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  چكيده
هاي خيال است كه شاعران كودك و نوجوان در دورة معاصر، ترين صورتتشبيه از برجسته    

ي شناساند. در اين پژوهش كه با هدف بررسي سبكاي را نشان دادهبه كاربرد آن توجه ويژه
نوجوان صورت پذيرفته، تالش گرديده تا به كاربرد تصاوير تشبيهي در آثار ادبي كودك و 

شيوة توصيفي و تحليلي و با توجه به منابع بالغت سنّتي، به اين پرسش اساسي پاسخ داده 
شود كه كيفيت كاربرد تصاوير تشبيهي در آثار كودك و نوجوان چگونه است؟ لذا بعنوان 

جوان كشور، يعني مصطفي نمونه آثار شعري دو تن از برترين آفرينندگان آثار كودك و نو
نژاد، انتخاب گرديده و كاربرد تشبيه از جهت: ساختار، اركان، رحماندوست و افسانه شعبان

شبه و حسي و عقلي بودن، بررسي شده و در نهايت بسامد كاربرد آنها در تعدد طرفين، وجه
شبيه ر كاربرد تاي نشان داده شده است. نتيجة اين تحقيق ضمن اين كه بيانگجداگانه جداول

وجوان ن و انگيزي و تأثير بيشتر سخن در آثار كودكبعنوان ابزاري مهم در روشنگري، خيال
شده، پراكندگي تشبيهات گسترده و كار گرفتههاي ببهآن دارد كه نوع مشبه است، نشان از

ين ب دهندة تفاوتهاي سبكيفشرده و انواع تشبيه از حيث تعدد طرفين از جملة موارد نشان
هايي نظير حسي و مفرد بودن طرفين تشبيه شعر كودك و نوجوان از يكديگر است و خصيصه

هاي سنّي با شبه، و قريب بودن زاوية تشبيه از جملة موارد شباهت اشعار اين گروهو وجه
  يكديگر ميباشد.
شناسي، تصاوير تشبيهي، مصطفي رحماندوست، ادبيات كودك و نوجوان، سبكواژگان كليدي: 

  افسانه شعبان نژاد. 
                                                

  ).ahmoodi2009@gmail.commزبان و ادبيات فارسي دانشگاه زابل. (ـ استاديار گروه 1
  )..kychi@yahoo.comz. (زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زابل ـ دانشجوي كارشناسي ارشد2
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  مقدمه. 1
؛ ستشعر ا ة آن،قالبهاي عمد هاي مختلفي ارائه ميشود كه يكي ازادبيات كودكان به گونه    
در ادبيات شعر  .)137لتن:صاسكحكايت شعر، (» پيوند ميان شعر و كودكي بسيار نيرومند است«كه  چرا

 ودهي نميآزمادر اين زمينه طبعتاكنون آوران زيادي دارد و نام كاربرد فراواني كودك و نوجوان
و اين قالب را به عنوان ضمانتي براي ايجاد خّلاقيت در كودك و نوجوان و دادن ديدگاهي نو 

با اين حال ، )51دهريزي:ص(ادبيات كودكان و نوجوانان ايران، گودرزياند و متفاوت به آنان، مورد توجه قرار داده
 ي نيست. شعر كودكمناسب اين گروه سّن ،هر شعري به صرف اينكه ساده سروده شده باشد

ه به اين نكته نيز ضروري است هاي هنري خالي باشد، اما توجو نوجوان نبايد از صنايع و آرايه
   باشد. )26(يها بايد متناسب با قدرت درك هر گروه سّنكه كاربرد اين آرايه

كان ام ، ضمن اينكهكودك و نوجوان يشعردر آثار تشبيه شناسي كاربرد سبكي بررس    
ه به توانايي ساز توجزمينه ،ي را فراهم ميسازدعميق و دقيق به شعر اين گروه سّن نگاهي

شاعران در ادراك محدوديتهاي اين قالب ادبي براي بيان اهداف مورد نظر آنهاتها و قابلي، 
ي معيارهايي براي ارزياب ،ميتواند به تدوين و همچنين بودهمخاطبشان متناسب با قدرت درك 

ادبيات كودك ياري رساند ةت آثار در عرصكيفي .  
تالش ميشود تا با تكيه بر منابع بالغت سنّتي و با استفاده از روش در اين پژوهش لذا     

ت كاربرد كيفي :كه شودپاسخ داده  هابه اين پرسش هاي مورد مطالعهتحليلي در نمونهوتوصيفي
 آن در همة اين آثاركاربرد نوع و آيا  چگونه است؟ر كودك و نوجوان اشعادر  يتشبيهتصاوير 

  يكسان است يا خير؟
بدين منظور آثار شعري دو تن از برترين آفرينندگان آثار ادبي كودك و نوجوان در دورة      

هـ.ش) مورد 1342نژاد (و افسانه شعبان هـ.ش)1329معاصر يعني مصطفي رحماندوست (
شعري  ةنژاد و هفت مجموعخانم افسانه شعباناز  شعري ةشش مجموع بررسي قرار گرفت.

  .آقاي مصطفي رحماندوست
 ةسرود» باد اومد ،ابر اومد« :شعري ةها، مجموعقابل بيان اين كه از ميان اين مجموعه ةنكت    

 سگي بود« و »هاي نوازشترانه«، »فصل بهار بنويس« :يهاي شعرنژاد و مجموعهخانم شعبان
توسط نگارندگان مقاله بر صفحه نداشته و  ةآقاي رحماندوست شمار ةسرود »جنگلي بود

شعري كه  هايهمجموعكل در اين  دراند. گذاري شدهمبناي شروع صفحات شعري شماره

                                                
ــال كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مخاطبان -1 ــّني: س ــتان (گروه هاخويش را در چهار گروه س ي قبل از دبس

ان بيرستهاي ددورة راهنمايي (گروه د) و سال هاي پايان دبستان (گروه ج)،لآغاز دبسـتان (گروه ب)، سـا  هاي الف)، سـال 

 كند.بندي مي(گروه هـ) تقسيم
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شعري  ةيكصد و سي و دو قطعرا شامل ميشوند، در مجموع » الف، ب، ج و د«هاي سنّي رده
 ة:دو مجموعبرخي از قطعات شعري در در اين ميان، . مورد بررسي قرار گرفته شده است

بوده و دو مجموعة: نژاد، مشابه هم اثر خانم شعبان» جشن گنجشكها«و » آواز ةشيش«
  ميباشند.  هايي فاقد تشبيهسروده» من و خواب جنگل«و » هاجستم و واجستم«

شده، پراكندگي هاي بكار گرفتهبهة اين پژوهش نشان از آن دارد كه نوع مشبهنتيج    
ندة دهتشبيهات گسترده و فشرده و انواع تشبيه از حيث تعدد طرفين از جملة موارد نشان

 هايي نظير حسي وتفاوتهاي سبكي بين شعر كودك و نوجوان از يكديگر است و خصيصه
شبه و قريب بودن زاوية تشبيه از جملة موارد شباهت اشعار مفرد بودن طرفين تشبيه و وجه

  اين گروههاي سنّي با يكديگر ميباشد. 

