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 چکیده:

کارهایی برای ورود و تأثیر بر راهیافتن پی ، گوناگون منظورهایدالیل و بزرگساالن همواره، به

ها و عناصر ادبی ها، تکنیکپویند. ادبیات و شعر، با اشکال، گونهذهنیات و دنیای درونی کودکان می

شمار این زمینه بهترین دستاوردهای بشری در ترین و مهمود، یکی از کهنو هنری مختص خ

پای علمای تعلیم و تربیت، پیوسته مرجع تولید آثاری ماندگار و پرنقش در آید. سخنوران، پابهمی

عناصر از بین  ،میاناین اند. در های مختلف پرورش ابعاد شخصیتی و مهارتی کودکان بودهحوزه

ویر شعری نقش بسیار مهمی ایفا أثیرگذاری بر جهان ذهنی کودک، تصااز جهت ت ادبی و شعری،

در اشعار موجود در جستجوی نحوۀ اثرگذاری تصاویر تخیلی و ادبی کنند. این مقاله، می

 سپسانواع مفاهیم آموزشی و ابتدا کار، برای اینبوده است. دوست مصطفی رحمانمحور آموزش

در اشعار رحماندوست استفاده شده در هریک از موضوعات آموزشی اشکال و ویژگیهای تصاویر 

و تواناییهای تجربی، عاطفی کارکردهای حسی این تصاویر همراه با  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 در این دسته از اشعار است.تخیلی عامل تاثیرگذاری در پرورش مفاهیم تربیتی مد نظر شاعر 
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 مقدمه:

کند، تفاوتی است که بین نیازها و امکانات دبیات بزرگسال متمایز میچه ادبیات کودکان را از اآن

سو حوزۀ ادبیات کودک از یک از این روی است که امروزه، محققانِکودکان و بزرگساالن وجود دارد؛ 

کارهایی برای راهای تعاملی، درپی یافتن گونهکودکان، ب شناسیروانی و تربیتعلوم و پژوهشگران 

های درکنار تأمین خواست کودک،ؤثرتر با این مخاطب خاص برای ایجاد التذاذ در برقراری ارتباط م

ای مناسب و شیوه تالشی هنرمندانه در قالب کالم، با زبان و بخش خود هستند.تکاملی و تعالی

شاعر در شعر کودک برآن است که عالوه بر پرثمر.  هدایت او به سوی رشد ، برایدرخور فهم کودک

ر نسبت به دنیای پیرامون خود فعالتر و آگاهت ایجاد حرکت و انقالبی در بیان، ذهن کودک را نیز

 های زبانی و موسیقایی،نیز بازی شناسانه، و، جز نیات هنرمندانه و زیباییبنابراین شعر کودکسازد. 

 ریزی زمینه تفکر در ذهن مخاطب کودک خود است. ی ایجاد سوال و پیاغلب در پ

رو ندارد. حددود اختیدارات او بدرای    های فراوانی پیشکودک، برای سرودن شعر کودک، مؤلفه شاعر

دخل و تصرف در چهارچوب شعر و زبان آن بسدیار محددود اسدت. ذهدن کدودک در مراحدل رشدد        

شود که نگاه کودک به جهان پیرامدون خدود، نگرشدی    اعث میی معینی دارد. این عوامل بهاشاخصه

بدرای ورود بده    ،نویسدند شد. کسانی که برای کودکان شعر میسرایند یا داستان میخاص و ویژۀ او با

دنیای ذهنی مخاطبان خود، جلب اعتماد آنان و در نهایت تأثیرگدذاری مببدت، نداگزیر از شدناختن     

پای رشد او رشدد و تکامدل   پابه شعر کودک،ن جهت است که بدیند. روانی آنان –ساختارهای ذهنی 

 یابد.  می

ری بده  که اساساً برای تبیین و توضیح آثار هن یابندخیال و تخیل با کوششهای گوناگونی ارتباط می»

، شدعر کدودک   در (5تخیل، برت: « ).کنند که الزمۀ آفرینش هنری استی توجه میفرآیندهای ذهنی

در این تصداویر از ابهدام و دشدوارگویی     کوشدشاعر می، حسی و خیالیهای در عین استفاده از تصویر

ر شدعر کدودک،   د .بهره گیرد و برعکس از صراحت زبان و شفافیت ادبی بیشتریاستفاده کند کمتر 

کار بدرد، تدا   ت که عناصر شعری را با احتیاط بتر آن استر و اثرگذارتر بایستهبرای تصویرگری مناسب

کالم آسیب نرساند و پل ارتباطی را که شعر با کودک ایجاد کرده اسدت، خدراب   حدی که به زیبایی 

 نکند.  

     هدف و ضرورت تحقیق:

در سداخت و پدردازش    تصداویر خیدالی  با در نظر داشتن مطالب ذکر شده و آگاهی به اهمیت نقدش  

ال ، بایسدته اسدت بده دنبد    روان کودک در ذهن و روح و ،شعر کودک و همچنین اهمیت تصویرگری

در آثداری پرداخدت کده موفد  بده      ایدن تصداویر،   هدای  ویژگیاز ی معیارهایکشف و شناخت اصول و 

بر همین مبندا،  اند. سازی رسیدهاند و در تعامل با آنها به یگانهبرقراری ارتباط با مخاطبین خود شده
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طفی مصد  محدور آمدوزش تصاویر موجدود در اشدعار    گیری و بررسیپیتحقی  حاضر بر آن است تا با 

از  ،ترین شداعران حدوزۀ ادبیدات کدودک    عنوان یکی از فعالترین و در عین حال موفقب ،دوسترحمان

هدایی  نمونده های مختلدف رشدد و تکامدل،    هت تعامل با کودک و اثرگذاری مستمر بر وی در دورهج

را تجزیده و  های ذهندی و تکداملی کدودک    ویر شعری و هنری مؤثر در زیرساختاز آشکال تصاموف  

 لیل نماید.تح

  بحث و بررسی:

 محور بودن شعر کودک:به آموزشرحماندوست اعتقاد 

از دیرباز یکی از وجوه و کارکردهای مهم شعر، جنبۀ آموزشی و تعلیمی آن بدوده اسدت؛ در ادبیدات    

هدای اخیدر نیدز بدا رشدد      ای از آثار در ردۀ ادبیات تعلیمی جای میگیرند. در دهده کهن، بخش عمده

عنوان یک ژانر مسدتقل و پویدا، شداعران    و بالندگی شعر کودک و نوجوان ب و گسترشادبیات کودک 

اند. هر چند در این میدان نیدز آن دسدته از شداعران کده      همواره بُعد آموزشی شعر را مد نظر داشته

زشی یافته اسدت، جدزو آثدار ضدعیف     آثارشان از جوهر ناب شعری فاصله گرفته و جنبۀ مستقیم آمو

بسیاری از منتقدان و زعمای قوم ادبیات و نیدز تربیدت کدودک برآنندد کده اسدتفادۀ        شمار میآیند.ب

دبسدتانی( ایددۀ   آموزشی از شعر و ذهنیت ابزار آموزش بودن شعر برای کودکان )مبال در مراکز پیش

ای غیرمستقیم و هنری، این آمدوزش و یدا انتقدال پیدام     گونهغلطی است و شعر خوب آن است که ب

 شکل بگیرد.  تربیتی در آن

حوزۀ ادبیات کودک، از جملۀ کسانی است که بدرای   ۀشاعر و نویسند ،، محق رحماندوستمصطفی 

مسدیر آمدوزش   های آموزشی و تربیتی قائل اسدت و اغلدب اشدعار او در    جنبه نفسهفی شعر کودک،

همدۀ  » :معتقدد اسدت   رحماندوسدت  خالقیت، تجربه، مهارت و یا مفهومی به کودک حرکت میکندد. 

