بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و

نوجوان 
علي ارمغان

دكترا زبان وادبيات فارسي دانشگاه كاشان

دكتر عليرضا فوالدي
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان

دكتر رضا شجري
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان

دكترمريم جاللي
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

كليدواژهها :شعر کودک و نوجوان ،حسامیزی ،حواس پنجگانه ،تصویر ،مفاهیم انتزاعی.
تاریخ دریافت مقاله1394/11/21 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/5/17 :
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چکيده
حسامیزی یكی از راههای تصویرآفرینی در متون ادبی است که با آمیختن حواس با یكدیگر
پدید میآید و مخیل ساختن زبان و گسترش امكانات زبانی را هدف قرار میدهد .این شگرد
به دلیل وجود ذهنیت حسآمیزی در کودکان و نوجوانان با شعر این مخاطبان تناسب بیشتری
دارد و نیاز کودکان به امكانات و شیوههایی را برای رشد زبان و ذهن ،اهمیت استفاده از این
گونه تصویرسازیهای زبانی بیشتر میکند؛ از اینرو شاعران کودک و نوجوان با آگاهی از
اهمیت این موضوع در شعرهای خود به تناسب از این شگرد بهره بردهاند .این مقاله به بررسی
ساختارهای زبانی ،بالغی و معنایی حسامیزی در شعر سیزده شاعر کودک و نوجوان معاصر
می پرازد .روش این پژوهش ،توصیفی و آماری است .بر اساس دستاوردهای مقاله ،بسامد
کاربرد حسامیزی و تنوع آن در شعر کودک و نوجوان زیاد است تا جایی که بیشتر شاعران
مورد بررسی به تفاریق از همه امكانات این شگرد در شعرشان سود جسته و حتی مفاهیم
انتزاعی را با امور حسی آمیختهاند.
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مقدمه
شعر به معنای عام یا حاصل تجربه حسی شاعر است و دریافتکننده این تجربه،
حواس پنجگانه اوست یا تجربه ای روحانی است که از طریق روح شاعر ادراک
میشود .انتقال این تجربه به مخاطب بزرگسال شاید کار دشواری نباشد؛ ولی زمانیکه
مخاطب ،کودک یا نوجوان است ،حتما دشوار خواهد بود و زبان دیگری میطلبد؛
خیالانگیزتر از زبان شعر بزرگساالن زیرا قسمت عمده زندگی کودک و نوجوان در
خیال میگذرد.
حسامیزی اصطالحی است که نخستین بار توسط دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
برابر مفهومی که ناقدان اروپایی آن را  synaesthesiaنام مینهند ،پیشنهاد شده است
(شفیعی کدکنی )271:1378،و آن توسعاتی است که در زبان از رهگذر آمیختن دو حس با
هم ایجاد میگردد (همان )15:1381،و در واقع تالشی است که از سوی ادیبان به منظور
مخیل ساختن زبان و ایجاد تصاویر و گسترش امكانات زبانی صورت میگیرد.
حسامیزی در ادب فارسی سابقه دیرینهای دارد و میتوان گفت در تمام ادوار نمونههای
آن بوده است با این تفاوت که کاربرد آن آگاهانه و رایگ نبوده است (شفیعی کدکنی،
 .)449:1392نمونههایی از حسامیزی در قدیمترین اشعار فارسی به این قرار است:
ور یاسمین بری تو به دل چون که آهنی
ار انگبینلبی سخن تلخ مر چراست
منجیك ترمدی( صفا)112 :1373،

در بیتی از ابیات پراکنده آفریننامه ابوشكور بلخی میخوانیم:
به دشمن برت استواری مباد

که دشمن درختيست تلخ از نهاد
ج

(همان)108 :

در شاهنامه ،ضمن داستان فریدون آمده است:
سوی خانه رفتند با ناز و شرم
پر از رنگ ،رخ ،لب پر آواي نرم
(فردوسی،1368،ج)101 :1

آنچه گسترش اینگونه تصاویرسازیهای زبانی را در شعر کودک و نوجوان اهمیت
می دهد ،همان رشد و گسترش زبان و آموختن مهارت گفتار و خالقیت به آنان است.
برای کودکان ،که غالبا ذهن مقایسهگرایی دارند به نظر میرسد حسامیزی آسانتر به
دست میآید .وقتی تقریبا همه کودکان در سن حدود چهارسالگی به طور نظاممند،

