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 چکیده:

فن همان  یناسنننت  و من ور از ا یدر نقد ادب شنننناسنننی یباییاز ارکان مهم ز پردازی یالخ هدف: 

از شاعران مصر است که با  یلماحمد سو بخشد  یم یفن یتیماه یاست که به متن ادب یخصائص اسلوب

 یو جذب کودکان نقش مهم   یواند یندر ا یباز های پردازی یالبا خ و «یالطفل العرب» یواند ینشآفر

 بدآنها داشته است. یو ارزش یآنها و آموزش نکات اخالق یمتعل رد

آموزش نکات آموزنده به کودکان قرار داده  یبرا ای مایه را دست یوانشد یو شناسی پژوهش:روش

 یمحاف ت نموده اسننت. به رور کل  ینید یلاصنن های اسننت  گاه شنناعر با اسننتناد به قرآن  از ارزش

 .رلبدیهنرمندانه را م یالو عناصر خ یرپردازیتصو یریهنرمندانه شاعر  لزوم به کارگ هاییلتمث

آموزش مطالب آموزنده به کودکان اسننتل لذا شنناعر  یلماشننعار احمد سننو یهدرون ما :هایافته

سو در قالب مراعات الن  یکباربا اقتباس از قرآن و  یکبار ستفاده از کلمات هم در  یکبارو  یربا ا

 یبادر ز ی(سع ی عقل یحس یا  یحس یه)دوسو یبا استفاده از همانند پندار یکبارقالب تضاد و

شود که  یباعث م یشناس یباییعناصر ز ینو جلب مخارب نموده است که ا شعارا یننمودن ا

در مواجهه با کودکان در اشننعارش  یپرورانده شننود. و یشننتراشننعار در ذهن کودکان هر  ه ب

ررف راه  یککودکان باشنندل  را که از  یتو ترب یمکرده که همسنناز با تعل یارترا اخ یسننبک

س سان یدنر ست یاخالق هاییگیژرا با و یبه منش ان شان  ینشنماز  آفر ی  ون خداپر سان ن ان

 ین م و مقررات و ورن پرسننت یتو رعا یآنها را به اجتماع و علم آموز یگرد ییداده و از سننو

 سوق داده است.

 یالخ یبه بررسن یفیتوصن -یلیاسنت که با روش تحل ینپژوهش ا یندسنتاورد ا گیری:نتیجه

در کنار درون   پردازی یالتا نشان دهد که خ پردازد یم یلماحمد سو ۀدر شعر کودکان پردازی

 شده است.   یلماشعار احمد سو ینشآموزش  گونه باعث ن م  تداوم و   یپربار برا اییهما

 پردازی یالخ شناسی  یباییز ی الطفل العرب یواند یلم احمد سو کلیدی:های واژه

 
 



 19 مقد مه و هدف

 

 مقدمه و هدف -1

 

سلوب فن  یاز فنون نقد ادب یپرداز یالخ ست که به مانند ا س یباییز یبه واکاو یا  یک یشنا

 یبایی دارند. عشننب به جمال و ز یلاسننت که همگان به آن تما یاز اصننول یباییپردازد. ز یاثر م

کشف  یاز آن برا یبانشعر شاعران است که اد ناپذیرییجزء جدا یپرداز-یالسرشت بشر است. خ

 پردازند.   یم یآثار ادب یابیو ارز یلمن ر به تحل ینو ناقدان از ا یرندگ یبهره م یشناس یباییز

در آموزش  یخود سع ۀعر کودکانکه با ش یدآ یاز شاعران مشهورمصر به حساب م یلمسو احمد

ست  و شعارش آم یکودکان نموده ا ش یباف یالو خ یقتاز حق اییزهدر ا  یا یوهرا بکار برده تا به 

ستق ستق یرو غ یمم س یدهد. برا یمشاعرانه اش تعل یپرداز یالکودکان را با خ یمم  یالخ یبرر

صات کل  یانعالوه بر ب «یالطفل العرب»شعر  یپرداز سطح بالغ یمخت شعار در  صر ز ی ا  یباییعنا

استعاره  یه تشب یعنی یالعناصر خ یانضمن ب یعنی گیرد یقرار م یمورد بررس یزاشعار ن یشناس

 ینهمچون تناص و تضننم یشننناسنن یباییعناصننر ز یه و کنا یرپردازیوتصننو یماژو مجازونماد وا

 فته است.قرار گر یلو تحل یهمورد تجز یزن  ینامتنیو ب ضادواقتباس و ت

س یانپا این صل او ل آن به برر ست که ف شده ا شته  صل نگا سه ف پژوهش و  ی اتکل ینامه در 

ض س یپژوهش م یاتسؤاالت و فر صل دو م به برر سو م  بخش  یپرداز یالخ یپردازد. و ف صل  و ف

شاعر مصر یاو ل به بررس  یالعنصر خ یو فصل سوم  بخش دوم به بررس یلماحمد سو یمصر و 

 پردازد. یم یلمدر شعر احمد سو ناسیش یباییو ز یپرداز

  مسأله یانب-1-1

مانند  یسرودن شعر را آغاز کرد. و یو دو سالگ یستاز ب یدر مصر متول د شد. و یلماحمد سو

س یگرد شاهد حوادث  سی شاعران   صاد یاجتماع یا ساز یو اقت شت  سرنو بود. احمد  یمهم و 

شاعران یلمسو سرا یم یاز  ستان  شد که  عالقمند به دا شد  و یم ییبا شعر در  یبا سرودن  در 

است  «یالطفل العرب» یواند ینهزم یندارد از جمله آثار او در ا یتبح ر خاص   دکانکو یاتادب ینهزم

شعار ست که زندگ یمیتعل یکه در قالب  ا شده ا شب  گذشت و همکار ی ارائه  را به کودکان  یع

ستان ها یم سرما ییآموزد و مملو از دا ست. او از  ست ما یکودک یها یهآموزنده ا  یهبه عنوان د

صم یشعر یها ست. لحن او  صادقانه و تلف یمیبهره گرفته ا شاعرانه و  یقیو  از زبان کودکانه و 

 (  1:1394یزاده نژادو عل یگردد.)باق یم یتلق  یننماد

 ۀبزرگساالن است  را که الزم یبرا ییر از شعرسرادشوارت یارشعر در مورد کودکان بس سرودن

شناخت عم یورود به واد شتن  سات و ن یچیده از عوالم پ یبکودکان  دا سا خاص  آنان  یازهایاح

ست. کودکان برا صو ر و تخ یا ستند و به هم یخود مت ک ی لدرک مطالب بر قوه ت درک  یلدل ینه
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صو یآثار کالم زآن ها ا ست بنابرا یداریو د یالیکامالً خ یدرک یری و ت شعر کودک   ینا شاعران 