معندی  حتدی در شدعرهای بدی    عنی در هر شعری آموزشی وجود دارد.محور هستند، یشعرها آموزش

آموزیم؛ مبال بازی کدردن  هم چیزی را می شوندصرفا جهت بازی و سرگرمی ساخته می)مهمالت( که 

محوری در شعر کودک مواف  نیستیم، منظورمان این وقتی با آموزش .را و لذت بردن از بازی کردن

درد جایی تاثیرگدذار اسدت و بد    هنرمند ه بزرگسال، کودک را با شعر وادار به کاری کند. هنرِاست ک

)شعرهایی که غیرمستقیم مفداهیم  فایده هستند. در این شعرها محور بیخورد و شعرهای آموزشمی

هایی هست که شاید نتواندد گروهدی را مدورد    انعطافآموزش و تربیتی را به کودکان منتقل میکنند( 

تواند؛ مبال شاید شعری را که دربارۀ سطل زبالده بدرای   دهد، اما حتما گروهی دیگر را می اب قرارخط

کده سدطل زبالده در خانده     له در سطل منجر نشدود، امدا از این  است، به ریختن زباکودک سروده شده

: شدعر کدودک   ر.ک« )تواند در او تاثیر بگدذارد خندد؛ همین موضوع میمیبرد و به آن هست لذت می

  (.6آزاد:  ابزار آموزش نیست،

 چارچوب کلی تصاویر در شعر کودک:-9
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در بخدش   های کودک در سالهای نخسدتین حیدات،  رحماندوست، با عنایت عالمانه به نیازها و توانایی

بدا مفداهیم و تجربیدات    کودکدان را  برای سنین پیش از مدرسده،  خود محور بزرگی از اشعار آموزش

منددی از حدوا    ان، بیش و پیش از هر نوع آموزش و یادگیری، بهرهکودک انسکند. حسی آشنا می

، شاعر با محور قدرار دادن یدک   خش بزرگی از اشعار کودکانهاز این جهت در بگیرد. را فرامی پنجگانه

دروندی و بیروندی و    های کالمی، انتخاب موسدیقی اثرگدذار  سته از حوا ، با استفاده از بازیند دیا چ

سفر به دنیایی ستفاده از تصاویر برساخته بر مبنای انواع محسوسات، کودک را در با ا ،تر از همهمهم

شدیوۀ غیرمسدتقیم،   گونده، بده  رهنمدون میشدود و بددین   ها، هیجانات و لذات حسدی  از حکایتها، بازی

هدای زبدانی   گونه اشدعار، در واقدع نشدانه   تصاویر در اینحسی فراوانی را با او شریک میشود. تجربیات 

منتخبی هستند که برای درک درست و شناسدایی دیگدر ارجاعدات زبدانی کده حقیقتدی        سنجیده و

اند( در شدعر  مجرد و محض هستند )و در روانشناسی به آگاهی اولیه و غریزی و یا بدوی تعبیر شده

های جدید آشنا میشدود.  ها و مقولهها است که با دیگر واژهوارد میشوند و کودک از طری  این نشانه

ها به کودک فرصت بررسی و تأمل را میدهد تا از طری  ذهن و تخیل برای چیدن ارتبداط  انهاین نش

تدالش میافتدد و   بین این موارد فعال شود. درست مانند کودکی که با چیدن یک معما یا چیستان به

هدای اولیدۀ   آنچه برای شاعر درسنین کودک ضرورت دارد، آشدنایی بدا نشدانه   »انگیزه نشان میدهد. 

هدای آشدنا، جهدت    های زبانی به این کددها و نشدانه  ی این گروه سنی و تبدیل ارجاعات و نشانهذهن

 (.505شناسی زبان در شعر کودک، مدنی: )نشانه« باشدحمل پیام سبک شعری می

میتدوان  بر اسا  مفاهیم و نیز تصاویر شعری و هنری موجود در آنها، محور را گونه اشعار آموزشاین

-شدناختی و حسدی  -عداطفی، حسدی  -تجربی، حسی -حسی بندی کرد:تقسیماصلی در چهار دسته 

 تخیلی.

 ربی:تج-حسی -9-9

قد کشیدن، دویددن، راه رفدتن،    ، مبل:های کودک استهای جسمی، از جملۀ نخستین تجربهتجربه

یی ها، رحماندوست با محور قرار دادن این تجربیات جدید، اشعار زیبادندان درآوردن و افتادن دندان

    برای کودکان سروده است:

یک هفته ل  بود/ دندان مقداد/ دیشب سر شام/ دندانش افتاد/ آیینه آورد/ خود را در آن دیدد/ تدا   »

دید خود را/ خندید و خندید/ زیرا که میدید/ چون پیرزنها/ از دست داده/ دندان خدود را/ بدا خندده    

در ایدن    (.8)صد دانده یداقوت، رحماندوسدت:    « میگفت/ مقداد این را:/ هم بچه هستم/ هم پیر حاال

مشترک افتادن دندان، کودک ضمن قرار گدرفتن   در جای کودک، با وجهشعر با جانشین کردن پیر 

لۀ مختلف عمر، از درک ایدن تصدویر و جانشدین کدردن دو     ر جریان یک تجربۀ مشترک از دو مرحد

ویر ذهنی شخصیت اصلی شعر )مقدداد(  لذت برده، در شوخی و تص بچه(، -رکن اصلی آن با هم )پیر

تواندد موجدب   به این تجربدۀ محتدوم عمدر، حتدی می     نگاه طنزآمیز این تصویر شعریهمراه میشود. 
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از  برطرف شدن نگرانی احتمالی کودک از قرار گرفتن در این شرایط تجربی )ل  شدن دندان( باشد.

