمػع ئمخل لٍ فٓ لغّ حلسىىطٔت «زحوتخوخحاخ
يوخلپتٕخوخحخ» رمؼىٓ حلمػع حلرٕخلّٕ يرخحتمخلٍ ذط حسم ضغزطٔه ئؼاطف حلىتاخد حلٕاً
رخسم «رىذ تتطح» أي ذم لػع.
تأثیر فابل فی اآلثار المىتخبة ألدب الطفل فی ایران فی األربعیىیات األخیرة
«حلًضزِ حلحمطحد وخوت حعٔىّ يلىىُخ لم تمسض أن ترطد مه رُطػمُخ يأن تؼاطؼ لزخساُخ
حلزمٕل الٓ حلزمٕغ ،يحلززخل تطٔس أن تطفغ للىسًتُخ حلزٕؿخد حلمخلزّ يلىىُخ لم تمسض ػلٓ
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حلؼمل»(وسطحٔٓٔ )7 :1346 ،ؼىٓ أن حلًضزِ حلحماطحد حعٔىاّ يلاس أػطخَاخ حلىختاذ غافًّ
حوسخوّٕ يحلززخل تطٔس أن تطفغ لزؼتُخ حلزٕؿخد حلخلزّٕ يلس أػطخَاخ حلىختاذ غافًّ حوساخوّٕ
تطفغ للىسًتُخ ،يحوتسخد َصٌ حلػفخت لألضٕخد تؿؼُخ فٓ ظمطِ حلحًٕحوخت يفٓ لخلاذ فخرال.
«يفٓ ًٔ مه حألٔخ لمخ وخوت لطٕغ حلغىم تطرغ الٓ مؤيحَخ ضأت مخػع أن احسْ حلغىم لاس
ؾخػت يأذص مؼُخ احسْ حلىالد ،يشَزت تفحع ػه حلمخػع يشَزت مخضًّٕ الآ مساخفخت
رؼٕسِ حتٓ يغلت الٓ حلمخػع ،يضأتُخ لخػسًِ تزىٓ يتطرف مه حلزطز يلمخ ضأْ حلىلذ حلمخػع
أذص ٔىزح يلخل للمخػع ال تزىٓ وحه رجىخ ػىسن ،ففطحت حلمخػع يلخلت وىت أذخف أن ال
ٔؤتٓ أحس ئؤولىٓ حلصثذ فخضىطوم رُصح حلؼمال»(رُطوگآ .)3 :1347 ،ففآ َاصٌ حلمػاّ
ٔمًل غمس رُطوگٓ «حلمخػع وخوت تزىٓ»« ،وخن حلىلذ ٔتىلم يحلمخػع فطحت»؛ فىل َاصٌ
حلػفخت َٓ ،غفخت حوسخوّٕ يحلتٓ تىسذ الٓ حلحًٕحوخت لصله ٔمىه حلمًل أن َصٌ حلمػاّ
َٓ فخرل.
يفٓ مخخل ذط للفخرل« :وخن حلًُحد ٔػزح مظلماخً -فىظاط «لاًعؼلٓ» الآ «حوًضواًٌ»
يضأْ سزؼّ ذًٕلٍ رٕؿخد ٔػؼسن الٓ أػلٓ حلززل ،فسلم حلماخػع الآ حلىلاذ يحوتظاط يضحد
حلحزط ،فزخدت حلرًٕل ييغلت الٓ حلززل يذززخً الٓ حلؼٕه يول يححاسُ واخن رٕاسَخ لطراًّ
يمأليَخ يحٕىمخ أضحزيح حلطرًع لخلت احسْ حلرٕاًل« :ال ألاسض أن أرٕات يحٕاسحً فآ َاصح
حلمػط»(رُطوگٓ .)6 :1347 ،يفٓ َصٌ حلمػّ ٔمًل رُطوگآ أن حلرٕاًل تاتىلم مؼاخ يلُاخ
غفختٌ حوسخوّٕ يَصٌ احسْ حلىمخشد للفخرل.
يومًشد ذط« :لخل حلخؼلذ :أُٔخ حلعحضع لمس أضسلت َاصٌ حلاسرخد لاه ألواه وزٕتىآ
يأذطرتىٓ مه حلزجط»(ضُخد.)19 :1348 ،
يومًشد ذط« :لخل حلسٍد رػًتُ ػخلٍ يذطًوٍّ :أُٔخ حلحًٕحوخت حلمصضِ تؼاخلًح يال تزتؼاسيح
مه َىخ»(ضُخد« .)35 :1348 ،يلخلت احسْ حلحمخمخت ٔخ أذتٓ حلؼعٔعِ َل تؼطفٕه َاصح
حلًلس؟ يلخلت حألذطْ تؼخلًح ي ال تزتؼسيح مه َىخ ،يال تاصَزه رؼٕاسحً»(رُطوگآ.)3 :1345 ،
يفٓ حلمػع حلمخؾّٕ حلتٓ شوطت ،حلخؼلذ ،حلسد ،حلحمخمّ ،ي ...ولُه ٔتىلمه يلُه غفخت
حوسخوّٕ يلُصح حلسلٕل ٔمىه حلمًل رؤوُخ ومًشد مه حلفخرل« .حفتحًح شحوىم يحساتمؼًح رٕاسحً
رؤن ضزطِ حلرًخ تطٔس أن تتىلم ،يال تتىلمًح يأوػتًح رٕسحً لىسمغ مخشح تطٔس ضزطِ حلرًخ
حلػغٕطِ أن تمًل ،وؤوُخ تطٔس أن تىمل لػّ حٕختُاخ ،يوحاه وىاخ حاًحلٓ مخثاّ يذمسإه
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ذًذّ لس رلسىخ فٓ حلسلّ»(رُطوگٓ .)2 :1347 ،ييححسِ أذطْ ماه لػاع فخرال تىلام
حألضٕخد يحلًضيز يحألضزخض ي ...فٓ لػتٍ ذًذّ يألاف ذًذاّ غامس رُطوگآ َىاصح حلمػاّ
مًرًزِ تحىٓ ػه وال حلرًخ حٕىمخ تحىٓ ػه لػتُخ.