  پژوهش ةپيشين. 1ـ1
ه محققان و پژوهشگران بررسي صورخيال در شعر كودك و نوجوان توجگرچه مدتي است كه 

ار ي در آثشناسي كاربرد تصاوير تشبيه، اما در زمينة سبكادبيات را به خود جلب نموده
شده در كودكان و نوجوانان تحقيق مستقلي مشاهده نشد. در تعدادي از پژوهشهاي انجام 

حيطة ادبيات كودك و نوجوان، بطور مختصر، كلّي و گذرا اشاراتي بدين مسأله شده است. 
اما در پژوهش  ) از جملة اين موارد ميباشند.1390)، و نجفي (1387)، فاطمي (1382ارمغان (
فاوتهاي با تكيه بر ت آن، انواع و اركان يتشبيهشناسي كاربرد تصاوير سبكبه بررسي حاضر 
ه شدنژاد پرداخته هاي شعري مصطفي رحماندوست و افسانه شعباندر مجموعه هاآن يكاربرد

    .كه در نوع خود كاري تازه ميباشد
اد از جهات نژشعبانكيفيت كاربرد تصاوير تشبيهي در آثار مصطفي رحماندوست و افسانه     

  زير قابل بررسي است: 

3به در تصاوير تشبيهي. نوع لغات مشبه  
مهمترين ركن تشبيه مشبهبه به است؛ زيرا با حذف آن ديگر تشبيهي در كار نيست. مشبه

هاي مورد استفاده در آثار بهشده در تصاوير تشبيهي كودك و نوجوان، با مشبهبكار گرفته
نيز با هم متفاوت ه هاي سنّي: الف، ب، ج، د، همچنين در آثار هر يك از گروهبزرگساالن و 

  است.
ها در سه حوزة: طبيعت، لوازم زندگي و انسان خالصه بهشده، مشبههاي بررسيدر مجموعه

  شود، كه در اين ميان بيشترين بخش آن مربوط به طبيعت است. مي

  . طبيعت1ـ3
   طبيعت به طور معمول به محيط زيست طبيعي يا حيات«ت: در تعريف طبيعت آمده اس     
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وحش، كوهها، جنگلها، سواحل و همة آنچه كه نفوذ انسان آن را تغيير نداده يا در برابر نفوذ 
. )102لح:صصا(بررسي عناصر طبيعت در كتاب فارسي دوم دبستان، عمل» انسان ايستادگي كرده است، اطالق ميگردد

ها، حيوانات و ساير عناصر در اين آثار به سه گروه: گياهان يا رستنيهاي طبيعت بهمشبه
  موجود در طبيعت قابل تقسيم ميباشد.

اند و بهتر است با عنوان رستنيها خوانده به قرار گرفتهگياهاني كه مشبه. گياهان: 1ـ1ـ3
. )1(ر.ك: جدول شده دارا هستندشوند، درجة دوم بسامد ـ بعد از حيوانات ـ را در اشعار بررسي

يرسد، به ذهن م» طبيعت«اين قسم از طبيعت كه تقريباً اولين چيزي است كه با گفتن واژة 
  در اشعار كودك و نوجوان در مقياس كوچك تصوير شده است. 

  مصطفي رحماندوست گاهي ساير عناصر موجود در طبيعت را به گياهان تشبيه ميكند:    

/ در اين سياهي شب/ تو نور غنچةستي/ بسان نش شب باغستاره آي ستاره / به «
  )8(چشـمة نـور، رحماندوست:ص » ميدرخشي از دور

ايم، مانند كه ما آنها را در حوزة گياهان قرار داده» باغ و غنچه«را به » شب و نور«وي     
كرده است. او گاهي براي زيبايي تصويرسازي، انسان يا اعضاي بدن او را به عناصر مرتبط با 

  عنوان مثال او در توصيف دختر ميگويد:رستنيها مانند ميكند، به

/ چه چشماي قشنگي/ توت فرنگيعيد دخترم/ لپ نگو  شبسيب سرخ و سفيد دخترم/ «
  )12، همان:صهاي نـوازشتـرانـه(» چشم نگو آسمونه/ آبي مهربونه

رحماندوست براي بيان احساسات و چيزهاي غيرقابل لمس آنها را تشبيه به گياهان     
  مينمايد تا براي كودك محسوستر شوند:

  )30(گـل لبـخـند و سـالم، همان:ص» اميد فرداستبوتة پدر با برف و سرما در ستيز است/ و دستش «

نژاد نيز تصويرسازيهاي زيبايي از طبيعت مشاهده هاي شعري افسانه شعباندر مجموعه    
  ميشود. براي نمونه در بيت زير وي با تشبيه خندة زيبا به گلِ انار ميگويد:

  )26نژاد: ص(شـيـشـة آواز، شعبان »هاي انارگلاي همرنگ روي لبم / خنده ميخزد آهسته بر«

  آورده است:» باغ آسمان«و يا در جايي ديگر با استفاده از اضافة تشبيهي 

  ) 15(همان:  »آسمان بروباغ پرنده شو، پرنده شو، پر از صداي بال شو/ سبكتر از نسيم صبح، به «

به در اشعار رحماندوست در مقايسه رستنيها در جايگاه مشبهشده ميزان در بررسي انجام    
  . )1(ر.ك: جدولنژاد بيشتر است با آثار شعبان

ناپذير طبيعت هستند، سهم بسزايي را در حيوانات كه جزء جدايي. حيوانات: 2ـ1ـ3
به بويژه در شعر خردساالن ايفا ميكنند. برخالف گياهان، حيوانات در پذيرفتن نقش مشبه
هندة دنژاد بخش بيشتري را به خود اختصاص داده و شايد اين امر نشاناشعار افسانه شعبان
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اين مطلب است كه وي بيشتر شاعر خردساالن است تا نوجوانان. در اشعار او عناصر سازندة 
  تصاوير تشبيهي، بيشتر از نوع كودكانه و ملموس براي كودكان ميباشد.