ملموسات دنیای پیرامونشان اسدت.  های حسی کودکان، برقراری ارتباط با محسوسات و تجربهدیگر 

ر حسدی، در کندار کلمدات آشدنا،     شاعر، با درک تازگی این تجارب برای کودک، و با گنجاندن تصاوی

کودکدان تدا سده سدالگی      کند.تجربی ایجاد می-ودک در زمینۀ حسیی برای ککهای ذهنی کوچبازی

گیرندد و  بکدار می  مدات را هدای واقعدی در جهدان پیرامونشدان معندای واقعدی کل      برای نامیدن پدیده

میفهمند که وقتی دیگران حرف میزنند، معنای دقید  حرفشدان چیسدت؛ ولدی بدین سده و چهدار        

هدای مجدازی یدا    سالگی، معنای مجازی یا غیرواقعی بعضی عبارات را میفهمند. توانایی درک گفتده 

اره، وقتدی کدودک   های مجازی و بعدها استعغیرواقعی بعضی عبارات را میفهمند. توانایی درک گفته

آمادۀ رفتن به مدرسه میشود، بیشتر میشود. برخی از کودکان، در شدش سدالگی، در درک اسدتعاره    

موضوعاتی که برای آنها انتخاب کنند، شروع به تجربۀ طبیعت و زندگی می که کودکانزمانی»ماهرند. 

شف میکنند، از اشدیا،  شود، باید از دید مکتشف و جستجوگر آنها باشد. آنچه آنها در محیطشان کمی

کنندۀ دانش و فهمیدن مردم و عواطف و هر آنچه در اشعار آنها آورده میشود باید با این سفر سرگرم

شاعر با آگداهی از ررفیدت دریافدت     (.88)ادبیات کودکان و نوجوانان، حجازی: « جهان سازگار باشد

گاندۀ کدودک را بده    حدوا  پدن    گونه اشعار، تمدام تصاویر استعاری و تشبیهی توسط کودک، در این

انگیدز بداران و یدا دیددن     گیرد تا مبال از لذت درک یک نسیم خوش، بدارش قطدرات دل  خدمت می

یاد ماندنی بسازد. درک چنین تصداویر  شناسانه و بهای زیبا در در آسمان برای او تجربۀ زیباییستاره

سدادۀ دیگدر، مبدل بوسده،     فی عاط -و حسیتجربی -احساسی و توأم ساختن آن با جانشینان حسی

آمیزی آن، صداهای محیطی و امبال آن، راههای جدیدی برای زیباتر و نوازش، اشک، نقاشی و رنگ

   تر حس کردن جهان در اختیار کودک قرار میدهد:عمیق

چه نسیم خنکی میآید/ گوش کن نغمۀ هوهویش را/ میکند صورت من باز احسا / لذت بوسۀ »

ر پی نقاش بهار/ مرغ هم میخواند، کوکوکوکو/ در جواب من و او، باد بهار/ خوشبویش را/ چشم من د

 (.55)موسیقی باد، رحماندوست: « باز میگوید: هوهوهوهو

چک آواز میخونه/ سبزه صداش/ سرخه و زرد و آبیه صدای دونه/ چکنم بارون/ بارون دونهنمنم»

ک شاالپ شاالپ شاالپ/ راست چچکپاش/ اشک قشنگ آسمون/ وقتی میاد به کوچمون/ چک

 (.7های شهر تمیز، رحماندوست: )ترانه« میره توی جوی آب

سان غنچۀ نور/ درین سیاهی شب/ تو طالیی/..../ به باغ شب نشستی/ بسالم ای ستاره/ ستارۀ »

 (.9)چشمۀ نور، رحماندوست: « میدرخشی از دور

ی یادآوری واقعی پدیده، چالشی را براشاعر، گاهی با مقدم ساختن تصاویر حسی و عاطفی بر نام 

هایی گیری از تواناییشیرین برای بهرهکند و کودک را در مسیر بازی محسوسات کودک ایجاد می
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بیماری، لپ  قرار میدهد. ساختن تصاویری بر اسا  محسوسات مبل مقایسۀ روی زرد باذهنیش 

 وت این بازی ذهنی است:سیات آشنایی برای کودک هستند، از نکات قکه حسرخ با تبداری 

به/ رنگین است/ خوشمزه/ شیرین است/ رویش زرد/ بیمار است/ لپش سرخ/ تبدار است/ بهبه»

)صد « مغزش را چون بادام/ بشکن زود/ دام دام دام/ هم خوشرو/ هم خوشبو/ زرد و سرخ/ زردآلو

 (.58دانه یاقوت، رحماندوست: 

  شناختی:-حسی-9-2

مند میشود. و حسی کودک، برای آشنا کردن او با مفاهیم جدیدتر بهره شاعر از نیروهای ادراکی

ن و آمدن فصلهای جدید پر از تصویرهای حسی زیر، شاعر کودک را با مفهوم گذر زما شعرمبال در 

در آن زرد و بیمار، سرخ و تبدار،  رنگ بر تن دارد و پائیز که برگهاآشنا میکند؛ بهاری که لبا  رنگا

های آن و پدیده ن هستند. این اشعار ما را مطمئن میکند که شناخت یافتن بر جهاننارنجی و غمی

است و ذهن  تر و مؤثرتروای حسی و ذهنی کودک، بسیار جذاباز طری  شعر، از حیث تحریک ق

 شناختی در باب جهان فعالتر خواهند ساخت:کودک را برای دریافتهای علمی و فلسفی و زیبایی

ها رو آفریده؟/ برای باغ رنگارنگ لبا  نو خریده/ خدا، خدای خدوب مدا/   میوه کی سبزه و درخت و»

 (.50)از آسمون تا اینجا، رحماندوست: « هادوست تمام بچه

برگ فرزند درخت/ برگ همبازی باد/ دوسه روزیست که برگ/ نیست سرزنده و شاد/ صورت سبزۀ »

اخته است/ تن او زرد شده/ شاید او بیمار برگ/ چه گل انداخته است/ درد گویا به دلش/ ناگهان ت

ای دارد است/ صورتش سرخ شده/ شاید او تبدار است/ رقص نارنجی برگ/ از غمی لبریز است/ قصه

 (.00)موسیقی باد، رحماندوست: « و آن/ قصۀ پاییز است

اشدی و  آنچه که در محدودۀ حوکودک در زمان حال زندگی میکند، نه در گذشته و آینده، بنابراین »

در محیط کنونی زندگی او قرار دارد، برای او معنا و مفهوم داشته و قابل درک است. با توجه به ایدن  

ویژگی کودک، باید کلمات و جمالت مورد استفاده در اشعار کودکان، کلمات و جمالتی باشد که در 

افتداده و  زندگی کنونی کودک و در محیط طبیعدی او در جریدان اسدت، نده کلمدات و جمالتدی دور      

شداعر بدا   (. 588گویی: تحلیل روانشناختی و تربیتدی، مهجدور:   )قصه و قصه« مهجور از زبان امروزی

هایی در بداب مفداهیم   ن ندوع تصداویر حسدی و ملمدو ، شدناخت     همدی دانستن این مساله، از طری  

ن نیز برای کدودک ایجداد کدرده اسدت؛ تصدویر نمدادین گدام        چون زماتر و غیرقابل لمس، همعمی 

یدا مانندد    ها و تکرار مداوم صدای تیک که جزو محسوسات پیرامدونی کدودک اسدت   برداشتن عقربه