با وارد نمودن کودکان در واقع یتالش م ند  با دن ی ل مخ یتیکن نان را   یواقع یایدن یرازغ یاییآ

 روبرو سازند.  یشخو

مجاز  استعاره   یه تشب یلاز قب یاست که شامل مباحث ی لگوناگون تخ یدر واقع نمودها خیال

صو یماژنماد  ا شاخه ها و انواع آن ها م یکو هر  یه کنا یدازپر یروت توان به رور  یگردد و م یاز 

 یعنی یاسننت که سننبب اعجاب و شننگفت یتشننخ ص و برجسننتگ یرا که در آن نوع یانیهر ب یکل 

صورت یل مییتخ شد یم یآثار ادب یاز ارکان مهم نقد فن یپرداز یال.  خیمبدان یالاز خ یشود   با

 یال. خپردازد می ها آن یفن  یتماه یواکاو یبرا یمتون ادب یادب یها یباییز یکه به بررسننن

اشعار از  ینمخصوصا بالغت و تأمل در ا یشامل خصائص اسلوب یلمشعر کودکانه احمد سو یپرداز

شخصه ها یزاتمم یثح شکال تعب ییو م ضوعات و عوارف و افکار و ا سطح مو شاخص  یرکه در 

ست. از آنجا که ادب شع ی اتا سوکودک در  ست که کودک را در  یمیتعل یاتادب ینوع یلمر احمد  ا

و  یفظر یها یپرداز یاللذا شنناعر با اسننتفاده از خ رسنناند یم یاریشننناخت جهان ارراف خود 

 و جامعه خود آگاه کند. یخود را نسبت به زندگ ی متبحر انه تالش نموده تا مخارب کم تجربه

 
 سؤاالت پژوهش -1-2

 های یتتا  ه اندازه در پروراندن اشننعار کودکانه  و شننخصنن  یلماحمد سننو یپرداز یال. خ1

 خود موثر بوده است؟ یداستان شعر

 شود؟ یاشعار کودکانه  گونه ارائه م یندر ا یپرداز یال. خ2

 بوده است؟ هایی یز ه   یردر اشعار کودکانه تحت تأث یالدر کاربرد صور خ یلم. احمد سو3

 
 پژوهش های یهفرض  -1-3

شعار خود  با خ یلمسو . احمد1 سته ب یپرداز یالدر ا شعار کودکانه و عوارف  یمحتوا ینتوان ا

 یداستان های یتبا کمک شخص یهماهنگ ینهماهنگ و منسجم برقرار کند و ا یوندیکودکان  پ

و آموزش اسننت صننورت گرفته  یمکه همان تعل یسننندهنو یاهداف اصننل یتبه من ور تحقب و تثب

 است.

  

ستا یها یپرداز یالتوان گفت خ ی.م2 ستان در را شهاند یدا صاو ی سندهنو یذهن یرها و ت  ی

 .  نماید یاست  و کودکان را به خواندن اشعار جلب م

سو3 صور خ یلم. احمد  شرا یرتحت تأث یالدر کاربرد  سع یطسبک زمان خود   در  یجامعه 

 با کودکان نموده است.  یارتباط عارف یبرقرار یجادا
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 اهداف پژوهش-4-1

 شعر یادب یابیدر جهت ارز یکودکانه گام سودمند های داستان های یپرداز یالبا خ یی. آشنا1

 کودکانه خواهد داشت. های

و ارتباط ما  یامنشانگرپ "یالطفل العرب" یواند یو ارتباط آن با محتوا یپرداز یالخ ی. بررس2

اشعار کودکانه خواهد  یمیتعل یشگرف در  رساندن محتوا یریاشعار کودکانه است و تاث ینب

 داشت. 

در روح و  یشگرف یرتأث یالخ یروی. به شاعران شعر کودک کمک خواهد کرد تا با استفاده از ن3

 .یندنما یجادکودکان ا یشهاند

 

 پژوهش یتضرورت و اهمّ  -1-5

نهفته در شعر  یممفاه یشناس یباییو ز پردازی یالموجود خ های با استفاده از ظرافت شاعر

 یالو خ یذهن یرتصاو یافتن. کشد یم یرهنرمندانه به تصو یرا به شکل یلمکودکانه احمد سو

آن اشعاراز  یو فن یبدق یاشعار   و بررس یآن بر محتوا یرو تأث یلمشاعرانه احمد سو یها یپرداز

 رود. یبه شمار م یبتحق ینا ریاتضرو

 پژوهش ییشینهپ -6-1

در  1408و مکابدات فی مدائن العشب که توسط ابو احمد حامد در سال  یلممقاله احمد سو. 1 

و آوردن  یو های یواند یشاعر و معر ف یمقاله به زندگ یناست. ا یدهمجله ابداع به  اپ رس

 . پردازد یاز آن م یمختصر های نمونه

که  یشابوریاز عطار ن« الشوق فی مدائن العشب»در مجموعه یلماحمد سو یرپذیری. مقاله تأث2

 اپ شده است.  یقیتطب یاتادب های در مجل ه پژوهش 1394پور در سال  یمیتوسط سارا رح

از شاعران نسل دوم )دهه شصت(  یکی یلمکه احمد سو پردازد یم ینمقاله به ا یندر ا یسندهنو

که  دهد یعار او دارد. مطالعه اشعار او نشان مدر اش یگذشتگان نقش پررنگ میراثمصر است که 

الشوق  یمجموعه شعر ی. و بررسدهد یم یلعرفا تشک یراثرا م یراثم یناز ا یبخش قابل توجه

تا آنجا  شناخته یاو را م یرالطعطار و منطب یخوببه یلمکه سو دهد یمدائن العشب نشان م یف

آن  یمقاله در پ ین. اخواند یم «یقطب تصوف اسالم»و او را  کند یاشاره م ریحاًکه به نام او ص
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شاعران  یانو تأث ر م یرکه بر تأث -یرا در قالب مکتب فرانسو یرپذیریتأث ینا های است که جنبه

 آشکار سازد. -دارد یدتأک

در مجله الشعر  یمکه توسط صابر عبدالدا یلمأخنانون احمد سو یۀمسرح یو الفن ف یۀمقاله الرؤ.3

 یاخنانون م یشنامهدر نما یلمو هنر احمد سو یدگاهد یمقاله به بررس ین اپ شده است. ا

 . پردازد

کودک  یاتادب ینهکه تا به حال در زم یدیمرس یجهنت ینکه به عمل آمد به ا یقاتیتوجه به تحق با

