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Abstract  
The color is one of the most influential elements of poetry; the child poets by using 

imagery and symbolism of Color, paint the world for children, from their perspective, 

and they help their intellectual, spiritual and social development,  . hence, this article 

explains the importance of color in illustrating the child poetry, it examined the 

frequency and function of the element of color in child poetry by Suleiman Isah and 

Mustafa Rahmandoust. The results show that green color is the most frequent color in 

the poetry of both poets, they use the softness and freshness of the green color, they use 

a positive attitude that induces growth, fertility, goodness and blessing for society, and 

the future of children. Both poets are aware that children, because of their joyful spirit, 

they prefer a variety of gauges that fit together well, they have used color combinations; 

this feature has a higher frequency in Rahmandoust poetry. Both poets use the colors 

correctly, and suitable for psychological analysis of colors. Their similar implications 

for the use of the color element are the signs of both poets' awareness of importance and 

purpose of child poetry and their special focus is on familiarizing children with ethical, 

and patriotic and national concepts and values. 
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 کارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست
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 چکیده
انتداز  هتا، از ششتم  در شعر است. شاعران کودک با استتفاده از معتانی ندتادین رنتگ     ترین عناصر آفرینش تصاویر هنریعنصر رنگ از مهم

 اهدّیّتت  تبیتین  بتا  رو پتووهش حارتر  یتن ازاکننتد   ها کدت  متی  و به رشد فکری، روحی و اجتداعی آن خود، دنیا را برای کودکان ترسیم

ی بررست لیدان عیستی و مصتیفی رحداندوستت را    کودک، بسامد و کارکرد عنصر رنگ را در شعر کتودک ست   شعر تصویرگری در رنگ

گیتری از طتراوت آن، نگترث م بتت القاکننتدة      ه است  نتایج نشان داد رنگ سبز پربسامدترین رنگ در اشعار دو شاعر است که با بهرهدکر

 روح شتاد هتا بتر   رنتگ  گذارنتد. هتردو شتاعر بتا آگتاهی از تتنویر تنتوّ        یش متی ندتا بهساز رویش، باروری و برکت را برای کودکانِ آینده

اند که در شعر رحداندوست از بسامد باالتری برخوردار است  استتفادة درستت و مناستب هتردو     ها استفاده کردهاز ترکیب رنگ کودکان،

اهتداف  و  اهدّیّتت ، نشتان از آگتاهی دو شتاعر از    گیری از رنگهای مشابه در بهرهی و داللتشناختروانها، متناسب با تحلیل شاعر از رنگ

 میهنی دارد. -های دینی، اخالقی و ملّی ویوه آنان به آشناساختن کودکان با ارزث توجّه شعر کودک و

 رحداندوست. سلیدان عیسی، کارکرد معنایی،، شعر کودک ،رنگ تیبیقی، ادبیّات :یکلیدواژگان 
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 . پیشگفتار9

 . تعریف موضوع9-9

نهایتت ادامته   قیع رابیه صورت گیرد  ایتن عرصته تتا بتی     ع،شود که با حقیقت واقآغاز می ازآنجاعرصة شعر 

گیتری متفتاوت از آن در   شود  کاربرد رنتگ و بهتره  گرفته می کاربهدارد و برای ندایش آن، عناصر متفاوتی 

بتودن داللتت آن   مستتقیم  آید کته وجته تدییتز آن، ابهتا  در معنتی و غیتر      می شداربهای نداد و رمز گونه شعر،

ایتن   پردازان ایتن حتوزه، بتر   نظریّه آید، منظور است.نی که مقصودی فراتر ازآنچه از ظاهر برمیمعبدین است 

: 5665دحستینی،  )سیّ «.ای از احوال روحی استت شعر، از دیگر هنرها جداست و در حقیقت، جلوه»باورند که 

646) 

ای هتا، حتوزه  زة رنتگ یافتت کته حتو   تتوان دستت  ، به این نکته متی ادبیّاتها در با بررسی تاریخچة رنگ

 ةهتا، مستئل  شتاعران و تیییتر نیتاز نستل     ةبا گسترث دامنة واژگان، شکوفایی ذوق و قریحت »ناشناخته بوده است. 

قابتل  عنتوان عنصتری مفیتد و    بته  رنتگ واژگتان  ها موجب شد که ها میرح و تنوّ  و فراوانی آنکارایی رنگ

محسوستات انستانی در    ةتترین حتوز  عنتوان گستترده  بته  میان واژگان شتعری بیابنتد و  ، جایگاه خود را درتوجّه

 (664: 5635کدکنی، )شفیعی.« ای ایفا کنندتصویرهای شاعرانه سهم عدده

بتودن  ایتن ابهتا  و شندالیته    انتد. در طول زمان، معانی رمزی یافتته  ها با گذر از مرزهای ظاهری معنا،رنگ

 ه تا مخاطب با کشت  روابتو و معتانی پنهتان آن،    هاست که بدان زیبایی بخشیده و موجب شدمعانی در رنگ

یکتی از اهتداف شتاعر در     اورگذاری بر مخاطتب، » از اور هنری لذت برده و تحت تنویر آن قرار بگیرد که این

 (666: 5683)انصاری، .« ها در شعر استرنگ گرفتنکاربه

تتوان  از رنتگ متی   استت  کودکتان   خالّقیّتت عنصر رنگ یکی از تنویرگذارترین عناصر بر روی تفکّتر و  

نقش رنگ بیش از هده بتا عواطت     کودکان استفاده کرد. خالّقیّتهدچون ابزاری در خدمت رشد فکری و 

حسّتتی و برانگیزاننتتده استتت  عنصتتر رنتتگ در     و احساستتات کتتودک نزدیکتتی دارد و بتتیش از هرشیتتز،   

د و شتیوه و ستب    ستزایی دار هروند یادگیری کودکتان نیتز نقتش بت     تصویرسازی کتاب کودک و در جذب

تتوان  تصویرگری را که مدکتن استت باعتی ایجتاد عتد  درک و ایجتاد اشتکال در بیتان داستتان شتود، متی           

وستیلة رنتگ، مشتتاق    کودک بته  زیادی برطرف ندود و ارتباط کودکان را با شعر بیشتر کرد  ها تا حدّ بارنگ

کترده و باعتی ایجتاد     را درگیتر ختود  د و داستتان و شتعر، کتودک    شتو شعر و داستان تا انتها متی  کردندنبال

و توانای شتعر کتودک بتا ایجتاد ف تای       موفّقشاعران با آگاهی از این مورو ،  شود.واکنش در کودک می

دهنتد   خود را به کودکان انتقتال متی   مورد نظرکنجکاوی، مفاهیم و معانی  و برانگیزانندة حسّ جذّابشعری 



 8 مصطفی رحماندوستکارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و 
 

دو شاعر سوری و ایرانی در عرصتة شتعر کتودک هستتند کته در       (6)داندوستو مصیفی رح (5)سلیدان عیسی

شتاعر و   دو اندیشتة  در هتای اشتتراک  انتد. وجتود  آفرینش تصاویر شعری خویش بر عنصر رنگ تکیته کترده  

ر شتعر  د یشتناخت روان کارکرد رنگ مبتنی بر تحلیتل  مورو  بسامد و که شد موجب ها به کودک،آن توجّه

 .شود یبررس ،دو شاعر

 و هدف اهمّیّت. ضرورت، 9-2

سازند، تربیت و آموزث اصولی، صحیح و درستت  ای را میفردای هر جامعه کودکان امروز، آیندة ازآنجاکه

و از  ی کودکتان شناست روانپووهشتگران علتو  تربیتتی و     ستو یت  از ای برخوردار است  ویوه اهدّیّتآنان از 

یتافتن راهکارهتایی بترای برقتراری      درپتی شتکلی تعتاملی،   بته  کودک، ادبیّاتة حوز نِسوی دیگر پووهشگرا

ی تکتاملی و  هتا خواستته  نیتتنم  در کنتار  با این مخاطب خاص برای ایجاد لتذّت در کتودک،   رتروّمؤارتباطی 

 خود هستند. بخشیتعال

 مهدّتی ودکتان، نقتش   حفظ بترای ک  سادگیبودن و دلیل آهنگینبه ،ویوه شعر کودکبه ،کودک ادبیّات

... را دوستتی و ورهای دینی و مذهبی، وطتن ها، باتوان، ارزثاز رهگذر شعر می زیرا  کنددر این زمینه ایفا می

یکتی از عناصتری استت     ،عنصتر رنتگ   در این میان، از هدان دوران کودکی در وجود کودکان نهادینه کرد.