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

استثنائات قواعد را به عنوان قسمتی از رشد زبانی خود نادیده میگیرند و هنگامی که
قاعده زبانی را فرا گرفتند ،آن قاعده را هر جایی که امكان دارد ،حتی اگر نادرست باشد
به کار میبرند (فاستر کوهن)97 :1389 ،؛ به عنوان مثال افعال را به صورت قیاسی می
سازند و در قیاس با خوابانیدن ،فعلهای کشتانیدن و مردانیدن را به کار میبرند و
همچنین وقتی خردساالن سهساله با بازسازی اجزای واژههایی که از بزرگساالن
شنیدهاند برای ساختن واژههای جدید یا با ارائه تفسیرهای جدید برای واژههای موجود
به خلق واژه میپردازند؛ مثال با شنیدن ترکیب « هواپیمای باری» ،ترکیب« هواپیمای
مسافر باری» را میسازند (همان )94 :یا وقتی میشنویم کودکی در سال اول تحصیل در
قیاس با «نان» ،که قبالً آن را «نون» میخواند و اکنون باید نان بخواند ،مصوتهای بلند
«واو» در واژگان دیگر را به «الف» تبدیل میکند و برای نمونه به «توپ»،
«تاپ»می گوید ،البته دور از ذهن نخواهد بود که در مقام قیاس با «بوی گل»« ،بوی
شعر» را هم بسازد و مانند آن کودک شاعر ،بگوید:
بابا را دوست دارم /چون بوي شعر میدهد /دنیا را دوست ندارم /اگر توی خیابان
گدا نبود /اگر توی پارکها پیر نبود /دنیا هم بوی شعر میداد(مصطفوی )20:1380،یا همین
کودک در ترکیب حسآمیزانه دیگری بگوید:
و کودک پنجساله دیگری در جایی دیگر در گفتگو با خواهر نوزادش بگوید :چه
دختر شيرين و قشنگیه! گریه نكن عزیزم ،دختر عسلم ،گریه نكن شیرینكم ( .فاستر
کوهن )87 :1389 ،البته این موارد ،حاصل تقلید از زبان بزرگساالن و همچنین تعمیم یك
قاعده زبانی به مواردی غیر مرتبط است که به شاعرانه شدن زبان منجر شده است .به
گفته زبانشناسان :رشد زبان تا حد زیادی تحت تأثیر زبانی است که در اطراف خردسال
به کار میرود ( .همان )117 :زبان شعر و ادبیات نیز میتواند به این رشد کمك کند و در
گسترش و تسریع آن سهیم باشد.
طبق تقسیم بندی ژان پیاژه در مراحل رشد شناختی ،کودک چهار دوره را پشت سر
میگذارد که دومین آنها ،مرحله پیش عملیاتی نام گرفته است .این دوره ،خود به دو
مرحله تقسیم میشود :دوره پیشمفهومی(1از 2تا  4سالگی) و دوره تفكر ادراکی یا
شهودی (از 4تا7سالگی) .در دوره پیشمفهومی ،کودک شروع به استفاده از زبان و
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تصاویر ذهنی میکند و میکوشد راههای غیرمنطقی را تعمیم دهد .در مرحله تفكر
شهودی «مسئله حل کردن» به تفكر شهودی پدیداری (اشیا) بستگی دارد و به داوری و
استدالل نمیپردازد .پیاژه این نوع تفكر در کودکان را استدالل تمثیلی 2مینامد (جی،
سینگر و آ ،رونسون .)56:1376،همچنین در این دوره ،کودک ،زبان را که از دیگران فرا
گرفته است ،با توجه به ساخت ذهنی خود به کار میبرد و تخیل یا تصاویر درونی ،که
فرد از چیزهای غائب ایجاد میکند و خیالها و توهمهای کودک در این دوره شكل
میگیرد (سیف و دیگران.)92:1373،
جی ،سینگر و آ ،رونسون در کتاب خود نمونهای از گزارشهای پیاژه را آوردهاند که
میتواند نشانی از تمایالت حسآمیزانه کودکان باشد .آنان میگویند :پیاژه صحبت خود
را با دخترش ،زمانی که مریض است و پرتقال میخواهد ،گزارش میکند .پیاژه
میگوید پرتقالها هنوز سبز و نرسیدهاند .بعدا ،وقتی ژاکلین چای بابونه مینوشد،
میگوید بابونه سبز نیست .بابونه همین االن زرد است ...به من پرتقال بده! این دو
پژوهشگر ،این نوع تفكر کودک را تفكر التقاطی (همتاب )3میخوانند (جی ،سینگر و آ،
رونسون .)56:1376،این استدالل کودکان برای خود آنها معنیدار است .آنها اطالعات
مربوط به دو چیز را همزمان به یكدیگر ربط میدهند و بنابراین میتوانند ویژگیهای
حواس پنجگانه را نیز همزمان به هم ربط دهند و تصاویری ازحسامیزی بسازند.
از میان حواس انسان ،فعالترین حس ،بینایی است و مهمترین عنصر ادراکات این
حس نیز رنگ است؛ از این رو در ادب فارسی همانند دیگر زبانها ،عنصر رنگ در
معنای اصلی یا استعاری خود بسامد زیادی دارد (انوشه  .)687:1367،در پژوهشی که در
مورد یك صد مجموعه شعر از دوازده شاعر کودک و نوجوان ایرانی انجام شده نیز
بسامد حسامیزی با بهرهگیری از حس بینایی نسبت به حواس دیگر بیشتر بوده است
(شریف نسب .)81 :1381 ،باید دید در این پژوهش نیز این مسئله صدق میکند یا نه و اگر
نه ،در کتابهای بررسی شده ،کدام حس ،فعالتر است.
در هر صورت با توجه به آگاهی شاعران کودک و نوجوان ما از اهمیت ایگونه
تصویرسازیهای زبانی در اشعار آنان فراوان با حسامیزی روبهرو میشویم و این نكته
راهنمای ما بوده است تا کم و کیف آن را بسنجیم .این مقاله به این سنجش در اشعار
سیزده شاعر کودک و نوجوان با نامهای جبار باغچهبان ( 4کتاب) ،عباس یمینیشریف
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( 4کتاب) ،پروین دولتآبادی ( 2کتاب) ،محمود کیانوش ( 5کتاب) ،مصطفی
رحماندوست ( 6کتاب) ،جعفر ابراهیمی ( 6کتاب) ،شكوه قاسمنیا ( 6کتاب) ،اسداهلل
شعبانی ( 6کتاب) ،بیوک ملكی ( 4کتاب) ،قیصر امینپور ( 3کتاب) ،ناصر کشاورز (6
کتاب) ،محمدکاظم مزینانی ( 6کتاب) و افسانه شعباننژاد ( 5کتاب) اختصاص دارد .با
آنچه گذشت ،روش مناسب پژوهش مقاله ،توصیفی و آماری است .در پایان هر بخش
جدولهایی آمده که نام شا عران به ترتیب سیر تاریخی در آنها آمده و میزان به کارگیری
حسامیزی در مقابل نام شاعر ثبت شده است .این سیر تاریخی میتواند در یك نگاه،
خواننده را با سیر تكاملی حسامیزی در شعر کودک و نوجوان آشنا کند .آگاهیهایی که
از کاربرد این روشها و این گونه پژوهشها به دست میآید ،هم برای ادیبان و هم برای
روانشناسان و هم برای شاعران کودک و نوجوان سودمند خواهد بود.
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پيشينه پژوهش
حسامیزی به عنوان آرایه ای ادبی برای نخستین بار در ایران در کتاب صور خیال در
شعر فارسی نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی مطرح شد (شفیعی کدکنی .)267:1378 ،پس
از آن ،همین پژوهشگر در کتابهای موسیقی شعر (شفیعی کدکنی )15:1381،و شاعر آینهها
(شفیعی کدکنی،56:1366،پاورقی) و زبان شعر در نثر صوفیه(شفیعی کدکنی )449:1392،به این
موضوع پرداخت .همچنین تا کنون مقاالتی با عناوین حواس پنجگانه و حسامیزی در
شعر ،نوشته پرستو کریمی(کریمی ،)131:1387،بررسی حسامیزی در غزلیات بیدل دهلوی،
نوشته شراره الهامی (الهامی ،)31:1387،حسامیزی:سرشت و ماهیت ،نوشته مینا بهنام
(بهنام ،)67:1389،رنگ و حسامیزی در شعر معاصر ،نوشته علی سرور یعقوبی
(سروریعقوبی )105:1388،درباره این موضوع در نشریات علمی -پژوهشی به چاپ رسیده
است .در حوزه شعر کودک و نوجوان نیز شاید برای نخستین بار خانم مریم شریف
نسب در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تحلیل تصویرآفرینی در شعر کودک و
نوجوان به این موضوع پرداخته است( .شریف نسب )1380 ،مقاله ای نیز با موضوع زبان و
تصویرآفرینی در شعر کودک و نوجوان از ایشان در نشریه پژوهشنامه ادبیات کودک و
نوجوان به چاپ رسید که در این مقاله حسامیزی به عنوان یكی از راههای تصویر
سازی در شعر کودک و نوجوان مورد بررسی قرار گرفته است (شریف نسب :1381 ،ص
 .)90-78در ضمن ،علی ارمغان در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با موضوع صور خیال
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درشعر کودک و نوجوان ایران به بررسی نمونههایی از حسامیزی در شعر برخی شاعران
کودک و نوجوان پرداخته است (ارمغان .)45:1382،همچنین بخشهایی از دو مقاله تحت
عنوانهای صورخیال در شعر رحماندوست (ارمغان )222-237 :1385 ،و تصویر آفرینی در
شعر قیصر امینپور (ارمغان ،)64-70 :1386 ،عهدهدار بررسی حسامیزی در شعر این دو
شاعر بوده است .در مقاله دیگری ،حسامیزی به عنوان یكی از اصلیترین ویژگیهای
زبانی و تصویرآفرینی در شعر رحماندوست بررسی شده است (صادق زاده-106 :1393 ،
 )73در نهایت در فصل هشتم از کتابی با عنوان وقتی سایهها سنگ میشوند ،که به نقد
شعر کودک اختصاص یافته ،نویسنده ،که خود از شاعران بنام کودک و نوجوان است به
کارگیری حسامیزی در شعر کودک را پسندیده نمیداند؛ اما معتقد است در شعر
نوجوان با رعایت اعتدال به کارگیری حسامیزی بالمانع است (ابراهیمی )92 :1381 ،همان
گونه که مالحظه می شود این آثار ،هیچ کدام به صورت اختصاصی و ویژه به حسامیزی
در شعر کودک و نوجوان نپرداختهاند .شاید این پژوهش ،نخستین یا جزو نخستین
پژوهشها در این زمینه باشد.
الزم به ذکر است در ارجاع به کتابهای شعر کودک و نوجوان با توجه به اینكه این
کتابها اغلب ،شماره صفحه ندارد ،به جای ذکر شماره صفحه از نام شعر استفاده شده
است؛ البته به استثنای مواردی که کل کتاب بر یك شعر بلند یا یك منظومه اشتمال دارد
که در این موارد از شماره صفحه استفاده شده است .همچنین در ارجاع به کتابهایی از
یك شاعر که تار یخ نشر یكسانی دارد ،نام کتاب به جای سال نشر در ارجاعات داخل
متن ذکر میشود.
ساختار بالغي حساميزي در شعر كودک و نوجوان
گروهی حسامیزی را قسمی مجاز دانسته (داد )197:1383 ،و عدهای آن را نوعی استعاره
شمردهاند (شفیعی کدکنی )274:1387،و ضمنا تشبیه و کنایه (الهامی )33:1387 ،نیز بر این
فهرست افزوده شده است .در شعر کودک و نوجوان ،حسامیزی بر اساس این موارد و
همچنین بر اساس ایهام پدید آمده است:
 .1تشبيه
در اینگونه تصاویر ،گاهی تشبیه به صورت گسترده ارائه میشود؛ مانند

