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                  چكيده

ترين ياز آنجايي كه خيال محـور . تأليف است  ةمخاطب شناسي يكي از مسائل مهم در زمين
ردازي اسـت؛ تشـبيهات بكـار    پترين و شـايعترين ابـزار خيـال   عنصر شعري و تشبيه قدرتمند

بايد متناسب با سطح  و نوجوان توسط شاعران فعال دراين حوزه گرفته شده در شعر كودك
بديهي است توصيف و بررسي روند سير تشبيهات . درك و گروه سني مخاطبان كودك باشد

واند مطالب و يافته هاي ارزشمندي در اين باب  براي ما به تدر شعر شاعران موفق كودك مي
موضوع،  پژوهش حاضر بر آن است كـه پـس از   با آگاهي نسبت به اهميت اين . ارمغان آورد

آن بـا   ةجايگاه و اهداف شعركودك و نوجوان و همچنين رابطـ   نگاهي كلي به مباني نظري،
خيال او، به توصيف و تحليل روند سير انواع تشبيه استفاده شده  ةو ترسيم محدود مخاطب
مصـطفي رحماندوسـت،   : نوجوان كه عبارتند از از پنج شاعر مطرح شعر كودك و ي در آثار

جعفر ابراهيمي، افسانه شعبان نژاد، ناصر كشاورز و اسداهللا شـعباني  بپـردازد و يافتـه هـا و     
  .ا ارائه دهدرنتايج حاصل از آن

  
  كليديكلمات 

  يه مفصل، تشبيه مجمل، تشبيه بليغشعر كودك و نوجوان، تشب 

                                                 
 pouralkhas@uma.ac.irزبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقّق اردبيلي دانشيار.  1

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي.  2
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  مقدمه
طور عمد يـا  چوب و طرح مشخص بتني كه با چهارگونه مادبيات كودك عبارت است از هر«

صورتي كه كودك با آن ارتباط برقرار ميكند و ايـن   .غير عمد براي كودك آفريده شده باشد
، عواطـف و پديـد آمـدن لـذت زيبـا شـناختي شـود و        رابطه منجر به برانگيختن احساسات

 ؟ ك چيستادبيات كود(» .رواني روي كودك بگذارد و سبب شناخت او شود –تاثيرات خاص روحي 

شعر كـودك  «.ادبيات كودكان شامل قصه، شعر، نمايش، افسانه و داستان است ) 13ص: محمدي ،
گيـري از وزن و     سخني آهنگين است كه با تكيه بر وجوه صوتي و موسيقايي كلمات و بهـره 

قافيه و تكيه بر سادگي به زيبايي مضمون و معطوف و عنصر تخيل و ذوق زيبايي شناسي و 
  ) 287ص: پوالدي بنياد ادبيات كودك،(» .يي كودك و غريزة بازي او پاسخ ميدهدموسيقيا

برد تا حدي كه بـه زيبـايي كـالم       در شعر كودك عناصر شعري را بايد با احتياط به كار 
كودكان در «. آسيب نرساند و پل ارتباطي را كه شعر با كودك ايجاد كرده است، خراب نكند

ادبيات نبايد از اين تغييـر لحظـه بـه لحظـه واپـس      . ام هستندپي دگرگوني و دگرديسي مد
بـه كـودك   ) و تصـوير (بماند و كندي و در جا زدگي و عقـب مانـدگي خـود را از راه كلمـه     

 ،اي بـر ادبيـات كـودك و نوجـوان     مقدمـه  (».تحميل كند زيرا كودك مقاومت ميكند و به راه خود ميـرود 

  )3ص: سليماني
اي   ترين و وسيعترين ابزار كار شاعر، بـه معمـاري ويـژه     قدرتمندتشبيه به عنوان يكي از 

تشبيهات بكار رفته در شعر كودك بايد بديع و . نياز دارد كه تنها از يك شاعر خوب برميايد
بـديهي اسـت  كـودك در هـر گـروه      . نو، اما در محدودة خيال و تجربة  گروه سني او باشـد 

اي متفـاوتي دارد كـه ايـن تفاوتهـا در نـوع و شـكل       سني، ويژگيها و تواناييها و محـدوديته 
  .تشبيهات موجود در اشعار متناسب با هر گروه سني انعكاس ميابد

با در نظر داشتن مطالب ذكر شده و آگاهي به اهميت نقش تشبيه در ساخت و پردازش 
و تناسـب دو   شعر كودك و همچنين اهميت گروه سني مخاطب اين نـوع از شـعر و رابطـه   

مذكور، بايسته است به دنبال كشف و شـناخت اصـول و معيارهـايي در روش كـاربرد      مؤلفة
براي رسيدن به چنين معيارهايي ميتوان به توصـيف و  . تشبيه در شعر كودك و نوجوان بود

خـود   تحليل روند سير تشبيه در آثاري پرداخت كه موفق به برقراري ارتبـاط بـا مخـاطبين   
، )1385(اگرچه افرادي همچـون ارمغـان  . اند   سازي رسيدهبه يگانه هااند و در تعامل با آن   شده

درآثار پژوهشي خود به توصيف و نمايش صور خيـال  )  1391(و نجفي) 1385(شريف نسب
اند اما تا كنون تحقيقي مستقل در مورد توصيف و تحليل روند سير  در شعر كودك پرداخته

به همين منظـور، در  ايـن جسـتار    .  ه استانواع تشبيه در شعر كودك و نوجوان انجام نشد
و  شرح رابطة كاربرد صور خيال بـه ويـژه   » تشبيه«، انواع »كودك و نوجوان«پس از تعريف 
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تشبيه با محدودة فهـم خيـال مخاطـب كـودك، در مهمتـرين بخـش پـژوهش،  بـا آوردن         
تشـبيهات  شواهدي از اشعار پنج شاعر مشهور كودك و  نوجوان به  توصيف  و  بررسي ايـن  

در گروههاي سني مختلف كودك پرداخته شده است و با ارائة مثالهايي ازشـعر آنـان، رونـد    
شـاعران  . شده استسير كاربرد انواع تشبيه متناسب با گروه سني كودك توصيف و بررسي 