شود. وع حيوانات با در نظر گرفتن گروه سنّي مخاطب انتخاب ميدر آثار كودك و نوجوان، ن    
نژاد انواع پرندگان لطيف و هاي اشعار شعبانبهحيوانات در مشبه %95توجه است كه قابل

و يا خود  )26(همان:)، كبك 21نژاد: صداشتني مانند: پرستو (شـيـشـة آواز، شعباندوست
  به معناي عام آن ميباشد:» پرنده«

ــيــب    ــاغ سـ ــتجوي ب ــه جسـ   مـيـروم ب
  

ــدة مثــــل يــــك  ــرنـ   غــــريــــبپـ
  )9نژاد: ص(شـيـشـة آواز، شعبان

  او در جاي ديگري ميگويد:    
  تو هم كز ميكني گاهيكفترها در اينجا مثل 

  

  نگاهم ميكني اما نميدانم چه ميخواهي
  )32(همان:

  و بقية حيوانات هم اكثراً جزء حيوانات اهلي هستند، مانند:    

م، كوچك دلبزغالة ديك كوه، گله با چوپان به صحرا ميرود / مثل يك ها، نزدر ميان سبزه«
  )10(همان:» شادمان همراه آنها ميرود

  و يا در اين نمونه آورده است:
ــل  ــرّهمثـ ــت   ايبـ ــنه اسـ ــه تشـ   كـ

  

  ميـــــــروم بـــــــه جســـــــتجوي آب
  )13(همان: 

خردسال است، در حاليكه ونژاد به شعر كودكها همه مؤيد گرايش افسانه شعباناين نمونه
لي بود، سگي بود جنگ(ها در آثار مصطفي رحماندوست به حيواناتي مانند: ببر و پلنگ بهاين مشبه

  ، جغد يا شاهين تبديل ميشود و لطافت كودكانه در آنها رنگ ميبازد:)1رحماندوست:ص

(كـاش حرفـي بـزنـي، » غصه در دل تو آشيانه كرده است/ جغد ايي سـكـوت كـردهدلـخـور«

  )12رحماندوست: ص

اي لطيف است، مانند كرده، اما سپس و يا در نمونة زير ابتدا ماشين را به كبوتر كه پرنده    
  آن را به شاهين تشبيه نموده است:

ي از تيز ميرفت / كشاهين داشت / مانند بال و پر  كبوترماشين ما وقتي كه نو بود / مثل «
  . )48(گـل لبـخـند و سـالم، همان:ص» روزي خبر داشتچنين 

عالوه بر موارد ياد شده، طبيعت عناصر ديگري هم دارد كه . ساير عناصر طبيعت: 3ـ1ـ3
در هيچكدام از اين دو دسته گنجانده نميشود و بايد در عنوان ديگري مورد بررسي قرار گيرد. 

  ناصري مانند: آسمان، خورشيد، بهار، چشمه، كوه، دريا، باران ونظاير آن. ع
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(گـل لبـخـند ، خورشيد )10(اون كيه كه؟ اون چيه كه؟، همان:ص، باران )14(فـصـل بـهار بــنـويــس، رحماندوست:صبهار     

مورد استفاده در آثار  از جملة عناصر طبيعي )7هاي نـوازش، همان:ص(تـرانـهو ماه  )52و سـالم، همان:ص
به در جايگاه مشبه» باد«رحماندوست است. بعنوان مثال او در بيت زير با استفاده از عنصر 

  ميگويد:

 »با خود داشت الي الي آهسته بادگوشم خورد يك صداي آهسته / مثل پيش از آن به«
  )26(فـصـل بـهار بــنـويــس، همان:ص

  :به آورده استدر جايگاه مشبه» خورشيد و باران«هاي ي از واژهگيرو يا در بيت زير با بهره    

  )27(چشـمة نـور، همان:ص» من، با تواني بسياربارانم هايم پربار / همچو من، ذره خورشيدمهمچو «

جاي اشعار خود از ديگر عناصر طبيعت بهره جسته است. نژاد نيز در جايافسانه شعبان    
شده از عناصر طبيعي به كار گرفته )18(همان:و سايه  )52(همان:، ابر )48نژاد:صشعبان(شـيـشة آواز، دشت 

نژاد است. بعنوان مثال او در بيت زير خود را به خنديدن چشمه تشبيه توسط افسانه شعبان
  كرده و ميگويد:

  دلم ميخنديد چشمهمثل يك 
  

  دامنم غرق شقايق شده بود
  )40نژاد:ص(شـيـشـة آواز، شعبان 

  و يا در جايي ديگر با اشاره به لطافت نسيم آورده است:   
  هاشو، برو ميان درهنسيم شو،  نسيم

  

  هابرقص توي دره با صداي سبز برّه
  )14(همان:

  باالترين بسامد را به خود اختصاص ميدهد:» نسيم«در آثار وي 
  نســـيممـــن ســـبك بـــودم و ماننـــد 

  

ــن رود ــبك از دامـــ ــتم ســـ   ميگذشـــ
  )40(همان: 

بسامد اين عناصر طبيعي در آثار مورد بررسي به نسبت دو عنصر ديگر بيشتر است و در 
ر.ك: (مجموعة اشعار هر دو تن، تقريباً به ميزان مساوي يا نزديك به هم بكار گرفته شده است 

  . )1جدول

  . زندگي و لوازم آن2ـ3
اختة دست آدميان پردهمان چيزهايي است كه جزو طبيعت نيست و ساخته و لوازم زندگي

ها در درجة دوم بسامد و بهاست. در ساختار تشبيهات شاعران مورد بحث، اين دسته از مشبه
ه هستند، بهپس از طبيعت قرار ميگيرد. اين مشبهها گرچه انعكاس كمي دارند، اما قابل توج

ن حذف كرد، زيرا نميشود از كودك و محيط پيرامون او سخن گفت، اما لوازم زندگي را از آ
ويژه آنهايي كه كودك عاشقانه دوستشان دارد؛ مثل: بادبادك، عروسك، برف، قند و نظاير به
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برانگيزند؛ مثل: ابر، كالف، آينه و ديگر موارد . گذشته  آن و آنهايي كه هميشه براي او سؤال
 (ادبياتشداز آن، شعر كودك مثل همة انواع آثار خاص كودك، بايد از زندگي او گرفته شده با

  . )206اياغ:صكودكان و نوجوانان و ترويج خواندن، قزل
مانند كردن چيزي به آنچه كودك به آن عالقه دارد، همان هدف تقرير مشبه است در     

نژاد در جهت شناساندن كوه پوشيده از برف به خردساالن، ابتدا كوه ذهن او. افسانه شعبان
  تشبيه كرده و ميگويد:» ه نرم برفيكال«و سپس به » قندكله«بلند را به 

  ايــن كـــوه قــد بـــلـــنــد مـــنـــم   
ــيـــه؟   ــبـــيـــن چـ ــرم بـ   روي ســـ

  

ــبــيــــــــــه   ـّه  شــ   مــنــمقـنـد   كـل

ــيــه   كـاله  ــرفـــــــ ــرم بـــــــ   نـــــــ
  )21نژاد:ص(ارنگ ارنگ بگو چه رنگ، شعبان

ه ، ميشود اطمينان يافت ك»كالهي نرم«هاي قّلة آن به و برف» قندكلّه«با تشبيه كوه به     
تها اين تصوير با اين مشبهها در ذهن كودك تداعي مييابد.بهحداقل تا مد  

، ابر به پنبه )38(همان:، دشت به پيراهن گلدار )37نژاد: صشعبانشـيـشـة آواز، (تشبيه ماه به كالف     
هايي ديگر از اين نوع نمونه )5(سگي بود جنگلي بود، همان: ص، آفتاب به طال )12(چشـمة نـور، رحماندوست: ص