«لخلت حلسمىّ حلػغٕطِٔ :خ أمٓ ال تزىٓ ػلٍٓ يلىىه أره ػلٓ َصٌ حلسمىخت حلطاخثزّ
يحلمسىٕىّ ،فػخحت احسْ حلسمىخت مه رؼٕس ،ال تتىلمٓ َىصح أٔتُخ حلػغٕطِ»(رُطوگآ،
 .)3 :1347فبن حلسمىّ حلػغٕطِ ييحلسِ حلسامىّ لُماخ احساخس ئتىلماخن مؼاخً يسامىّ
أذطْ تػطخ ػلٓ َصٌ حلسمىّ حلػغٕطِ.
فؤسخس لػّ «حلسمىّ حلػغٕطِ» لػمس رُطوگٓ َآ لػاّ للفُام يحإلزضحن يحلسامىّ
حلػغٕطِ َٓ ومًشدٌ لإلوسخن حلسخػٓ يحلزخحج ،يلصله ٔمىه أن ومًل أن َصٌ حلمػع وًع
مه لػع حلفخرل.
فصلیة الخمسیىیات
«طخض حلسىًوً الٓ حلمطْ يمؼاٍ حلزطٔاس لاخثالً :أُٔاخ حلمطئاًن أواتم أحاطحضن ألن حألضؼ
أضؾىم ،يسٍؼًح أضحؾٕىم؛ يطخض سىًوًٌ الٓ سطح أحس حلفئحزلًٕن يلخل َىصح :حلؼمخل ضاطوخد
أضرخحىم يطخض حٖذط يشَذ الٓ حلمسن لخثالً :ػلمًح أطفخلىم حلىتخرّ يحلمطحدِ يحضفًح مطؾخوم
يػخلزًَم»(غخزلٓ.)20 :1355 ،
يفٓ َصٌ حلمػّ وخن سىًوًحً حخمالً وال حلحطّٔ يحلؼسحلّ ...يَصٌ حلمػّ فٓ حلحمٕمّ واًعٌ
مه حلفخرل ألن حلسىًوً لٍ غفخت حوسخوّٕ يحلمػّ حومالرّٕ ألوُخ حخمل أَسحف حلىخس وخلحطّٔ
يحلؼسحلّ.
«لمخ لطد حلصثذ ضأْ حؼلزخً يحفخض حلمزًض ٔتؼخضوًن مؼخً رخد لطٔزخً يغطخ ػلُٕماخ لماخشح
رجتم فٓ أضؾٓ لتؼخضوًح؟ شَذ حلخؼلذ أمخماٍ لاخثالً وحاه وىاخ ومتاطد مىاه ٔاخ شثاذ»
(ٔخلًتٓ .)7 :1357 ،فخلصثذ يحلخؼلذ يحفخض حلمزًض فٓ َصٌ حلمػّ ٔتىلماًن يلُام غافخت
حوسخوّٕ يَصح وًع ذط مه حلفخرل« .ضأْ حلحمخض حلخؼلاذ يسالم ػلٕاٍ ،لاخل حلخؼلاذ :ساال ٌ
ػلٕىم ،أُٔخ حلحمخض حلىزٕذ يحلؼخمل مخشح تفؼل َىخ؟ لخل حلحمخض لمخ وخن غخحزٓ فمٕطحً يلم
ٔمسض ػلٓ أن ُٕٔؤ حلؼطذ يحلحطٕص زفؼىٓ الٓ َىخ ألوسطح يأشَاذ حاطحً لىفسآ ،لاخل
حلخؼلذ أوخ سؤشَذ الٓ حلحذ»(ٔخلًتٓ.)11 :1357 ،
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يفٓ حلمػع حإلٔطحوّٕ أن حلخؼلذ ومًشد للمىط يحلرسػّ يفٓ َصٌ حلمػّ ٔزإه ٔاخلًتٓ
أن لُخ غفخت حوسخوّٕ يفٓ حلحمٕمّ ومًشد لإلوسخن حلمىخض يفٓ لػاّ أذاطْ« :ان حلطٕاًض
حلمغطزِ ٔغطزين للسٕسِ ذًضضٕس رمًلُم :ذًضضٕس رخال رخال /ذًش مسْ /ذًش مسْ /رٍ
وًٌ ي زضت ي غحطح /ذًش مسْ /ذاًش ماسْ /راٍ الواٍ وًعاه ماخ /رفطماخ رفطماخ»
(زضئطٕخن« :)3 :1357 ،أُٔخ حلطم حلػخػسِ /أسؼستىٓ رمزٕجه /أساؼستىٓ رمزٕجاه
الٓ حلززخل يحلسًُل /أسؼستىٓ رمزٕجه الٓ ػطىخ حلػغٕط /تفؿلٓ تفؿلٓ».