  اپ نشده است. یانوشته  ای مقاله یچه یلمو شعر کودک احمد سو

 روش پژوهش -1-7

در  شعر کودکانه احمد  یپرداز یالخ یبه بررس یفیتوص-یلیبر روش تحل یهنامه با تک یانپا ینا

درک ارتباط  یاشعار برا ینا یساختارها یبه بررس یپرداخته و بر اساس اصول فن یلمسو

 .پردازد یآن م ییو محتوا یموضوع

 و ابزار مورد نیاز برای انجام پژوهش یلوسا  -1-8

بوده که با مراجع به  ای و استخراج ار العات بر اساس روش کتابخانه یپژوهش گردآور ینا در

 یتبا مراجعه به سا نیز و آمده دست به یازمورد ن های مختلف و دردسترس کتاب یها-کتابخانه

شده در کنار  یمطالب گردآور ینانجام شده است. ا هایی مطالب و برداشت یکیالکترون های

 یسندهآنها توسط نو یلو تحل یاز آن و بررس یازمورد ن های کردن نمونه ینا گلچب عرشا یواند

 شده است. یبتحق ینا یدایشمنجر به پ

 

 

 

 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 صورخیال-1-2

صول یباییو ز یبایی به ز یلم یعنیبالغت  ست که همگان به آن تما یاز ا شب به  یلا دارند. ع

آن از  یبو مصاد یالاست که مفهوم خ ینبشر است. اما مسأله قابل تأمل ا یفطر یباییجمال و ز

صو شگران ادب عرب یاندر م یرپردازیجمله ت شاعران  خ یپژوه ست   را جزء  یشعر یالمتفاوت ا

 پرداخته یآثار ادب یابیو ارز یلمن ر به تحل ینو ناقدان از ا دانسننتندیشننعر خود م یراپذنییجدا

 . اند

عناصر  یدنکش یرجهت به تصو یزبان یتنها ابزارها یالاز من ر خ یبالغ های یهو آرا یادب صنایع

 یبلکه دارا یستند ن یمتن ادب یکدر  یعو بد یالیصحنه خ یکتناسب به من ور خلب  یاو تضاد 

بوده  یندهآن متناسب با هدف گو یمعنادار در ساخت متن و  ار وب زبان های نقش فعال و داللت

 گردد.  یدر متون م یمختلف یراتخلب تأث ساز ینهزم و

را به سمت و  ای است که ذهن هر خواننده یالارفه و خسرشار از ع یاتکودک  ادب یاتادب 

را  یخاص های هدف یاتنوع ادب ین. ادهد یاشعار کودکانه سوق م یاو  یالیخ های داستان یسو

ذوق و عالقه  یختنبرانگ»اشاره نمود  یموارد ینبه  ن توان یم یانکه از آن م کند یدنبال م

و کمک به بهداشت  یکودکان به مطالعه آزاد و آشنا ساختن کودکان با امور و مسائل گوناگون زندگ

 آن یتو رشد و تکامل شخص ییو شکوفا یکودکان و کمک به بلوغ فکر شناختی و سالمت روان

معرفت  وسیع جهان با ها آشنا ساختن آن یزمختلف  کودکان و ن یذهن استعدادهای گسترش و ها

 (.65: 1379نژاد   یشعار«)بشر لفمخت های و فرهنگ

 یبالغت از نظر لغو-2-2

ست ا« بلغ» ۀبالغت از ماد صول و انتهاء م ینا  معانی از که  ه  و آن نماید  یواژه داللت بر و

 ی. بالغت در لغت به معننماید  یم یمختلف بر آن ذکر شده  همه داللت برآن معن یدر کاربردها



 

 

  و یحاًبَلَغَ الرَجُل أی َصار أو کان فص»: ینداست  نانکه گو یبه مقصود و بسندگ یدنو رس ییرسا

َصلَ إل صطالح به معنا  «یهاإل یإذَا انتهَ ینۀوبَلَغَ الرَکب المد یه بَلَغَ فالن مراده إذَا وَ سا یدر ا  ییر

ضا یسخن و برابر ست ینحال  به ا یآن با مقت صاحت الفاظ و در در گفتار  یبرکت یشرط که ف

لها  یفۀصواضننحاً بعبارۀص صننح یلالجم یالمعن یۀأم ا البَلَاغۀُ فهی تأد»گردد. آنگونه که گفتند:  یترعا

حال که وصف  یگفتار با مقتضا یکالم  برابر یکوییسخن  ن ییبالغت رسا«. فی النفس أثرٌ خل ابٌ

 (. 6: 1953ی نه وصف کلمه )العسکر شود  یکالم و متکل م واقع م

در احکام فقه  یههر  ند که فق:» گوید  یو م داند  یاز علوم قرآن م یبالغت را جزئ زمخشری

شیهمانندش پ یهانبر فق سته یردگ ی شخص برج شود و محد ث در  ای  و متکل م در علم کالم  

سن از واعظ  فرد و گردد نام  صاحب یثعلم حد صری ح شود و عالم علم  ب سخن گفتن برتر  در 

س س یقتیبه حق یک یچگفت که: ه یدبا یشود ول تر  یهم نحو هیبوینحو از    ینجز ا اند   یدهنر

 (. 1/1: 1998 ی که مختص  به قرآن است  برجسته و کامل شوند )زمخشر یدر علوم بالغ که

ست که:  یسنان خفاج ابن ست و بالغت در الفاظ و معان»معتقد ا  یفصاحت مخصوص الفاظ ا

ست و رو شترک ا ست که م ینهم یم صل ا ص یغصکان کلُّ کالمص بَل»: گوید  یا کلُّ  یکنو لم  یحاًف

ص ست  یگرید یف(. در تعر49: 1982ی )الخفاج «یغاًبل یحصف به  یبالغت به معنا»از بالغت آمده ا

و  باشنند  یم ی نمع یدر فرجام زمان و مکان یانجام دادن کار یاو  یدنو مقصنند رسنن ایتغ یانتها

سل ط  یدن رس یانبه پا یعنیبلوغ مقصود از  یگاه یدشا شتن به   یافتنت شراف دا  یرتعب یزی و ا

بَلَغَ فالنٌ »: شود  ی(. گفته م243:  2009ی )اصفهان« باشند یدهشود هر  ند که به فرجامش نرس

شخص به آرزو: «مُرادَهُ ست  یشآن  س یگاهبه آن مکان و جا«: بَلَغتُ المکان بلوغاً». یافتد . یدمر

 (.50: 1998ی است)زمخشر یغاو بل یعنی یدمرد به بالغت رس: «یغٌالرجل بالغۀً  فَهوَ بَلبَلَغَ »