توانتد در  گیتری درستت از آن متی   عر کودک بتا بهتره  افزاید و شایّت و اوربخشی شعر کودک میجذّابکه به 

کودک را نسبت به دنیتای پیرامتون    ذهنهای مؤوّری بردارد و مسیر رشد و تکامل فکری و ذهنی کودک گا 

 سازد. ترو آگاه ترفعّال

 کتودک و  ادبیّتات  حتوزة  موفّتق شتاعران   معرّفتی رنگ، بته   ازجدله ،بررسی و تحلیل عناصر شعر کودک

منتد  با بررسی آوتار شتاعرانی دلستوز و دغدغته     م الرای بانجامد  جامعه می تن آیندةر آنان در ساخجایگاه آوا

زبتانی و  هتای  زیبتایی شعرشتان   کته  عیسی و رحداندوست هدچون  نسبت به مسائل فرهنگی و تربیتی کودک

القتی، فرهنگتی،   سائل اخمث آموزینة درزمو اشعارث  شاعر کودکنقش  اهدّیّتتوان به ، میداردموسیقایی 

 دینی، تربیتی و درنهایت رشد و تعالی جامعه پی برد.

 های پژوهش . پرسش9-8

 ؟گونه استکودک سلیدان عیسی و مصیفی رحداندوست ش شعر رنگ در و کارکرداهداف  -

 ها در شعر دو شاعر به شه میزان است؟فراوانی استفاده از رنگ -

 تر بوده است؟موفّقها طریق رنگاز  یتصویرآفرینی  از دو شاعر در کدا  -

 . پیشینة پژوهش9-4

ای هتای مختلت  و ارزنتده   ستلیدان عیستی تتاکنون پتووهش     درباره شتعر کتودک مصتیفی رحداندوستت و    
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اکبرپتور   گرفتته شتود:   درنظتر  ةعنتوان پیشتین  توانتد بته  هتا متی  صورت پذیرفته است که برخی از ایتن پتووهش  

استت.  بررستی کترده    دیتوان اططفتال  ی ستلیدان عیستی را در   های شعر کودکتان ستب  شتعر   (، گونه5634)

ستلیدان   دیتوان اططفتال  در های طبیعتی و حیوانتات را   گرایانه ازجدله پدیده( م امین طبیعت5634عسگری )

های زبانی و ادبتی مصتیفی رحداندوستت را    (، شیوه5636) پوریخانعیسی را بررسی کرده است. اسکویی و 

ی و ادبتی موجتود در   تخیّتل محور کودکان و شگونگی اورگذاری تصاویر ار آموزثدر آفرینش تصاویر اشع

 اند.  این اشعار را تبیین کرده

عیسی بررسی کرده و به م تامین اخالقتی    دیوان اططفالهای شعر کودک را در (، مؤلّفه5634عسگری ) 

( اشتعار تعلیدتی   5634کتاران ) زاده و هد کترده استت. حتاجی   های تربیتی اشتاره گرایی و ارزثو تربیتی، ملّی

کتودک تحلیتل کترده و مستائل آموزشتی، تربیتتی، فرهنگتی و مّلتی را در          ادبیّات ةسلیدان عیسی را در حوز

هتتای زبتتانی،  تتترین ویوگتتی(، اصتتلی5636و زار  بیتتدکی ) زادهصتتادقانتتد. ی کتتردهبررستتاشتتعار عیستتی 

 اند.یفی رحداندوست بررسی کردههای روایی را در بیست مجدوعة شعری مصینی و شیوهآفریرتصو

رت عتا  و در شتعر ایتن    صتو تحلیل رنگ و جایگاه آن در شعر کودک به ، دربارةشد دیدهطور که هدان

 .فته استپذیرنخاص هیچ پووهشی صورت  طوردو شاعر به

 . روش پژوهش و چارچوب نظری9-5

 تحلیلتی و  - آن است تا بتا روث توصتیفی   دنبالبهکودک  شعر تصویرگری در رنگ اهدّیّت تبیین مقاله با این

، بسامد و کارکرد عنصر رنتگ در شتعر کتودک ستلیدان عیستی و      تیبیقی ادبیّاتمکتب آمریکایی  بر اساس

و  ستتلیدان عیستتی دیتتوان اططفتتالاز  متتورد میالعتتهد  در ایتتن راستتتا، اشتتعار  کنتت یبررستترحداندوستتت را 

 ،فصتل بهتار بنتویس    ،ستال   گل و لبخنتد و  ،ة نورششدهای شعری مصیفی رحداندوست، با عناوین  مجدوعه

 .شده است انتخاب هایزیپای و سه قد  دورتر شد از مادر ،بابا آمد نان آورد

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 ها در شعر عیسی و رحماندوستبسامد انواع رنگ. 2-9

 در استتفاده از آن  و ودهآن بتر آرایتش کتال  غافتل نبت      رنگ و تنویر ةتردید عیسی و رحداندوست، از مقولبی

گیتری از  ایتن دو شتاعر بتا بهتره     انتد. داشتته  توجّههای رمزی آن عنوان یکی از عناصر تصویرپردازی به جنبه به

یت برای کودکان و ازسوی دیگر انتقال مفاهیم، معتانی  جذّابایجاد  دنبالبهسو ها در شعر کودک از ی رنگ

هتا، محتتوای رنتگ در    . در این بخش با ارائة ندودار فراوانی رنگستندهخود به کودکان  مورد نظرهای و پیا 

 شود:میبررسی و تحلیل شاعر  شعر دو
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 (. فراوانی انواع رنگ در شعر سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست9)نمودار 

 
 (. درصد فراوانی انواع رنگ در شعر سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست2)نمودار 

 واع رنگ در شعر عیسی و رحماندوستکارکرد ان. 2-9-9

 . رنگ سبز2-2-9

(. ادراک 48تتا:  ابوعتون، بتی  ر.ک: استت )  یوزنتدگ ندادی برای حاصلخیزی، رویتش، بتاروری    ،رنگ سبز

کنتد،  انتختاب متی   اوّلدارد و محتوای عاطفی آن غرور است  کسی که سبز را « گس»حسی این رنگ، طعم 

(. ایتتن رنتتگ، یکتتی از 86: 5،5365لوشتترر.ک: ون ختتویش استتت )مایتتل بتته تتتنویر گذاشتتتن در محتتیو پیرامتت

 عنوان ستدبل شتفقت، مهربتانی و متعتادل    شود و بهها دیده مینگر هایی است که در جهان بیشتر از بقیة رنگ

ی، صتلح و دوستتی،   ستوی دلتی و هتم  عامل وحتدت، هتم  » ینهدچن رود ومی شداربهبودن روح، روان و رفتار 

نداد ایدان، عقیده به رستتاخیز و محشتر   »(. رنگ سبز 64: 5635فلسفی، عالّمهاست )« نیمودّت، رأفت و مهربا

بتار   58رنتگ ستبز بتا     (658: 5684، زادهقاستم )نیکوبختت و  « .تقدیس و پاکی استة سبز نشان هدچنیناست. 