مصطفي رحماندوست، جعفر ابراهيمي، افسانه شعبان : مورد بحث در اين پژوهش عبارتند از
هاي سني الزم به ذكر است از آنجا كه بررسي همة گروه. اورز و اسداهللا شعبانينژاد، ناصركش

گيري از اين تحقيق ضـرورت دارد الجـرم   براي نتيجه) هر گروه  حدود پنج كتاب -نه گروه(
  .اي از آثار پرداخته شده استبه حجم نسبتا گسترده

  
   كودك و نوجوانگروههاي سني  كتابهاي شعر 

اي هنگـام     هـر پديـده آورنـده   .    تأليف اسـت  ةكي از مسائل مهم در زمينمخاطب شناسي ي«
مخاطب مفروضي داشته باشد  نگارش اثر خود، بايد به مخاطب بينديشد و در نهان و آشكار، 

اهميـت  (» .به خوبي ارتبـاط برقـرار كنـد    او كند هر چه بيشتر او را بشناسد تا بتواند با    و سعي

هـاي مختلـف دوران رشـد بـه ويـژه،         فراگيـري مرحلـه   )180 ص: محمـدي رفيـع  ودك، واژگان پايه در شعر ك
مهارتهاي زباني و شناختي كودك  در هر يك از اين مراحل  و رابطـة آن  شناسايي و تحليل 

ايـن امـر ذهـن    . استاي با گوش دادن، خواندن و فهميدن شعر از چالشهاي مهم بين رشته
ات فارسي، علوم تربيتـي و روانشناسـي، علـوم كتابـداري و     هاي زبان و ادبي   متخصصان حوزه

 .    اطالع رساني را به خود مشغول داشته است
كتابهـاي مخصـوص    گوناگونهاي    كانون پرورش فكري كودك و نوجوان براساس مؤلفه   

 : يكندهاي زير تقسيم مكودكان را به گروه
  )بل از دبستانلهاي قسا( گروه الف، -

 گروه الف و ب -
  )سالهاي اول و دوم و سوم دبستان(  روه ب،گ -
 گروه ب و ج -

  )پاياني دبستان هايسال(  گروه ج ، -
 گروه ج و د -
  )سالهاي راهنمايي(  گروه د، -

 گروه د و ه   -
   )سالهاي دبيرستان(گروه ه،  -
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اينك با توجه به انواع تشبيه يعني تشبيه مفصل، تشبيه مجمل، تشبيه بليغ به بررسي ايـن  
  .ت در گروههاي سني مختلف ميپردازيمنوع تشبيها

  
  تشبيه مفصل

اشعاري كه حـاوي ايـن    .شبه در آن ذكر شده باشد تشبيه مفصل گويند به تشبيهي كه وجه
اي به نام ادبيات و شعر ميتواند تربيـت  نوع تشبيه باشند درمراحل نخست رويارويي با مقوله

شاعر نظـر ميكنـيم درمييـابيم كـه هـر      وقتي بر اشعار اين پنج . ذهني الزم را به وجود آورد
انـد كـه بـا    كدام از شعرا به تناسب گروه سني مخاطبان خود دست به خلـق تشـبيهاتي زده  

. خوبي در ذهن مخاطب جـاي دهنـد  اند كالم خود را بشبه توانسته گيري از وجود وجهبهره
ي كودكـان و  گونه شگردها شاعراني كه قصد آفرينش ادبي را بـرا ت با دقت در اينبديهي اس

در نگـاهي اجمـالي ميتـوان گفـت در     . نوجوانان دارند، ميتوانند مسير درست را طـي كننـد  
ند و همگي مأنوس، نزديك و كامال حسي به و وجه شبهگروههاي سني پايين، مشبه و مشبه

بـه بيشـتر ميشـود و    ميـان مشـبه و مشـبه    ةهاي سني باالتر ميرسيم، فاصـل هر چه به گروه
لغات كودك افزوده ميشـود   ةمايد هر چه بر گنجيننور وجه شبه الزامي مياينجاست كه حض

تر و زيبـاتر ميشـوند اكنـون بـا     تر چند اليهانگيزو دنياي او گسترش مييابد، تشبيهات خيال
  :هايي از هر گروه به شرح بيشتر اين مطلب ميپردازيممثال ةارائ
  

  )الف و ب(و ) الف(گروه سني 
  ....نخ قاليچون / باريكهگاهي / هي هالليگا/ )ماه(گاهي كامله 
  ..... كودكي خوابه/ ماهتوي تاب / تابهمثل يه / هواگاهي تو 

  )نيشعبا ماه نو نگاه نو، (.تيرهاي اونه/ سنگهاي شهاب/ كمونهمثل / خمگاهي ميشه 
يواشـتر بـزن آخـر مـن     .../ سـرخ و سـياهم  / ، زرد و سفيدمماهم ، مانندمن گرد هستم

  )براهيميا من؟،چيستم (.توپم
ارنـگ   (.قوي پنجه و بـزرگ / مهربون و با وفا/ سگي مثل ببر و گرگ/ سگي باهوش و زرنگ

  )نژادشعبان ارنگ بگو چه رنگ،
. ميبينيم كه ذكر وجه شبه براي درك تشبيه در اين گروه سني ضروري به نظر ميرسد  

هـايي هسـتند كـه    شـبه باريك بودن، در هوا معلق بودن، خم بودن، گرد و بزرگ بودن وجه 
از تشبيهات فوق را بدون ذكر وجه  براي كودك گروه سني الف ملموس هستند اگر دو پهنه

بـه هـر دو بـراي كـودك     شبه در نظر بگيريم خواهيم ديد، در عين حال كه مشـبه و مشـبه  
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بـه همـين منظـور    . بين آنها اختالل ايجـاد ميشـود  ة ملموس و آشنا هستند، در كشف رابط
  .هاي آنها بر دوش ميكشدفت بار اصلي را در اين تشبيهات وجه شبهميتوان گ

  
  )ب و ج(و ) ب(گروه سني 

 مـاه نـو نگـاه نـو،     (.است مهربانبا همه  مادرهميشه مثل / زيباي من فكر پرندگان است درخت
  )شعباني