 
 بالغت در اصطالح-3-2

. بالغت یندرا به جا و مناسب حال و مقام بگو یحآن است که سخن درست و فص یبالغت به معنا

مراد خود را با : آن مرد توانسننت یعنی« بلغ الرجل»اسننت. هرگاه گفته شننود « بلغ»مصنندر فعل 

شد: بالغت   یجازادا کند که نه ا یالفاظ سؤال  شد و نه ارناب ممل . از ابن مقفع  ست؟مخل  با  ی

   یوهکه از آن ش یابد   یم یانجر یاربس های  یوهو در ش گیرد یگوناگون را فرا م ی: معانفتگ یو

ست شها سخن گفتن  دل یدن گز ی: خامو شارت کردن   سخ دادن  آور یلگوش فرا دادن  ا دن  پا

ابواب  این تمام در و ها   مسننجع و نگارش نامه های   خطبه یرادسننخن آغاز کردن  ارائه شننعر  ا

 (. 14: 1953ی کردن و کوتاه آوردن  بالغت است)العسکر شارترمزآسا گفتن  ا

 یعنیبالغت کالم و بالغت متکلمل »کرده اسننت:  یمبالغت را به دو قسننمت تقسنن ینیقزو خطیب

صفبالغت  صف کالم و متکلم  یبرا یرا و صطالح  تنها و ست. بالغت در ا کالم و متکل م قرار داده ا
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صفت کلمه نم-یواقع م ساند  یندهگو تواند   ی.  ون کلمه نمشود   یشود  و  صودش بر را به مق

(. بالغت در اصننل 8: 2011قزوینی ) «ندادند قرار کلمه وصننف را بالغت ها   که عرب نعالوه بر آ

سا یمعنا لغت به صفت کالم و متکل م واقع م ییر صطالح  ست و در ا  یغام ا کلمه را بل شودل   یا

: 1361ین جالل الد یی جمله باشننند )هما یمعن مفید و کالم حکم در که   مگر آن گویند   ینم

28 .) 

   بالغت اختالف ن ر دارند و آنان به گروه یاصنننطالح یفو معاصنننر در تعر یمبالغت قد اصنننحاب

 یو برخ گیرند    یجانب معنا را در ن ر م یجانب لفظ و برخ ی. برخشننوند   یم یمتقسنن هایی

 در اسنت مشنخص  ه   اسنت. آن یکه ناگسنسنتن بینند   یم یلفظ و معنا ارتباط تنگاتنگ ینب

آنل مثالً  یفن یبه ذکر اوصنناف بالغت پرداخته شننده اسننت نه معنا هاشننده تن یانکه ب تعریفاتی

ست که متکل م به بهتر صطالح آن ا شده بالغت در ا ست  یارا بفهماند.  یازششکل ن ینگفته  آن ا

 ینرساندن معنا به قلب در بهتر یاخسته شود  آنکه   یب یدفهمش درک نما ۀکه مخارب به انداز

 (. 18: 1391یباجی قالب از الفاظ است )د

 یضننناحُالبالغۀ إ»کرده اسنننت:  یفتعر ین)ع(  نیعلبالغت را به نقل از امام  یعسنننکر ابوهالل

سهَلِ ما  شفُ عُو ار الجه االتِ بأ ساتِ و کَ صود ا«مِنَ العِبارات یکونُالمُلتَب ست که بالغت   ینل مق ا

 یشان. اراتشکل  از کلمات و عبا ینبه آسان تر یمشتبه و برداشتن غبار نادان یدادن معان یحتوض

سن بن عل یتبه روا سهلِ العبارۀ یدبَع یبُالبالغۀ تَقر»: آورد ی)ع( میح  یکلبالغت نزد«الحکمۀ بأ

 (.147: 1953ی عبارت است )العسکر ترین  دوردست با ساده یکردن دانش

 
 انواع علوم بالغت-4-2

سخن  بالغت  ست. زمانی که غرض از  سان و الزمه زندگی او سی ان شنا بالغت از نیازهای زیبایی 

رخورد متکلم با مخارب مانند ربیب با بیمار باشنند که حالش را وبیان باشنند واجب اسننت که ب

 ۀمجموع یتشننخیص می دهد و به او آنچه که شننایسننته اش اسننت می دهد. من ور از علوم بالغ

حال شناخته  یبا مقتضا عربی سخن تناسب حاالت ها  از آن یکمک قسمت بهاست که  یقواعد

سمت یاری( و به ی)علم معان شود یم سلوب ییمعنا ۀارائ یگر د یق با  یانیمتفاوت ب های واحد به ا

ضوح متفاوت  آموخته م سو م ایان)علم ب شود یدرجه و سمت  سرانجام با توج ه به ق  دانش ین( و 

آن  یزیو دل انگ یباییکه موجب ز گردد یاز سخن  روشن م امتیازاتی و ها یوه(  شبدیع علم) ها

(. علم 300: 1389ی )تفتازان پوشنناند یو شننکوه م رراوت مندی  ارزش ۀو به آن  جام گردد یم

 است. یانو ب یعبد ی فن  معان 3بالغت شامل 

 

 

 



 

 

 یعلم معان -1-4-2

  «یمعان»کلمه »گفت:  توان یآمده است م «یمعان»که درباره کلمه  یحیو توض یفتوجه به تعر با

مقصنننود اسنننت. از ن ر  یمفعول به معن یا« مَفعَل»بوده که بر وزن  «یمَعنَ»جمع  یاز ن ر لغو

صطالح س گردد یارالق م یبر علم یمعان یا ضا یآن حاالت لفظ عرب یلۀکه به و  یمطابب با مقت

مقد م داشننته شننده   ون علم  یانبر ب ی(. علم معان84: 2011ینی قزو«)شننود-یم ناختهحال شنن

سبت به ب یمعان ست. ز ۀبه منزل یانن سبت به مرکب ا  یمطابقت سخن با مقتضا یترعا یرامفرد ن

 معتبر است. یاناست  در علم ب یعلم معان یجۀحال  که نت

 یععلم بد -2-4-2

از  ینشکه در آفر یخل اق و کس یننده آفر یدر لغت به معنا»آمده است  «یعبد»کلمه  یحتوض در

س صفهان «کند ینم یدنقل یک  یعبد»آمده  «یععلم بد»از  یگرید یف(. و در تعر110: 2009ی )اإل

 یبا مقتضننا یکالم پس از هماهنگ های یشو آرا یباییاسننت که با آن وجوه ز یدر اصننطالح علم

 (.5: 2011ینی )قزو «گردد یبودن داللت  شناخته م آشکارحال و 

 یانعلم ب -3-4-2

کشنننف   یدر لغت به معنا یان ب»ذکر شنننده اسنننت از جمله آن  یمتعدد یفتعار یانعلم ب برای