فٓ َصٌ حلمػّ يحلطؼط حللطٕف ٔغطزن حلطًٕض الٓ حلسإسِ ذًضضإس ضاؼط حإلساتمزخل،
لصله وطْ أن َصٌ حلمػّ مه لػع حلفخرل ،يمىُخ ومًشد أذاط غاممت أن تاصَذ ػىاس
حلخؼلذ ،يأيغلت وفسُخ الٓ مىتُٓ حلغخرّ يلخلت لاٍ أمخمُاخ ،يأرطلات ػٕاًن حلخؼلاذ ماه
والمُخ يسؤلت مىُخ َل تًزٍٔه أن تحػلٓ ػلٓ أرمل شوذ فٓ حلؼخلم لخلات وؼام يلاصله
أيغلت وفسٓ الٕه ئزذ ػلٕه أن تؼمل لٓ ػمالً غغٕطحً»(لسسٓ )8 :1352 ،يفٓ َصٌ
حلمػّ ان حلخؼلذ يًَ ومًشد للمىط ٔتىلم مغ حلؼػفًض يلصله ٔؼتزط مه لػع حلفخرل.
«أسؤل أُٔخ حلػغٕط يحلؼعٔع يحلزمٕل يأوت فٓ َصح حلًُحد حلزمٕل يأوات ذفٕاف حلاطيح
لمخشح ال تطٕط؟ يأوت لس ضرطت مىمخضْ رخلرٕط ،لصله ال ألسض أن أطٕط حتٓ ٔؼزط حلىسإم
مه تحت غسضْ»(رخغچٍ رخن.)6 :1353 ،
«تمًل حلرطفسخن رٕطرٕط /يلس حوسسٍ حلمطْ /أػطف حلمًسٕمٓ رٕسحً /أٔىمخ وىات ألاطأ/
مغىٓ حألغخوٓ يحسمٓ مطخع /يأوخ فٓ حلحمٍخ »(ٔمٕىٓ ضطٔف.)42 :1345 ،
تمطأ حلرطفسخن ضؼط حألطفخل ي تحىآ يتؼاطف حلمًسإمٓ يفآ حلمزماًع لُاخ غافخت
حوسخوّٕ يَصح وًع مه حلطؼط حلصْ ًٔرس فٓ لػع حلفخرل.
فصلیة الستیىات
حلمًرًز حلػغٕط يًَ فٓ أفىخضٌ يلططحت حلؼطق تمطط ػلٓ يرٍُ يلس تًرٍ الآ غاًتُ
وخػم ،يوخن ٔػطخ لمخشح أغزحت َىصح أُٔخ حلػغٕط ،يرؼس لحظخت حضتفغ شله حلػًت يلاخل:
«أُٔخ حلػغٕط َصح غًتٓ يأوخ ملىّ حلىمل»(ػخملٓ.)9-15 :1365 ،
يَصٌ حلؼزخضحت تطتزط رمػتٍ حلػغٕطِ يًَ ٔتىلم مغ ملىاّ حلىمال يفآ حلمػاّ ٔطضاس
ملىّ حلىمل يَصح حلىًع مه حلمىخيضحت وًع مه حلفخرل .فسططخن حلزحط ٔؼطف حلسمه ي وال
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حلسمه يوخن ٔرطد رزطت مه حلزحط يلخلٔ « :اخ وال حلسامه ماخشح حاسث يلماخشح تطفاغ
غًته؟ لمخشح متؤحط يمؿططد؟ لخل :أول حلسمه َل ومسض ػلٓ أن ال وػازح مؿاططرٕه،
يحلًٕ لمخ وىت أطٕط ػلٓ حلىُط ضحٔت غٕخزحً مغ ضازىتٍ حلىزٕاطِ يواخن ٔطراغ الٕىاخ يأواخ
أذخف أن ٔؤول رمٕغ حلسمه»(شحوط.)8 :1362 ،
فمػّ سططخن حلزحط ي ول حلسمه لسمٌ مه لػّ أول حلسمه ،يفٓ َصح حألحاط حألزرآ
يحلمػع َىخن ضرػٕخت حًٕحوّٕ يحًٕحوخت ممخلّ لإلوساخن ألوُاخ تاتىلم رلغاّ حإلوساخن
«سططخن حلزحط مه حلمسٔم وخن ٔؼطف حلسمه ي ول حلسمه فزخطمجىخن ذطد يلخل :ساال
ػلٕه «ٔخ ول حسمه» ألوُم حخملٕه ححسخس حإلوسخن «فآول حلسمه لخل لٍَ :ل ٔمىه
أن وىًن غٕط مؿططرٕه» يَم ٔتفىطين «فطأٔت حلػٍٕخز مغ ضزىّ وزٕاطِ ٔاؤتٓ الآ َىاخ
يأذخف أن ٔػٕس ول حلسمه» فلصله تمغ َصٌ حلمػّ فٓ حسيز حلفخرل.