ه از رنتگ  زیتر شتاعر بتا استتفاد     در ندونتة  سلیدان عیسی استت   دیوان اططفالدر  تکرار، پرکاربردترین رنگ

 دمد:سبز، روح امید به زندگی را در شعر خود می

تتتت  ِِ تتتت    ِعارتتتتوِ ع ِ ُع  اِفتتتتِِسسِِمِغتتتتوِ عتتتت َنِ
 

 

اِع ُِع ع تتتتتت ِر وعطتتتتتت ع  خضعتتتتتتحِِا ع تتتتتتحا ُع تتتتتتکاِر
 

(9111ِ:25) 
                                                                                                                                             
1. M. Luscher 
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رای آزادگتان  در سترزمینی کته بت    شتویم ردا بزرگ متی و ف ای کنجد بازشو و بخوان و بدان که ما خردسالیم/)ترجده: 

 (.دشوآباد( میسرسبز )

هدین دلیل شتعرث را سرشتار از   تر را در دل کودکان بیافریند  بهشه بیشامید هر ،خواهدمی این ابیات شاعر در

در ستایة وطنتی آکنتده از     از امیتد  سرشارحیاتی  های امیدواری کرده است تا شور زندگی را ایجاد کند نشانه

ید و نویتدبخش شتادی و آینتدة روشتنی استت کته شتاعر آن را بته         و آرامش. رنگ در اینجا، محور ام امنیّت

 گوید:ادامه می  در این راستا درنشسته استانتظار 

ِ  تتتتتتتتتتتت   ِ عتتتتتتتتتتتتتک ِاحلعقتتتتتتتتتتتت  ِا عخضعتتتتتتتتتتتتحِ 
ِ

ُِأانِفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َن ِ   ِ ِ تعاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتک ِِ
ِ

 (22ِ:)مه ن
 (!ت و من هدان کشاورز  ای سرزمینممزار  سرسبز، ساختة دست من اسرجده: ت)

 یتر خرنگ سبز وص  کرده است تا داللتی بر حاصتلخیزی، فراوانتی و    سی سرزمین خود را بادر شعر زیر، عی

 در آن داشته باشد: برکت و

ِأاتت اان» ِااع  تت ک  ِفُتت عِاحل تت ر تتیِ تعِسعتت  رألع ضعتتحرِ ُِع عتًت ِانتت رِا وعتت ِِ تت  ان/ ِاطع تتیِضع ِ ُتت  اِلِا ع  تت کِِ/ ِاطع تت ع ث ِن تت عِ/ َتع ِأِتُت ستت  ع
 (912)مه ن:ِ .«أيب

خوندتان را   /تا اینکه سرسبز شوی ای سرزمینم /در تو این عشق رنگین است /برای اینکه کودکان نفس بکشند)ترجده: 

 (.کنممانان/ هدانند پدر  زندگی میپیشکشت کردیم/ و در زیر پرشم قهر

وجود بتا تیییر رنگ از هر رنگی به رنتگ ستبز، بیتانگر استتدرار حیتات و امیتد استت،         ،«اابحتح»در قصیدة 

ِ( 5002ِ:971،ِهزاعِاازاهحةِ:  کزندگی، سخت و دردآور است ) اینکه
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ِ ع  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ِِنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِن  ع
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ِخعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحا  ُِن  ع

ِ

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِِِ ِعاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِنع ع يتِ َِتع
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ِِ ِِنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عِااغر ِفتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحر ر

ِ

 (660)مه ن:
هتای آن را  انگیز است و موج شقدر دلپذیر/ دریا، دنیایی از سحر و شگفتی استت و نعدتت  دریا شقدر شگفت )ترجده:

 موجی سبز که از صحرا گریخته است.(آید/ و آرامی میانی نیست/ از موجی آبی که بهپای

کتارگیری آن  سو از عالقة او بته ایتن رنتگ و نبتوغش در بته     ح ور پررنگ سبز در اشعار عیسی، از ی 

ربرد رنتگ  تتوان مبنتای کتا   ی متی کلّ طورافزاید  بهیت و زیبایی اشعار او میجذّاببر  سویگرددهد و از خبر می

های روحی شتاعر و دو   نخست عواط  انسانی و ویوگی در دو زمینة اصلی پیدا کرد: را یسیاشعار عسبز در 

م بتت داشتته و   بستیار   ةعقاید و افکار سیاسی و اجتداعی او  درزمینة عواط  و روحیات شاعر، این رنگ جنبت 

مینتة دو  کته تبلتور افکتار سیاستی      شاعر که صتلح و دوستتی استت، پیونتدی ناگسستتنی دارد و درز      هدف با

 یابد.رنگ سبز، صورتی ندادین می، اوست



 7 مصطفی رحماندوستکارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و 
 

گرفتته استت.    کتار بتار آن را بته   46 است که شتاعر  رنگ سبز در اشعار رحداندوست نیز پرکاربردترین رنگ

 از تنویر رنگ سبز غافل نبوده و در شعر خود از آن بهره برده است: وی

: 5663) «.هتا هتم ستبز بتود    ها برایم سبز بود/ رنگ غم بر شهتره لبة خندکوشه سبز و آب، سبز/  خانه سبز و»

58) 

طتراوت و شتادابی را کته بترای کتودک،       حتسّ  ،دادن خانه، کوشه و آبشاعر در این ندونه با سبز جلوه

 تا از اوتر منفتی غتم در    برده کاربهسبز  رنگ بارنگ غم را نیز  حتّی کننده و تکراری نیست، نشان داده وخسته

 شعرث بکاهد.

 متتتتن ستتتتبز ستتتتبز  م تتتتل بهتتتتار  
 

 دار  ینهستتتیتتت  بتتتا  شتتتادی در    
 

 (8)هدان: 

شتادی و شتادمانی را بترای     کتودک بته سرستبزی و طتراوت بهتاری، حتسّ      در این قصیده شاعر با تشتبیه  

 آورد.ارمیان میکودک به

 انتتددرراهبتتا خیتتال راحتتت عتتابران   
 

 خواهنتتدراه ستتبز ختتود را ستتبزتر متتی 
 

 (56 هدان:)

ستت از لیافتت، طتراوت و شتادابی رنتگ ستبز بهتره        ورحداند ،شتود طور که در این ابیات دیده میهدان

ندتایش گذاشتته   صلح و دوستتی استت، بترای کودکتان بته     کنندة آرامش، گرفته و نگرث م بتی را که تداعی

 است.

 . رنگ آبی2-2-2

فلستفی،   عالّمته « )ایدتان، انگیتزه   ت،عرفتانی و عامتل وحتد    معنوی، بخش عواط  روحانی،الها »رنگ آبی، 

رنتگ آبتی، رنگتی استت کته بته شتکلی        »شتود.  ( است و از آن، به رنگ سکون و تعتادل یتاد متی   65: 5635

( در شعر عیستی،  85: 5683، شهرا پورو  مقدّ یعلو« ).شوداستعاری، با آرامش آب و طبیعتِ آرا  مرتبو می

 کتار  بته  دستت یتن ا ازکلدتاتی   نی هدچون آب، دریا، آستدان و آبی از بسامد خوبی برخوردار است و با واژگا

ِ ت زع » ةرفته است. عیسی در قصید  گوید:می « ع س 

ُفتت العِأ ِلِا  اتتک  يفِ ت برتت» ِفتعتتحع  ِوعوعتتب  ِ عتت سِع ت تتزع / ِ ِااغرتتء   م نِ  ِاازر  تت   ِ ِ تتحسع ِعقعکانِ وعوعتتب  ِ عتت سِع ت تتزع  ِ/ أ ِضتت  ِا عضتتحا  
 (9111ِ:567)ِ «ِِب ک ِاجلُِ ِااق ِاِم ِِن  عِأ  ينِاا عحع /  ک ِااِطب  ِِب ک ِااوَن    ِِبِِ

راه  بته  سترزمین سرستبز ماستت/ مجلتس شتادمانی      هتا/ مان/ بر فراز زمین جاودانته در گنبد آسدان/ آسدان آبی)ترجده: 

ستان  ستل آینتده/ بته   ستتان ن ستاالن/ بتا د  کدان را برپا کردیم/ با دستان خردساالن/ بتا دستتان بتزرگ   / و رنگینیمانداخت