بدرای   ایبسیار هوشمندانهحسی ، جانشینان کردن زمان به کبوتری که پرواز میکند و از کف میرود

  متوجه ساختن کودک نسبت به ارزش دقای  و گذر عمر است:

آور تیک/ کاش شعری، ماندید/ جای تکرار ماللفتن وامیها/ کاش از رپایتان بشکند ای عقربه»

 (.51)موسیقی باد، رحماندوست: « غزلی میخواندید



 

 

 

 

   

 

 7/شعار  آموزش محور کودکان های ویژۀ مصطفی رحماندوست در خلق تصاویر اشیوه

« مبل کبوتری بود/ چرخی زد و هوا رفت /حیف که تمام شد امسال/ راستی چی شد؟ کجا رفت؟»

 (.08)باغ مهربانیها، رحماندوست: 

   :عاطفی -حسی-5-8

 ، حرمان و نظدایر آن عاطفی نظیر محبت، شادی، اندوهدرونی و های بُعد دیگری از محسوسات، حس

کنند که فاصلۀ زیادی بدا احساسدات و عواطدف    کودکان عواطف و احساساتی را بهتر درک میاست. 

پنداری کرده و در غم و ناراحتی اشخاصی کده  ذاتراحتی هماین ترتیب، بهخودشان نداشته باشد. به

به شدعر درآوردن ایدن حسدیات    کنند، شریک خواهند شد. ربه میحاالت و احساسات مشابهی را تج

زنده و جاندار از مسدائل آشدنا و کدامال محسدو  و عیندی بدرای        و بیان آن در قالب تصاویرانسانی 

نسدبت بده   را  عواطف انسانیهای کودک، او را برای حیات عاطفی سالمتر آماده میسازد و سرچشمه

 قلب کودک جاری میسازد: درخود، انسان، جهان و خال  جهان 

کمان است/ مادر من گاه ابری، گاه روشن/ مادر من آسمان است/ غنچۀ لبخند مادر/ خندۀ رنگین»

یک درخت است/ شاخۀ دستش چه دارد؟/ میوۀ شیرین بسیار/ دامنی دارد پر از گل/ مبل گلهای 

شغول کار است/ خانه از او بهاری/ نغمۀ الالیی او/ مبل آواز قناری/ توی خانه، مادر من/ دائما م

 (.51به، رحماندوست: )پرنده گفت به« پرنشاط است/ مادرم فصل بهار است

در شعر زیر، شخصیت اصلی شعر، عاطفۀ خود را نسبت به دوست و همراه خود با تصاویر حسی 

سنگ »و زیباتر از آن، میشکفد  «نقاب پنجره»دوست که در میان  «مبل گل»کند، چهرۀ بیان می

الی حرفهای دو دوست میشکند، تصاویر بسیار زیبا و آشنایی را برای ، که البه«اه دور مدرسهر

 کودک تداعی میکند:

باز من ترا صدا زدم/ باز شد نقاب پنجره/ چهرۀ تو مبل گل شکفت/ در میان قاب پنجره/.../ سنگ »

)موسیقی « ر لبانمان نشستالی حرفمان شکست/ راه ما به انتها رسید/ خنده براه دور مدرسه/ البه

 (.58باد، رحماندوست: 

مند ساختن کودک به این دسته از اشعار، که کامال مبتنی بر تصاویر حسی هستند، عالوه بر عالقه

های کالمی و ادراکی او را برای شناخت و مطالعۀ شعر، از طری  فزایش دریافتهای عاطفی، توانایی

 الضمیرش غنیتر میسازد:بیان مافی

ها هم/ و سه ماهی است که بابا رفته/ خنده و شادی از اینجا رفته/ دو سه ماهی است قنارید»

هست در چهرۀ زیباشان غم/ شوق پرواز ندارند آنها/ حال آواز ندارند آنها/ دل من تنگ شده، خیلی 

/ تو که بودی/ آسمان آبی بود» (.5)موسیقی باد، رحماندوست: « تنگ/ مادرم هم شده خیلی دلتنگ

ها معنی داشت/ ها پایان داشت/ خندهو اگر هم شب بود/ شب مهتابی بود/ شعرها شیرین بود/ قصه

کس مبل من/ بیکس و تنها نیست/ تو تو اما حاال/ زندگی زیبا نیست/ هیچحرفهامان جان داشت/ بی
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من  که رفتی دیگر/ زندگی آبی نیست/ آسمان قلبم/ تار و سرد و ابریست/ ابر وقتی باشد/ دل

  (.15)موسیقی باد، رحماندوست: « ام میگیردتو بودن سخت است/ گریهمیمیرد/ بی

در اشعار مشخص است، شاعر با استفاده از تصاویر حسی متقابل و متضاد، چون خنده همانگونه که 

یا گریه، صاف یا ابری بودن آسمان، خواندن یا نخواندن قناری، مهتابی یا تاریک بودن شبها و 

تصاویری جدید چون آسمان قلب، چشمۀ چشم، بار غم و نظایر آن به راحتی  ساختن آنها بامرتبط 

 چراغی از حس و عاطفه را در ذهن کودک روشن کرده است.

 :تخیلی-حسی-5-0

بازکند. حال اگر در  عنوان یک رسانۀ فرهنگی گسترده، باید بتواند در ذهن کودک جایشعر به

سوی کشف شود تا خود بهتمرین و تربیت ذهنی او فراهم می شعری زمینه برای تخیل کودک و

رشد خواهد کرد. هم طبیعتا در این فرایند، تخیل خالق او ، چرایی ارتباط تصاویر و مفاهیم برود

انگیز بودن آن شریک باشد و بتواند به لذت ادبی در گرو آن است که مخاطب در شعر و خیال»

ت پیدا کند. اگر شاعر مجالی برای اندیشۀ مخاطب و کشف و دریافت روابط میان اشیا دس

شود. حال اگر ورزی او در عرصۀ شعر در نظر گرفته باشد، لذت ادبی مطالعۀ شعر فراوانتر میخیال

بینی فراوانی انجام شود. زیرا ممکن است مخاطب کودک باشد، این جریان باید با دقت و باریک

)سیر تشبیه در شعر کودک و نوجوان، « عر برقرار کندکودک نتواند ارتباط درستی با تصویر ش

  (.05پورالخاص: 

است/ امشب شبی زیباست/ تا صبح میبدددارد/ از آسمان پیددداست/این برف  امشب شبی برفی» 

 (.16: رحماندوستصددانه یاقوت. ) «میبدددارد/ یک دانده یک دانده/ تا پرده اندازد/ بر روی هر خانه

در فعالیتهای آموزشی و ذهنی شعر کودک تخیل آدمی، به مدد سه ویژگی  تخیلی-تصاویر حسی

فعال هستند؛ این سه ویژگی عبارتند از: ویژگی جانشینی؛ ویژگی جاندارپنداری ذهن کودک و 