يومًشد أذط لُصٌ حلمػع لػّ «حلزؼٕط يحلحػخن» وخن مخ وخن يوخن فٓ حلماسٔم رؼٕاط
شي لخمٍّ مطتفؼّ يًَ ٔػخزق حػخوخً شوٕخً...؛ يفٓ أحس حألٔخ مطح مه وُط مخدُ وزٕط يلماخ أضحزح
أن ٔؼزطح مىٍ أذص ٔمطٓ رزىزٍ ،يلمخ يغال الٓ رؼؽ حلىُط يوخن ػممٍ للٕل يرؼاس رحاج
وخٕط رط رٕىُمخ ،زذل حلزؼٕط فٓ حلمخد يلخل أوخ أشَذ وٓ أضْ ػمك حلمخد يلس يغل حلماخد
الٓ رطه حلزؼٕط ،يفزؤًِ غخح رػًت ػخلٍ «أُٔخ حلػسٔك تؼخل يػمك حلمخد للٕل يلاس يغال
ػممٍ الٓ رطىٓ يلس ضأْ حلحػخن حلصوٓ الٓ حلىُط يحلزؼٕط يؾحهُ للٕل لخلٔ :اخ رؼٕاط ان
حلمىخن حلصْ لس يلفت فٍٕ يغل حلمخد الٓ رطىه يلىىٍ ٔمٍط مه ظُاطْ»(أراخزْ:1363 ،
 .)16-17ان لػّ «حلزؼٕط حلمغطيض» ومًشد مه لػع حألطفخل ألوُخ تحتاًْ ػلآ غافخت
حوسخوّٕ يحلحػخن شي شوخدُ لًْٔ ،تىلمخن مؼخً ،يحلمًضز حلمُم ًَ وال حلحػخن حلاصوٓ فآ
حلىُخّٔ لػّ «سخضح يحلسزخز»« :وخوت سخضح رىذ رستُخ يرلست أمخمُخ يلخلت :أٔتُخ حلزسِ
ال تحعوٓ ،أوخ حضيف َصٌ حلسزخز يأرٕؼُخ يػىسثصُ وطاتطْ حػاخوخً ،يأوات تاطوزٕه حلحػاخن
يوُزط مه َىخ يفٓ حلًٕ حلخخوٓ أذصت سخضح يسخٔل حلسزخز ،يرلست ػلٓ حألضؼ يأذاصت
حلػًف حلتٓ أػستُخ رستُخ مه لزل تىسذ حلسزخز يول مخ وخن فٓ شَىُاخ أذاصتُخ تىساذ
ومًش وخلحػخن يحلغعحل يحلًضز يومًضخً أذطْ يلىه حلػًف حلتٓ وسزتُخ رستُخ ولُخ واخن
أرٕؿخً يوخوت سخضح تىسذ حلسزخز يتمًل سؤرٕؼه يأضٔاس أن أضاتطْ حػاخوخً .ان حلػاحخضْ
حمتألت مه حلًضز يحلطمخٔك فخوتُٓ رؼزلٍّ يأضٔس أن أشَذ ره الٓ حلسًق يأضٔس أن أضتطْ
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حػخوخً مغ أرىحٍّ سًزحد يأضتطْ ذطيفخً يوُزط مغ حلزسِ .فتًرُت الٓ حألفطحس ،يلخلًح ان
حلسزخز لم تزخع فٓ حلسًق يوظطت سخضح الٓ رخوزُٕخ يلخلت لٕ لٓ اال َصح حلػًف حألرٕؽ
يلخلت حألفطحس حذلطٓ مه ضؼطن حألسًز رٍ ػطفخثىخ حتٓ تػزح حلسزخز رمٕلًّ ،يأذاصت
تؼمل سخضح َىصح يحسًزت ػًٕوُم يػطفخثُم يلىه ضؼطَخ لل سًحزَخ وؤن حلغزخض لس رلا
ػلٓ ضؼطَخ يحضتغلت رىسذ حلسزخز يوخوت تاتم فآ حلىُخٔاّ فمخلات حلاًضيز اشح أضزت أن
وػزح ولىخ حمط يتػزح سزخزته رمٕلّ حمٕىّ فمخلت حلًضيز أػطىخ ماه حماطِ ضافتٕه
يمسحت سخضح ضفتُٕخ رخلسزخز ،يأغزحه َىصح يلىه للت حمطِ ضفتُٕخ يحلسازخز أرمال
مخ وخوت يلىه ٔسَخ لم تتًلف ػه حلىسٕذ يحستمطت َىصح»(وطىًلٓ.)9-11 :1363 ،
يَصٌ حلمػّ وًع مه لػع حلفخرل ألن حلطرػٕخت حالوساخوّٕ يحلحًٕحوٕاّ حخؾاطِ فُٕاخ
ئتىلمه مؼخً فخلطرع حأليل فٓ لػّ سخضح ٔتىلم مغ ومًش حلسزخز يَاصٌ حلىماًش َآ
حلحػخن يحلًضيز ،يلصله وطْ أن َصٌ حلمػّ وًع مه حلمػع حلرٕخلّٕ.