 یان(. و در اصطالح عبارت است از ب157: 2009ی )اإلصفهان« دادن و آشکار نمودن است یحتوض

سبب ز یها-واحد به روش یمعن ضوح داللت عقل یادتیگوناگون به  صان در و بر آن  تا به  یو نق

(. 35: 1369یان )ثروت یندکالم جهت افهام مراد از خطا احتراز نما یبدر ترک بدآنوقوف  ۀواسنننط

ضاحدر کتاب اإل ینیقزو یباز خط یگرید یفدر تعر صول و »آمده  ین ن ی صطالح عبارت از ا در ا

واحد با الفاظ و عبارات متعد د با وضنننوح داللت بر آن معنا  یمعنا ۀاسنننت که با آن ارائ یقواعد

شب ین. اشود یشناخته م شامل مباحث ت ستعاره  مجاز و کنا یه علم  ست یها : 2011 ینی )قزو« ا

ستعاره که از عوامل مهم خ یهاز تشب یو عرب یفارس ی ات(. در ادب5 شعر هستند در  یزیانگ یالو ا

 به صننورت یمعن یککه در آن  یدندنام یانعل ت  ب ینعلم را به ا ینو ا شننود یبحث م یانعلم ب

 شود. ثمختلف بح های
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 یالو خ یرتصو -5-2

«  و صفت. یقتحق یأت عبارت است از شکل  ه یر تصو»به کار برده شده  یمتفاوت یدر معان یرتصو

صو342ق: 1306 یدی )زب شکل  ت صورت را  صورۀ» یو در مورد معنا داند یو نقش م یر( و    «  ال

صو یبرا»: گوید یم س یراو ت شکل قرار داد  و آن را تر : 1997)ابن من ور  « کرد و نقش داد یمو 

در  یزعلوش ن یداسننت. سننع یزیشننکل و ظاهر هر   یدر لغت  به معنا یرتصننو ین(. بنابرا4/80

 یمحض م یالخ یدو تول ی نمع یموضوع یبصر یلتمث»را  یرمعاصر تصو یفرهنگ اصطالحات ادب

 (. 1/136: 1985علوش  ) «کند یکه زبان آن را ابداع م داند

صویرپردازی ست از ت سلوب ب ینکهکه الفاظ و جمالت پس از ا یقالب»عبارت ا  یژهو یانیشاعر در ا

کامل در اثر را با اسنننتفاده از  ۀاز جوانب تجرب یتا جنبه ا گیرد یبه خود م کند یم یمتن  ای

 بله و مجاز  ترادف و تضننناد  مقا یقتحق یقاع و ا یبو امکانات زبان مانند داللت  ترک ها ییتوانا

 یربه مقوله تصو یزن یفارس یات( در ادب435: 1978القط «).یدنما یانب یانی عناصر ب یگرجناس و د

ست که در ا یادز یالو خ شده ا شف یانم ینپرداخته  ستاد  ست  یانب ین ن یکدکن یعیا نموده ا

 یاننسنبت م یبرقرار یاو برا یو انسنان و کوشنش ذهن یعتشناعر در مفهوم رب یتصنر ف ذهن»

س شد یم یزی  یعت و رب انان صو» یا «یالخ»که آن را  با صر معنو نامیم یم «یرت  شعر  یو عن

ش یالخ ینادوار هم همۀ در و ها زبان ۀدر هم شان دادن واقع یوۀو  شاعر در ن صر ف ذهن   ی اتت

شد یم یو معنو یماد  صل ینۀو زم با صور گوناگون و ب یا صر فات ذهن ینا کرانۀ یشعر را   ینوع ت

شک صل یال . خدهد یم یلت ست و   یجوهر ا شعر ا صر ثابت  ست که از ن یزیو عن  ی لتخ یرویا

گوناگون  یدر واقع نمودها یال(. صننور خ20-18: 1383ی کدکن یعی)شننف«  گردد یحاصننل م

شامل مباحث ی لتخ ست که  شب یلاز قب یا ستعاره  کنا یه ت ست که هر  یهمجاز  ا  ها از آن یکا

 یرا که در آن نوع یانیهر ب یبه رور کل  توان یو م شنننود یم مختلفی انواع و ها شننناخه دارای

ستگ شخ ص و برج شگفت یت سبب اعجاب و  ست که   یالاز خ یصورت گردد یم ییلتخ یعنی یا

 (. 23: 1375یان )پورنامدار کنند یم یانب یرکه امروزه اغلب آن را با کلمه تصو یمبدان

دو  ینمشخص است. ا ۀنقط یککلمات در  یلۀبه وس یرمتغا یایاز دو دن یزحلقه زدن دو   تصویر

معموالً به  یزداشننته باشننند و ن یفکر یاو  یعارف های ی تممکن اسننت ظرف یز  ین ند یا یز 

س های-مکان و ها زمان صو یلۀمتفاوت تعل ب دارند که به و . قدرت شوند یجا جمع م یکبه  یرت

 (.114: 1371ی است )براهن ی لقسمت قدرت تخ ینمهمتر یزیرساتصو

 

 
 

 

 



 

 

 یالصور خ-6-2

در ذهن و  یکودکان اسننت که هر کودک یالیخ یایاز دن یباز یریکودک دربردارنده تصنناو یاتادب

در  یدشا» دهد یخود را شکل م یالیخ دنیای ها و با آن کشد یم تصویر به را ها ن خارر خود آ

سان سطح ین ر ک شعر کودک را م یکه با نگاه  صر تخ خوانند یو گذرا  در  یکاربرد  ندان ی ل عن

ساده و کودکانه   یاز زبان یبرخوردار یلدلباور باشند که شعر کودک به  ینباشد و بر ا داشتهآن ن

صر خ ست و درک  ن یالفاقد عن ست  اما با یبرا ای یچیدهپ یممفاه ینا شوار ا  ینا یدکودک د

صاص داده یاز زندگ یمیبخش ع  یالت که تخ یرفترا پذ یقتحق  به اندل کودکان را به خود اخت

شد م یاالتخ ینکه کودکان با ا ای گونه  شکل ها آن یو ابعاد وجود شوند یبزرگ م کنند  یر

نابرا92: 1389 ید اسننن )«گیرد می که دن توان یم ین(. ب فت  با دن یایگ بزرگترها  یایکودک 

ست و حت س ی لتخ»گفت  توان یم یمتفاوت ا سترده یارکودک ب سال  تخی ل از تر فراتر و گ بزرگ

او با  کندو یو با آن درددل م شود یم بازی با عروسک هم گوید  یم ناست. کودک با شب سخ