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

فریاد بلند روشنایی بود
حرف تو پیام آشنایی بود

در اوج سكوت ،چشم بیدارت
درفصل سیاه وساکت غربت

(ملكی: 1370،بیدارتر از ستاره)

عطر تو نور و رنگ تو گرماست

ای گل سرخ زنده خرّم

(کیانوش :1358،aفرو اهورا مزدا)

گاهی هم تصاویر تشبیهی به صورت فشرده و در قالب ترکیب اضافی ارائه
میشود:
به پای میله های سرد پیچید
چرا نيلوفر آواز بلبل
ج

(امین پور:1375،کشف قفس)

گل

فریاد

همه پاسخ دادیم- :

شكفت!

حاضر!

(همان :1376،حضور اللهها)

( کیانوش : 1358 ،aمن کجا و چشمههای مهربان)

دیگراز پنجره کوچك ما

خنده سرخ گلم پیدا نیست
( شعبان نژاد :1376،جای خالی)

برلب اجاق دست

تو

بوی

آفتاب

میدهد

( ابراهیمی :1376،بوی نان)

باز آمد بوی ماه مدرسه

بوی بازیهای راه مدرسه

بوی ماه مهر ،ماه مهربان

بوی خورشید پگاه مدرسه
( امین پور :1376،بوی ماه مهر)

این استعارههای مكنیه ،گاهی هم به صورت غیرترکیبی به کار میرود .در بیت زیر،
صدا به چیزی تشبیه شده که رنگ آن زرد است .در بیت بعدی هم صدا به چیزی
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 .2استعاره
این تصویرها ،که غالبا به صورت استعاره مكنیه پدید آمده است ،در برخی موارد به
صورت ترکیب اضافی (اضافه استعاری) به کار میرود .در این موارد ،گاهی مشبهبه،
انسان و جاندار است که در ترکیب عضوی یا مالئمی از آن ذکر میشود و با آن،
تشخیص ساخته میشود .گاهی نیز مشبهبه ،غیر جاندار است به همان ترتیب .برای
مورد اول میتوان مثالهای زیر را آورد:
سبزههای بیزبان صدام میکنند
با زبان عطر و با نگاه رنگ

تشبیه شده و از صفات آن چیز ،صفت خشكی و تیزی ذکر شده است:
کردند
پاییز
مرا
بودند
زرد
صداها
صدای

خشك

و

تیزش

به

روحم

تیغ

میزد

(کشاورز :1376،aصدای پای پاییز)

در معدودی موارد ،تصویر زمینه از نوع استعاره مصرحه است؛ چنانكه در بیت زیر
«آسمان» استعاره از درخت انگور و «ستاره» استعاره از دانههای انگور است:
چندین ستاره چیدم
سبزش
آسمان
از
(مزینانی :1377،aستاره های شیرین)
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 .3مجاز
گاهی یكی از ارکان حسامیزی ،واژهای است که در معنای مجازی به کار رفته است .در
بیت زیر ،واژه نگاه در غیر معنای حقیقی و به معنای چشم کاربرد یافته و عالقه آن نیز
از نوع سببیت است؛ یعنی ذکرمسبب و اراده سبب و حسامیزی آن نیز به دیدن پرسش
در نگاه بازمیگردد.
پرسشی در نگاه هم دیدیم
یادم آمد«سالم» یادم رفت
(رحماندوست :1369،یك خاطره ،یك سالم)