لػّ «حلله له يحلخؼلذ» وًع ذط مه حلفخرل -يحلخؼلذ يحلله له لُمخ مخَّٕ حوسخوّٕ-
ٔتىلمخن ئػىؼخن حلغصحد حإلوسخوٓ« ،أحسىت لؼمله َصح أوات طزرات حلطالّ يلُاخ طؼام
رسٔس» يمه مٕعحت حلفخرل أن حلىختذ فٓ حلىُخّٔ ٔؤتٓ رتمخٕل أي مخل ذط ئىتُٓ رخلمػّ.
«ان حًٕحوخت حلغخرّ وُؿًح مه حلىً  ...يحسحت حخزحّ ػزٕزّ -ول حٕاًحن واخن ٔػال
الٓ حًٕحن ذط ٔسؤلٍ رتؼزذ ...أٔه شوزه؟ ألوُم ولُم وخوًح زين شوذ ،فحاسحت أغاًحتٌ
ػزٕزّ ،حألسس يحره يْ يحألضوذ يحلساىزخد يحلماطز يحلعضحفاّ يحلغاعحل يحلفٕال يحلىاخوزطي
يحضتفؼت أغًحتُم وخوًح ٔلؼزًن ئطفؼًن أغًحتُم ،يوخوًح ٔمًلًن َل ٔمىه للحٕاًحن أن ال
ٔىًن لٍ شوذٌ .لػّ «حلىلذ يحلخؼلذ» تزٕه لػًّ تحىٓ ػه غسحلتُمخ يَآ تحىآ ػاه
تؼزذ حلحًٕحوخت مه َصٌ حلػسحلّ ،يتًغف َصٌ حلمػاّ رؤيغاخفُ حًٕحوٕاّ ٔتىلماخن مؼاخً
يلُمخ حخالت حوسخوّٕ.
السبعیىیات
«فٓ َصٌ حلمطِ وعل حلفىسق مه ػطٍ حلىخػم يلخل فٓ وفسٍ :فآ رؼاؽ حأليلاخت ٔلاع
ػلٕىخ أن وىخ يوىُؽ ،يلم ٔىُؽ مه مىخوٍ يلس ضأْ طخثطٔه ٔتىلمخن ػه أسسُ يًَ ٔطٔاس
أن ٔػٕس مخثّ سىزخد»(تمٓ.)13 :1374 ،
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مزمًػّ لػع «مٓ مٓ وٓ» لىخغط وطخيضظ تحىٓ ػه لػع متىًػّ ،فمٓ مآ وآ
ًَ لطز شي غفخت متؼسزِ يتحتًْ حلمػع ػلٓ غفخت حوسخوّٕ ئتىلم حلمطز حخالً مغ لطٍّ
لصله وطْ أن َصٌ حلمػع ولُخ وًػخً مه حلفخرل.
«لخلت حلطٔح مغ حلطزطِ /أٔتُخ حلرؿطحد تؼٕطٕه حاطًِ /يأوات حٕاًّ ألواه فآ حلطرٕاغ
ذؿطحد /حضلػٓ مغ حلمًسٕمٓ حلصْ أتطوم رٍ /ول يضلٍّ مىه تؼإص ذؿاطحد فطحاّ /يلاطأ
ضؼطٌ رؤشن حلطٔح»(زيلت رخزْٔ .)26 :1377 ،تىلم حلطٔح مغ حلطزطِ يلصله واطْ شلاه
أوٍ مه وًع حلفخرل أي حلمػع حلرٕخلّٕ «وخوت حلحّٕ مرططّ يمىمطّ /لخلت ٔزذ أن أغٕس
َئالد /ول والً مىُمخ حٖن /يغخحت أُٔخ حألطفخل حلمصضِ»(ضؼزخوٓ.)10 :1373 ،
رخد حلصثذ الٓ حألمخ يلخل« :أشَذ ره الٓ مىخن ال تؿٕغ أرسح ،يسؤلت حلسارلّ :الآ
أٔه؟ ػىس أمٓ؟ ؾحه حلاصثذ يلاخل(»...مٕطوٕاخوٓ .)7 :1377 ،يفآ َاصٌ حلمػاع ماه
حلسزؼٕىٕخت ومخشد أذطْ مه حلفخرل ،حلحّٕ ،حلؿافسع ،حلساططخن يحلاصثذ ولُام ٔتىلماًن
رلسخن حوسخوٓ يمه ومخشد أذطْ ومخل أمخلًّ أذطْ« :يفزؤًِ أحؿطن حره يْ يلم ٔطيح أحطحً
مه حلززىّ ،فىظطيح رتؼزذ الٓ حٖذطٔه يلخل حلخؼلذ :وخن ػملٓ غحٕحخً ألن حلززىاّ لام
تىمسم فآ حلزسحٔاّ»(مٕطوٕاخوٓ .)12 :1377 ،فآ َاصٌ حلمػاّ لخلات رىاخت يْ يَاه
متؼززخت يحلخؼلذ ٔتىلم الُٕه ،يَصٌ احسْ ومخشد لػع حلفخرل.