با  یاو با شننب و روز  با سننتارگان و حت کالمی . همبخشنند یم یاتح یزذهن خالقش به همه  

 (.  93همان : «)او دارد یقو ی لوجود دارد  نشان از تخ یادن این در  ه و هر آن یاءاش

صو یاعامل بر ینو به عنوان مهمتر گردد یمطرح م یان علم ب ۀدر حوز یالخ صور سازیت در  یر

شد  یبالغت م ۀحوز صر ز ینوع یالصورخ با سی یباییعن ست که قالب ز شنا اثر  یکبه  یباییا

شب یالقالب صور خ بخشد  یم یادب ستعاره  مجاز و کنا یه در  ها بخش ت . شود یشناخته م یها

ست  یانعلم ب یها-از بخش یکی یالصور خ س یعلم یان علم ب»ا ست که به و  یک یرادآن ا یلۀا

(. 281: 1389 ی )تفتازان «شود یگوناگون با وضوح داللت بر آن شناخته م های واحد به راه یمعن

 . رساند یرا م یواحد یمختلف معنا های به کالم به گونه یدنبخش ینتبا ز یزن یالصور خ

واژگان و جمالت  یمعن ییراتو تغ دهد یقرار م یرا مورد واکاو یاثر ادب یک های نهفته یان ب علم

س سخن ادب ین. انماید یم یرا برر شا یعلم  سندهنو یاالتنموده و خ ییرا رمزگ شاعر را که  یا ی

و  ژگاننهفته در وا یو معان یگرد یزبه   یز  یک یهتشننب یا یگرد ۀواژه با واژ یک یگزینیباعث جا

س صو». دهد یقرار م یجمالت را مورد برر ست که اد یزیآن   یر مراد از ت هنرمند از آن  یا یبا

ساندن آن یمتناه یرغ یرمتفاوت و تعاب های یبدر خلب ترک  می حس متنو ع تجارب از  ه و در ر

 یداریب یااست که در خواب  یریشبه و تصو یال (. خ143: 1376 ی )فاضل «گیرد یکمک م کند 

 یمعنا یمتقمسنن یرغ یانب یال (. صننور خ1307: 1997)ابن من ور   آید یم یددر ذهن انسننان پد

ش ست و نو یدر ورا یده پو سندگانکلمات ا صو یو ادبا ی سته و توانمند به ارزش ت  یرپردازیبرج

ضا شب یسن ت یانکالم  آگاهند. ابواب علم ب یبجا  به موقع و به اقت ستعاره و  یه عبارت از مجاز  ت ا

 (. 20: 1372 یسا است)شم یهکنا

ست  یافتهنمود  یمتفاوت های شده و به گونه یمتفاوت یفتعار یالخ صور در واقع   یالصور خ»ا

شد یم ی لگوناگون تخ یها-نمود شامل مباحث با شب یلاز قب یکه  ستعاره و کنا یه ت و  یه مجاز  ا
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متفاوت  های صننورت ین(. و ا23: 1375یان پورنامدار)«گردد می آن انواع و ها از شنناخه یکهر 

شب» یعنی پردازی لیاخ ستعاره  مجاز و کنا یه ت ضوع فن  ب یه ا سخن  یانمو سخنور و  ست. هر  ا

 یالخ های با روش شنننناخت شنننکل یاز آگاه یرخود  ناگز یشنننۀبه ضنننرورت هنر و پ ینی  

 (. 9: 1369 یان ثروت«)است

دارندل  را که  یارتباط تنگاتنگ یگرباهمد پردازی یالو خ یرپردازیتصو ییمبگو توانیم یم بنابراین

سط یاو  یباد صو ینشبه آفر یالخ یباییو ز یهنر های پردازی یالخ ۀشاعر به وا  یادب یرهایت

 .پردازد یم

 
 یالانواع صور خ-1-6-2

از تصننر فات  یمجموعه ا یالخ»دارد  یمتون ادب ینیو هنرآفر یباییدر ز ینقش مهم  یالصننور خ

و  یفن های تصننر فات به انتخاب صننورت ینا ۀشنناعر به واسننط باشنند یدر شننعر م یو مجاز یانیب

 عبارتند از: یالصور خ ینا ۀ(. از جمل16: 1383 ی کدکن یعی)شف «زند یدست م یشناس یباییز

 

 
 یهتشب-1-1-6-2

 یبر مشارکت امر ییو در اصطالح  عبارت است از داللت و راهنما یلتمث یدر لغت به معن یهتشب

داللت به  ینکه ا ین)وجه شننبه( مشننروط به ا ی)مشننبه به( در معنا و وصننف یگر)مشننب ه( با امر د

به  یهتشب(. »5/105: 1376یری نباشد)ظه یدیهو تجر یهبالکنا ۀو استعار یقیهتحق ۀصورت استعار

 یاصننفت  یک در ها که اشننتراک آن باشنند یم یشننترب یا یزدو   ینب یقرار دادن همگون عنایم

و . «پذیرد یو در جهت اهداف متکل م صورت م هایی ادات یلهقصد شده باشدل و آن به وس یشترب

شب»  صفت یزی به   یزی مانند کردن   یهت ست یدر  عاملِ مهم »( . و  227: 1361 یی )هما« ا

 یار کام یدیان)وحباشنند یم ی رزدن دو امر متغ یوند  احسنناسننات و عارفه در پ زیبا یهاتدر تشننب

ص یفدر تعر ی(. به رور کل 15: 1385 شب یفو تو شب»گفت:  توان یم ین ن یهت صو یه ت ر مرکز 

صاو یالخ ستل  را که تمام ت شب یبه نوع یرا شکارا  یهبا ت  یم یهنهان از آن ما یامرتبط بوده و آ

شب18: 1381 مداریان )پورنا «گیرند شترهر ه ب یباییبه ز یه(. (. ت سو ی  یلمشعر کودکانه احمد 

ست. ا شانافزوده ا سط ی شب ۀبه وا شعارش را به  یهت سان نموده و هم کلمات ا شعر خود را هم آ

در شننعر  یدهمه نبا یننموده اسننت.با ا یهکودکان قابل فهم و قبول بوده تشننب یکه برا یزهایی 

باشننند  ون که کودکان  یاب یرد یاگرفت که وجه شنننبه درآن پنهان  هرهب یهاتیکودک ازتشنننب

شبه به ر یافتدر ییتوانا شبه و م شبو درک ارتباط م با توجه به  یدرا ندارندلذا با یهاتا در اغلب ت

 بهره گرفت. یهرشدوقدرت درک مخارب از تشب

 



 

 

 یهارکان تشب-1-1-1-6-2

شب صل یاندر علم ب یهت شک یاز  هار رکن ا ست که عبارتند از  یلت شب ه: آن -ا»شده ا ه که   م