ميباشد. مصطفي رحماندوست در آثار خود به اين نوع كاربرد توجه بيشتري نسبت به افسانه 
  . )1(ر.ك: جدولنژاد نشان داده استشعبان

  . انسان3ـ3
در تصاوير تشبيهي شعر كودك و نوجوان جايي براي خود نگشوده  بهانسان در جايگاه مشبه

رنگي، آن هم در هاي شعري مصطفي رحماندوست نقش خيلي كماست. انسان در مجموعه
پا افتاده دارد. شايد دليل آن، اين مسأله باشد كه كودك و نوجوان سعي در تشبيهات پيش

انسانها در آن بيشتر نقش مشبه را ايفا هاي آن دارد، پس شناخت محيط پيرامون و انسان
به. انسان به معني بزرگساالن با رفتارهاي خاص خود براي كودكان پيچيده ميكنند تا مشبه

است. در نمونة زير شاعر خطاب به آسمان، آن را مادر خورشيد خوانده و سپس خورشيد را 
ايم:جموعة انسان قرار دادهبه را در زيرمبه دختر او مانند كرده است كه ما هر دو مشبه  

ــيــد   ــتــي مــادر خــورشــ   روزهــا هســ
  

ــد    ــي ــورشــ ــر خ ــت ــت دخ ــان   روي دام
  )40(چشـمة نـور، رحماندوست: ص

به قرار نگرفته و اين ويژگي نژاد، انسان به عنوان مشبههاي شعري افسانه شعباندر مجموعه
  . )1(ر.ك: جدول ميتواند شعر او را به شعر خردساالن نزديكتر سازد 

  . ساختار تصاوير تشبيهي4
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از اند، بنديهاي زيادي بر اساس و مبناهاي گوناگون ذكر كردهبراي تصاوير تشبيهي تقسيم    
  آن جمله: 

ت كه به اسمنظور از طرفين تشبيه، مشبه و مشبه. ساختار تشبيه براساس طرفين: 1ـ4
  تواند بر اين اساس انواع گوناگوني داشته باشد. از قبيل: تشبيه مي

  . از نظر افراد و تركيب طرفين 1ـ1ـ4
شده  ف بيانبندي تشبيه در كتب مختلف به صورتها و انواع مختلشرح اين نوع از تقسيم

 به مركب، اما ميتوان آن را به سه بخش: مفرد، مركب و مختلف (مشبه مفرد و مشبه) 27(است
  يا برعكس) تقسيم كرد و براي مفرد هم تقسيماتي قائل شد.

قبل از ادامه بحث بايد اين نكته را افزود كه تشبيه مركب و مختلف كمتر در تشبيهات     
كودك و نوجوان ديده ميشود و دليل آن نيز محدوديتهاي اين گروه سنّي است و يك شاعر 

  كودك و نوجوان بايد به اين نكتة مهم توجه داشته باشد.
نژاد مشخّص گرديد كه همة تشبيهات شعبان در بررسي آثار مصطفي رحماندوست و افسانه    

مورد استفادة آنان از نوع مفرد بوده، اما سه نوع: مفرد به مفرد مطلق، مقيد (هر دو مفرد 
مقيد) و مختلف (مفرد به مفرد مقيد يا مفرد مقيد به مفرد) بيشتر كاربرد داشته است. باالترين 

ميتوان گفت كاربرد تشبيه مفرد مقيد  طوري كهميزان بسامد متعلق به نوع مطلق است، به
بسيار قابل توجه نيست. بيشتر اين نوع تشبيهات مقيد به اضافه، آن هم به ضماير هستند. 

به عنوان جزيي از مشبهرا به» ما«عنوان مثال مصطفي رحماندوست در شعر زير ضمير به
  آورده و آن را مقيد كرده است:

(گـل لبـخـند و سـالم، » ت / هيچ چيزي به سر جايش نيستآشفته اس مـا دلِخانـه مـثل «

  )12رحماندوست: ص
    تري نژاد بسامد بيشبه مقيد به صفت در اشعار افسانه شعباندر اين ميان مشبه يا مشبه

. زيرا در شعر خردساالن با بيان صفت، توضيح بيشتري دربارة موصوف ارائه )2(ر.ك: جدولدارد 
  يتواند در القاي سريعتر تصوير تأثير داشته باشد:ميشود و اين نكته م

بـزغـالـة كوچك ها نزديك كوه، گله با چوپان به صحرا ميرود / مثل يك در ميان سبزه«
  )10نژاد: ص(شـيـشـة آواز، شعبان» دلم، شادمان همراه آنها ميرود

                                                
سخن پارسي، كزازي: )؛ (زيباشناسي 30)، (رسالة بيان بديع، فندرسكي: ص138البالغه، ديباجي: ص )، (بدايه19هاشمي: ص، (ترجمه و شرح جواهرالبالغهدر اينباره ر.ك:  -1

 ).48تجليل: ص، )، (معاني و بيان101مقدم: ص)، (معاني و بيان، علوي81ص
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ه ارائه يك بزغالبه مقيد به صفت است كه مشّخصات بيشتري را از ، مشبه»بزغالة كوچك«    
ميدهد، در نتيجه تجسم دقيقتري از آن در ذهن حاصل ميشود و يا در بيت زير با بيان صفت 

  به را مقيد ساخته است:مشبه» شاد«
ــزنم   ــه ميـ ــاد قهقهـ ــي شـ ــل كبكـ   مثـ

  
  كـــــوه از آواز مـــــن پـــــر ميشـــــود 

  )26(همان:
ژاد ندر بررسي مجموعة تشبيهات مقيد دو شاعر مشخص گرديد كه گرچه افسانه شعبان    

د استفاده نموده، اما باز هم بسامد اين نوع تشبيه در در جهت تفهيم مطالب از مشبهبه مقي
  . )2(ر.ك: جدولآثار مصطفي رحماندوست بيشتر است 

  . از نظر حسي و عقلي بودن طرفين2ـ1ـ4
به براي بندي ديگري نيز بر مبناي حسي و عقلي بودن مشبه و مشبهنش بيان تقسيمعلماي دا

 اند. برخي بر اين اساس تشبيه را بهتشبيه عنوان كرده و هر يك به نوعي آن را تفسير نموده
، اما غالباً آن را به چهار نوع: حسي به حسي، عقلي )28(انددو، سه يا چهار قسم، تقسيم كرده

  . )17(ترجمه و شرح جواهرالبالغه، هاشمي: صاند به عقلي، عقلي به حسي و حسي به عقلي تقسيم نموده
كاربرد تشبيه در شعر خردساالن و كودكان غالباً به تشبيهات تمام حسي محدود ميشود     

هاي ذكر شده در قسمت سوم اين وسات است. همة نمونهزيرا كودك تنها قادر به درك محس
به)، شواهدي براي اين ادعا هستند. تشبيه نوع دوم (عقلي به عقلي) كه برخي نوشتار (مشبه

هاي شعري ، در مجموعه)100مقدم: ص(معاني و بيان، علوياند از علما آن را بدون بالغت دانسته
  :شده، تنها يك نمونه كاربرد داشتبررسي

قفل دلخوري بدون گفتگو باز نميشود / قسم به دوستي / غول قهر و دلخوري در دل تو جا «
  )13(كـاش حرفـي بـزنـي،  رحماندوست: ص»نميشود

در تشبيه اضافي غول قهر و دلخوري، مشبه يعني قهر و دلخوري از نوع عقلي بديهي يا     
(زيباشناسي سخن پارسي، » يافت ميشودوجداني آن است كه به نيروهاي دروني در«وجداني است. 