در بیت زیر ،واژههای زبان و حرف مجازی است ،به معنی سخن با عالقه آلیت:
حرفهایش آفتاب است
دارد
گرم
زبانی
او
(ابراهیمی :1376،aخورشید وماه)

در بیت بعدی واژه «ربنا» ،ذکر جز است و اراده کل و به معنای دعا یا قنوت:
دستهایش داشت بوی ربنا
با فطیر تازه مادر میرسید
(همان :1374،بوی ربنا)

 .4ايهام
در مواردی معدو د ،بنای حسامیزی کودکانه بر تصویری ایهامی است .علت اندک بودن
این گونه تصاویر ،دیریاب بودن آنها و شاید به این دلیل است که غالب شاعران کودک و
نوجوان ما به سرا این نوع تصویر نرفته اند و از میان شاعران مورد بحث نیز ،تنها
نمونههای اندکی از این تصاویر در شعر محمدکاظم مزینانی یافت میشود و دلیل آن
می تواند این باشد که این شاعر ،به دنبال سرودن شعر محض برای کودک و نوجوان

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

بوده است و مانند برخی دیگر از شاعران ،خیال خود را به صورت کامل محدود و مقید
نمیکند؛ بلكه تا اندازهای رها میگذارد (ارمغان.)451:1382 ،
در دو بیت زیر ،شاعر باواژههای آسمان و ستاره تصویری از ایهام تناسب ساخته
است؛ به این صورت که ستاره را متناسب با آسمان آورده ،حال اینكه در اصل ،معنای
استعاری انگور را از آن اراده کرده است:
چیدم
ستاره
چندین
از آسمان سبزش
(مزینانی :1377،aستارههای شیرین)

در بیتهای زیر ،شاعر ،دو ایهام تناسب به کار برده است :در بیت اول بین واژههای
سنگ و سنگین با این ارتباط معنایی که در وهله اول با دیدن سنگین ،وزن سنگین به
ذهن مخاطب متبادر میشود حال اینكه معنای مورد نظر شاعر میتواند متانت و وقار
باشد .در بیت دوم هم شاعر ،متناسب با واژه انگور ،صفت شیرین را آورده است که به
دو معنی تواند بود؛ معنای اول شیرینمزه که در اینجا مراد نیست و معنای دوم ،گوارا و
دلنشین که این معنی مورد نظر شاعر است:
چه سخت و سنگين است
سكوت سرد سنگ
سكوت

هر

چقدر

انگور

است

شيرين

در نمونه زیر نیز با آوردن واژه سخت در کنار سؤال ،همان معنای آشنای دشوار به
ذهن مخاطب میرسد حال اینكه معنای جسم سخت مورد نظر شاعر بوده است:
درآسمان عقاب شد
نمیشود
تو
بدون
سؤال سخت سنگ را

نمیتوان

جواب

شد

(مزینانی :1375 ،آینههای قناس)

در جدول شماره ( )1فراوانی به کارگیری انواع ساختار بالغی در کتابهای بررسی
شده با ذکر ارقام نشان داده شده است:
جدول شماره 1
نام شاعر
باغچهبان
یمینی شریف

میزان به کارگیری انواع ساختار بالغي حساميزي
ایهام
مجاز
استعاره
تشبیه
0
8

0
0

0
0

0
0

جمع
0
8
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دولتآبادی
کیانوش
رحماندوست
ابراهیمی
قاسم نیا
شعبانی
امینپور
ملكی
کشاورز
مزینانی
شعباننژاد
جمع
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1
2
2
4
0
0
2
1
0
0
0
20

1
1
1
3
0
1
0
0
0
0
0
7

3
18
13
18
2
2
9
6
5
7
1
84

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4

5
21
16
25
2
3
11
7
5
11
1
115

ساختار زباني حساميزي در شعر كودک و نوجوان
تصاویر ساخته شده بر مبنای حسامیزی در شعر کودک و نوجوان از نظر دستوری چند
ساختار دارد:
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 .1ساختار تركيبي كه خود بر دو قسم است:

44

الف) تركيب وصفي

44

گفت با پدر کالم گرمتر
قوقولی قو صدای گرم خروس
جویبارها

جاریست

میشوم بزرگتر بزرگتر (دولتآبادی :1377،پدر)
(کیانوش :1358 ،aقوقولی قو)...

در صدای رنگینت (ابراهیمی  :1374،جادههای مه)

در این ابیات آن گونه که پیداست ،ترکیبهای کالم گرم ،صدای گرم و صدای
رنگین دارای ساختار ترکیبی از نوع وصفی است.
ب) تركيب اضافي
در بیتهای زیر نیز ترکیبهای بوی پاییز ،بوی ماه ،بوی بازی و بوی خورشید ساختار
تركيبي از نوع اضافي دارد:
ازبوی سردی پر شده هرجا

میدانم این بو ،بوي پاييز است
(ابراهیمی :1376،aاتاق شیشهای)

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

باز آمد بوی ماه مدرسه

بوی

بازیهای

راه

مدرسه

بوی ماه مهر ،ماه مهربان

بوی

خورشید

پگاه

مدرسه

(امینپور :1376 ،بوی ماه مهر)

ج

 .2ساختار غيرتركيبي (اسنادي)
زهر
از
پر
صداهایی
بودند
زرد
صداها

که
مرا

مار

بوی
پاییز

میداد
کردند

(کشاورز:1376،aصدای پای پاییز)

ساختار حسامیزی در این ابیات نیز غیر ترکیبی است .در شعرهای بررسی شده،
موارد مربوط به انواع ساختار زبانی ،بسامد قابل توجهی داشت که ضمن مشخص کردن
آنها ،رقم مربوط به فراوانی هر کدام در جدول شماره ( )2آمده است.
جدول شماره 2
ميزان به كارگيري انواع ساختار زباني حساميزي
نام شاعر