، باغچون / در تو كنم پرواز/ من چون كبوترها/ پهناور و دلباز /)كتـاب ( آسماني توچون 
 ص:ابراهيميخورشيد اينجا، خورشيد آنجا، ( درياييمانند / پر موج و پهناور/ زيبايي كوهچون / نگينير

7 (    
/ استسارآب چشمهمانند / پاك و جاري مادر منچون / ها را دوست دارممن چشمه 

 پر برگ و بار هادست شاخهمانند / دستهاي مادر منچون / ها را دوست دارممن شاخه
  )ماه، شعباني پولك (.است

  )شعباني آخرين پرنده آزاد، (.گرفت دود و دم/ هايشانلوله/ اژدهامثل / هاكارخانه
  )شعباني آخرين پرنده آزاد،(آب رود مثل / صاف و صاف و صاف/ شعر و قصه بود/ پر از زندگي

مفاهيمي چون مهرباني، پهناوري و دلبازي؛ . در اين مثالها وجه شبه قدري دورتر شده است
رنگيني، زيبايي و پر موج و پهناوري؛ رواني و صافي و پر برگ و باري و پر دود و دمي؛  وجه 

كـه نسـبت بـه گـروه اول دنيـاي      )ب و ج(و ) ب(هايي هستند كه براي مخاطب گـروه  شبه
اما در عين حال هنـوز دو سـوي تشـبيه امـوري نزديـك و      . تري دارند، قابل فهم استوسيع

  .حسي هستند
  

  )ج و د(و ) ج(گروه سني 
  .... كولي غريب و خالكوبمثل يك / داركوبميرسد يك / از مسير جنگلي تنگ غروب

  هاي كـال،  گردو بوي (را ماندگار  ند آن نقش دلكمي/ باران بهارمثل / تق تق تتقبا نوكش 

  )كشاورز

/ پر معني و دلخواهبود  موزون، شعرچون / پرماجرا ، كوتاه/ )شـهيد (بود داستانيچون 
    )رحماندوست چشمه نور،(... از گلبرگ زيباتر/ از گل بود وشبوترخ

هواي و پاك چون / صميمي و بدون خش/ هاي مهپنبهشبيه / اي استپرنده صداي تو
  )14ص:كشاورز هايشان سالم،ميوه.(ده
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هايشان ميوه(. ستجادو يا معمامثل / است پر رمز و رازسخت او .../ حيوان عجيبي است  گربه

  )19ص:كشاورزسالم،

  )كشاورزبوي گردو هاي كال، (.خرچنگمثل  دزچنگ مي/ بغضيدر گلويش باز 
تشبيه قدري بازتر ميشود  ةهمچناني كه پيشتر گفتيم زاوي) ج و د(و ) ج(با ورود گروه سني 

ود؛ بدون حضور وجه شبه هيچ تصـوير  شبراي مثال وقتي شهيد به داستان يا شعر تشبيه مي
رد يا در مثالهاي ديگر ارتباط بين داركوب و كولي و بغض گين شكل نميانگيزي در ذهخيال

آنچه تا كنـون بـا مثالهـاي    . يردگو خرچنگ تنها با بيان وجه شبه در ذهن مخاطب جاي مي
هاي سني باالتر وارد ميشـود از  ارائه شده آشكار ميشود، اين است كه هر چه كودك به گروه

شـعر ايـن   . تـر شـده اسـت   مور دور از دسترس آمـاده سوي اين شاعران ذهن او براي درك ا
اي نـو بـه   شاعران با روند جاري خيال و نگاه هنري جهـان را بـراي مخاطبانشـان از دريچـه    

  . تصوير ميكشد
  

  ) د و ه(و ) د(گروه سني 
حـاال  / اي كـه رفتـه از يـاد   آن كلبه/ اي گرم و صميميكلبهچون / بود روزهاي باصفاآن 

  )36ص:ابراهيمي سبز پوش مهربان، .(شده خيلي قديمي 
 ،تكه از دريا(. را مآرزوي رنگي/ كن رنگين كمانمثل يك / م راقصه دلتنگي/ بشنو! آه اي پروانه

   )20ص:شعباني

سر بـه گـوش   / كنار هـم  زن چندمثل / انديستادهزير باد ا/ بيددر ميان كوچه چند 
  )10ص:ابراهيمي بوي گنجشك، (.اندنهاده

   )18ص :ابراهيمي رازهايي در باد، (.روييدندهاي بيد بر شاخه/ هايي كاليوهم، چون كهاگنجش
هايي كه آورديـم، بـه ايـن    ها در گروه سني مختلف و نمونهبا مروري بر سير وجه شبه  

هاي سني، تشبيه مفصل از سوي شاعران بكـار گرفتـه شـده    نكته ميرسيم كه در تمام گروه
اين نكته است كه، هر چه وجه شبه در قالب تشبيهي براي  اما آنچه قابل تاكيد است،. است
براي فهم بهتر . هاي سني باالتر آمده به صورت چند اليه و چند وجهي ارائه شده استگروه

ذكر شـده اسـت بـا    ) الف(را كه در گروه سني » لپ به سيب سرخ«اين نكته ميتوان تشبيه 
 .آمده است مقايسه كرد) د و ه(و ) د(كه در گروه» روزهاي باصفا به كلبه«تشبيه 
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  تشبيه مجمل
معـاني و بيـان،   ( به تشبيهي كه وجـه شـبه در آن ذكـر نشـده باشـد، تشـبيه مجمـل ميگوينـد        

انگيـز بـودن آن   ميدانيم كه لذت ادبي درگرو آن است كه مخاطب درشعر و خيـال )68ص:شيمسا
اگر شاعر مجـالي  . دا كندشريك باشد و بتواند به كشف و دريافت روابط ميان اشياء دست پي

 ةشعر در نظر گرفته باشد لذت ادبـي مطالعـ  ة رزي او درعرصل ومخاطب و خياة براي انديش
بـه ايـن طريـق    . يكي از اين شگردهاي شاعرانه حذف وجه شـبه اسـت  . شعر فراوانتر ميشود