 های شادی.( ترانه
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آبی روشن را با آسدان آبی پیونتد داده کته    بنابراینشاعر در این ابیات، سعی در ایجاد انگیزه و امید دارد  

ای روشتن هدتراه   گیری از رنگ آسدان آبی، خرسندی و امید به آینتده با آرامش سازگار است  عیسی با بهره

شدن رنگ سبز بتا آن ایتن   کشد که البتّه هدراهمی تصویربهرا برای کشورث است  با پیروزی، آرامش و صلح

رنتگ آبتی، ستدبل آرامتش     »لوشتر،   نظریّتة رو طبتق  ایتن  دهد  ازرسانی را زیباتر جلوه میتصویرسازی و پیا 

 (63: 5365.« )ظاهری و تالطم باطنی است که طعم آن شیرین است

انتهتا  ای که برای کودک ایجاد کترده، او را بته آرامشتی بتی    با تصویر ذهنی«ِاابحتح»در قصیدة  هدچنینعیسی 

 کند:دعوت می

اع ُّ  ِاابعححِ » ا ُّ  ِا ع  عال ِس ن ِر حِ  ِس ن ِر ِاملع جعِ َِبع ِااحرن عِن بِسع ِر ِا ِ  ُّ ِا ِااشرطِِ ِا ِ  ع ُش ِر  (9111ِ:797)ِ «ُِنع ح
شده بتر ستاحلت   هنهای خیس و پدریا/ ای دریا موجت را دوست دار / ماسهسال  ای آبی نیلگون/ سال  ای )ترجده: 

 (.دار را دوست می

هتتای رنتتگ آبتتی در شتتعر رحداندوستتت نیتتز از بستتامد بتتاالیی برختتوردار استتت. ایتتن رنتتگ در مجدوعتته    

کاررفته است. رحداندوست نیز مانند عیسی از آسدان آبتی در شتعرث استتفاده کترده     بار به 65رحداندوست 

برای کشورث است. رحداندوست در ندونة زیر، آرامش را به مخاطب خودالقتا   که القاکنندة آرامش و صلح

 کند:می

 آب آبی استت، آستدان آبتی استت    

 آبی آرامش است، خوشتحالی استت  
 

 کتتران آبتتی استتتمتتوج دریتتای بتتی 

 بتتتال پرنتتتدگان آبتتتی استتتت  بتتتال
 

(5663 :56) 

جا داشته و آرامشی را که مدنظرث شتاعر بتوده،   دی درست و بهشاعر در این ندونة شعری از رنگ آبی کاربر

عنتوان ندتاد امیتد، انگیتزه، آرامتش و      است. رحداندوست در جای دیگر، رنگ آبی را به منتقل کردهخوبی به

 برد:می کاربهنشاط 

)هدتان:   «امیتد فرداستت.   بر هر شهره ی  لبخند آبی است/ پدر با برف و سرما در ستیز است/ و دستش بوتتة »

66) 

امید با برف و سرما تصویر بسیار زیبایی را آفریده است  دستتان زمختت، خشتن و     ةتقابل لبخند آبی و بوت

 آورد.می ارمیانبهپدران، لبخند و امید به فردای بهتر را برای کودکان و جامعه  زدةیخ

 ینتی آفریتزه انگشتی و  توان گفت: عیسی و رحداندوست به آرامش ظاهری رنگ آبی و امیدبخدر کل می

عنتوان دومتین رنتگ    داده و پتس از رنتگ ستبز، بته     اهدّیّتت هتردو بستیار بته آن     بنتابراین انتد   آن واق  بوده



 1 مصطفی رحماندوستکارکرد و بسامد رنگ در شعر کودک سلیمان عیسی و 
 

 .اندبهره جستهپرکاربرد، از آن 

 . رنگ سیاه2-2-8

کنتد و  این رنگ، سنگینی شدیدی را به انسان القا متی  ک محرّ رنگی است ساکت، ساکن و غیررنگ سیاه، »

استت کته در    مهدّتی های ( سیاه از رنگ43: 5635، فلسفی عالّمه« ).ظلدت و ترس است انهدا ، تاریکی،نداد 

ی و مترگ  رمتز شتر، بتد   »دارد. در فرهنگ عرب این رنگ  فعّالهای مختل  ح ور زبانی و معنایی فرهنگ

 (56: 5336)الفیفی، « است.

سی در مرتبتة شهتار  قترار دارد و بتا کلدتاتی هدچتون       شده، رنگ سیاه در شعر عیبه آمار و ارقا  ارائه توجّهبا 

 است: «  ٌ ِِن ِفاغ نی»کاررفته است. ندونة کاربرد این رنگ در شعر وی ابیات زیر در شعر به و...شب 

ِأس اعِش حَنِا ِ » يتِاا  يلِأ  ِعک ِ  ِيفِاُ   ِتعشعحراان ِِع ِ ُع ِاعُفع  (9111ِ:957)ِ « ِأذا ح 

 (.آور  که شگونه آواره شدیماد ندیی به ارزشدند  دور شد / از خانة اره گشتم/در شبی سیاه آو)ترجده: 

روحتی رنتگ ستیاه، آوارگتی، درد، رنتج و ارتیراب مترد          از داللتت گیری شاعر در این ابیات، با بهره 

 د.کنتصویر کشیده است و عبارت پایانی این معانی را تقویت میی بهپناه فلسیین را به زیبایمظلو  و بی

 قبلی متفاوت است: ةرنگ، با ندون نو  استفاده شاعر از « ریُِی  ِااارعع وبُ ِااوَِن» در قصیدة

ِاِاتتتتتتتتتتتتتتت ِااتتتتتتتتتتتتتتتکرا ِِ ِ تتتتتتتتتتتتتتتک   ُِِاذاِنتتتتتتتتتتتتتتت ِ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُِّت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحايب ِا  ِاعنِأ ِغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع

ِ

ُاابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  ااء نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِ ِعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتکاِر ُِع
ُ  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عاا ِ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رِسع  ا 

ِ

 (292ِ)مه ن:
غبارهتا را از   و ها و گترد ها و تدا  سیاهیداد / که تدا  خاک که به خانه برگشتیم/ به پدر و مادر قولهنگامی)ترجده: 

 خود بشویم.(

 البتّته پیا  بهداشتی نظافت استت کته    ةی رنگ و دربردارندشناسروانهای دوراز تحلیلاین ندونة شعری، به

 ةدهد که سیاهی نشانة ک یفی و آلودگی و رنگ مقابل آن یعنی ستفیدی، نشتان  را در کودک شکل می یذهنیّت

 پاکی و تدیزی است.

در مرتبتة شهتار     بنتابراین شتده استت     استفاده بار نوزدهرحداندوست،  مورد نظرهای رنگ سیاه در مجدوعه

رنتگ متفتاوت و    ایتن دو  یو کار برده استت  هسیاهی را هدراه با سفیدی ب بیشترگیرد. او در اشعارث قرار می

مقابتل رنتگ ستیاه    و  امید نهفتته در رنتگ ستفید را در   فاصله پشت سرهم آورده تا کودک مفهیهم را ب ردّ

 درک کند. ندونة شنین کاربردی در شعر رحداندوست ابیات زیر است:

 (54: 5686« ).ون/ سرما و برف و بارون/ شب تاریکه، سیاهه/ باباث هنوز تو راههون و ولسّالسّ»
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ازنظتر   5ستت. طبتق دیتدگاه کتوپر    ندایش گذاشته ادر این ابیات شاعر سفیدی برف را در کنار سیاهی شب به

کنتار هتم زیبتایی    ایتن دورنتگ در   زیترا گیترد   ستفید قترار متی    رنتگ قابل بیشتر درمزیباشناسی، رنگ سیاه، 

(. در ایتن سترودة رحداندوستت،    566: 5663ر.ک: رستند ) متی  نظتر بته آفرینند و در ششم بیننده خوشایند  می