ساختار ترکیبی
تركيب وصفي

ساختار

تركيب اضافی

جمع

غیرترکیبی

یمینی شریف

2

1

5

8

دولتآبادی

3

0

2

5

کیانوش

13

4

4

21

رحماندوست

2

1

13

16

ابراهیمی

7

8

10

25

قاسم نیا

1

0

1

2

شعبانی

1

1

1

3

امینپور

3

6

2

11

ملكی

1

5

1

7

کشاورز

2

1

2

5

مزینانی

4

4

3

11
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باغچهبان

0

0

0

0
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شعباننژاد

1

0

0

1

جمع

40

31

44

115

ساختار معنايي حساميزي در شعر كودک و نوجوان
با مطالعه نمونههای شعر کودک و نوجوان مشخص میشود که ترکیب حواس در شعر
این گروه از مخاطبان به برخی حواس محدود است؛ هرچند «از لحاظ جدول امكانات
زبانی به تناسب پنگ حس ظاهری ،میتوان بیست و پنگ نوع حسامیزی تصور کرد که
ممكن است بسیاری از انواع آن هیچگاه در زبان قابل تصور نباشد» (شفیعی کدکنی،
 .)16:1381از میان پنگ حس شنوایی ،بینایی ،چشایی ،بویایی و المسه ،حسهایی که در
شعر کودک و نوجوان با یكدیگر آمیختگی دارد ،نُه گونه مشخص را در حسامیزی
تشكیل داده که عبارت است از :شنوایی با بینایی ،بینایی با چشایی ،شنوایی با چشایی،
المسه با شنوایی ،شنوایی با بویایی ،بویایی با بینایی ،بینایی با المسه ،المسه با چشایی و
بویایی با المسه .البته این گونهها هنگام ترکیب یا تبدیل به هم ،گاهی به صورت
معكوس نیز یافت می شود؛ به عنوان مثال ترکیب شنوایی با چشایی به صورت چشایی
با شنوایی هم در این اشعار یافتنی است.
بیشترین تعداد حسامیزی در اشعار بررسی شده به ترکیب بویایی با بینایی مربوط
است و پس از آن ،ترکیب بینایی با شنوایی در رتبه دوم است و ترکیب المسه با
چشایی با دو نمونه در رتبه آخر قرار میگیرد.
 .1بويايي با بينايي(بينايي با بويايي)

دراین نوع از حسامیزی ،شاعر بوی بسیاری از عناصر را ،که غالبا با چشم و فعل دیدن
قابل توصیف است ،با مشام میشنود:
ای گل سرخ زنده خرم

عطر تو نور و رنگ تو گرماست

خندید وگفت « :این فصل

دارد

لبخندهای

من

هم

با

خنده

کار

(کیانوش : 1358،aفرو اهورا مزدا)

بوی

بهار

دارد»

(رحماندوست : 1369،خنده و بوی بهار)

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

با

میتواند

نگاهش

بوی

دوباره شكفته است گل از گلم

شبنم

بنوشد

را

(ابراهیمی:1376،aخورشید و ماه)

ببین بوی گل میدهد خنده ام
(امینپور :1375،به قول پرستو)

پر

بوی

شده

پر

پروانه

دیوار

روی

و

در

خانه

این

(ملكی :1376،فصل دوستی)

دفترم

شد

سبز

قرآن

بوی

(مزینانی :1377،bخدای شعر)

گرفت

در کتابهای بچه های جهان از کیانوش (شعرهای ،چهچهه ،زندگی و چرا )
،خورشیدی اینجا خورشیدی آنجا از ابراهیمی(شعرهای خانه ما و بوی نان) ،آواز
پو پك(شعرهای بهار ،آوازپوپك و برزیگر کوچك)و پروانه در باران(شعر بعد از
باران)از جعفر ابراهیمی و مثل چشمه مثل رود از امین پور (شعر بوی ماه مهر) و
شعرهای ناتمام از مزینانی (شعر بازی و ناز و نیاز) نیز مواردی از این دست یافت
میشود.
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در این نوع حسامیزی ،حس شنوایی با ویژگیها و واژگانی مانند حرف ،پرسش ،قصه،
گامهای موسیقی ،نغمه ،آواز ،صدا ،فریاد ،زبان ،خنده ،سؤال و زمزمه با حس بینایی و
وابسته هایش چون :نظر ،نگاه ،دیدن ،چشم ،آفتاب ،روشن ،روشنایی ،اشك ،پیدا،
رنگین ،زردی ،سرخی ،سیاهی ،طالیی ،زالل و ...ترکیب شده است:
پرسشی در نگاه هم دیدیم
یادم آمد«سالم» یادم رفت
(رحماندوست :1369 ،یك خاطره ،یك سالم)

جویبارها

جاریست

در

بلبل

به

رنگینت

صدای

(ابراهیمی :1374 ،جادههای مه)

چرا

نیلوفر

آواز

پای

میلههای

سرد

پیچید

(امینپور:1375 ،کشف قفس)

دیگراز پنجره کوچك ما

خنده

سرخ

گلم

پیدا

نیست

(شعباننژاد :1376 ،جای خالی)
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 .2شنوايي با بينايي (بينايي با شنوايي)

در کتابهای فصل بهار بنویس از رحماندوست(شعرگامهای موسیقی) مثل چشمه
مثل رود از امینپور (شعر حضور اللهها) ،چكه ای آواز تكه ای مهتاب از کشاورز (شعر
صدای پای پاییز) و کال های کاغذی از مزینانی (شعر یك سؤال سرخ) نیز نمونههایی
از این گونه ترکیب دیده میشود.
 .3المسه با شنوايي (شنوايي با المسه)
دراین نوع حسامیزی ،شاعران کودک و نوجوان ،صفاتی از حوزه حس المسه مانند
گرم ،سرد ،دا  ،خشك ،دراز ،تیز ،سخت و سنگین را با منتسبات حس شنوایی ترکیب
کرده و تصاویری اینگونه ساختهاند:
پر

از

گرم

کند

آوازی

باز آید در بهاران از سفر

خانه

خنده گرم و روشن خورشید

بر تن سرد آب میریزدنوش :1358 ،aمتوج
از پشت موج)

(دولتآبادی :1377،آشیانه)
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یك کوچه که
چون قصه دراز

دارد
است

دهها
چون

چوبین
شیرین

در
خاطره

(رحماندوست:1369،کوچه خاطرهها)

در صدای گرمشان پیداست

بوی

سبز

و

تپه

صحرا

(ابراهیمی :1378،شبان و گوسفندان)

صدای خشك و تیزش
سكوت
سكوت

سرد
هر

سنگ
انگور

به

روحم

تیغ

(کشاورز :1376،aصدای پای پاییز)

چه سخت و
شیرین
چقدر

سنگین

میزد
است
است

(مزینانی :1379،aسكوت را بشنو)