مخاطب خود به دنبال اين موضوع ميرود كه ادعاي همانندي بين دو پديده يا شـيء از چـه   
حال اگر مخاطب كودك باشد، اين جريان بايـد بـا دقـت و باريـك     . يزي ناشي شده استچ

زيرا ممكن است كودك نتواند ارتباط درستي با تصوير شعر برقـرار  . بيني فراواني انجام شود
فرهنگي گسترده بايد بتوانـد در ذهـن كـودك     ة از سوي ديگر شعر به عنوان يك رسان. كند

شعري از ميان صور خيال، تشبيه مجمل به كار رود، زمينـه بـراي    جاي باز كند حال اگر در
تخيل كودك و تمرين و تربيت ذهني او فراهم ميشود تا خود به سوي كشف چرايي ارتبـاط  

در ادامـه  . به برود كه طبيعتاً در اين فرآيند تخيل خالق او رشد خواهـد كـرد  مشبه و مشبه
ـ    ايي آورده شده كه حاوي برخي روشهاستهمثال  ة تا كودك را متناسب با سـنش بـدون ارائ

در آثار پنج شاعر مـورد بحـث   . وجه شبه به كشف پيوند هنري ميان اشياء راهنمايي ميكند
  .اين روند را پي ميگيريم

  
  )  الف و ب(و ) الف(گروه 

كـاله  / روي سرم ببين چيـه  / منم كله قندشبيه / قد بلند منم كوهاين / سنگ، سنگ كوه
  )21ص:دارنگ ارنگ بگو چه رنگ، شعبان نژا (. نرم برفيه
تمام آن زيادم / ولي خيلي بزرگ و چاق/ آدم بود قلبكه شكل / از مامان سيبيگرفتم 

  )كشاورز پر زرد قناري،(. بود

  .... پول ةيه سك/ سكهگاهي چون .... پر از شيريني)/ ماه( سينيگاهي چون 
  )شعباني ماه نو نگاه نو، .(ياسه  يك گل/ هر ستاره هم/ داسهمثل يه / گاهي به چشمم

از سوي شاعران خلق شـده بودنـد،   ) الف(در تمامي تشبيهات مجمل كه در گروه سني  
از آنجـا كـه اولـين گـام در     . به بودبدون استثناء، وجه شبه تنها شكل ظاهري مشبه و مشبه

ار اين شـاعران  در آث. تداعي اشياء در ذهن از سوي صورتهايي است كه بر بينايي تكيه دارند
دو سويه تشبيه بر شكل ظـاهري اسـتوار   ة گام اول براي تربيت ذهني كودكان و كشف رابط

  . خوبي اين امر مشاهده ميشودهمچنان كه در مثالهاي باال ب. ستا
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  )ب و ج(و ) ب(گروه 
 سـگي بـود، جنگلـي بـود،     (.گـل كـرد و خنديـد    / گلـي زرد مثـل  / تابيـد  خورشيد/ باران كه افتاد

  )14ص:تدوسرحمان
ميـرود بـاال و   / تـوي دسـت انـداز صـحرا    / ماشيندر خيالم مثل / فرغون كهنهميشود 

 )24ص:شعبان نژادها، چتري از گلبرگ.(پايين

خورشـيد اينجـا، خورشـيد آنجـا،      (.پرواز زيباست / اطراف آلونك/ ستهواپيمامثل / زيبا سنجاقك

  )18ص:ابراهيمي
بـوي گنجشـك،    .(ردكـا مي پنبهباز / ها انگارشاخه روي/ مثل پنبه ميبارد/ كله گنجشكي برف

  )ابراهيمي
سـگي  / دلنشين بود همه جـا / دشبهتر از آن نمي/ طالمثل  آفتابش/ اي بودرود آن نقره
  )رحماندوست ترانه هاي نوازش،(. بود،جنگلي بود

نـاز   ةخنـد / )كـودك (اي گـل شـگفته  مثـل  / يكنصبح كه باز مي/ را به لب خنده ةغنچ
  )5ص:ابراهيمي ورشيد اينجا، خورشيد آنجا،خ .(نيكمي

مثـل   هايـت گريـه / گلهاستمثل  هايتخنده/ ام ميخوانم االنگفته/ شعر زيبايي برايش
  )12ص:زمين ما، دل ما، شعباني(باران

  )پولك ماه، شعباني(. كتاب كودك/ كتاب شعر ميخواند/ گل كوچكچون / كنارم دختركي

ز وجه شبه قرار گرفتن شكل ظـاهري مـد نظـر شـاعر     در مثالهاي باال ميبينيم كه هنو  
وجـود دارد و هـم   )الـف و ب (و ) الف(است در اين گروه سني هم بخشي از شگردهاي گروه 

ويم؛ يعنـي بـا تشـبيه سـنجاقك بـه      شـ وجه شـبه مي  ةديگري در عرصة آرام آرام وارد حيط
ايي ترغيـب و گـاهي   هواپيما و يا خورشيد به گل زرد، كودك به استفاده دقيقتر از حس بين

هاتي نظير گريـه  يدر تشب. غير شكلي فراهم شده است هاينيز زمينه براي دريافت وجه شبه
بـه سـوي    به باران، خنده به شكفتن گل، و كودك به گل مسير گذار كودك از حس بينايي

  . شودتصاويري ذهنيتر آماده مي
  

  )ج و د(و ) ج(گروه سني 
مـار   نـيش مثـل  / بـرروي سـاعت   عقربـه / ار ميشـد در دلش تكر/ »يداپس كي مي« ةجمل

  )كشاورزبوي گردو هاي كال، .(ميشد
  )كشاورز، ، تكه اي از مهتابچكه آواز.(فانوس توي روستامثل يك / امشب ميشد چراغ خانه ماه
  )كشاورزتكه اي از مهتاب، چكه آواز ، (.كه افتاده بيرون از آب/ است ماهيمثل يك  دلم
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چون يـك گلسـتان   / چون ميخك و الله/ چون سوسن وسنبل/ دبو شقايقچون )شـهيد (او
   )33ص:رحماندوستچشمه نور، .(گل