وهمي «وهمي است كه در شمار تشبيه عقلي جاي ميگيرد.  -غول-به آنو مشبه )44كزازي: ص
وجود اينگونه )100مقدم: ص(معاني و بيان، علوي» به آن موجود واقعي نباشدنيز تشبيهي است كه مشبه .

ه تشبيهاتي كه درك آنها نيازمند تشبيهات در شعر كودك و نوجوان بسيار نادر است، چ
هاي بزرگساالنه هستند، شاعر را از يك فرصت طاليي براي سهيم كردن كودك در لذّت تجربه

  . )213اياغ: ص(ادبيات كودكان و نوجوانان و ترويج خواندن، قزلشعري محروم ميكند 

                                                
)، (زيباشناسي 58كدكني: ص)، (صورخيال در شعر فارسي، شفيعي57، جرجاني: صالبيانالبالغه في علماسرار)، (134البالغه، ديباجي: ص(بدايهعنوان مثال ر.ك: به -1

 ).291- 286)، (برابرهاي علوم بالغت در فارسي و عربي، طبيبيان: صص 94مقدم: ص، علويمعاني و بيان)،  (69)، (بيان، شميسا: ص43صكزازي: ، سخن پارسي
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    بيان، است  »شبيهترين نوع ترايج«به حسي كه تشبيه نوع سوم يعني مشبه عقلي و مشبه)

هاي كمي در آثار اين گروه سنّي دارد. تشبيه چيزي كه قابل درك با حواس نمونه )69شميسا: ص
يه نژاد تشبپنجگانه نيست، به چيزهايي كه محسوس است، موجه ميباشد. در اشعار شعبان

 كردن هاي مؤثر و مناسب براي ملموس و قابل ادراكمفاهيم ذهني به محسوسات، يكي از راه
آنها است. از جمله تشبيه دل به چشمه، كفتر، نسيم و يا بزغاله. بعنوان نمونه در ابيات زير او 

 كفتر«و»چشمه«را كه يك عنصر نامحسوس است به » دل«با استفاده از عناصر طبيعت، 
  تشبيه نموده است: » چاهي

ــمــهمثــل يــك    دلم ميخنــديــد چش
  وســــط درة ســــــــبــــز دل مــــن در

  

ــايق شـــده بود  ــقــــ   دامنم غرق شـــــــ

ــده بود چــاهي كفترمـثــل يــك     شــ
  )40نژاد: ص(شـيـشـة آواز، شعبان

، )69، شميسا: ص(بيان» نبايد ميبود«تشبيهات حسي به عقلي كه بنا بر نظر برخي محققان ادبي،     
 شماري دارد. در نمونة زيرهاي بسيار انگشتشده، نمونهبررسيمانند تشبيه نوع دوم در آثار 

به عقلي از نوع عقلي بديهي است:مشبه  

   )7(گـل لبـخـند و سـالم، رحماندوست: ص» خوابيعنيشعر شعر يعني ترانه، يعني باغ / شعر رؤياست، «

  )26(همان:» بد است بيماريو  رنجست / اخم مثل تيرگيمثل  غصهمثل  اخم«
  برانگيز است: نمونة زير نيز تأمل    

در  / داشت تصور سبزها را دوباره هم ميزد / يك نفر مثل يك باغ در زير ريزش باران/ پلك«
  .)22نژاد: ص(شـيـشـة آواز، شعبان» ذهن او قدم ميزد

از مشتركات آثار ويژة گروه سنّي كودك و نوجوان در بكارگيري عنصر تشبيه، فراواني     
گرفته ميزان كاربرد تشبيهات حسي به تشبيهات حسي به حسي است. در بررسي صورت

حسي در آثار هر دو شاعر نسبت به سابر تشبيهات، فراوان و نزديك به هم ميباشد و كمترين 
  . )3(ر.ك: جدول ز تشبيهات عقلي به عقلي داراست ميزان بسامد را ني

  . تشبيه از نظر تعدد طرفين3ـ1ـ4
بنديهاي متفاوت ديگري هم وجود دارد، اما در اين پژوهش آن براي تشبيه تقسيم

ده، شهاي بررسيهايي كه در اكثر كتب بياني ذكر شده و همچنين در مجموعهبنديتقسيم
  مورد توجه قرار گرفته است:  -هر چند اندك -هاي آن موجود بودهنمونه

بيان، شميسا: (» تشبيهي كه در آن يك مشبه را به چندين چيز تشبيه ميكنند«ـ تشبيه جمع: 

هاي اندكي دارد، اما در مقايسه با ساير شده، نمونه. تشبيه جمع در ميان آثار بررسي)126ص
  د بيشتري را به خود اختصاص داده است: تشبيهات، اين نوع تشبيه، كاربر
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ــاره ــت   چراغــهاي كــه مــثــل يــك سـ
  ميخــــــواد بيـاد پـايين منو ببــــــينه   

  

ــاغچــه گـلهـاي يـاس   مـثــل     تــوي ب

ــل ــثـ ــنه گـــليمـ ــيـ ــم بشـ ــنـ   رو دامـ
  )13نژاد: ص(ابـر اومـد بـاد اومـد،  شعبان

و بيشتر به  )4(ر.ك: جدولاما اينگونه تشبيهات در آثار رحماندوست بسامد بيشتري را داراست     
  شكل تشبيه حماسي يا تفصيلي است:

 گل گلستان، چون يك اللهو  ميخك/ چون سنبلو  سوسنبود، چون  شقايقاو چون «

» ـني و دلخـواهموزون بود پر مع شعربود، پر مـاجرا كـوتـاه / چون  داسـتانياو چون / 
  )33(چشـمة نـور، رحماندوست: ص

ن آن است كه در آ«اين نوع تشبيه را كه يكسان و مزدوج نيز مينامند ـ تشبيه تسويه: 
شواهد اين نوع تشبيه در آثار )107مقدم: ص(معاني و بيان، علوي» به يكيمشبه متعدد باشد و مشبه .