لخلت حلمطّ الٓ حألسس فٓ حٕه أوُخ وخوت ترط ػلٓ حلتطحد« :ألست أوت يأوخ مه ػخثلّ
يححسِ؟ لخل حألسس وؼم :وحه مه ػخثلٍّ يححسِ يلىىه أوت مه حًٕحوخت أَلٍٕ يلاه حٕاخِ
طزٕؼّٕ يمطٔحّ يأوتَ ترخفٕه مه ول غاًت يلىاه حلفجاطحن ُٔاطره مىاه»(مٕطوٕاخوٓ،
 .)14-15 :1377يفٓ ومًشد ذط مه حلمػع حلرٕخلّٕ« :وخن شثذ لٍ ػسحيِ ماغ حلخؼلاذ
يلخل فٓ لحظّٔ :خ أسس حلغخرّ لٕ ػزٕذ رؤن حلخؼلذ لم ٔؤتَ الٓ ظٔخضتاه ألواٍ ان راخد
الٕه وخن ػزٕذ ،يحألسس حطن ضأسٍ يلخل حسىخً ان ضأٔت حلخؼلذ لل لٍ رؤن حألسس ٔطٔاس
أن ٔطحن»(مٕطوٕخوٓ .)26-27 :1377 ،يفٓ لػٍ أذطْ« :ان حلمطاّ حلساًزحد زػات فاطخ
حلسرخرّ يلخلت :أُٔخ حلفطخ حلػغٕط ،حٔه أمه؟ لخل حلفطخ ،لٕست َىاخ يزذلات فآ ػطاُخ
يضحد طؼخمُخ ،يلخلت حلمطّ :لً وخوت َىخ مخ وخوت تؼمل ره؟ لخلت حلفطذّ َاصح أماط ٔسإط
وخوت تالطفىٓ»(لخسم وٕخ .)25 :1376 ،يَصٌ حلمػع ولُخ مزمًػّ مه حلمػع حلػاغٕطٌ
لألطفخل يحلتٓ وتزتُخ ضىًٌ لخسموٕخ (ن )25 : .يفٓ لػٍّ أذطْ« :أذاصت حلفطحضاٍ تاسيض
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حًل وفسُخ يَٓ فطحّ يضفؼت ضأسُخ أمخ أغسلخثُخ يوخوات تحا راخلفطح ،يطاخضت فآ
حللحظّ وحً أغسلخثُخ يلزل أن تزل ػلٓ حلًضز غطذت لًرستُخ للطمؼّ ػززخً لىل َاصٌ
حلطمًع حلًًِ يمىًضًِ ،يلخلت حلفطحضّ رػاًت ذخفاتُ ،حرلسآ أٔتُاخ حلفطحضاّ زين غاًت
يَٕزخن يتىلمٓ حًل مخ ضأٔت .لخلت حلفطحضّ حلػغٕطِ ،ضأٔت حلطامًع ماه يضحد حلطازخن،
ولُخ مىًضِ»(ححٕخٔٓ)86 :1373 ،؛ يأسخس َاصٌ حلمػاّ يَآ ماؤذًشِ ماه ضاؼط ػطاخض
حلىٕطخرًضْ يفٓ ضؼطٌ أيغخف وخٕطِ يحلفطحضخت ومًشد لسخله حلططٔك يلىه حلىختذ ٔػف
َصٌ حلمػّ رلسخن حألطفخل مغ تًؾٕحختُ وخفّٕ يحلفطحضخت لُه ضىل اوساخوٓ ،يَاصح واًع
ذط مه لػع حلفخرل.
يفٓ ومًشد ذط أٔؿخًٔ« :مًل حمخض حلًحص للزؼٕطٔ :خ ضثٕسٓ أتٕتُ الٕه حتٓ أطلؼه
ػه مًؾًعٍ مُم يأضٔس أن حسؤله يأتؼلم مىه يأغلح ػٕزٓ الٕه ،لاخل حلزؼٕاط ٔاخ حماخض
حلًحص ،أوخ لست رحًٕحنٍ مؼتزط حتٓ أػلمه ضٕجخً يتؼتزط مىٓ»(ضخَطيزْ.)49 :1374 ،
يومًشد ذط ٔزطْ رٕه حلسٔه يحلخؼلذٔ« :مًل حلسٔه زحثمخً أُٔخ حلخؼلذ تؼخل ،يوزىآ
لطؾخد حهلل يسًف أزػً له طًل حلؼمط ،يلىه حلخؼلذ لم ٔؼتزط رؼزع حلسٔه يوخن ٔمًل فٓ
وفسٍ ،اشح وخن زػخإن مستزخد وىت تسػً لىفسه حتٓ تاترلع ماه حإلساخضِ رٕاسْ»
(ضخَطيزْ.)69 :1374 ،
لػّ حلفٕل يحلؼػفًض« :لخل حلفٕل للؼػفًض حلػغٕط ،أوت أحمك يغغٕط يلٕ

لاه حاك

أن تؼٕه لٓ تىلٕفخً للل مه فؿًله لٓ ،يأوخ غخحذ َصح حلمًلاغ يضراغ حلؼػافًض ييؾاح
شله للؼػخفٕط»(ضخَطيزْ.)49 :1374 ،