وجه  یاوجه شنننبه: صنننفت  -3 کنندل می مانند بدآن که  ه مشنننب ه به: آن -2 شنننودل یمانند م

 یلۀکه شباهت را به وس هایی : واژهیهادات تشب -4مشب ه و مشب ه به وجود داردل  ینکه ب یمشترک

ادات  اغلب عبارتند از:  ون   و  همچون  همچو  مانند  همانند   ین. ادهند یم نشنننان ها آن

و  یگفت ییا گو ی انا  به مَثَل  پنداربسننانِ  مثلِ  مثالِ  به صننورتِ  به کردارِ   نان   ُنان   ون  م

 گوییمب توانیم یم ی(. به رور کل 86: 1379مقد م و اشنننرف زاده  ی)علو «یلقب یناز ا هایی واژه

 از. اند گفته ها قائل شننده اند و در مورد آن سننخن یاربسنن ی تاهم یهتشننب یبالغت پژوهان برا»

م کردن   یهآنان تشب دیدگاه   ه را از آن یزی  یااست و  یباست که خود غا یزیموجب مجس 

 یریو تصننو ی لیتخ جنبۀ تر مهم ها ین. از ایاندبنما یباترز یا تر خاص  بزرگ وصننفی در هسننت

 ۀو متضاد را که از ن ر حس و تجرب یناز امور متبا یاریبس توان یم یهاست. از رهگذر تشب بیهتش

 یعبدالقاهر جرجان ۀموضوع جمع کرد و حاصل آن  به گفت یکقرار دارند  در  یکدیگردور از  یعقل

 (.32-31: 1390یلت )فض« را احساس کند ینهمانند و متبا یزاست که خواننده دو   ینا

 
 یهانواع تشب -2-1-1-6-2

س شب یمتق س  یهت شب ه به( به اعتبار ح شب ه و م س   یا -1بودن آن:  یو عقل ی)م ستند  یهر دو ح ه

ستند.  یکیبا  یعنی ستند.  یهر دو عقل یا -2از حواس  پنج گانه قابل درک ه شب ه عقل یا -3ه  یم

 .یو مشب ه به عقل یمشب ه حس  یا -4. یاست و مشب ه به حس 

 

 
 یهفوائد تشب -3-1-1-6-2

 آنها عبارتند از: ینبر شمرده اند که مهمتر یفوائد متعدد یهتشب یبرا

 معنا: یح. توض1

شب یناز مهمتر یکی ض یینتب یه فوائد ت شبه یحو تو ست  به عبارت  یرمبهم و غ های م شفاف ا

شب یگرد سته م یمعنا یه ت شب ه را برج شت یبایی)خواه در جهت زسازد  یم (. یو خواه از جهت ز

 یو آن را روشنننن و مؤک نند م افزاینند یمعنننا را م یننهتشنننب»:گوینند یم یابوهالل عسنننکر

 (243: 1953ی )العسکرسازد

 یمعنا یه . تشننبکند یم یکرا روشننن و به ذهن نزد یچیدهامور پ یهتشننب»:گوید یم یبرشنن ابن

 (1/123: 1973یر )ابن اث «سازد یو آن را برجسته م افزاید یم یسخن را خواه مثبت و خواه منف

همان: «)و وضوح یجاز مبالغه  ا» کند  یسه صفت را جمع م یانم یه: تشبیدو تأک یجاز. مبالغه  ا2

122 .) 
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 است.  یهتشب یانب های سود یگرامور مختلف از د یانم یوندائتالف و پ یجاد. ا3

 ینجانش یه ادات تشب یلۀاز دو موصوف به وس یکیآن  یلۀاست که به وس یوصف یه اند که تشب گفته

 (239: 1953ی مناب باشد  خواه نباشد)العسکر یبگردد  خواه نا یگرید

 
 استعاره -2-1-6-2

صل  ستعاره در لغت از ا ستعار المال»ا ست «ا شده ا ست که مال را به او  یعنی  گرفته  از او خوا

 یقیحق یمعنا یربه کار بردن لفظ در غ ی( در اصطالح  به معنا618: 1997دهد)ابن من ور  یهعار

 یمعنا یدتول یو برا شنننود  یواقع م یو مجاز یقیحق یمعنا ینکه ب یخود  با عالقه مشنننابهت

(. 221: 1389ی کند)تفتازان یریجلوگ یقی حق یباشنند که از اراده معنا ای ینهقر یدبا اریاسننتع

و آن مناسبت را  ی به مناسبت یقیو موضوعٌ له حق یاصل یمعن یرلفظ است در غ ۀاستعاره  استعار

 (3: 1364ثروت )«گویند یدر اصطالح فن  عالقه م

ساس ستعاره بر جا ا ساز یدهپد یقیحق یتهو یبه جا ای یهعار یتهو یگزینیا  یموقت یو همانند

ستعاره در ا ست و بالغت ا ستوار ا صورت تازه ینا ست که   زند یمخارب نقش م یالرا در خ ای ا

برد. اسننتعاره  یمخارب م یاددر دل کالم را از  یدهپنهان و پوشنن یهآن صننورت  تشننب یراییکه گ

 یعی)شف« را گرفته باشد یزآن   یکه جا یاش  هنگام یجز نام اصل یاست به نام یزی  یدننام

ستعاره از هنر109: 1383 ی کدکن سخنور به  یها-(. ا ست که  شد یآن م یاریشاعرانه ا تا  کو

اسننت   یرو اسننتعاره  دام ینکند. از ا یرگ یدر ذهن مخارب جا یشننتررا هر  ه ب یشسننخن خو

 (. 94: 1381ی کزاز«)شود-یخواننده  گسترده م یکه برا تشبیه از تر نهان و تر تنگ

استل  را که در استعاره با گسترش  تر یرساتر  مؤث رتر و قو یال صور خ یگرنسبت به د استعاره

ستعاره به همه   یلۀشاعر به وس». یمو اغراق هست ی لشاهد تخ ی همانند ینا یو اد عا یمعن  یزا

سبت م یانزبان  ب یوانات . به حکند یلطف و ظرافت عطا م یز. به همه  بخشد یجان م  دهد ین

به نقل از ارسطو  یکدکن یعی(. و شف71: 1381کوب  ین)زر« روح  حس و حرکت یب یایو به اش

ستعاره همان تشب»: گوید یم ستعاره را مجاز  ی (. تفتازان107: 1383ی کدکن یعیشف«)است یها ا

ساب م ۀبا عالق شابهت به ح س ی(. عبدالقاهر جرجان341: 1389ی آورد)تفتازان-یم ت که معتقد ا