در کتابهای بر قایق ابرها از دولتآبادی (شعر پدر) ،کتابهای آفتاب خانه ما (شعر
قوقولی قو شبت چگونه گذشت) و طاق هفت رنگ ازکیانوش (شعرهای پرده زرد و
سالم ای معلم بزرگوار) ،و کتابهای قالی رنگین کمان (شعر خورشید و ماه) و آواز
پوپك از ابراهیمی (شعر شبان و گوسفندان) ،منظومه ظهر روز دهم از امین
پور(صفحه ،)13چكه ای آواز تكه ای مهتاب از کشاورز(شعر ختم بال و پرواز)و

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

شعرهای ناتمام از مزینانی(شعر آینههای قناس) نیز مواردی از این نوع قابل مشاهده
است.
 .4شنوايي با چشايي (چشايي با شنوايي)
آواز زنبور
داشت
عسل
طعم
(دولتآبادی :1377،آواز زنبور)

بسی

آزموده

پند تلخی که بر زبان آریم

خود

چون قصه دراز است

چون خاطره شیرین

ایم

را

آن

(کیانوش :1358 ،aآیینههای کردار)

(رحماندوست :1369،کوچه خاطره ها)

راستی که زندگی آنجا

شعر

مثل

و

قصه

شیرین

بود

(ابراهیمی :1378 ،خانه ما)

سكوت

هر

انگور

چقدر

است

شیرین

(مزینانی :1379 ،aسكوت را بشنو)

در کتابهای آواز فرشتگان از یمینی شریف (شعر کودکان شیرین زبان) ،برقایق ابرها
کردار) ،پشت این پنجرهها از رحماندوست (شعر الالیی) ،خورشیدی اینجا خورشیدی
آنجا از ابراهیمی (شعرکتاب) و جشن جوانهها از شعبانی (شعر مادربزرگ) نمونههای
دیگری از این گونه ترکیب وجود دارد.
 .5بينايي با المسه (المسه با بينايي)
ای گل سرخ زنده خرم
هر چیز قشنگ بود و زیبا

عطر تو نور و رنگ تو گرماست
(کیانوش :1358 ،aفرو اهورا مزدا)

در

زیر

نگاه

گرم

خورشید

(ابراهیمی:1377 ،چشمانداز)

در کتابهای به قول پرستو از امینپور (شعر بالهای کودکی) و بربال رنگین کمان از
بیوک ملكی(شعر مثل روزهای عید)موارد دیگری از این دست وجود دارد.
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 .6بينايي با چشايي (چشايي با بينايي)
موارد این نوع حسامیزی در شعر شاعران مورد مطالعه ،شامل موارد زیر است:
قند
مانند
مزه
هر گل که بینم دلپسند شیرین
(یمینی شریف ،aبیتا :گلشناس)

کودکی دید زشت وتلخ وکثیف هرچه در آینه نظر انداخت
(دولت آبادی :1377،آیینه)

تو

چون

لبخند

شیرینی

بابا چه

چه

گرمی

(قاسم نیا :1368،خورشید)

نمونههای دیگر را در کتابهای آواز فرشتگان یمینی شریف(شعرهای دخترم ،آهنگ
پای قاطر و آفرین) ،آفتاب خانه ما از کیانوش (شعر جهان شو) و خدای جیرجیرکها از
مزینانی (شعر ستارههای شیرین) میتوان دید.
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 .7شنوايي با بويايي(بويايي با شنوايي)
پیداست
گرمشان
درصدای

بوی

سبز

تپه

صحرا

و

(ابراهیمی :1378،شبان و گوسفندان)

باز بوی با

را خواهم شنید

از

سرود

مدرسه

صبحگاه

(امینپور :1376 ،بوی ماه مهر)

شد

نسیمی

وزان

مثل

اذان

بوی

(مزینانی :1377 ،bغنچهها جانماز)

نمونه هایی دیگر از این دست را می توان در کتابهای آواز پوپك ابراهیمی (شعر
برزیگر کوچك) ،پروانه در باران از همین شاعر (شعر بوی ربنا) و چكهای آواز تكهای
مهتاب کشاورز (شعر صدای پای پاییز) مشاهده کرد.
 .8بويايي با المسه (المسه با بويايي)
این ترکیب به شواهدی محدود است از شعر جعفر ابراهیمی:
نمناک
ازبوی
دوباره
اتاقم
شد
پر

باران

(ابراهیمی :1377 ،باران)

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

میدانم این بو بوی پاییز است

از بوی سردی پرشده هر جا

(همان :اتاق شیشه ای)

و دو نمونه دیگر در کتابهای پروانه در باران (پاییز) و با سیب (ص )18
 .9المسه با چشايي
برای این نوع ازحسامیزی فقط مورد زیر در شعر مصطفی رحماندوست یافت شد.
در این نمونه خورشید هنگام سرما شیرین دانسته شده است:
با گرما
می تابد
در سرما
شیرین است

(رحماندوست :1378 ،aاین و آن)