 پذیری.ویژگی تجسم

 تخیلی: -الف( استفاده از ویژگی جانشینی در ساخت تصاویر حسی

ی شعر و کلمات که جزو ارکان اصلی شعر هستند، برای استفاده از موسیقی قوی درونی و بیرون

دادن که برخی مفاهیم هستند که قابلیت نمایشرسد. یعنی ایننظر نمیانتقال تمام مفاهیم کافی به

ای مبل شیطان هپذیر نیست. مبال نمیتوان واژمکانواسطۀ کلمات و اصوات و موسیقی و غیره اآنها به

های دیگر ارتباط شعر کودک القا کرد. اما این مفاهیم با مفاهیم و واژهو جهنم را بواسطۀ زبان در 

یابد و مستقیم دارند که کودک با آنها آشنایی دارد. مبال درد و غم و زشتی و گرسنگی را درمی

 توان آنها را از ملزومات جهنم قرار داد و در القای پیام به ذهن کودک مدد جست.می

 تخیلی:-ارپنداری در ساخت تصاویر حسیب( استفاده از ویژگی جاند



 

 

 

 

   

 

 9/شعار  آموزش محور کودکان های ویژۀ مصطفی رحماندوست در خلق تصاویر اشیوه

اکبر کودکان در این دوره معتقدند که همه چیز جان دارد، حتی بشقابی که در آن غدذا میخورندد؛   »

یا اگر برگ درخت را بکنیم دردش میآید. باد ممکن است با درخت صحبت کندد، عروسدک اگدر در    

ت ام دارای اراده هسدتند و نید  جسد منزل تنها بماند، ناراحت میشود و ممکدن اسدت گرسدنه شدود. ا    

از دیدگاه روانشناسان، بویژه پیداژه، کودکدان    (.500)روانشناسی کودک و نوجوان، احمدوند: « دارند.

خدوبی  اشیای پیرامونشان را زنده میپندارند. از نظر آنان همه چیز زنده است و قادرند با طبیعدت بده  

انگداری اعتقداد دارد و همدۀ اشدیای     او در این مرحله، به جاندارپنداری یا زندده »ارتباط برقرار کنند 

یها میتوانندد زندده باشدند و بدا او صدحبت کنندد. پیداژه از بسدیاری         بازبیجان را زنده میداند. اسباب

اند؟ و دریافت که کودکان زیر هفت سال، کودکان سؤال کرد که آیا باد، رودخانه، ابر و خورشید زنده

همین ویژگی ذهن کودک اسدت کده امکدان     (.59پور: )شعر و کودکی، امین« آنها را زنده میپندارند

پردازی، ویژگی دیگر تصاویر در شعر شخصیت. ویر شعری را به شاعر میدهدپردازی در تصاشخصیت

دادن هدای طبیعدی، بدا نشدان    پردازی بواسطۀ حیواندات و پرنددگان و پدیدده   کودک است. شخصیت

( جهت تحمیل پیام سبک مهدم  visualخصوصیت بیرونی این شخصیتها و تأکید بر جنبۀ بیرونی )

ژگی مطل  بودن برخوردار است؛ یعنی این شخصیتها یدا خدوب   باشد. شخصیت در شعر کودک از وی

 هستند یا بد؛ چرا که ذهن کودک، انرژی و توانایی الزم جهت شناخت، جز دو قطب مطل  را نددارد. 

 در شعر زیر رحماندوست از زبان صندلی سروده است:

/ این یکی در بازی/ به میددرد/ زیرا این آدمهدددا/ صندددلی میگیددردام میدل من میسددوزد/ غُصده»

هایش ای کاش/ یک شبی پا میشد/ پایه کوبددد/یکددی با پا بر/ کمددرش مدی/ آنسرش میکوبددد

آدمهددا/ الاقددل با دسددتش/ شددد/ کاشددکی دستی داشت/ مبل ما صدا درمدیرفت/ تا دری وامیبی

« میدددرد...ما/ صندلی مدیکس فکرش نیست/ دل او میگیرد/ آخر از دست را/ هیچ زد آدمهددامدی

 (.15: رحماندوستدوستی شیرین است، )

تدری  کودک و ذهن او را در مسیر پرورش برای زندگی و آگاهی سازی از طری  تصاویر، بهشخصیت

ت در دسدت شداعر، بدرای سداختن     ای اسد تدرین وسدیله  کند. مکان و محیط بیروندی، مهم میآماده 

 های سبک برای کودک.پیام

 تخیلی:-ه از خاصیت تجسم در ساخت تصاویر حسیج( استفاد

ک عمدل میکندد و آن تجس دم    گونۀ دیگری نیز در ذهن کودال مفاهیم از طری  تصویرسازی، به انتق

ر ساده، با محتدوا و پیدام آشدنا    باشد. کودک با پرورش ذهن خود برای دستیابی به تصاویمنسجم می

سداده و ارجداعی زبدان بدرای کدودک القدا میشدود،        شود. بنابراین هر پیامی که بواسطۀ داللتهای می

بایستی با کنش متناسب و سادۀ تصاویر ذهنی و تداعی و همخوانی منسجم کودک همدراه شدود تدا    

اشعار موف  در مورد کودکان، شعرهایی هسدتند کده بدا     بتواند درک کودک را تحت تأثیر قرار دهد.
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ویری، مفاهیم کامال عقالنی و یا حسدی را بدا   پرورش و دستکاری ویژۀ زبان و وصلت آن با عناصر تص

 زبانی بر ذهن کودک تحمیل میکنند: نشانگان سادۀ

ساران/ چون چشمۀ آب/پاک است و هم آفتاب است/هم ماه تابان/ هم سایه، هم گل/هم چشمه

روشن/ سیراب هستم/از مهر او، من/ چون گل، ولی نه/ باالتر از گل/ لبخند او هست/ زیباتر از گل/ 

بهتر / گویا بهشت است/نه، باز بهتر/ مبل رؤیا« ر»مبل دریا/« د»ابر زیبا/ « آ»مبل موج است/ «م..».

 (.85: رحماندوستزیباتر از بهار. مبل مادر ... )«م»ز هرچیز/

آن است که شعر  رحماندوست بوده،نکتۀ مهم دیگری که در تصویرپردازی برای شعر کودک، مدنظر 

گی معنایی باشد و شکاف در ابعاد مختلف زبانی و تصاویر آن نباشد، زیدرا  کودک، باید دارای یکپارچ

ای از تصاویر را نخواهد داشدت و در نتیجده ارتبداط    ذهن کودک امکان جمع بستن و درک مجموعه

 خود را با شعر از دست خواهد داد.