آهـويي   آهوبه شكل يـك   تكه ابري/ تكه ابري سفيد پيدا بود/ در دل آسمان آبي رنگ
  )ابراهيميآب مثل سالم، (.كه ميان صحرا بود 

ايـن   بـه شـكل  / هـاي مـن  غصـه چقـدر  / هاسـت دلـم ميـان باغ  / براي گفتن از كـالغ 
  )34ص:كشاورز، !آه پونه(.كالغهاست

تا كـه شـد   / كم كمك گل كرد و زيبا شد/ دانهزد جوانه مثل يك / ابريشم آرزوي كرم
  )24ص:شعبانيزمين ما، دل ما، .(يك روز پروانه

در اين گروه سني هنوز تعداد اندكي از تشبيهاتي كـه از جهـت شـكل ظـاهري آفريـده      
كه به سوي فاصله گرفتن از اين نوع تشبيه در از گروه سني اما حركتي . اند، وجود داردشده
بـدون آن كـه وجـه شـبهي     . خوبي پرورده شده استغاز شده بود، در اين گروه سني بقبل آ

اي اسـت بـراي   و ايـن خـود زمينـه   . ذكر شده باشد، غصه مثل كالغ ميشود و آرزو مثل دانه
ديگر اينكه طرفين تشبيه در ايـن   ةنكت. ساخت تصاويري كه در گروه سني بعد خواهيم ديد

تصاوير بر اساس شـباهت  ) الف و ب(و ) الف(حال آن كه در گروه . گروه سني اكثرا جاندارند
  .بين اشياء خلق شده بود

  
  د و ه(و ) د(گروه سني 
   )12ص:راهيمياب سبز پوش مهربان، (.رو به سوي باغ گلها ميپرند/ شاپركمثل جفتي  چشمهايت

فصـل خـون مهتـاب،    .(سـنگ مثـل   دلهاي دشـمن ميشود / ون و روز جنگت فردا روز خسه

  )11ص:يميهابرا
  )40ص:شعبان نژادشيشه آواز، (.شده بود كفتر چاهيمثل يك / سبز ةدروسط در دل من
   )32ص:ابراهيمي سبز پوش مهربان، (  .درهوابود شعريانگار/ رفت در بادمي ايپروانه
 خورشـيد اينجـا، خورشـيد آنجـا،     .(لحظـه هـا شـاد بـود و پاينـده     / شيرين بـود  قصهمثل  زندگي

  )14ص:ابراهيمي
 رازهـايي در بـاد، تهـران،    (.بـه چـاي مهربـاني دعـوتم كـن     / پـاييز تنگ است مـادر، مثـل    دلم

  )28ص:ابراهيمي
 فصـل خـون مهتـاب،    (.زنـدان بالسـت  مثـل   دنيـا بي تـو  / خون تو برخاك خشك كربالست

  )29ص:ابراهيمي
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از  اي تكـه (به باال رفـت  بادچون / سرسبزية ازتپ/ يك روز به صحرا رفت/ مريمبا مادر خود 

  )46ص:نيشعبادريا، تهران، 
خوبي گوياست كه شاعران مخاطب خود را دراين گروه سني به پرورش و تربيت ا بهمثال 

جـه شـبه   كـه و اند در اين مثالها با وجود آندهذهني الزم جهت دريافت صورتهاي خيال رسان
مربوط اسـت امـا سـاختمان شـعر و     نا سوي تشبيه گاه دو امر به ظاهر ذكر نشده است و دو
 ةخوبي به كشف و درك الزم درپهنـ يزي شده اند كه مخاطب ميتواند برجمالت به نوعي پي

دل دشمن به سنگ، پروانه به شعر، دل به پاييز، دنيا به . خيال اين نوع تشبيهات دست يابد
همچنين ميان شعر  تشبيه شده است و پل ارتباطي ميان دو ركن اصلي تشبيه و. ..زندان بال

سوي ميتوان گفت تشبيه مجمل يك گام بطور اجمالي ب. و ذهن مخاطب بخوبي برقرار است
ارتباط خالق و هنري با جهان برميدارد و كودك را به عنوان مخاطب خود آرام آرام بـا ايـن   

اين حركت همچنان كه پيش از اين گفتيم از تشـبيه شـكل   مسير . ندكنوع دريافت آشنا مي
ايي تازه وارد قلمرو تشبيه هظاهري طرفين تشبيه آغاز شد و درگذر از هر گروه سني دريافت

بـه از سـوي   هاي پنهانتري از ماهيت مشبه و مشـبه به نحوي كه درنهايت به درك اليه. شد
  .ه اوج خود برسداين روند ميتواند در تشبيه بليغ ب. كودك انجاميد

  
  تشبيه بليغ

معـاني و بيـان،   (. تشبيهي كه در آن نه وجه شبه ذكر شود و نه ادات تشبيه، تشبيه بليغ نام دارد

زيرا ادعاي هماننـدي  . ترين ساختار تشبيه در تشبيه بليغ يافت ميشودانگيزخيال )69ص:شميسـا 
سـي  ره آثار اين شاعران مـورد بر ؛ با نگاهي بسدربه به حد اعالي خود ميميان مشبه و مشبه
امـا بـه لحـاظ     .هاي سني، تشبيه بليغ وجود داردد كه در تمامي گروهشواين نكته آشكار مي

ميـرويم، تعـداد   ) ج و د(هر چه بـه سـوي گـروه    . ها تفاوت وجود داردبسامد آن ميان گروه
نيـز تفاوتهـايي   بر تفاوت بسامدي در ساختار تشبيه بليغ ود؛ عالوهيشتشبيهات بليغ بيشتر م

  .ردازيمپها و با ذكر مثال به توضيح آن ميود كه به تفكيك گروهشديده مي
  

  )الف و ب(و ) الف(گروه سني 
  )رحماندوست ترانه هاي نوازش، .(با يه دهان غنچه/ تربچهداره  لپدو 