در  وی هدچنتین کاررفتته استت    کنندة رنگ ستیاه، بته  تداعیکنندة رنگ سفید، در کنار تاریکی برف تداعی

 کشد:می یرتصوبهزیبایی سیاه، به بارنگ ی کودکانه، اندوه و غم تنهایی رابا زبان« قهر و تنهایی»قصیدة 

روزهای ستیاه تنهتایی/ شتاید  از اینکته الاقتل تتو یکتی/ پتیش متن          / شه روزهای بدی است قاصدک جان،»

 (63: 5663« )رنجیده. قاصدک جانم/ دوستم قهر کرده، سه روزی است، آیی/ دوگاه می گاه

لحاظ بسامد عیسی در شعر خویش نستبت بته رحداندوستت کدتتر از رنتگ      توان گفت: بهمی یطور کلّبه

خُلقیات و روحیات کتودک آگتاه بتوده استت  ولتی       رب رنگسیاه استفاده کرده است  وی از تنویر منفی این 

و  شتده  گرفتته  کتار بته در کنار سفیدی  بیشتررنگ نسبت به عیسی بیشتر استفاده کرده که رحداندوست از این 

 معنا و پیامی است که شاید گاهی دریافت آن برای کودک دشوار باشد. دربردارندة

 . رنگ قرمز2-2-4

 ،انتدوه  رنتگ شتادی،  »توانتد  متی  زیترا  هاست که ت اد در آن بسیار استت  ترین رنگرنگ قرمز از پرداللت

حتال  بتااین  (65: 6338)حددان، « .زة این رنگ، ارتباطش با خون استویوگی مدیّ امّا خشونت و نرمش باشد 

 ندتاد و ستدبل زنتدگی و نیتروی حیتات،      هدچنتین رنگی زنده و پویا است  ایتن رنتگ    ان،شناسرواناز نگاه »

غلیتان و   جتویی، جتویی و برتتری  ستلیه  خشتم،  یابی،نشانة کدال طلبی برای پیروزی،در مبارزه دالوری تهور،

 «.شهامت و فتداکاری استت   نداد خون، حرارت و صدیدیت، عشق، نداد شور، طییان و عواط  و احساسات،

 (43: 5635، فلسفی عالّمه)

بسامد ح ور رنگ قرمز در شعر عیسی، بیانگر آن است که این رنگ در مرتبة پنجم در جتدول بستامد انتوا     

شتده استت.   گرفتته  کاربهگیرد و با ترکیباتی شون درخشش قرمز و خون شهیدان یها در شعر وی قرار مرنگ

ِخی  ب نعِش ِحعه و» ربرد این رنگ، ابیات زیر از قصیدةندونة کا  است: «ا    ک 

اُِلِاحل ءِح ِن عِااغُّ  ِکِا  ضحِِ ِاجملک ِاآلتنی ِ    ِکعِاآلتنی»  (9111ِ:777)ِ « ُکُامل  ِفِااعِع ُِِن ِاعِمِااشر ُک ِِن عِاا 
های ستبزرنگ و از ختون   رنگ، از دشتهای سرخافتخار برای آیندگان و کودکان نسل فردا است که از برق)ترجده: 

 (.گیردمی سرششدهدشدن  برابردر یریناپذتذلّشهید و 

 سراید:گونه میگیرد و اینمی کدان بهرههای رنگیناز رنگ «  سِ ز »عیسی در شعر 

                                                                                                                                             
1. J. C. Cooper  
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«ِ ِا ن ِاعِمِااش  عکا ِِ ِ زع  ِ  سع ُ اِِ ِاامحح  ِا ن ِاا ِا ن ِم  ِااعزَنِِ ِااخضعح  ِ عن  ِاا کااِِ ِاا  ال   (561)مه ن:ِِ «اا  عح 
ات بته رنتگ   کدان/ رنگ قرمزت رنگ خون شهیدان است/ رنگ سبزت رنتگ فرزنتداندان/ آبتی   ای رنگین)ترجده: 

 (.ت ما/ زردت به رنگ خاک اجداد مازّع آسدان

 رویتن ازاآفترین استت    بخش و شتادی تگوناگون برای کودکان بسیار لذّ یهابارنگکدان ینرنگدیدن 

کنتد تتا ارزث   ها را به یکتی از مفتاهیم مقتدّس تشتبیه متی     ی  از رنگبرای بیان پیا  و مقصود خود، هر شاعر

را بته ختون شتهیدان تشتبیه      ها، رنگ قرمز است که شاعر آن  یکی از این رنگنشان دهدها را به کودکان آن

سبز، آبتی و زرد تتابلویی رنگارنتگ را مقابتل دیتدگان کودکتان        یهابارنگ  ترکیب رنگ قرمز کرده است

 کنتد  ستبزی رنتگ کودکتان بتدین     متی  ی را بته کتودک القتا   کند که هر رنگ معنا و مفهو  خاصّترسیم می

بودن آسدان عتزّت،  ادانی و حاصلخیزی میهن باشد، آبیخیر، برکت، آب معناست که وجود کودکان باید مایة

 ت و آرامتش پاستدار شتکوه، عتزّ    دهد که خون سرخ شهیدان و تالث و پشتکار فرزندان،انتقال می این پیا  را

رنتگ ابتدیّت و جتاودانگی نیاکتان استت کته        شتود، ه میپرداختبدان  ینا از پسو رنگ زرد که  وطن است

  در شعر عیسی، کتاربرد شنتدانی نتدارد    وجود اینکهباباید گفت رنگ قرمز  امّا  اندارث گذاشتهبهسربلندی را 

چتون  هددر مفاهیم ندتادینی   طور عددهبهگیرد و خود میس بهدر شنین مواردی، م دونی اجتداعی و مقدّ امّا

 ها بهره جسته است.ننظر شاعر بوده و از آ یابد که این ندادها مدّدرراه وطن، تبلور می و جهادای ار، شهادت 

  تاجایی که سومین رنتگ پرکتاربرد   دداربسامد باالیی رنگ قرمز در شعر رحداندوست برخالف شعر عیسی 

 :اشاره کرد توان به موارد زیرترین کاربردهای رنگ قرمز در شعر رحداندوست میدر شعر اوست. از مهم

 هتایی دار  اللته  جامته، سرخ و خونین

 با صد نتامم گرشه  گرشه رنگارنگم،
 

 هتتتایی دار قصّتتته ،هتتتااز توانستتتتن 

 ت استتالممامّتت ،متترز وحتتدتی بتتی 
 

(5665 :66) 

استت و رحداندوستت نیتز     ، کنایته از شتهادت  جتامگی ز شتهیدان و سترخ  هتا، استتعاره ا  در این ابیات، الله

 است. کاربردهبههای شهادت، ندادین برای بیان جلوه طورهدچون عیسی، رنگ قرمز را به

 گوید:برد و میمی کار، بهاشاره شدبدان  آنچهدیگر، رنگ قرمز را در معنایی غیر از  ییدرجااندوست رحد

بتاره مترد/ بتر لتب     یت  / خسته شد و ایستاد/ پیچ  پیچان سبز/ خنده بته سرخ شد و زرد شد/ برگ درختان»

 (55)هدان: « وان ایستاد.د/ جوی دها/ پر شد از آوای زا / رود روان خش  شخندان با / با  پر از نیده

دهتد و ف تایی   متی  یز را خبتر رکیب رنگ سرخ و زرد، آمتدن فصتل پتای   با ت رحداندوست در این قصیده

 گذارد.می یشندابهسرشار از سردی، پومردگی و اندوه را 
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در شعر رحداندوستت نستبت بته شتعر عیستی بستامد        که یوجودباتوان گفت: رنگ قرمز می یکلّ طوربه

بخشتند،  آن معنایی مقدّس متی  دانند و بهدو شاعر، رنگ سرخ را رمز خون شهید میهر اینکه امّا  ددارباالتری 