لػّ حلفطخ يحلغطحد« :لخل حلفطخ :ولىم حضُسيح اشح حؿط حلغطحد يحػتصض مه حلطٕاط ،فابن
حلطٕط ٔىًن حخؾطحً حتٓ ٔسلم ػطٍ لٍ ،فخحتؿط حلغطحد يحػتصض مه حلطٕط يسلم حلطٕاط لاٍ
ػطٍ»(ضخَطيزْ.)53 :1374 ،
لػّ حلمطّ يحلفؤض« :لخلت حلمطّ ًٔمخً أماخ زحضَاخ /ضأت فاخضِ سامٕىًّ يتػاخزلتخ /لخلات
رػًت لٕهٍ ٔخ ػعٔعتٓ /ولٓ َصٌ حللممّ لغصحثه /يلخل حلطًطٓ لفطذٍ ٔخ يلاسْ /أواخ أضإط
الٕه والمخً يألزلٍ مىٓ /يوػٕحتٓ ًَ له سؼخزِ /يحسمغ َصح حلىال يحػتزاط»( شض ٔاعزْ،
.)28 :1372
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وتیجة البحث
احسْ حألوًحع حألزرّٕ َٓ حلفخرل أي حلمػع حلرٕخلّٕ يحلتٓ تسػٓ فآ حللغاّ حإلوزلٕعٔاّ
رخلفخرل ،يفٓ حألزد حلفخضسٓ لُخ أزد مطؼطغ يحلتٓ ٔمىه ٔمخل رؤوُاخ أذاصت زيضَاخ فآ
حلسزخق مه حلغطد ،يفٓ َصٌ حلمػع حلحًٕحوّٕ حلتٓ تتمخل فُٕمخ حلػفخت حإلوساخوّٕ ،فُٕاخ
وىخت ذفّٕ يَٓ رػًضِ وىخّٔ أي تؼطٔؽ أي وػٕحّ أي حىمّ أي تلمٕه أي حػتزخض أي فىخَاّ
تفتح لإلوسخن يحٕختٍ ضزخرٕه فٓ غؼًز يواعيل؛ يفآ ماطيض حلاعمه تاىفح مىُاخ وفحاخت
رسٔسِ يتمىغ حإلوسخن ماه حلرطاؤ يحلتىزاط .يحلفخرال تزسام أضإخد ال ٔىفاه ماه حألزد
حلتؼلٕمٓ يرٕخن احسْ حلمؿخمٕه حلتؼلٕمّٕ رػًضِ رسٕطّ يحلًِ لألطفخل .يرؼس تحلٕل فٓ
حٖحخض حلمىترزّ لألطفخل مه حألضرؼٕىٕخت حتٓ حلسزؼٕىٕخت َىخن تحلٕل ػمٕك فٓ حلاىظم
يحلىخط يتىتذ لىخ َصٌ حلىتخٔذ:
أيالً :ان حلفخرل أي حلمػع حلرٕخلّٕ َٓ وًع مه حلىال يحلتىلم مغ حلحًٕحوخت فآ حٖحاخض
حلمىترزّ مه حلىظم يحلىخط فٓ َصٌ حلفتطحت يفٓ أزد حلطفل.
حخوٕخً :أوخطّٔ حستؼمخل حلفخرل فٓ حخض حألطفخل لفتطِ حلساتٕىٕخت يفآ حاسيز  %70لُاخ
حستؼمخل ذخضرٓ يأوخط حستؼمخلُخ فٓ حلىخط أوخط مه حلطؼط فٓ حلفتطحت حألضرؼّ حلمصوًضِ.
حخلخخً :حستؼمخل حلفخرل فٓ حٖحخض حلمىترزّ للفتطحت حألضرؼّ يلس حستؼملت فآ حألضارخظ
حلحًٕحوّٕ أوخط مه حألضٕخد حألذطْ.
ضحرؼخً :ان حلمػع حلرٕخلّٕ لس حستؼملت فٓ حلحًٕحوخت وخلفطس يحألسس يحلخؼلاذ يأواًحع
حلطًٕض وخلسرخد يحلطًطٓ يحلطٕط يحلحًٕحوخت حألذطْ.
ذخمسخً :ان حلمػع حلرٕخلّٕ لس أذصت تستؼمل فٓ متًوُخ مه حلخؼلذ يحلصثذ أوخط مه
حلحًٕحوخت حألذطْ فٓ حلفتطحت حألضرؼّ.
سخزسخً :يمه حألضٕخد لس حستؼملت حلمػع فٓ حلًضيز أوخاط ماه حألضإخد حألذاطْ فآ
متًوُخ يوخطَخ يالٕىم ومًشرخً مرططخً مه أوًحع َصٌ حلمػع فٓ حلفتطحت حألضرؼّ.
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المصادر والمراجع
ححٕخثٓ ،محمًز1372 .ش ،برگسیذُ هشَْرتریي قصِّای شیریي ایراًی ،تُطحن :حوتطخضحت حضغًحن.