  ستفاده از تشبيه تسويه آورده است:مورد بررسي خيلي كم ميباشد. رحماندوست با ا

  )30(گـل لبـخـند و سـالم، رحماندوست: ص» را / از سر مهر آبياري كن او وخشك دلِ من  باغ«

   :است . او در جايي ديگر ميگويد» باغ خشك«به و مشبه» دلِ من، دلِ او«مشبه 
ــر مهر     ــالم از سـ   گــل لـبـخـنــد و سـ

  
ــدمهــاي پــــــــــــــدر ريـختم     زير ق

  )38(همان:

نژاد مانند كرده است. در شعر افسانه شعبان» گل«را به » لبخند و سالم«در اين نمونه نيز، 
  . )4(ر.ك: جدولتشبيه تسويه كاربرد ندارد 

يستيم اجه نظاهراً با ساختار تشبيهي مو«تشبيه اضمار يا نهاني آن است كه تشبيه مضمر:  ـ
. )130يسا: ص(بيان، شم» ولي مقصود گوينده تشبيه است و جمله قابل تأويل به جملة تشبيهي است

  از اين نوع تشبيه يك مثال در آثار رحماندوست يافت شد:
ي، همان: » اي / جغد غصه در دل تو آشيانه كرده استدلـخـوري سـكـوت كرده« (كـاش حرفـي بـزـن

  )12ص
ل عالوه بر تشبيه آشكار (جغد غصه)، دل را نيز به صورت نهاني و بدون ساختار در اين مثا    

اي تشبيه كرده است. اينگونه تشبيهات با توجه به شيوة غيرصريح بيان، بار تشبيهي به ويرانه
. در تشبيه زير شاعر غصه )119(زير گنبد كبود، نجفي: صاصلي ابهام هنري را در كالم بر عهده دارند 

  بصورت نهاني به آب مانند ميكند: را

 كسمن در دل حوض/ هيچ غصةقارقاري و سپس/ جاي او بر لب پرچين خاليست/ ميچكد « 
  )19نژاد: ص(جشن گنجشكها، شعبان» اينجا نيست

  كاربرد است. تشبيه مضمر در شعر دو شاعر بسيار كم    
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شبه عبارت از چيزي است كه قصد شده وجه«شبه: . ساختار تشبيه بر اساس وجه2ـ4
كي: (رسالة بيان بديع، فندرس» در آن چيز با هم شراكت دارند -بهمشبه، مشبه -باشد دو طرف تشبيه 

بيني مبين جهان«. اين مبحث يكي از مباحث مهم مقولة تشبيه ميباشد به اين دليل كه )31ص
شناسي نيز، شناخت نوآوري يا تقليد هنرمند است و در نقد شعر و سبك» تخيل شاعرو وسعت

و شايد به همين دليل است  )98(بيان، شميسا: صشبه صورت ميگيرد و تغيير سبكها بر مبناي وجه
  .)47(زيباشناسي سخن پارسي، كزازي: صاند خوانده» تشبيهجانِ«كه آن را 

نژاد، شبه در آثار مصطفي رحماندوست و افسانه شعبانانواع تصاوير تشبيهي براساس وجه    
  از سه جهت قابل بررسي است: 

  شبه . تشبيه از نظر حسي و عقلي بودن وجه1ـ2ـ4
در همة كتب  )67كدكني: ص(صور خيال در شعر فارسي، شفيعي شبه به دو قسم مفرد يا متعددتقسيم وجه

جايگاه مشخصي دارد. با توجه به محدوديتهاي سنّي گروه كودك و نوجوان، نقش  علم بيان
بندي ديگري اين شبه متعدد در تشبيهات ويژة آنان بسيار كمرنگ است. در تقسيموجه

  .) 51(معاني و بيان، تجليل: صشبه مفرد يا حسي و يا عقلي است وجه
  خردسال:كودك و  هايي از تشبيهات مفرد حسي در آثارنمونه    

(ابـر اومـد بـاد اومـد، » اناره گلِقشنگ و نازش رنگ  / تاجكدوم خروس؟ اون كه روي ديواره «

  )17نژاد: صشعبان
در اين تشبيه توصيفيِ زيبا و كودكانه، تاج خروس را به گلهاي سرخ انار تشبيه ميكند و     

  ت:شبه آن خميدگي اسميكند كه وجه كمان را به پلي ماننديا در نمونة تشبيهي زير رنگين
صـبــح شـد نــور ســرازيـر شــد از آســمـان / يك نفر از كوچة ما ميگذشت / روي دو «

  )44(شـيـشة آواز، همان: ص» كمانرنگيندستش پل 

  اي از تشبيهات مفرد حسي در آثار رحماندوست:نمونه

كس از هيچ /سفيده طالي/ مثل دهمرواريزده جوونه/ گل نگو  گلام/ يك توي دهان بچه«
  .)22هاي نـوازش، رحماندوست: ص(تـرانـه» اين قشنگتر/ جواهري نديده

را به صورت استعاره (گل) بيان نموده، اما در  -دندان -در اين مثال اگر چه شاعر مشبه     
شبه روشن و مناسب به مخاطب در فهم آن ياري ميرساند.به و وجهپي آن با ذكر مشبه  

  همچنين او در اضافة تشبيهي زير ابرها را در شكل و رنگ، به پنبه مانند نموده است:    
ــه ــه پنبـ ــر، لحظـ ــاي ابـ ــدهـ ــاي بعـ   هـ

  
  دركنـــار هـــم بـــاد و بـــرق و رعـــد    

  ) 12(چشـمة نـور، همان: ص
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كودك و خردسال و هم نوجوانان، تشبيه مفرد حسي بيشترين در اين آثار، هم در ردة سنّي     
سي هاي حشبهبسامد را داراست. گفتني است كه تمايل مصطفي رحماندوست به كاربرد وجه

  . )5(ر.ك: جدول شده، بيشتر بوده است نژاد در آثار بررسينسبت به افسانه شعبان

   شبه. تشبيه به اعتبار قريب يا بعيد بودن وجه2ـ2ـ4
بنديهاي گوناگوني آورده شده، در واقع همان زاوية تشبيه كه در كتب مختلف در تقسيم

ترتيب كه شبه به صورت قريب مبتذل و غريب بعيد است. بدينتقسيم تشبيه به اعتبار وجه
»ر است به  دورتر باشد، تشبيه هنريتهر قدر زاوية تشبيه بازتر باشد، يعني ربط مشبه و مشبه

باشد،  به واضحترد) و هر قدر زاوية تشبيه تنگتر باشد يعني ربط مشبه و مشبه(غريب بعي
  .)113(بيان، شميسا: ص» تشبيه غيرهنريتر است (قريب مبتذل)

شبه در آثار ادبي كودكان و نوجوانان بايد گفت كه بيشتر تشبيهات در مورد چگونگي وجه    
ن، از نوع تشبيهات قريب مبتذل بوده و از مورد استفاده در اشعار گروه سنّي كودك و نوجوا

ه است شبآن جايي كه يكي از داليل شگفت و بعيد بودن تشبيه، دور و ناشناخته بودن وجه
، معموالً اين ركن تشبيه )60(زيباشناسي سخن پارسي، كزازي: صو درك آن نياز به تالش و ژرفكاوي دارد 