دو شاعر بتا آگتاهی از   مهمّ دیگر این است که  ةاست. نکت رنگهای این دو شاعر در استفاده از این از شباهت

کته   را بهای زنتده و مرکّت  گرن ،سبب روح شاد و پرطراوت خویشبهکه کودکان  یشناخترواناین تحلیل 

 یدرستت بته ها در شعر ختود  از ترکیب و تلفیق رنگ دهند.ترجیح می ،باشند قرارگرفته باهم در ترکیبی مناسب

هتایی از آن  کته بته ندونته    دارداین ویوگی م بت در شعر رحداندوست بسامد باالتری  و اندبهره بردهو زیبایی 

 .خواهد شدها اشاره در تحلیل دیگر رنگ

 . رنگ سفید2-2-5

م بتت   طتور معدتول  بته کند و روشتن و  های سردی است که احساس آرامش را ایجاد میرنگ سفید از رنگ

پاکی و خلتوص، گترایش بته معنویتت و      عصدت، نداد برائت،»آید. این رنگ، می شداربهاست و نداد پاکی 

این رنتگ کته    (.46: 5635، فلسفی مهعالّ« )بخش و انبساط خاطر استآرامش عامل سکون، ارتباطات باطنی،

، 5تیلتور  )دی و« .کندو امیدواری را تداعی می مفهو  معصومیت»رود و می کاربهکامالً در ت اد کامل با سیاه 

5686 :53) 

وی به این رنگ است، ندونة کتارکرد ایتن    توجّهتبة سو  قرار دارد که بیانگر رنگ سفید در شعر عیسی در مر

ُاحلعءع »قصیدة ، ابیات زیر از عیسی رنگ در شعر  است: «اُا ِ

اعت ِلعِات  ِمحععتت » ِِن ت عِااتت راع ِِ ِا وعت ِاُع املعتتحجِِ ِ  ت ٌ ِأ تُع   اتت  ِا وعت ِاُات ِلعِات  ِمحععتت  ِ تنیعِ    َنتیُِع تاِع ِ «ات نِاحلعءعت  ِ  حاِفتل ِاُع
(9111ِ:622)ِِ 

ه، لتیال  ای داشتت/ بترّ  پوشاند/ لیال برّهرا می علفزار کهگاهآنسفید هدچون برف/  ییهابا پشمای داشت/ لیال برّه)ترجده: 

 .(کردجا هدراهی میرا هده

 زیبتایی بترف، از ندتاد پتاکی و جنبتة      های ستفید بته پتاکی و   گیری از تشبیه پشمشاعر در این ابیات با بهره

 کند.میتشویق م بت این رنگ بهره گرفته و کودک را به مهربانی با حیوانات 

ِاا وع  ِاا وع ِ تع عزِع» أاعع  ِخ  ع ن اِ  ِ ح ب ِر ِِن  عِاا ُّ   ِا     ِأ ُع   ُ  ِأ ُع    (27)مه ن:ِِ « ععکُِف ِااب غِس ِن،ِ عک

دویتد و  نتور در بتا  متی    / سفید سفید بود هدچونکرد یم یبازنزدی  او  خرگوث پرید/ خرگوث ترسید/)ترجده: 

 شرخید.(می

کاربرده است  بنابراین ایتن رنتگ در جایگتاه    های خود بهر در مجدوعهبا دوازدهرنگ سفید را  رحداندوست

 گیرد. ندونة کارکرد این رنگ، ابیات زیر است:ها در شعر وی قرار میششم جدول بسامد انوا  رنگ

                                                                                                                                             
1. J. Dee & L. Taylor  
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هتا  / گتاهی تتو دستت بچّته    قصّهراون شیه که سه رنگه/ سبز و سفید و قرمزه، قشنگه/ باد که بیاد، توی هوا می»

 (63: 5685« )ایران ماست؟ / در وسیش اسم خداست/ نشانةقصّهرمی

اون  کته اون شیته  »پرشم، نداد هر کشور است و رحداندوست با اشاره به رنگ سفید پترشم ایتران در قصتیدة    

کند. ایتن رنتگ   می معرّفیخواهی کشورث را به کودکان وطن طلبی و آرامشدرواقع، ماهیت صلح« کیه که

هتای مختلفتی از م بتت    ش مدکن است داللتموقعیّت بت و نداد پاکی است و بسته به روشن و م طور معدولبه

 گوید:کند. رحداندوست در جای دیگر میو منفی داشته باشد که در اینجا جنبة م بت را بازگو می

.« های سبز گوسفندی/ نه لبخند ستفید آفتتابی  بعنه رقص زرد و گر  کشتزاری/ نه آواز زالل جوی آبی/ نه بع»

(5663 :64) 

آفتاب را که مظهر زندگی و رویش امید در میان جنبندگان استت، بته لبخنتد     ةشاعر در اینجا، طلو  دوبار

 بخشد.سفید تشبیه کرده که با تابش دوباره خود زندگی را هدیه می

شتعر  اند. رنتگ ستفید در   گرفته کاربهعیسی و رحداندوست، هر دو جنبة م بت رنگ سفید را  یطور کلّبه

 کدتابیش کارگیری آن در شتعر هتر دو شتاعر    گناهی، امید و آرزو است و میزان بسامد بهدو، رمز پاکی، بیهر

 رساند.به ی  اندازه است که نو  نگرث مشابه دو شاعر را می

 . رنگ زرد2-2-6

امی ذهتن آدمتی استت  تدت     د،شتو ر توانتد از رنتگ زرد متتنوّ   ای کته در بتدن انستان متی    تنویرگذارترین نقیته 

بتردن نامالیدتات   طرفی این رنگ برای ازبتین از آید.حرکت درمیوسیلة رنگ زرد بههای ذهنی فرد به فعّالیّت

ادب فارستی و   ه،عامّت  در فرهنتگ  رنگ زرد، رنگ ابدیت و جاودانگی استت  » شود.ناامیدی مفید واقع می و

 (653: 5684، زادهقاسمخت و )نیکوب« .بال و نومیدی است س،نی خیانت، در فرهنگ جهانی، رنگ رش ،

گیتری و یتا تستکین و    آستان  طلبتی، توستعه  ،فعّالیّتت عنوان رنگ امید و شناختی بهمنظر روانرنگ زرد که از»

: 5666)ویلتز،   .«استت آفتتاب   کنندة گرمای دلپتذیر نتور  منظر ندادین تداعیو از شودمی انبساط خاطر شناخته

رنتگ زرد   ،«أ   ُ ِااَنت ِنِاا ت عح»آید  شاعر، در قصیدة می شداربهسی ها در اشعار عیشدارترین رنگاز کم (33

 را با تصاویر واقعی و ملدوس آورده تا آن را به کودک بشناساند:

ِِاء ذاِأه اه ؟» ِعحعف ع ِاعت ن ِسعتح ح ِيفِااتکرا ِِ/ ااار ن ِاا  عح ِأه اه  ِأ ِاع ن ِا  بِزِإبف ت    ِه ت ع  حا   ِفُ ت ِ عغَنت ن ِأ اعت ِأاعت يبِااورت/ ه  ع
ِاا  عح/ ُعاعءُ  ِ   (9111ِ:666)ِ «ُع عک قعِس   ،ِأهب ِنع ظعح َِبعک قعِسِ  ِاازرهح 

استت/ و رنتگ    یدانهاصبحانهدانی شرا آن را دوست دار ؟/ آن، رنگ نان رنگ زرد را دوست دار / آیا می)ترجده: 

/ در بتا  متا،   با  ما بسیار زیبا و نیکوستت  ةرد هستند/ منظرهای من غسّان و لدیا، زترین عروس جذّابتختم در خانه/ 
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 زرد وجود دارد.( گل

و  ختاطر  انبستاط اف عالقه دارند، شاعر برای ایجاد آرامتش،  های روشن و شفّازآنجاکه کودکان به رنگ

نتان،  »کار داشتته و آن را دوستت دارد  ماننتد    وبتا آن ستر   اشیای واقعی را که کودک رفع خستگی کودکان،