 (.50های نوازش، رحماندوست: )ترانه« دو لپ داره تربچه/ با یه دهان غنچه»

)پرندگان، « خبرنگار بیشه/ قار میزنم همیشه/ پرهای نازی دارم/ عمر درازی دارم»صف کالغ: در و

 (.5رحماندوست: 

 (.58)چشمۀ نور، رحماندوست: « های بعد/ در کنار هم/ باد و رعد و برقهای ابر/ لحظهپنبه»

مهربانی، )باغ « قای  نور است/ چراغ شبها/ در این سیاهی است/ همیشه پیدا»در وصف ماه 

 (.6رحماندوست: 

)کدداش حرفددی بزنددی، « ای/ جغددد غصدده در دل تددو آشددیانه کددرده اسددتدلخددوری/ سددکوت کددرده»

 (.51رحماندوست: 

اند/ ... پائیز شد ولی/ در باغ مدرسه/ پائیز شد ببین/ گلها ز باغها پرواز کرده»آموزان: در وصف دانش

)باغ مهربانی، رحماندوست: « ا/ روئیده صد هزارهرو/ در کوچه کوچهشمار/ گلهای خندهگل رسته بی

55.) 

باغ آسمان دیشب/ باغ باصفایی بود/ از ستاره گلباران/ باغ روشنایی بود/ باغ و گل نبود اما/ موج »

ها ماهی/ ابر، موج دریا بود/ راه موج و زیبا بود/ اشتباه کردم من/ باغ نه، که دریا بود/ آن ستاره

 (.58به، رحماندوست: )پرنده گفت به« ای  ما بودکهکشان در پیش/ ماه، ق

 محور و تصاویر مربوط به هر یک از آنها در اشعار رحماندوست:انواع اشعار آموزش-2

 :اندیشیدن در باب خویشتن-1-5

بیات و شعر به مخاطبش میدآموزد، اندیشدیدن   دکه اتربیتی ترین و مهمترین نکاتی یکی از برجسته

و مسددئولیتها و نقشددهایش در ایددن جهددان اسددت.   رفتددار و کددردارش در بدداب خویشددتن خددویش،

گوندۀ  رحماندوست در اشعاری واقعگرایانه، با تصداویری سداده و صدریح، موفد  شدده اسدت کده بده        



 

 

 

 

   

 

 11/شعار  آموزش محور کودکان های ویژۀ مصطفی رحماندوست در خلق تصاویر اشیوه

غیرمستقیم، کودک را به اندیشیدن در مورد رفتارش با خانواده و دوستان جلب کند. در ایدن شدعر،   

کامال در تبیین نتیجۀ بددرفتاری  ، دوستان« کوچۀ دیگر زدن خود را به»و  «پر زدن»بیان تصویری 

 شخصیت اصلی شعر مناسب و بجا جلوه میکند:

چند ماهی است که من در خانه/ بیش از اندازه بدم، دلتنگم/ با سحر، خواهر شیرین خودم/ سر هر »

کوتی خودشان را اند/ با سهایی که رفیقم بودند/ همه از دور و برم پر زدهای میجنگم/ بچهمسئله

اند/ مُردم از دست خودم، باید من/ فکر یک چارۀ دیگر بکنم/ باید تک/ همه بر کوچۀ دیگر زدهتک

 (.56)موسیقی باد، رحماندوست: « اخالق خودم را پس از این/ همه جا با همه بهتر بکنم

 مهارتهای مواربت از خود-1-1

ت از خود در زندگی را به کودک میآموزد. های مراقببخش بزرگی از اشعار تعلیمی کودک، شیوه

در این ردیف اشعار  مواردی چون رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و انجام ندادن کارهای خطرناک

را از جنبۀ آموزش مستقیم )که پسندیده تعلیمی این اشعار میتواند آنچه  محور جای دارند.آموزش

مندی از تصاویر ، بهرهبخشداست( بدان یرمستقیم )که مستحسن نیست( خارج نموده و جنبۀ غ

های جانشینی و جاندارپنداری، مندی از ویژگیشعری است. شاعر در این نوع تصاویر، با بهره

کودک را در مقام بینده و عنوان شخصیت اصلی شعر قرار داده، های طبیعت و اشیا را بهپدیده

 گیری نماید.وع تصمیمشنوندۀ واقعه، همچون داور مینهد تا او خود در این موض

ای دست و صورتش را گل/ شسته بود و خوشبو بود/ چون که قطرۀ شبنم روی صورت او بود/ گربه»

سر دیوار/ شاد بود و میخندید/ دست و صورت خود را/ خوبِ خوب میلیسید/ توی آب ماهیها/ گرم 

/ خوش به حال ماهیها/ گفتگو بودند/ صبح بود و آنها هم فکر شستشو بودند/ زیر لب به خود گفتم

 (.5)خوش به حال ماهیها، رحماندوست: « چون همیشه میشویند/ توی آبها خود را

، مجموعۀ سه جلدی از رحماندوست است که فرصتی تازه به ما میدهد تا «های ایمنیترانه»کتاب 

است. بازی مهمترین ویژگی آثار این مجموعه -تر را در شعر کودک ببینیم. شعرتجربیاتی تازه

مندند تا از طری  ور رفتن با اشیا و سر و کله زدن با آنها به فراگیری مهارت و کودکان بسیار عالقه

های ایمنی، تالش میکند با جلدی ترانه سهکسب تجربۀ بیشتر بپردازند. رحماندوست در مجموعۀ 

ت از وسایل خطرناکی گونه، کودکان را با موارد استفادۀ درسبیانی کودکانه و زبانی آهنگین و بازی

احتیاطی مبل چاقو، قیچی، میخ و... آشنا کند و همچنین آنها را از خطرات و حوادثی که در اثر بی

خود نمیگیرند، بلکه در قالب کجا شکل امر و نهی بهپیش میآیند، آگاه کند. این آموزش در هیچ

اشعاری با بار موسیقایی غنی، به صورت نز، سوال و جوابهای کودکانه و بروایتهای کوتاه همراه با ط

دنیای ذهنی کودک پیوند میخورند. حرکت موجود در این اشعار آنها را به سمت نمایشی زنده و 

 :جذاب و مهی  پیش میبرد
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قو، قو، چاقو/ چاقوی تیزی داشتیم/ چاقوی تیز ما کو؟/ چاقو رو موشه برده/ باهاش پنیر بریده/ رو »

جون/ چاقوی تیز، کارد پنیر نمیشه/ پنیرو با کارد خودش ببر، بخور  نون گذاشته خورده/ وای موشی

کار کرد؟/ کار خودش رو زار کرد/ وای نکنه دست و پاهاش ببره/ میشه/ .../ چاقوی تیز رو پیشی چه

« ی تیزو زود بگیردم و سیبیل و گوشهاشو ببره؟/ زود برو تا دیر نشده/ دیر دیر/ از پیشی اون چاقو

 (.15نی، رحماندوست: مهای ای)ترانه

 :آموزشهای شهروندی-1-8

مواردی چون دقت در نظافت شهر، حفظ محیط زیسدت و فضدای سدبز، رعایدت قدوانین اجتمداعی،       

بددانها  محدور کودکدان   آموزشرعایت حقوق دیگران و...از جملۀ موضوعاتی هستند که در این اشعار 