 ،!كالغـه كجاسـت؟ روي درخـت    .(مـن    بال رنگين كمونه/ كه خوش به حال مـن ) خروس(يگه م
  )نژادشعبان 

  )كشاورز، فرشته اي از آسمون .(جا مونده بود/ رنگين كمون پلروي / طفلكي توي آسمون
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  )كشاورزاز برگ گل بهتر، .(خارش سوزنبا / روي انگشتم )گل(زد
كاله / روي سرم ببين چيه/ منم كله قندشبيه / قد بلند منم كوهاين / سنگ سنگ كوه

  )21ص:ژادنشعبانارنگ ارنگ بگو چه رنگ، (.نرم برفيه
همچنان كه پيش از اين گفتيم، شاعران مـورد بحـث وقتـي از تشـبيه مفصـل فاصـله         

رند، براي آنكه پل ارتباطي ذهن كودك از تصاوير شعرشان گسسته نشود، نخستين گام گيمي
 ة از آنجا كه تشبيه بليغ به نـوعي تكامـل يافتـ   . اندبه قرار دادهرا شكل ظاهري مشبه و مشبه

ها براي ساخت تشبيه يد، در آغاز راه صورت مادي اشياء و پديدهابه حساب ميتشبيه مجمل 
خوبي در ذهن كودك جـاي گيـرد،   هي نيز براي آنكه تشبيه بليغي باما گا. به كار رفته است

عالوه بر تأكيد به شكل ظاهري، گاهي از يك يا چند تشبيه مفصل يا مجمل به عنوان زمينه 
هاي بـاالتر بـا بسـامد و    اين روند در گروه. تفاده شده استيغ اسساز و مقدمه براي تشبيه بل

اي از تشـبيهات را تشـكيل   پيچيدگي بيشتري ارائه شده است كه در پيوند با يكديگر شبكه
   .ميدهند كه به فهم يكديگر ياري ميرسانند

  
  ) ب و ج(و ) ب(گروه سني 
 رشـته كـوه   سـاحلش  /اسـت تند باد آن  موج/ است آبي و با شكوه/ درياآسمان مثل 

 كـالغ سـياه  آن يـك   مرغ دريايي/ اسـت  ماهچيست؟  ماهيش/ ابر پاره قايقش/ است
 )شعباني پولك ماه، (.است

مسـعود و محمـود داوود و   / بـي ما جمع بوديم بر گرد بـي / بر روي كرسي سيب و گالبي
  )3ص:سگي بود، جنگلي بود، رحماندوست (.بي نگين بودبوديم بي ما حلقه/ مولود
  .ميشود چراغ خانه/ شاد و روشنت ةچهر/ باغ ترانه ميشود/ هاي توانه ز خندهخ

  )5ص:ابراهيمي خورشيد اينجا، خورشيد آنجا، (
سيب جـان سـالم،   (.موج يك درياشد / هاي انگشتمخط /يك ماهي زيبا/ آن خال ماهي شد

  )16ص:كشاورز،
  .است مان هفت رنگرنگين ك/ ي مادرزيباة چون خند/ رنگين كمان را دوست دارم

  )پولك ماه، شعباني (
در دو مثال اول شاهد آن هستيم كه تشبيهات، چه از نوع مفصـل و چـه از نـوع بليـغ       

در مثـال اول   . اند كه در كنار يكديگر به فهم هـم كمـك ميكننـد   اي ساختهشبكه و زنجيره
بيهات با تكيه بـر  وار ديده  ميشود كه هر كدام از اين تششش تشبيه پشت سر هم و زنجيره

اين . تشبيهات ديگر اين زنجيره و در قياس با آنها معنا پيدا ميكند و درك آن آسانتر ميشود
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هاي زنجير دسـت در دسـت هـم ميدهنـد و تصـويري بـزرگ بـا        نوع از تشبيهات مثل دانه
مختصاتي زيبا ارائه ميدهند به شكلي كه اگر هر كدام از اين تشبيهات حذف شوند به كليت 

تصـويري كـه از   همانگونه كـه در مثـال نخسـت ميبينيـد     . چشمنوازي آن آسيب ميرسد و
آسمان و شباهت آن به دريا ارائه شده است، در قالب يك تشبيه مفصل است كه وجه شـبه  

تكيه بر تشبيه آسمان به دريا و درك ايـن   با  مخاطب كودك .آن آبي و با شكوه بودن است
دن و كمك عناصر و تصاويري فرعي و  جزئيتر ميتواند تنـدباد  تصوير كلي، با در كنار هم نها

كوه و ابر پاره را در قالب تشبيهاتي بليغ موج و ساحل و قايق ببيند و مـاه و كـالغ را   و رشته
و با چرخشي هنرمندانه  در تصويري باور كردني و  زيبا بـاز آسـمان را   . ماهي و مرغ دريايي

اند كه حلقه زدن كودكان بـر  ه بليغ در كنار هم قرار گرفتهدر مثال بعد دو تشبي. دريا ببيند
درك قابـل   كه به نوعي براي كودك تازه و ديرياب است، حلقه و نگين را بي تصوير گرد بي
قيد هـر  . به اين كار كرد را بر عهده دارددر مثالهاي ديگر مقيد بودن مشبه و مشبه  .ميكند

كه نتيجتاً كودك را پله پلـه  . عنا را آشكار كرده استكدام از اركان اصلي تشبيه، بخشي از م
البته هنوز در اين گروه سني تشبيهاتي . به درك خيال موجود در شعر راهنمايي كرده است

  .اندهاي قبل بر اساس شكل ظاهري بنا شدهوجود دارند كه همچون گروهنيز 
  

  )ج و د(و ) ج(گروه سني 
 النـه  وبـام   هـم تـو  / مشد كبوتراگر يك / ديش تو گندم تو دانه/ مورچهشدم من اگر 

  ) 15ص :كشاورزميوه هايشان سالم، سايه هايشان نسيم،  (.شدي
ميـوه   .(نماز اتفاق بهار ميان تن آدم است/ ..../ براي جوانه زدن/ نماز اشتياق گلي است