برای مشاهده فراوانی به کارگیری انواع ساختار معنایی حسامیزی در شعر این گروه
از مخاطبان ،جدول شماره ( )3ترسیم شده است.
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حساميزي با مفاهيم انتزاعي
هنگام بررسی حسامیزی در شعر کودک و نوجوان به نمونههایی برمیخوریم که در آنها
یكی از حواس پنجگانه یا ویژگیهایشان با یك مفهوم انتزاعی ترکیب شده است البته
پیداست که اینگونه حسامیزی بویژه در شعر کودکان با اکراه و امساک از سوی شاعر
به کار میرود.
مفاهیم انتزاعی ،صورتهای عمومی و ماهوی اشیا را شامل میشود که با تجرید به
دست میآید (حاجی نصر اهلل .)62 :1384 ،در مورد دریافت مفاهیم انتزاعی از سوی
مخاطب کودک ،باید گفت در تقسیمبندی مراحل چهارگانه رشد شناختی پیاژه،
چه ارمین مرحله ،دوره عملیات صوری است .در این دوره ،که از دوازده سالگی شروع
میشود و تا بزرگسالی ادامه می یابد ،تفكر نوجوان از واقعیت عینی و محسوس فاصله
میگیرد و به صورت انتزاعی در میآید (سیف و دیگران )95:1373،در حالی که مطالعات
میدانی نشان میدهد حتی کودکان مرحله «پیشعملیاتی» (یعنی کودکان  18ماهه تا 7
ساله) میتوانند از آموزش «نگهداری ذهنی» و سایر آموزشهای مربوط به عملیات عینی
بهره گیرند .بنابراین با استفاده از کار میدانی پژوهشگران روانشناسی رشد میتوان
گفت « :کودک از سه سالگی توانایی درک مفاهیم انتزاعی را دارد» (حاجی نصراهلل،
)63:1384؛ به عنوان نمونه میتوان به گفتگویی اشاره کرد که بین دختر خردسالی (در سه
سال و چهار ماهگی) با پدرش صورت گرفته است .این دختر در حال نگاه کردن به
یك تابلوی تبلیغاتی در مورد نوعی زیرپوش ،که انواع مختلفی از میوهها را نشان
میدهد ،میگوید« :بابا نگاه کن ،یك کپه غذا!» (فاستر کوهن )95 :1389 ،در این گفتگو،
کودک با مفهوم عام و انتزاعی غذا آشناست و میتواند میوه را ،که خود مفهومی انتزاعی
است به عنوان زیرمجموعهای برای غذا تصور کند که مفهومی انتزاعیتر است .در جای
دیگری به این موضوع از نگا ه پیاژه اشاره شده است .پیاژه اعتقاد دارد که همه کودکان
باالخره میآموزند تا مقولههایی مثل« سگ» را ،که کمتر جنبه انتزاعی دارد در مقولههایی
که بیشتر جنبه انتزاعی دارد مثل «حیوان خانگی» یا «پستاندار» گروهبندی کند .به همین
ترتیب همه کودکان تشخیص میدهند که پدیدهها را میتوان برحسب بزرگیشان از
کوچكترین تا بزرگترین یا از سبكترین تا سنگینترین طبقهبندی کرد (ماسن)265 :1379 ،؛
به این معنی که کودک مفاهیم را میتواند از حسی تا انتزاعی یا از انتزاعی تا انتزاعیتر
تقسیمبندی کند و اینگونه ،دریافت آنها را برای خود آسانتر سازد .البته در برخی از
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 .1مفاهيم انتزاعي با المسه (المسه با مفاهيم انتزاعي)
حرفمان مثل
مرد در سینهام كينه سرد

دیروز

گل

کرد

زمین

باز

(رحماندوست :1379 ،aقهر وآشتی)

شد زندگي گرم و شیرین

در

آسمان

و

(ابراهیمی:1374،جادههای مه)

 .2انتزاعي با چشايي (چشايي با انتزاعي)
(یمینی شریف ،aبیتا :دامان مادر)
رنگ میدید و بر او شیرین بود
نوبهاری زیباست
روزها شيرين است (رحماندوست :1370،زندگی شیرین است)
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مفاهیم ،که بیشتر انتزاعی است ،ممكن است الزم باشد برای کودک توضیحاتی آورد؛ به
عنوان مثال اگر کودک چهارسالهای بپرسد آزادی چیست ،میتوان گفت « :میدانی که
هر یك از ما در خانه خودمان تا چه حد امكان بیان احساسات خود را درباره
موضوعهای مختلف داریم ،این نوعی آزادی است» (واالس.)37 :1388 ،
شاعران کودک و نوجوان ایران در به کارگرفتن مفاهیم انتزاعی  ،محتاط عمل
میکنند و این یقینا به تصور آنان از مفهوم کودکی و یا برداشت اشتباه ایشان از نظر
روانشناسان برمیگردد .به نظر میرسد الزم است انگارههای آنها از کودکی بازبینی
شود .دراین صورت شاید ادبیات کودکان در بخش تألیف برای کودکان پیش از دبستان
و سالهای اول دبستان ،که بیشتر در جایگاه «رؤیت» مفاهیم عینی ،آن هم در قالب
رئالیسم ابتدایی باقی مانده است ،بتواند از قالبهای دیگر نیز گذر کند و با طرح مفاهیم
انتزاعی برای کودکان پیش از دبستان ،با زبانی خالق ،هماهنگ با نیازهای مخاطب به
پرورش ذهن او یاری رساند (حاجی نصراهلل.)70:1384 ،
موارد حسامیزی با مفاهیم انتزاعی در شعرهای شاعران مورد نظر ،محدود است.
تقریباً همه موارد مشخص شده نیز به شعرهای سروده شده برای نوجوانان مربوط
می شود .در بعضی از آنها در یك سوی ترکیب ،مفهومی از زمان قرار دارد؛ مثال مفهوم
عید یا روز یا ماه مهر یا ماه مدرسه .ترکیب این موارد با حواس همان ترکیبی را
میسازد که قبال نام«بعدآمیزی ناقص» بر آن نهاده شده است(فوالدی.)113:1376 ،
حسامیزی با مفاهیم انتزاعی ،که میتوان آن را حسامیزی عقلی نامید در پنگ گروه زیر
جای میگیرد:

شد زندگي گرم و شيرين
میتوان امروز از آغاز صبح

در آسمان و زمین باز (ابراهیمی  :1374،جادههای مه)
تازه شد و طعم هوا را چشید (ملكی :1376،فصل دوستی)

در کتابهای زیباتر از بهار (شعر عروسك جان الال) و بهار اینجاست (شعر زندگی
شیرین است) از رحماندوست ،آواز پوپك (شعر خانه ما) از ابراهیمی و مثل چشمه مثل
رود (منظومه فلسطین) از قیصر امینپور نمونههای دیگر از این دست موجود است.
 .3انتزاعي با بويايي (بويايي با انتزاعي)
بوی خدا ،بوی صفا ،بوی نان

بوی

برزیگران

نوازشگر

(ابراهیمی :1376 ،aخانه ما)

باز آمد بوی ماه مدرسه

بوی

بازیهای

راه

مدرسه

بوی ماه مهر ،ماه مهربان

بوی

خورشید

پگاه

مدرسه

(امین پور :1376،بوی ماه مهر)
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 .4انتزاعي با بينايي (بينايي با انتزاعي)
آسمان ما  /باصدا و دود
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نمونه های دیگر از این نوع در کتابهای آوای نوگالن از یمینی شریف (شعر بوی
عید) و بوی سیب از ابراهیمی(ص )23و کوچه دریچهها از بیوک ملكی (شعر بوی
کفش نو) آمده است.
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در فصل سياه و ساكت غربت

رنگ

غم

گرفت

(شعبانی :1376 ،aص)5

حرف تو پیام آشنایی بود
(ملكی : 1370،بیدارتر از ستاره)

 .5انتزاعي با شنوايي
در فصل سیاه و ساکت غربت

حرف

تو

پيام

آشنايي

بود

(ملكی :1370،بیدارتر از ستاره)

در جدول شماره ( )4میزان به کارگیری انواع حسامیزی با استفاده از مفاهیم انتزاعی آمده است.