ر ويژة بزرگساالن، شاعر تنها در ذكر تشبيهات در آثار اين مقطع سنّي ذكر ميشود؛ ولي در آثا
شبه است. در آثار گروه سنّي كودك و نوجوان نيز دليل ذكر نو و بكر ناگزير از بيان وجه

شده شبه همين است. اگر چه در اين آثار، كودكان و نوجوانان با تشبيهاتي غالباً شناختهوجه
، تشبيه اشك به )6هاي نـوازش، رحماندوست: صرانـهتـروبرو هستند، مانند: تشبيه گونه به سيب سرخ (

 )43نژاد: ص(شـيـشـة آواز، شعبانو يا تشبيه دامن پرگل به باغ قشنگ  )4(فـصـل بـهار بــنـويــس، همان: صشبنم 
وجوانان براي كودكان و ن -البته از نظر ما -و تشبيهاتي از اين قبيل، اما همين تشبيهات مبتذل

ل شبه باعث مخيزگي و لذّت است. بنابراين در آثار اين گروه سنّي ذكر وجهنو و سرشار از تا
» مانگيزي كالشبه باعث خيالعدم ذكر وجه«شدن كالم ميشود، برخالف آثار بزرگساالن كه 

شبه به اين معني نيست كه در اين آثار، . اما اين وضوح و ذكر وجه)68(بيان، شميسا: صميگردد 
در همة  شده وت وجود ندارد بلكه تازگي تشبيهات در همة آثار بررسيتشبيهات غريب و شگف

هاي سنّي خودنمايي ميكند و تشبيهاتي نيز هستند كه نه تنها براي كودكان و نوجوانان رده
اربرد نژاد در شعر زير با كبلكه براي بزرگساالن نيز تازگي دارند. بعنوان مثال افسانه شعبان

كه صداي پريدن زنجره آن را » گلي«و تشبيه مضمر خود به » دنشعرِ پري«اضافة تشبيهي 
  پرپر ميسازد، آورده است:

ــره  ــدن زنجـ ــعرِ پريـ ــد شـ   را خوانـ
  

ـــدايي  ــا صـ ــرد  بـ ــر كـ ــرا پرپـ ــه مـ   كـ
  )27نژاد،: ص(شيشة آواز، شعبان



  
  
  
  
  
   92زمستان-22شماره پي در پي -سيك شناسي نظم و نثرفارسي /٢٧٦

 

 

  و يا در جايي ديگر ميگويد:

 »هاي ناودانكوچهميچكم مانند او از آسمان/ با پاي خيسم ميدوم دراحساس كردم «
  )34(همان:

اند. همانند شد» كوچه«و » شعر«هايي هستند كه به در ابيات باال مشبه»ناودان«و » پريدن«    
شبه داراي شده هستند، اما وجهها (شعر و كوچه) در هر دو تركيب شناختهبهگرچه مشبه

شعرِ «شبه در تركيب ت كشف و انديشيدن را به مخاطب عرضه ميكند. وجهتازگي بوده و لذّ
بودن ، باريكي و جاري»هايِ ناودانكوچه«بودن و در تركيب تشبيهيِ ، سبكي و آسان»پريدن

 پا افتادههاي پيشآب در آنهاست. اما مشاهده ميشود كه اين شاعران توانمند با همين مشبه
، صداي پاها )13نژاد: ص(شـيـشـة آواز، شعباناند. تشبيه سيب به پرنده ردهتصاوير هنري زيبايي خلق ك

و يا تشبيه پلك به  )12(كـاش حرفـي بـزنـي، رحماندوست: ص، غصه به جغد )21(همان:به صداي پرِ پرستو 
  تشبيهات زيبايي از اين نوع هستند. )2(فـصـل بـهار بــنـويــس، همان: صلحاف 

گي و قابل درك بودن اشعار ويژة كودكان و نوجوانان به اين معني نيست كه البته اين ساد    
ناپذير نيروهاي زبان و الزمة سخنان بزرگ مخصوصاً پيامد اجتناب«كه  )29(اين آثار از ابهام

، تهي باشند، بلكه در اين آثار آنجايي كه شاعر مقدمه) 30(بالغت تصوير، فتوحي: صاست » شعر و مذهب
(عوامل  »به خواننده تأمل و تفكّر بياموزد«ايد ديني و مفاهيم انتزاعي درصدد است كه با بيان عق

عطش او را براي تدارك توجيه معناشناسي متن زياد «، و )82ايجاد ابهام در شعر معاصر فارسي، خواجات: ص
دبي كه معموالً با خود ابهام هاي ااز آرايه )27(ارزش ادبي ابهام از دو معنايي تا چند اليگي معنا، فتوحي: ص» كند
  همراه دارند، استفاده ميكند. اين ابهام ميتواند هنري يا غيرهنري باشد. را به
و  -تصاوير تشبيهي ناآشنا -عنوان مثال در نمونة زير شاعر به وسيلة كاربرد ابهام ادبيبه    

سعي در برانگيختن تأمل خوانندة كودك و نوجوان خود  -تصويرهاي انتزاعي-ابهام معنايي
  دارد:

ما همچو درختيم و برگيم / زندگيمان بهاري سالمت / فصل پاييز ما مردن ماست / تا «
  )50(چشـمة نـور، رحماندوست: ص» يـد بهـار قـيـامتبـيـا
زندگي، مرگ و قيامت از قبيل مضامين انتزاعي است كه شاعر با تشبيه آنها به بهار و پاييز،     

  برانگيزي ساخته است.تصاوير تأمل

                                                
هر كلمه، اصطالح، عبارت، جمله يا متني كه در هنگام مطالعه به درستي و با قطعيت فهميده نشود و ذهن مخاطب   -1

معنايي نامتعارف و يا فراتر از صورت آشنا و معمول خود داللت دهد، از مصاديق ابهام را به معنايي، چند معنايي يا به 

 .)16ها، شيري: ص م در پژوهشيت و انواع ابها(اهممحسوب ميشود 
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ه بخردسال، گاه با آوردن ابهامهاي ادبي ونژاد نيز به عنوان يك شاعر كودكافسانه شعبان    
عنوان مثال او با استفاده از ايهام براي ايجاد آموزش تأمل و تفكّر به مخاطبان خود ميپردازد. به

  ابهام شاعرانه سروده است:
من ته باغ كسي را ديدم/ كه به دستش سبدي خاطره داشت/ داشت در پاي چناري غمگين/ «

  )50نژاد: ص(شـيـشـة آواز، شعبان .»آواز قناري ميكاشت تخم
  مرغ، به قرينة قناري داراي ايهام است.واژة تخم به دو معني بذر، به قرينة كاشتن و خاية     

گونه تشبيهات داراي ابهام، به دليل محدوديتهاي ادراكي قابل ذكر است كه كاربرد اين    
  شمار است. گروه سنّي كودك و نوجوان اندك و انگشت