  )30ص:هايشان سالم، سايه هايشان نسيم، كشاورز

اسـب  لنـگ لنگـان  / در غبار شهر گم شد / خسته و دلتنگ خوابيد/ عاقبت مثل هميشه
  )كشاورزبوي گردو هاي كال، (.خورشيد

 زمـين مـا، دل مـا،    (.بـراي مـا بخـواني   / را كتـاب زنـدگي  / كنار ما بمـاني / خدا كند هميشه
   )30ص:شعباني

اي از اشك سـفر  در قطره/ طاووس خيالش/ در پيرهن دشت نظر كرد/ آهوي نگاهش
  )26ص:يشعبان پروانه و گل سر،(.كرد

بار ديگر بال / را مرغ رهايياز قفس  /دا فرياد سر دادندصيك/ آموزان كه در آن روزدانش
  )15ص:شعبانيها، ساز شاخه(.و پر دادند
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تا بيايد / ماست پاييز مردنفصل / زندگيمان بهاري سالمت/ ما همه چون درختيم و برگيم
  )50ص:رحماندوست چشمه نور،(.بهار قيامت

تشبيهات شبكه وارد و مقيد پركاربردنـد كـه در مثـال اول و دوم    ي نيز در اين گروه سن
ديگري كه شايان ذكر است اين است كه بسـامد تشـبيهات بليـغ    ة نكت. خوبي مشهود استب

ان گفت تربيت ذهني توبا توجه به اين نكته مي. اضافي در اين گروه سني رو به افزايش است
ه وجه شبه را بدون مقيد بـودن اركـان اصـلي    كودك در اين مرحله به حدي رسيده است ك

. به همين خاطر تشبيه بليغ اضافي در اين گروه رو به رشد است. تشبيه، ميتواند كشف كند
نوعي ميتوانند زمينـه را بـراي   به از مفاهيمي هستند كه بمشبه در بعضي تشبيهات مشبه يا

و يا ارتبـاط   رواز دادن مرغ رهاييدر مثالهاي باال پ. ورود به جهان نماد و سمنبل آماده كنند
و » پـرواز پرنـده  «هميشه با مفهـوم  » رهايي«. خوبي گواه اين سخن استبين پاييز و مرگ ب

  .ارتباطي نمادين دارد» پاييز«نيز با مفهوم » مرگ«
  

  )د و ه(و ) د(گروه سني 
 مشقشو / دفتر مشقچون  دلش/ هياهوبي/ نشسته سرد و ساكت/ زمستان است و تهران

  )شعبانيشاعر و شب بو، (.برف و پارو
  )25ص:ابراهيميفصل خون مهتاب، (.جنگل غمهاي من انبوه شد/ شد باغي از اندوه قلبمباز 

  )همان(.يك زمين غم از دلم تا ماه رفت/ در من راه رفت ذو الجناح اشك
  )شعبانيو شب بو،  شاعر.(شعر در كوچه باغ/ آواز او پيچيد/ تا دورترها رفت/ تا دورتر )توكا(آواز او 

  ) 23ص :فصل خون مهتاب،  ابراهيمي(تيز شد  آتش غمباز در من / باز شعر من خيال انگيز شد

 كـاش حرفـي بزنـي،    .(در دل تـو آشـيانه كـرده اسـت     جغد غصـه / اي سكوت كرده/ دلخوري
  ) 12ص:رحماندوست

خيـره   پرنده بر پل معلقي كه روي رودخانـه بـود  / پل: درخت گفت/ عشق: پرنده گفت
  )18ص:شعبان نژادپرنده گفت شاعرم، .(شد

آنچه تاكنون به تدريج و آرام آرام در ذهن مخاطب شعر اين شاعران در هر گروه سني   
هـاي  يعني هركـدام از شـيوه  . شكل گرفته بود، در اين گروه حالت مرور و تثبيت يافته است

آنچه قدري بـيش از  . ه ميشودتشبيه بليغ كه تاكنون برشمرديم در اين گروه سني ديدة ارائ
ديگر موارد قابل تأمل است، تشبيهاتي است كه يكي از دو ركن اصـلي تشـبيه نمـاد  ركـن     

ايـن گونـه   . ديگر نيز هست تشبيهاتي نظير تشبيه عشق به پل، غصه به جغد و غم به آتـش 
  .كار رفته اندنسبت به گروه سني پيشين بيشتر بتشبيهات 
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 نتيجه

در بررسـي آثـار شـاعران    . هاي سني مختلف پيگيري شـد شبيه در گروهدر اين مقاله سير ت
هاي سني و نوع تشبيه گروه رهاي ارائه شده به فراخوها و شگرديافتيم كه شيوهمورد نظر در

، بليـغ و حسـي و عقلـي بـودن     ، مجمـل تفاوت دارد در اين راستا تشبيه را از ديدگاه مفصل
واند براي آغـاز  تمفصل به خاطر دارا بودن وجه شبه ميتشبيه . طرفين تشبيه بررسي كرديم

هـد از  دهمانندي ميان دو سوي تشـبيه را توضـيح مي   ايراه كارگشا باشد زيرا وجه شبه ادع
اين نوع تشبيه در تمام گروههاي سني استفاده شده است اما تفاوت وجه شـبه در اشـعاري   

هـا در ايـن اسـت كـه وجـه شـبه       هكه براي گروههاي آغازين سروده شده است با ديگر گرو
گروههاي نخستين از لحاظ معنايي ساده و يك وجهي است و در گروههاي سني باالتر وجه 

وان گفت تشبيه مفصـل بـراي تربيـت ذهنـي و     تطوركلي ميب. ذهنيتر است شبه چند اليه و
  .ايجاد رابطه با ذهن مخاطب تازه كار شعر كاركرد مطلوبي دارد

حذف وجـه شـبه تـالش و    . كه وجه شبه آن محذوف است تشبيه مجمل تشبيهي است
اين نوع تشبيه به پرورش تخيـل و خالقيـت كـودك كمـك     . تكاپوي ذهني را به دنبال دارد