بررسي ساختاري حساميزي در شعر كودک و نوجوان

جدول شماره 4
نام شاعر

ميزان به كار گيري انواع حساميزي با مفاهيم انتزاعي
جمع

بینایی

چشایی

شنوایی

بویایی

المسه

باغچهبان

0

0

0

0

0

0

یمینی شریف

0

1

0

1

0

2

دولتآبادی

0

0

0

0

0

0

کیانوش

0

0

0

0

0

0

رحماندوست

0

4

0

0

1

5

ابراهیمی

0

2

0

2

1

5

قاسمنیا

0

0

0

0

0

0

شعبانی

1

0

0

0

0

1

امینپور

0

0

0

1

0

1

ملكی

1

1

1

1

0

4

کشاورز

0

0

0

0

0

0

مزینانی

0

0

0

0

0

0

شعباننژاد

0

0

0

0

0

0

جمع

2

8

1

5

2

18

نتيجهگيري
حسامیزی به عنوان راه ساختن تصویرهای شاعرانه و همچنین توسعه زبان از قدیم
همواره در ادب فارسی کاربرد داشته است در شعر کودک و نوجوان نیز از زمان
پیدایش این نوع شعر ب ه آن توجه شده است .در شعر این دسته از مخاطبان ،مبنای
بالغی حسامیزی ،تصاویری از تشبیه ،استعاره ،مجاز و ایهام پیش روی ما میگذارد که
تصویرهای دارای مبنای استعاری با رقم هشتاد و پنگ مورد از کل صد و پانزده تصویر
حسامیزی بیشترین آمار به کارگیری را دارد .کمترین آمار نیز سهم تصاویر مربوط به
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صنعت ایهام است که چهار مورد است و تنها در شعر محمدکاظم مزینانی به کار رفته
است (جدول شماره  .) 1در شعرکودک و نوجوان ساختار زبانی حسامیزی به دو
صورت به کار رفته است  :الف -به صورت ترکیبی که خود دو شكل دارد -1 :ترکیب
اضافی مانند بوی پاییز ،زبان عطر و نگاه رنگ  -2ترکیب وصفی مانند خنده گرم،
صدای رنگین و کالم گرم ب -به صورت غیرترکیبی مانند صداها زرد بودند .در این
ساختار ،بیشترین آمار به تصویرهای با ساختار غیرترکیبی مربوط است و ترکیبهای
اضافی در این مورد کمترین سهم را دارد (جدول شماره .)2
در شعر این گروه از مخاطبان از ترکیب حواس پنجگانه با یكدیگر ،نه گونه
حسامیزی به دست آمده است که عبارت است از :شنوایی با بینایی ،بینایی با چشایی،
شنوایی با چشایی ،المسه با شنوایی ،شنوایی با بویایی ،بویایی با بینایی ،بینایی با المسه ،
المسه با چشایی و بویایی با المسه .البته این گونهها هنگام ترکیب یا تبدیل به هم،
گاهی به صورت معكوس نیز یافت میشود؛ چنانكه ترکیب شنوایی با چشایی به
صورت چشایی با شنوایی هم در این اشعار یافتنی است .از نظر بسامد در ترکیبهای
مربوط به حواس ،بیشترین بسامد مربوط به ترکیب ویژگیها و صفات به دو حس بویایی
با بینایی مربوط است (با تعداد هجده مورد) و پس از آن ترکیب حواس شنوایی با
بینایی در مرتبه دوم قرار دارد .بنابراین آن گونه که با استناد به پژوهشی در مقدمه اشاره
شد در کتابهای بررسی شده در این مقاله نیز فعالترین حس ،حس بینایی است و ضمنا
کمترین بسامد هم به ترکیب دو حس المسه و چشایی مربوط است (جدول شماره .)3
به طور کلی ،بیشترین میزان استفاده از تصاویر مربوط به حسامیزی در شعر جعفر
ابراهیمی قابل مشاهده است و پس از او محمود کیانوش بیشترین سهم را در این باره
دارد .کمترین بهره را نیز شاعرانی چون افسانه شعباننژاد و شكوه قاسمنیا از این گونه
تصاویر بردهاند .در شعر های بررسی شده از جبار باغچهبان نیز هیچگونه ترکیبی از
آمیزش حواس یافت نشد .البته شعرهای اندک سروده شده توسط این شاعر ،تقریبا همه
برای آموزش کودکان ناشنواست .مسلم است در شعرهای بررسی شده با کم شدن سن
مخاطب ،بسامد حسامیزی نیز در شعر او کم میشود و هر چه سن مخاطب زیادتر می-
شود ،عالوه بر باال رفتن بسامد تصویر های حسامیزانه ،گاه مفاهیم انتزاعی نیز وارد
ترکیبهای حسامیزی شعری وی میشود .برخی ترکیبها در شعر بعضی شاعران بیشترین
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بسامد را داشت؛ مثالً ترکیبهایی که یك طرف آنها حس بویایی بود در شعر جعفر
ابراهیمی بسامد زیادی داشت؛ همچنین برای ترکیب حس بویایی با المسه فقط
نمونه هایی در شعر جعفر ابراهیمی یافت شد و شاعران دیگر از این ترکیب بهره
نبردهاند (جدولهای شماره  3و  .)4در حسامیزی با مفاهیم انتزاعی ،ضمن اینكه تقریباً
همه تصویرها به اشعار مربوط به مخاطب نوجوان منحصر میشود ،همه حواس
نمونههایی دارد و بیشترین نمونهها به دو حس چشایی و بویایی مربوط است .در
این گونه ترکیبها نیز کمترین آمار به ترکیب مفاهیم انتزاعی با مفاهیم حس شنوایی
مربوط است (جدول شماره .)4
پينوشت
1. Preconceptual
2. transductive reasoning
3. syncretic

.1386
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یمینیشریف ،aعباس؛ آواز فرشتگان یا اشعار کودکان؛ بی تا ،تهران :سازمان کتابهای طالیی.
یمینیشریف ،bعباس؛ آوای نوگالن؛ بی تا ،تهران :با همكاری کانون پرورش فكری کودکان و
نوجوانان.
یمینیشریف  ،cعباس؛ فری به آسمان میرود؛ بی تا ،تهران :سازمان کتابهای طالیی.
یمینیشریف ،عباس؛ قصههای شیرین؛ سوم ،تهران :سازمان کتابهای طالیی.1346 ،
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