کند  وی با ایتن استلوب زیبتا و گیترا ستعی      زرد تعری  و توصی  می بارنگرا  «خت، عروس ، با  و گلت

 شناخت رنگ، آن را حس کند. افزون بردارد که کودک 

 قرار داده است: توجّهمورد منفی رنگ زرد را  عیسی گاهی هدانند شعر زیر، جنبة امّا

ت ِاِاءعت ِ ،ُِِ ِااع هت  ِ عععاعت ِِنت ِأع لِِ ِن ذِهعبرْ ِ  ٌسِ عت حا » ُاِااتب    ِاِا رت  نعِح  ُ )مهت ن:ِِ «ِنت ِشعتِسر ِأ ت ِ ِاا لِِ ِ  تحعاٌ ِ ت 
957) 

هایی در زمین پراکند/ شراگاهی است برای آتش و مرگ/ غریبگان بتا بیت    زمانی که باد زرد وزید/ شکوفه)ترجده: 

 های گوناگون زمین هجو  آوردند.(اناز مک و کینه آمدند/

بته   توجّته منفتی دارد  عیستی بتا     ، جنبتة «أ لِاا هت  »ستبز نهفتته در    رنتگ قابتل  مدر این شتعر، رنتگ زرد در  

مفاهیم ندادین آن یعنی پومردگی، ارتیراب، غتم و   »گیری از معناشناسی رنگ زرد در فرهنگ جهانی و بهره

مینش را عامتل سترخوردگی،   خواهد وجود بیگانگتان در سترز  (، می653: 5684، زادهو قاسم )نیکوبخت «تنفر

ن نکتته برگتردد کته    ی کند  شاید دلیل استفاده از رنگ زرد در شنتین متواردی بته ایت    ناامیدی و پومردگی تلقّ

 ةگرایتد  کته ایتن ختود، نشتان     هنگا  بیداری، زرد و برگ سبز درختان در پتاییز بته زردی متی   رخسار انسان به

 پومردگی است.

مفتاهیم   افتزون بتر  رنتگ زرد  »تکرار شده استت.   بار هاردهشندوست های شعری رحدارنگ زرد در مجدوعه

(. ندونة شنتین کتاربردی در   85: 5686)دی و تیلور، « است پاییزگاهی نداد  گرائی،برجستگی و برون روشنی،

 شعر رحداندوست ابیات زیر است:

 کم جتان گرفتت  هایی تازه کمرنگ

 آبتتتی و زرد و ستتتیاه آمتتتد پدیتتتد   
 

 گرفتتت ستتبز در ستتبز جهتتان پایتتان   

 ششدم هزاران رنتگ دیتد   از آنبعد 
 

(5663 :53) 

ختورد و  ششتم متی  ه که در این میتان رنتگ زرد نیتز بته    های مختل  بهره جستاز رنگ باالشاعر در ابیات 

دادن  هتا و رنگارنتگ جلتوه   در این شعر، ترکیب رنتگ  البتّهریز است  بارزترین نشانه و رنگ فصل پاییز برگ

 .استبه کودک  یوزندگکند و القاکنندة امید ی شاد برای کودک ایجاد میشعر، تصویر

 گیرینتیجه. 8
 هاست.اشعار دو شاعر، رنگ سبز و آبی پربسامدترین رنگة کاررفته مشترک در مجدوعهای بهاز میان رنگ -
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هتای شتعری   ستلیدان عیستی نستبت بته مجدوعته      دیتوان اططفتال  کتارگیری رنتگ ستبز در    بته  میتزان  اینکته  باوجود -

 ةو نگترث م بتتی را کته القاکننتد     بهتره گرفتته  هر دو شاعر از لیافت و طراوت رنگ سبز  امّارحداندوست بیشتر است 

 .گذارندیم یشندابهساز برای جامعه است، برای کودکان آینده برکت و یرخرویش، باروری، 

پهنتای  خواهند آرامشی به عدق دریتا و بته  رنگ آبی، می ینیآفریزهانگدو شاعر با آگاهی از آرامش، امیدبخشی و هر -

 ای هدراه با صلح و دوستی را به او نوید دهند.آسدان در وجود کودک بیافرینند و آینده

تصویرکشیدن آوارگتی، رنتج   تباهی و ناامیدی است  عیسی برای به، اندوه، دو شاعر نداد تاریکیرنگ سیاه در شعر  -

کنتد    ستیاه تصتویر متی    بارنتگ گیرد و رحداندوست نیز غم و اندوه تنهایی را می و اریراب مرد  فلسیین از آن بهره

 تربیشت کودکان از این رنتگ کدتتر استتفاده کترده و رحداندوستت       ةعیسی با آگاهی از تنویر منفی رنگ سیاه بر روحی

 لیی  کودکان بکاهد. از تنویر منفی آن بر ذهن و روحیة کنار رنگ سیاه،د با آوردن رنگ سفید دروشکمی

دو رهت  امّتا در شعر رحداندوست نسبت به شعر عیستی از بستامد بتاالتری برختوردار استت        که یوجودبارنگ قرمز  -

ه واالی شتهید و ختون او در حفتظ استتقالل و آزادی     دانند و برای بیان جایگاشاعر، رنگ سرخ را نداد خون شهید می

گیرند. رنگ قرمز که سومین رنگ پرکتاربرد در شتعر رحداندوستت استت کاربردهتای دیگتری       می جامعه از آن بهره

 های رنگارنگ پاییز هزار رنگ را در خود دارد.هدچون ندایش جلوه

کتارگیری آن در  روشتن استت و میتزان بستامد بته      ةبه آیندگناهی و امید دو شاعر رمز پاکی، بیرنگ سفید در شعر  -

 رساند.اندازه است که نو  نگرث مشابه دو شاعر را میکدابیش به ی دو شاعر شعر هر

م بتت و منفتی ایتن رنتگ      ةدو جنبت بردترین رنگ در دیوان اوست بته هتر  کارعیسی در استفاده از رنگ زرد که کم -

تقابتل   و گتاهی در  انبستاط ختاطر  ، آرامتش و  فعّالیّتت شعار عیسی، گاهی ندتاد امیتد،   داشته است  این رنگ در ا توجّه

سبز، نداد پومردگتی، ارتیراب و غتم حاصتل از ح تور بیگانگتان در کشتورث استت  رنتگ زرد در اشتعار            بارنگ

 یز است.بیشتر نداد پایرحداندوست 

 ،ستبب روح شتاد و پرطتراوت ختویش    بته ان کته کودکت   یشناختروانعیسی و رحداندوست با آگاهی از این تحلیل  -

هتا  دهند، از ترکیب و تلفیتق رنتگ  باشند ترجیح می گرفته قرار باهم که در ترکیبی مناسب را های زنده و مرکبرنگ

 .داردبسامد باالتری دوست ناین ویوگی م بت در شعر رحدا البتّه  اندبهره بردهدر شعر خود 

گیتری از  ها و معانی مشابه در بهرهها، داللترنگ یشناختروانها متناسب با تحلیل از رنگدرست و مناسب  ةاستفاد -

 ةویتو  توجّته  و اهداف شعر کتودک و  اهدّیّتها در شعر هر دو شاعر نشان از آگاهی هر دو به ماهیت، ررورت، رنگ

 میهنی دارد. - ذهبی و ملّیهای دینی، اخالقی، مساختن کودکان با مفاهیم و ارزثآنان به آشنا

 هانوشت. پی4
یریه واقتع در شترق   نا  نعای بهدر منیقه میالدی 5365ای روستایی در سال در خانوادهاحدد عیسی شاعر معاصر سوری  یدان( سل5)

دیتوان  نوشتتن   بته  کتودک پرداختت و در حزیتران ایتن ستال      ادبیّتات ی به جدّ طوربه 5356سال از عیسی دنیا آمد  شهر انیاکیه به
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شتاعران متا از گذاشتتن    » :گویتد ورود به ایتن حتوزه متی    ةدربار وا آید می شداربهترین آوار او مشیول شد که یکی از مهم اططفال