گونه اشعار نیز از تصاویر حسی، همراه با این ایجاد تربیت غیرمستقیم، درشود؛ شاعر برای پرداخته می

سازی و جاندارپنداری بار دیگر به کند. الگوهای جانشینی عاطفی و تخیلی بودن استفاده میهاجنبه

کمک شاعران میآیند تا او با ساخت تصاویر تأثیرگذار بتواند مفاهیم مورد نظر را بده کدودک منتقدل    

نشین کردن مفهوم حسی و آشنای خانه، به جانشدینی مفهدوم   نماید؛ همچنان که در شعر زیر، با جا

 شاعر حس مالکیت و بدنبال آن حفارت از شهر را در کودک تقویت میکند:کالن شهر، 

اینجا کجاست؟ خانۀ ماست/ آنجا کجاست؟ مال اوناست/ مال من و تو نداره/ هر جا کده ایدن دور و   »

است/ شهرو تمیز نگه داریم/ که شدهر مدا خاندۀ    بر است/ شهریه که هر چی باشه/ مال من و مال شم

 (9-8های شهر، رحماندوست: )ترانه« ماست

بجای « دوست»حسی و عاطفی همچنین در اشعار زیر، رحماندوست با جانشین کردن معنای 

های مببت و خدوم شهری، حس چون رفتگر یا پلیس، ضمن آشنا ساختن کودک با چهره نامهایی

 تقویت میکند:در کودک ان را در حفارت از شهر همکاری و معاونت با آن

ها میگرده/ دشمن آشغاله و بیماریه/ دوست تمام دنبال زبالهها میگرده/ بهاون کیه که تو کوچه»

عجب کاریه/ وقتی به او سالم میدم میخنده/ جارو داره، جاروی او بلنده/ رفتگر هاست/ کارش بچه

 (.6های پارک. رحماندوست: )ترانه« مونهزرنگ و مهربونه/ رفتگر خوب محله

انار، دونه دونه/ پلیس چه مهربونه/ شب تا سحر بیداره/ چه کار سختی داره/ شب که میشه تو »

ها میگرده/ دور و بر خونۀ ما میگرده/ روز که میشه کجا میره؟/ دور و بر خونۀ ما میگرده/...راه کوچه

 (.00های شهر، رحماندوست: نه)ترا« میره و سوت میزنه/ دوست تو و دوست منه

ای در دست رحماندوست است تا با کمک گرفتن آن پردازی هم امکان عام و گستردهشخصیت

بتواند کودک را دعوت به نگهداری و دوستداری طبیعت و محیط زیستش نماید. مبال در شعر زیر، 

ت، او را دعوت به شاعر با بیدار کردن حس غمخواری کودک در قبال گنجشکی که آواره شده اس

 نماید:مهربانی با جانداران می



 

 

 

 

   

 

 13/شعار  آموزش محور کودکان های ویژۀ مصطفی رحماندوست در خلق تصاویر اشیوه

خواند:/ از میزد/ آوها سر میچه و آشیانه داشت/ پر، پر، پر میزد/ به خانهها خانه داشت/ بروی درخت»

جیک و جیک و جیک/ دانه میخورد/ تیک و تیک و تیک/ حاال کجاست؟/ اینجا نیست/ حیف توی 

دونه/ رفته کجا؟ فقط خدا میدونه/ وقتی که دید درختی  شهر ما نیست/ دنبال آب و باغ و برگ و

نیست/ با غصه گفت:/ کالغ پر/ گنجشگ پر/ منم از اینجا پر پر/ میرم به جای دیگر/ جیک و جیک و 

جیک/ پرنده جان/ بیا، دوباره برگرد/ ناز قشنگ مهربان/ بیا دوباره برگرد/ دانه و آب میاریم/ برات 

 (.18شهر، رحماندوست:  های)ترانه« درخت میکاریم

 اجتماعی مسائل و موضوعات-1-0

هددای آشدنا سداختن کدودک بددا اتفاقدات و جریانداتی کده در پیرامددون او میگدذرد، از دیگدر دغدغده         

اطفی، تصاویر حسی و عد رحماندوست در شعر کودکان است. او برای بیان مفاهیمی از این دست، از 

بهمدن،   11مند شده است؛ مبال در توصدیف  جذاب بهرهای خالق و گونههمراه با صورتهای خیالی، ب

 ساز در تاریخ اجتماعی ایران است، میسراید:روز سرنوشت

ای آب چشمه ،مبل آب بود آن روزماه/ ای که روئیده/ در هوای بهمنمبل غنچه بود آن روز/ غنچه»

/ هار بود آن روزچون ب ،گرچه در زمستان بود/ ای غمگینای که میبیند مرد تشنهچشمه/ شیرین

بیست  / روز خوب پیروزی /دشمن ۀما بود روز گری ۀروز خند/ زار بود آن روزالله/ سرزمین ما ایران

 (558)فارسی دوم دبستان، رحماندوست: « و دوم بهمن

مند عاطفی بهره-چنین از تصویرهای حسیعۀ رحلت رهبر انقالب اسالمی، اینیا در گزارش واق

 میشود:

ها غمگین است/ چشمها چون چشمه/ همه گریان هستند/ راه هر حرفی ور است/ کوچهنها بیخانه»

« ها میگویند: پدر از دنیا رفترا/ بار غمها بسته/ این به آن میگوید/ روح از جانها رفت/ بچه

 (.9چکه اشک، رحماندوست: )چکه

ای دیگر تجلی میکند گونهه خارج از کشور هم این تصاویر بدر بیان واقعۀ مهاجرت جوانان بیا مبال 

 تخیلی به توصیف درمیآید:-تجربی و حسی-مادر با تصاویری حسیو غم

رو نیست/ آخر میان خانه دیگر/ فرزند خوب و شاد مادر ولی مبل همیشه/ خوشحال و شاد و خنده»

نشیند/ یا مبل مرغی پر شکسته/ تنهای تنها قای  چشم سیاهش/ بر موج دریا می او نیست/ یا

 (.56به، رحماندوست: )پرنده گفت به« شیندمین

 دوستینوعآموزش همدلی و -1-5

دوستی، یکی از پیامهای اصلی در شعرهای کودکانه است. این پیامها معموال دعوت به محبت و نوع

راحتی به ذهن کودک انتقال میآبند. مبل تخیلی به-عاطفی و حسی-از طری  تصاویر حسی

بخشیدن به خورشید، و تجسم آن در هیأت شاعر در آن با شخصیتتصویرگری در شعر زیر، که 
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چشمداشت نسبت به همۀ جهان را مادری دلسوز که به فکر همۀ فرزندان خود هست، مهربانی بی

 به کودک القاء میکند: 

)پرنده « خورشید گرم و خوب است/ خورشید مهربان است/ زیرا که مبل مادر در فکر دیگران است»

 (.0رحماندوست: به، گفت به

در مبال بعدی هم شاعر با جانشین ساختن تصاویر ذهنی و حسی نزدیکتر در جای مفاهیم دورتر و 