حٔطحوسيست تزطٔعْ ،ضؾخ1371 .ش ،وططٍٔ زحوطىسٌ حزرٕخت ي ػلاً حوساخوٓ تزطٔاع ،ضامخضٌ ،142-143
غع .1-13
شض ٔعزْ ،مُسْ1372 .ش ،دُ حکایت(قصِّای تازُ از کتابّای کْي) ،تُطحن :حوتطخضحت حضطفٓ.
شض ٔعزْ ،مُسْ1372 .شّ ،شت بْشت(داستاىّای هٌظَم) ،تُطحن :حوتطخضحت حضطفٓ.
رُطوگٓ ،غمس1345 .ش ،کَراغلَ ٍ هکچل حوسُ ،عخس حيل ،تُطحن :حوتطخضحت وتخد حضظحن.
رُطوگٓ ،محمس1347 .ش ،افساًِ هحبت ،عخس حيل ،تُطحن :حوتطخضحت وتخد حضظحن.
تطحئه ،رخوىط1373 .ش ،تاریخ ادبیات جْاى ،تطرمٍ ػطرؼلٓ ضؾخٔٓ ،تُطحن :حوتطخضحت فطيظحن.
تمٓ ،ضىًفٍ1365 .شٍ ،قتی بْار آهذ ،عخس حيل ،تُطحن :عخپرخوٍ يظحضت حضضخز حسالمٓ.
حسه ظحزٌ ،ضُطٔخض1386 .ش ،فابلّای عرفاًی عطار ،لم :مئسسٍ فطَىگٓ ي حطالع ضسخوٓ تزٕخن.
حٕسضظحزٌ ،مزتزٓ1367 .ش ،خرگَش ٍ شیر باَّش ،عخس عُخض  ،تُطحن :وخضط مطزًػختٓ غسف.
شحوط ،وؼإم1362 .ش ،هرغ هاّیخَار(بر اساس داستتاًی از کلیلتِ ٍ دهٌتِ) ،عاخس حيل ،تُاطحن:
حوتطخضحت حمٕطوزٕط.
سطحمٓ ،لسمؼلٓ1367 .ش ،شیریيتر از پترٍاز ،عاخس حيل ،تُاطحن :حوتطاخضحت واخوًن پاطيضش فىاطْ
وًزوخن ي وًرًحوخن.
ضخَطيزْ ،حسمؼٕل1374 .ش ،حکایتّای شیریي ،عخس حيل ،تُطحن :حوتطخضحت رًحَطْ.
ضزخػٓ ،ػلٕطؾخ1362 .ش ،رٍباُ ٍ سگ(دٍستاى بِ چِ درد هیخَرًتذ) ،تُاطحن :ساخظمخن تاطئذ
وتخدَخْ وًزوخن ي وًرًحوخن.
غخزلٓ ،ػلٓ حوزط1355 .ش ،درخت سایِگستر ،عخس حيل ،تُطحن :واخوًن پاطيضش فىاطْ وًزواخن ي
وًرًحوخن.
ػخملٓ ،حمٕس1361 .ش ،لک لک ٍ رٍباُ ،تُطحن :وطط زحزرً.
لخسم وٕخ ،ضاىًٌ1376 .ش ،قصِّای کَچک برای بچِّای کَچک ،2عاخس حيل ،تُاطحن :حوتطاخضحت
لسٔخوٓ (وتخدَخْ رىفطٍ).
وطخيضظ ،وخغط1379 .ش ،هی هی ًی یِ عالوِ شیریٌی ،عخس حيل ،تُطحن :وطط حفك.
لعگٓ ،سٕسحزٕذ حهلل1374 .ش ،داستاىّای کْي از ادبیات فارسی ،تُطحن :مئسسٍ حوزخ وتخد.
مٕطوٕخوٓ ،محماس1377 .شّ ،فت قصِ برای کَدکاى(آٍاز بسغالِ ،رٍباُ ٍ پٌیر ،گربِای کِ شتیر
شذ ،فرار رٍباُ ،سٌگ پشت ٍ خرگَش ،رٍباُ ٍ شیر ،گرگ ٍ االغ) ،عاخس حيل ،تُاطحن :حوتطاخضحت
مسضسٍ.
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ٔخلًتٓ ،مىػًض1357 .ش ،افساًِّایی از دًُشیٌاى کرد ،عخس حيل ،تُطحن :وطط ٔىسٌ.
ٔمٕىٓ ضطٔف ،ػزخس1345 .شً ،ین قرى در باغ شعر کَدکاى ،عخس ضطم ،تُطحن :حوتطخضحت ضيش وً.
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Abstract
Animals' stories or fables are one of the most effective and important
methods which creates more eagerness and keenness in reader to follow the
story events and result and transfer the ethical evil and good better; this is
because of the dreamy aspect of this type of stories. Many books have been
written in fables field and vast researches have been done as well but little
attention to Iran's children works paid; most of researches in the field of
fable are done on Iran's classic works such as Kalila and Dimna and some of
Attar's works. The present article is written with the aim of finding the
reaction of fable in selected works of four decades of Iran's children
literature. To achieve this, initially exact meaning of fable is analyzed. The
result of the research in four decades of Iran's children literature shows that
fables are manifested in those decades in different forms either in poetries or
in stories.
Keywords: story, children literature, poetry, animals, four decades.