د گام اول در تشبيهات مجمل در گروههاي نخستين از طريق ايجاد رابطه ميان شـكل  كنمي
سـوي گروههـاي ديگـر    به ) الف و ب(هر چه از گروه سني . اشدبظاهري دو سوي تشبيه مي
اند كمتـر ميشـود و   هايي كه بر اساس شكل ظاهري ساخته شدهپيش ميرويم، بسامد تشبيه

هاي سني باالتر به مفاهيم ذهني و غير شـكلي اختصـاص دارد   بيشتر تشبيهات مجمل گروه
ههاي سني پايين بيشتر حس بينايي براي ايجاد تشبيه مجمل كاربرد دارد اما رفتـه  در گرو
ذهني در اشعار اين شاعران همـوار شـده   هاي شناسي يافتهمسير گذار كودك براي باز رفته
  .است

گونه در اين. به خود اختصاص داده است ها راتشبيه بليغ نيز سهم نسبتاً فراواني از تشبيه
از آنجـا  . بـرد دارد  تشبيه نيز در گروههاي سني نخستين شكل ظاهري در ايجاد تشبيه كار

تشبيه تكامل يافته تشبيه مجمل است و تنها دو ركن اصلي را در خـود دارد بـه    كه اينگونه
ميتـوان گفـت تشـبيه بليـغ نيازمنـد      . رشد تخيل و كنجكاوي كودك كمك فراواني ميكنـد 

هايي كه از سوي شاعران براي تفهيم اين نوع تشبيه به داي تري است و شگرمخاطبان حرفه
  .هر گروه سني تفاوت دارد، در گذار از كار گرفته شده است

از تشبيهات مفصـل   ايو شبكه يكي از شگردهاي شاعرانه در خلق تصاوير استفاده از زنجيره
معموالً شاعران مورد بحث براي تفهـيم يـك تشـبيه    . است يا مجمل قبل از يك تشبيه بليغ
كـرده و در  وار پيش از تشبيه بليـغ اسـتفاده   صورت زنجيرهبليغ از يك يا چند تشبيه ديگر ب

وار و مقدماتي زنجيرهاين تشبيهات  .اندنهايت با آوردن تشبيه بليغ اين زنجيره را كامل كرده
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. انـد فراهم سـاخته توسط مخاطب كودك را  تشبيه بليغ آسانتر و بهتر  براي درك  زمينه را
 راناين شـاع شگرد ديگر. پركاربرد است) ب( بعد از گروه سني اين شگرد در گروههاي سني

در واقـع ايـن شـاعران وقتـي صـفت يـا        .استفاده از مقيد بودن يكي از دو ركن تشبيه است
، راه را براي دريافت تصوير ذهني خود از سـوي  اندعبارتي براي يكي از طرفين تشبيه آورده

تشبيهي نيز بيشتر در دو گـروه سـني بـاال بـه كـار رفتـه كـه          ةاضاف. اندكودك هموار كرده
يافـت  روند كلي بر اين امـر اسـتوار اسـت كـه انتظـار فهـم در      . ز و تشبيه استمنتهاي ايجا

و بـه كمـك تشـبيهات مكمـل و     . تشبيهات فشرده در گروههاي سـني پـايين كمتـر اسـت    
تنها دو ركن اصلي در كنار  ترقيدهاي طرفين تشبيه صورت ميگيرد و در گروههاي سني باال

نـوان  عن كه در شعر اين شاعران تشـبيه ب سخن اي كوتاه.شونديصورت اضافي استفاده مهم ب
لغوي مخاطبان بـا   ة و گنجين با ادراكسازي  در هرگروه سني يكي از مهمترين ابزار تصوير

  . هاي مناسب ارائه شده استروشها و شيوه
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 .نوجوانان

پـرورش فكـري كودكـان و     كـانون  .تهـران  .)1382(جعفر .ابراهيمي. سبز پوش مهربان. 24
  .نوجوانان

كـانون پـرورش فكـري     .تهـران  .)1389( .مصطفي .رحماندوست .سگي بود، جنگلي بود .25
 .كودكان و نوجوانان
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كـانون پـرورش فكـري كودكـان      .تهـران  .)1378( .ناصـر  .كشـاورز  .سيب جـان سـالم  . 26
 .ونوجوانان

انون پـرورش فكـري كودكـان و    كـ  .تهـران ). 1374( اسـداهللا  .شـعباني . شاعر و شب بو .27
  .نوجوانان

كانون پرورش فكـري كودكـان و    .تهران .2. چ .)1382( .افسانه .شعبان نژاد .شيشه آواز .28
 .نوجوانان

 كـودك  ادبيات نامه  پژوهش ،)1385( .علي .ارمغان»دوست رحمان شعر در خيال صور« .29
  . 222-237 صص .پاييز و تابستان 46-45 شماره نوجوان و

كانون پـرورش فكـري كودكـان و     .تهران .)1380( .ناصر  .كشاورز.فرشته اي از آسمون .30
 .نوجوانان

كانون پرورش فكري كودكان  .تهران .2. چ .)1378(جعفر  .ابراهيمي. فصل خون مهتاب .31
 .و نوجوانان 

كانون پرورش فكري كودكان  .تهران .)1384(.مصطفي .رحماندوست .كاش حرفي بزني .32
 .نوجوانان و

كانون پرورش  .تهران .4. چ .)1389( .افسانه .شعبان نژاد  .!كالغه كجاست؟ روي درخت .33
  .فكري كودكان و نوجوانان

كـانون پـرورش فكـري كودكـان و      .تهـران  .)1385(اسـد اهللا   .شـعباني  .ماه نو نگاه نـو  .34
   .نوجوانان

  .فردوس نتشاراتا .تهران .)1379( .سيروس. شميسا .بيان و معاني .35
 شـماره  .كلك مجله ،)1370( .فرامرز .سليماني »نوجوان و كودك ادبيات بر ايمقدمه« .36
   .44-45 صص -فروردين ،13
  .انتشارات قدياني .)1377(.ناصر  .كشاورز .سايه هايشان نسيم .ه هايشان سالمميو .37
 .انتشارات سوره مهر .تهران .)1381( .جعفر .ابراهيمي .ونديشوقتي سايه ها سنگ م .38