-با ایجاد پیوندی از نوع پیوندهای خونی و ارتباطات فامیلی قابل درک برای کودک، مفهوم نوع

 دوستی را در بعد فراگیر و جهانی، به زیبایی در شعر خود منعکس ساخته است

وجه، بچۀ مرغ است/ غنچه، بچۀ گلهاست/ میوه، بچۀ باغ است/ قطره، بچۀ دریاست/ خانه، بچۀ ج»

شهر است/ شهر بچۀ کشور/ شهرها همه هستند چون برادر و خواهر/ کشور عزیز ما/ هم بزرگ، هم 

زیباست/ مبل کشوری دیگر/ بچۀ جهان ماست/ غصۀ حسن در مصر/ میکند مرا غمگین/ میکند مرا 

 (.58به، رحماندوست: )پرنده گفت به« آن در چینشادی تی خوشحال/

 مفاهیم تربیتی و دینی:-1-6

آموزش غیرمستقیم مفاهیم اخالقی و موضوعات دینی هم، با ایجاد تصاویر حسی و تخیلدی در شدعر   

شنوی از پدر و مادر، با تصاویر حسی رحماندوست دیده میشود. مبال او به جای امر مستقیم به حرف

سیمای آسمان، و با تبیدین ضدمنی معندای    در  لبخند، آن سازیسپس جانشینند پدر و مادر و لبخ

خشدنودی خددا در گدرو خشدنودی     »رضایت که در این لبخندها نهفته است، آموزۀ دینی و اخالقیِ 

را به زیبایی برای کودک قابل فهم میسازد و با این بازی ذهنی، او را به اندیشیدن « پدر و مادر است

 ر این معنای عمی  برمیانگیزد:د

پدرم گفت برو، گفتم چشم/ مادرم گفت بیا، گفتم چشم/ هر چه گفتند به من، با لبخند/ گوش »

کردم همه را گفتم چشم/ مادرم شاد شد از رفتارم/ خنده بر روی پدر آوردم/ با پدر مادر خود در هر 

ادرم گفت: از او بهتر نیست/ آسمان حال/ تا توانستم، خوبی کردم/ پدرم گفت: تو خوبی پسرم/ م

)خوش به حال ماهیها، رحماندوست: « خنده به رویم زد و گفت:/ پسرم از تو خدا هم راضی است

7.) 

 گونۀ غیرمستقیم بهبا ویژگی جادارپنداری، کودک را بتخیلی و -مندی از تصاویر حسییا با بهره

 سمت ستایش پروردگار رهنمون میشود:

)چشدمۀ ندور،   « دهدان/ خدال  خدود را سدتود    زبدان/ بدی  ی غنچۀ لب را گشود/ بدی اهر گیاه، گوشه»

 (.5876رحماندوست: 

بده جانشدینی    هدای امیدد  در شعر دیگری، با نهادن تصاویر حسی و زیبایی چون گل خوشبو و جوانه

 مفهوم اذان و نماز، کودک را برای شتافتن به سوی عبادت پروردگار ترغیب میکند:



 

 

 

 

   

 

 15/شعار  آموزش محور کودکان های ویژۀ مصطفی رحماندوست در خلق تصاویر اشیوه

ی مسجد ما/ باز، گلبانگ عش  میروید/ گل خوشبو و روحبخش اذان/ این سخن را هاروی گلدسته»

دوباره میگوید/ بشتابید و رستگار شوید/ وقت خوب نماز آمده است/ با اذان میشود محلۀ ما/ آشنا با 

سوی مسجد و دل/ شتابم به/ میهای امیددانه جوانهمیروید/ دانه های امید/ توی صحرای سینهنشانه

)موسیقی باد، « سپارم به عش  و راز و نیاز/ بر لبانم دوباره میروید/ گل خوشبو سرخرنگ نمازیم

 (.19رحماندوست: 

 :مفاهیم انتزاعی-1-7

سازی، بهترین راه ساختن تصاویر همانگونه که پیشتر هم اشاره شد، برخورداری از ویژگی جانشین

مفهوم انتزاعی اشعار خود، برای انتقال  شعری در آموزش مفاهیم انتزاعی است. رحماندوست در

 قیامت، مجموع چند تصویر حسی را جانشین این مفهوم ساخت است: 

ما همه چون درختیم و برگیم/ زندگیمان بهاری سالمت/ فصل پائیز، مردن ماست/ تدا بیایدد بهدار    »

 (.50)چشمۀ نور، رحماندوست: « قیامت

شدهید، اینگونده از تصداویر حسدی جانشدین اسدتفاده       یا در تبیین مفهوم انتزاعی شهادت و معرفدی  

 مینماید.

چون داستانی بود/ پر ماجرا، کوتاه/ چون شعر موزون بود/ پر معنی و دلخواه/ خوشبوتر از گل بدود/  »

 (.51)چشمۀ نور، رحماندوست، « زیباتر از گلبرگ...

 نتیجه:

ازی شدعر کدودک اسدت. او    پدرد نقدد و نظریده   ی از شاعران مطرح در حوزۀ سرایش،رحماندوست یک

رند. به عقیدۀ رحماندوست، آمدوزش در شدعر کدودک    محواعتقاد دارد که تمام اشعار کودک آموزش

ار تعلیمی گونۀ غیرمستقیم شکل گیرد. اشعوانشناسی رشد کودک و تواناییهای او و بباید منطب  با ر

یدن بده خدود، یداددهی    آموزش اندیشد  موضوعاتی نظیر: ماندوست، شاملمحور در شعر رحو آموزش

یتی و دینی، آموزش مسدائل  مهارتهای حفظ و مراقبت از خود، آموزشهای شهروندی، آموزشهای ترب

اغلدب از   های غیرمستقیم در شعر رحماندوست،است. این آموزش آموزش مفاهیم انتزاعی اجتماعی و

 ،محورشعار آموزشدر این اتصویرسازی شکل میگیرد. تصویرهای استفاده شده عنصر خیال و طری  

تخیلدی اسدتوارند. در   -شدناختی و حسدی  -عاطفی، حسدی -تجربی، حسی-اغلب بر چهار رکن حسی

در برای کدودک  مفهوم قابل درکتر یا چند سازی یک .جانشین5ساخت تصاویر تخیلی از سه ویژگی 

وسدط  های طبیعت چون کوه و گدل ت .جاندارپنداری اشیا و پدیده1مفهوم دور از دستر ، یک جای 

.ویژگدی تجسدم   8پردازی توسط شداعر در تصداویر ذهندیش میشدود و     کودک که منجر به شخصیت

بلغای قدیم: تجسیم( استفاده میشود تا شعر همانگونه کده موجدب جلدب ذهدن     منسجم )یا به قول 

 آموزش دهد.  کودک و ایجاد لذت در او میشود، مفاهیم مورد نظر شاعر را نیز به او 

 فهرست منابع:
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