شب» شب یه ت ستعاره  و از فروع ت صول ا ست. برا یهاز ا ضع  ی نیمع یدر زبان  معنا یهر واژه ا یا و

ست که در آن معنا کاربرد دارد  اما گاه شاعر از آن عدول کرده و آن واژه را  یرغ یاشاعر  یشده ا

 ی جرجان«(برند یاسنننت به کار م ینشنننانکه ب یمشنننابهت ۀبا توجه به عالق یگرید یدر معنا

1374(27 .: 

ستعاره سبت به د ا ساتر  موثرتر و قو یالصور خ یگرن سترش  یترر ستعاره با گ ستل  را که در ا ا

ست یلشاهد تخ یمعان سیمو اغراق ه شاعر به و ستعاره به همه   ی یله.  شد و  یجان م یزا بخ

روح  حس و حرکت  یب یایدهد و به اشننن یم یانزبان ب یواناتکند. به ح یلطف و ظرافت عطا م



 

 

اسننت همچنانکه  یدهگرد یجادمشننابهت ا ۀرابط یۀاسننتعاره بر پا 71:1381کوب  .) یندهد(زر یم

 هایی یزبه مجموعه   یمفهوم آن  ارالق داللت ترین اسنننتعاره به عام» :گوید یم یبهزاد قادر

ست که در م شناختن رابطه یجادوجود دارد و هدف آن ا ی نمع ای رابطه ها آن یانا  سهولت در 

از بافت  یمرجع قسمت یک ی زبان استعار یدناست. در روند فهم یگرد ای مشابه در مجموعه ای

دو لفظ به  ینیاز همنشنن یاصننوالً زبان اسننتعار گیرد  یم یتبه عار یرا به صننورت انتزاع یگرید

است و  یلماحمد سو یرگریابزار تصو ین(. استعاره از سودمندتر52: 1382ی قادر)«آید یوجود م

سا یب شب ن آ یو کارآمد ییشک ر شترب یهاز ت ستل ز ی شب یراا شاعر در ت  یهمانند یادعا یهاگر 

 یه. اسننتعاره مکننماید یرا م یزدو   ینب یکسننانی یشنناعر اد عا یرگری نوع تصننو یندر ا کند یم

 دارد.  یلمنسبت به استعاره مصرح ه در شعر احمد سو یشتریبسامد ب

استعاره از :»است  را که  یهاز تشب یباترز یاربس برد یکه شاعر در شعر خود بکار م هایی استعاره

در ذهن  یشتررا هر  ه ب یشتا سخن خو کوشد یآن م یاریشاعرانه که سخنور به  های هنر

 تشبیه از تر نهان و تر است  تنگ یرو استعاره  دام ینکند  استعاره است. از ا یرگ یمخارب جا

 (.94: 1381ی کزاز«)شود-یواننده  گسترده مخ یبرا هک

 
 یناستعاره بر حسب ذکر طرف یمتقس -1-2-1-6-2

استعاره مصر حه )ذکر مشبه  یعنی یه استعاره از لحاظ دو ررف تشب یبند یمتقس ینتراگر به مهم

 یم از اجزاء مشننبه به( بنگر یکیآوردن  ی)ذکر مشننبه و گاه یهبه و قصنند کردن مشننبه(  و مکن

با  ااست  شاعر به واسطه استعاره  حوادث روزگار خود ر یفن یباییاز ز یاییاستعاره در آثارشاعر دن

اشعار با کثرت  یناست. و در ا یدهکش یربه تصو شنوندیکه  آثار را م یآنان یجوشان برا یاعارفه

ستعاره مکن ستعاره تبع»گفت که  توانیو م شویمیمواجه م یها ستعاره  ینوع شاینهدر قر یههر ا ا

 یمۀن یا دومبار در اواخر قرن  یننخسنت یبرا ی هاسنتعارۀ تبع(. »259: 1983یموت «)اسنت یهمکن

 ینبر ا ی هکه نام تبع ینجاحظ بدون ا یرادر حوزۀ علم بالغت مطرح شنندل ز یاول قرن سننوم هجر

شواهد مثال خو شاره کرده و در  ستعاره در فعل ا ستعاره بگذارد به ا مجاز به  یآن را نوع یشنوع ا

 (.151: 1998جاحظ  «)شمار آورده است

مورد توج ه  یزبان -یذهن ینداسنتعاره به عنوان فرا شنناسنی  و گسنترش زبان یشنرفتبا پ امروزه

 استعاره شناسان  زبان ینقرار گرفته است. از ن ر ا یزبان شناسان شناخت یژهشناسان به و-زبان

 أکیدنکته ت این بر شناسان است. زبان یانتزاع یمو شناخت مفاه تفک ر  درک یبرا ابزاری مثابه به

 یشننیدناند های یندما از جهان خارج و فرا بندی در مقوله یادینبن یدارند که اسننتعاره  عنصننر

و امثال آن  یذهن یفضاها یا یریتصو های ررح واره یلاز قب یگرد یادینبن یماست و به ساخته ا

 (.367: 1379ی )صفوشود یمربوط م
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Abstract 

Research Aim: Imagination is one of the major elements of aesthetics in 

literary criticism, and what this technique means is the style features, which 

gives the literary text a technical nature. Ahmed Sevillem is one of the 

Egyptian poets who has played an important role in educating children and 

teaching them ethical and valuable points by creating the Al-Tifl Al-Arabi 

poetical work and by making beautiful fantasies in this work and the 

attraction of children. 
Research method: He has put his work on hand to teach children informative 

points, sometimes the poet, by referring to the Qur'an, has upheld the original 

religious values. In general, the poet's artistic allegories require the use of 

imagery and the artistic imagination elements. 
Findings: The theme of Ahmed Sevillem’s poems is teaching children 

informative content; therefore, once the poet has adapted from the Qur'an 

and once with the words consonant in the form of symmetry and once in the 

form of contradiction and liken (mutual sensory, or sensual, intellectual), he 

has tried to beautify these poems and to attract the audience that these 

aesthetic elements make poetry grow in the minds of children. In dealing 

with children in his poetry, he has adopted a style that is consistent with the 

education of children, because on the one hand, he has shown the way to 

human nature with moral qualities such as worship of God, prayer, human 

creation, and on the other hand, has led them to community and science 

education and observing order and patriotism. 
Conclusion: The result of this research is that it uses a descriptive-analytic 

method to study fantasy in Ahmad Seville's children’s poetry to show how 

fantasy along with a rich theme for teaching has led to the order, continuity 

and alignment of Ahmed Seville's poems. 
 

Keywords: Ahmed Sevillem, Al-Tifl Al-Arabi poetical work, Aesthetics, 

Imagination 
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