  جه شبه (گسترده و فشرده بودن). تشبيه بر اساس ذكر و عدم ذكر و3ـ2ـ4
بندي تصاوير تشبيهي به دو گروه: گسترده و فشرده (اضافة تشبيهي) نيز در مقولة تقسيم
شبه آن و شبه قرار ميگيرد. تشبيهي كه ادات تشبيه و وجهبندي تشبيه بر اساس وجهتقسيم

 ادات ذكر نشده شبه ويا يكي از اين دو ذكر شده باشد، گسترده و تشبيهي كه در آن وجه
باشد، فشرده خوانده ميشود. در آثار ادبي مربوط به كودكان و نوجوانان، با توجه به تفاوت 

هاي سنّي مختلف، پراكندگي تشبيهات فشرده و گسترده متفاوت است. هر توانايي درك گروه
 شبه وچه سنّ مخاطب كمتر باشد، كاربرد تشبيه كامل ضرورت بيشتري دارد و حذف وجه

ودكان (ادبيات كادات تشبيه در شعر اين گروه سنّي تصوير را مختل و فهم كالم را دشوار ميسازد 

  ).78دهريزي: صو نوجوانان ايران، گودرزي
نژاد او را بعنوان شاعر خردسال و كودك فراواني تشبيهات گسترده در آثار افسانه شعبان    

  به ما ميشناساند: 

(شـيـشـة آواز، » ميشكندها شده است / با صداي نفسِ پنجره دلِ آينه نازكدلِ من مثل «

  )20نژاد: صشعبان
    به (دلِ آينه)، ادات تشبيه در اين نمونة زيبا همة اركان تشبيه يعني: مشبه (دل)، مشبه

شبه (نازكي و شكنندگي) ذكر شده است، تا مخاطب بتواند تصوير مورد نظر را (مثل) و وجه
  .به درستي دريابد

  و يا در نمونة زير آورده است:

روز و شب مثل ابـر آب/ دوست دارم كه گندم بكارم / در كويري كه خشك است و بي«

  .)52(همان:» قـطـره بـر آنهـا بـبـارمبـهـاري/ قـطـره
در آثار مصطفي رحماندوست نيز اگرچه كاربرد تشبيه گسترده فراوان است و با ميزان     

اربرد تشبيه نژاد، ككاربرد تشبيه فشرده تقريباً برابر است، اما در مقايسه با آثار افسانه شعبان
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هاي فشرده در آثار رحماندوست بطرز محسوسي بيشتر به چشم ميخورد و اين در تمام نمونه
شده از اين شاعر در پژوهش حاضر مشاهده ميشود، كه نشانگر رايج و قابل درك بودن ذكر 

تشبيه فشرده براي گروههاي سنّي باالتر است و شايد يكي از اصولي كه حيطة كاري هر شاعر 
  . )6(ر.ك: جدولكند، توجه به همين اصل مهم باشد را مشخص مي

  ـ نتيجه5
ماندگاري  انگيزي وتأثير، خيالشده براي روشنگري، حسنتشبيه از مهمترين ابزار بكار گرفته

شناسي كاربرد تصاوير بيشتر سخن در ذهن مخاطب كودك و نوجوان است. در بررسي سبك
شدة گروههاي سنّي (الف، ب، ج و د) متعلق به مصطفي رحماندوست تشبيهي در آثار بررسي

ژاد مشخص گرديد كه كاربرد برابر عناصر طبيعت، لوازم زندگي و انسان در نو افسانه شعبان
ي و نيز تشبيهاتي با زاوية جايگاه مشبهي به حسبه، تشبيهات مفرد به مفرد، تشبيهات حس

  شبه حسي از جملة مشتركات اين آثار است. تشبيهيِ قريب و وجه
نژاد ن به گوناگونيِ نام حيوانات در آثار شعباناز جملة وجوه تمايز آثار اين دو شاعر ميتوا    

به، بكارگيري بيشتر انواع تشبيهات از نظر تعدد و گياهان در آثار رحماندوست در جايگاه مشبه
شرده نژاد و تشبيهات فطرفين در آثار رحماندوست و فراوانيِ تشبيهات گسترده در آثار شعبان

اي كه از بررسي حاضر شده، نتيجهه به توضيحات ارائهدر آثار رحماندوست اشاره نمود. با توج
ميتوان بيان كرد اين است كه دليل موفّقيت اين هر دو شاعر در عرصة ادبيات كودك و 
نوجوان، رعايت اصول شاعري متناسب با نوع مخاطب است، ولي اگر بتوان اين گروههاي سّني 

بندي كرد، عملكرد ز ديگر سو تقسيمخردسال از يك سو و نوجوان اورا به دو دستة كودك
نژاد و در حيطة ادبيات نوجوان خردسال از آنِ افسانه شعبانوبهتر در حيطة ادبيات كودك

  نصيب مصطفي رحماندوست است.

  به در تصاويرتشبيهيبسامد انواع مشبه -1جدول                             

                                    

بهمشبه  

  نام شاعر

  بيعتط
  لوازم

  زندگي
  مجموع  انسان

  حيوانات
رستني 

  ها
ساير 
  عناصر

مصطفي 

  رحماندوست
6  17  19  12  3  57  

  49  0  11  14  9  15  نژادافسانه شعبان
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  بسامد تصاويرتشبيهي از نظر افراد و تركيب طرفين -2جدول

  نوع تشبيه               

  نام شاعر

  مختلف

مفرد به   مجموع  مقيد  مفرد

  مقيد

مقيد به 

  مفرد

مصطفي 

  رحماندوست
7  12  29  6  54  

  44  8  18  7  11  نژادافسانه شعبان

  

  بسامد تصاويرتشبيهي از نظر حسي و عقلي بودن طرفين -3جدول

  نوع تشبيه
  نام شاعر

حسي به 

  حسي

عقلي به 

  حسي

حسي به 

  عقلي

عقلي به 

  عقلي
  مجموع

مصطفي 

  رحماندوست
44  

7  2  
1  54  

افسانه 

  نژادشعبان
38  

12  3  
0  53  

  

  بسامد تصاويرتشبيهي از نظر تعدد طرفين -4جدول

  مجموع  تشبيه مضمر  تشبيه تسويه  تشبيه جمع  تشبيه نوع  شاعرنام 

  11  1  2  8  مصطفي رحماندوست

  5  3  0  2  نژادافسانه شعبان

  

  شبهبسامد انواع تصاويرتشبيهي از نظر حسي و عقلي بودن وجه -5جدول

  مجموع  عقلي  حسي  نوع تشبيه           نام شاعر

  54  11  43  مصطفي رحماندوست

  47  11  36  نژادافسانه شعبان
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  بسامد انواع تصاويرتشبيهي از نظر گسترده و فشرده بودن -6جدول

  مجموع  گسترده  فشرده  نوع تشبيه  نام شاعر

  58  28  30  مصطفي رحماندوست

  57  39  18  نژادافسانه شعبان
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