 شتدن بته ایتن حتوزه،    کشند یتا خودشتان را از وارد  یملبخند فرشتگان بر لبان ی  کودک یعنی از سرودن شعری برای او خجالت 

یعنتی شتعر واقعتی     ،ی آنهتا سرششتده تترین  یرینشت  از عربی ما با این تاریخ پرافتخارث، ادبیّاتاست که  شنینینا بینند ویم باالتر

: 5334بقتاعی،  ) .«کترد یتن راه را بترای متا بتاز     ا برای کودک محرو  است و خدا رحدت کند استاد احدد شوقی را که قبل از این،

کتودک و نوجتوان جهتان را     ادبیّتات هتای شتاهکار   نامهها و ندایشاز داستان بسیاری ،ابی  ةملک ،شاعر با هدکاری هدسرث (58

: 5636طلتب،  نیت   :ر.ک) ت شتاعرانه بته او اهتدا شتد    قیّخالّ ةجایز ،6333 برای کودکان و نوجوانان سوریه ترجده کرد. در سال

ِأ   کشعر های یوانداز:  اندعبارتیفات او برای کودکان تنلترین مهم(. 565 ِاا  ت کا ،  َن اِ  ِاف  ت کِشتعحانان ، ت ان ِأو غت و ُانت ِ،ِ قتکَنن ن
ِااطبری ی از امجدوعته کته   نغتح ُ  ِ   نُت ِاف  ت کِوشتعر و ن تر استت     صتورت هبت که داستتان زنتدگی ختود شتاعر       بحثِِ ِن   ا

إ ت ِ ماننتد نوشتته استت     یجدیتد  از میتراث عربتی بتا روایتت     قصّهینة ن ر شندین درزماو  هدچنین  ها استها و حکایتنامه ندایش
ِأ َناب ،ااوححا  ِاملحأةُ  ِاحلءحا  ،ِس   ِا وَن ِرِیِا ،احلکث ُأ  عنی  (.  85: 5334بقاعی، : ر.ک)   ااکَِننوب  ِِ  و  ااِ

عنتوان  را بته  یوبتود کته    موفّتق قتدر  کند  او در ایتن راه آن عیسی احساسات و آرزوهای کودکانه را از زبان کودکان بیان می 

کته پیوستته کودکتان    مخصوص کودکان است  ها و اشعارزیباترین سروده نبو  فکری و ادبی وی، ةشناسند  ودرمی «هاهچّشاعر ب»

تکترار و حفتظ    آزادی، درراهعشق به وطن و انسان و فداکاری  مادر،و  پدرارزث احترا  به  ها،خاطر داشتن حکدتآن اشعار را به

آیتد، بتا   ستازان جامعته متی   آینده کاربهسی از شاعرانی است که معانی بلند و بزرگی را که سلیدان عی (.58: 6356مسعود، ) کنندمی

ت بترای کودکتان استت    ایجاد آرامش و لذّ دنبالبه ،این افزون بردهد و فهم در قالب شعر به کودکان ارائه می کلداتی ساده و قابل

 (.566: 5335الهرفی، : ر.ک)

 بترد  یپکالس پنجم بود که به استعداد شاعری خود  د شد.در هددان متولّ 5663ماه ( مصیفی رحداندوست در نخستین روز تیر6)

مولتوی   م نوینخستین شعرهایی که رحداندوست حفظ کرد،  ا  دیده بود، سرود.ین شعرث را در وص  مسافری که در حدّاوّلو 

پتس از   5643ستال   حتوزوی خوانتد.   هتای ستی دردر دبیرستان به تشویق پدرث متدّ  .شده بودمادرث با آن آشنا  ةوسیلبود که به

در دانشتگاه تهتران گذرانتد و ستال      ادبیّتات گرفتن مدرک دیپلم در رشتة ادبی به تهران رفت و دورة کارشناسی ختود را در رشتتة   

د ستال و نتیم پتس از انقتالب استالمی وار      مجلتس درآمتد و دو   ةسه سال بعد، بته استتخدا  کتابخانت    شد. وی موختهآدانش 5666

 ادبیّتات  ارشدیکارشناسمقیع  5653گرفت. رحداندوست در سال  عهدهبرکودک این سازمان را  ةصداوسیدا شد و مدیریت برنام

مصتیفی   دکتترای افتختاری پتووهش ادبتی را دریافتت کترد.      « هتزارة فردوستی  »را در دانشگاه آزاد اسالمی ادامه داد و در مراستم  

 فعّالیّتت آشتنا شتد و تصتدیم گرفتت کته در ایتن حتوزه        « کودک و نوجوان ادبیّات»با  اثرحداندوست در اواخر دورة دانشجویی

ی گوناگونی را پذیرفته کته  یهای اجرارحداندوست مسئولیت کند.وقفه برای کودکان کار میسال است که بی 66کند. او بیش از 

: 5665)ر.ک: حتداد،   انتد بخشیدن به آن قرار داشتته سدیتاند یا در مسیر رکودک و نوجوان بوده ادبیّاتنوعی در پیوند با هده یا به

65) 
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مسررننرالعررا ریررر، ر لهشنهنررارافلررنانمزی ررةرال ررالالترالر رابسررتاداارالررد رشررعراارافافررا رروإن رر؛عرال  رررنرةرالفنی ررةريفعنصررررالل ررننرمرر رأاررم رعنا رررراتشررا رال رر ر  ررک  رالص رررإن ر

عری ةرنررال  ررمکانتهرراريفرالص ررننرورلرردردراسررةر رررد درولیفررةرالل ررإإن رارر ارالب ررمریرمرر ر.رفلهرر ارجتشرراع واالر،فسرر الن رورر،العقلرر ی ررارکننريفرّررن امرلألافررا رمرر رمن رررامرور
فقررردرر؛داللتهررراريفرشرررعر ااعری ريفراسرررتادامهارورفکررررةرال  رررتراملنجرررندةريفراسرررتاداارافلرررنانروراملفارقرررارمحاندوسررریرلیاررردرامل ررراهباترورمصررر فدرلسرررلیشانرالعیسررردرور

شررارابسررتاداارالل ررراسررتعشاالريفرشررعر اوررثررررافلررنانر کرررارارأکننرافخضررررل ررالرن ردل رریرنتررالبرالب ررمرعلرردرأ إلجیابی ررةرال رر رننرافخضرررریصررن رونرلل  فرر رالفکرررةراحبیررمرأهن 
ةرارررةراملنتع رررةرامللیورررةرابحلینی رررافافرررا ربسررربمررواهرررمراملبتهرأن راررر ی رال  ررراعری ریسرررتثشرانرمرررزورأورخلرررأبرافلرررنانرإملامرررار ن ر؛رورفرررا  والت ر رررنا راحلیررراةرواوصرررنبةرواوررریر

رأن راررر  راملی رررافلرررنانراملتنن عرررةرال ررر رم زجررریرأریرج  رررننیسررتقبلننرور أن ر نلیررر ررررمحاندوسررریرأکثررررر کررررارارواسرررتعشاالرمنررر ريفرشرررعررالعیسرررد؛رورزةريفرشرررعاسررر رمرررزورإال 
وأارردافرری رةا  راعری رمباای رةرورررورة،رورشررعر ا،ریسرفرانرعر رإملراارال  رررينرامل راهبةريفالالترواملعراوجررندرالرد رورلرنانرفسر رلأل لیر رالن ر نلیفرارمتناسربارمررترالت رالل رننرلردیهشار

 النانی ة.عری رافافا رالقیَمرالدینی ةرواولقی ةرورااتشامهشارالکبیربتعررال  فنلةرورال  ر

ر.،رمص فدررمحاندوسیسلیشانرالعیسدر،اللی ةالنلیفةرالد رر،شعررافافا نن،رالل ررافدبراملقارن،ر:املفردات الّرئیسیة
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