کارکرد سه رنگ سبز ،سرخ و سياه در تصويرهای شعری شفيعي کدکني،آدونيس و البيّاتي
ابراهيم اناري بزچلوئي
سكينه رنجبران

*

**

چکيده
رنگ يكي از مؤثرترين عناصر صور خيال و از جمله ابزارهاي آفرينش تصويرهاي تازه در شعر
است  .بسياري از شاعران از رنگ به عنوان ابزاري براي انتقال احساسات و انديشههاي خويش بهره
ميجويند .محمدرضا شفيعي کدکني ،آ دونيس و عبدالوهاب البيّاتي سه تن از شاعران نوپرداز معاصر
هستند که اشعارشان سرشار از تصويرها و انديشه هاي گوناگون است .با توجه به آشنايي نزديک
(م.سرشک) با اين دو شاعر و وجود هماننديهايي در اشعار آنها ،اين پژوهش در صدد بررسي جايگاه
رنگ در تصويرهاي شعري اين سه شاعر است .نتيجة پژوهش حاضر نشان ميدهد که در تصويرهاي
شعري اين سه شاعر هماننديهايي ديده ميشود که محور برخي از آنها رنگ است .پرکاربردترين
رنگها در شعر (م.سرشک) رنگ سبز و سرخ ،در شعر آدونيس رنگ سبز و سياه و در شعر البيّاتي
رنگ سرخ و سياه است؛ از اين رو طبيعت در شعر (م.سرشک) و آدونيس طبيعتي زيبا و رنگارنگ
است؛ اما طبيعت در شعر البيّاتي ،طبيعتي خونين و غمزده است که اين مسأله ناشي از برخي تفاوتها
در زندگي و اجتماع آنها است.
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مقدمه
شفيعي کدکني (9191م.ـ

) شاعري با پيشينة فكري و فرهنگي بسيار گسترده است .وي از سويي با

ادبيات قديم فارسي و عربي کامال آشناست و از سوي ديگر با تحوالت زمانة خويش و ادبيات جديد
فارسي ،عربي و غربي هم آشنايي کامل دارد؛ از اين رو اشعار وي با مجموعة گستردهاي از متون قديم
و جديد در تعامل است؛ در ميان شاعران معاصر عربي آدونيس (9191م )-.و عبد الوهاب البيّاتي
(9191-9111م ).از جمله شاعراني هستند که در اشعارشان ويژگيهاي مشترکي با سرودههاي شفيعي
کدکني ديده ميشود .شفيعي کدکني در رابطهاش با شاعران عرب زبان ،بيش از همه با اين دو شاعر
پيوند دارد و خود نيز احساس مي کند که به آنها نزديکتر است :
«با همه احترامي که براي امثال شوقي و بارودي و شاعران مهجر ،از قبيل ابوماضي و نعيمه قائلم و
در سالهاي نوجواني متغني و مترنم به شعر آنان بودهام و هنوز هم حافظهام از شعرهاي آنان به کلي
تكانده نشده است؛ اما به حكم طبيعت روزگار ،خويشتن را به شعر البيّاتي و آدونيس نزديکتر از آن
استادان ميبينم»( .شفيعي کدکني)99 :9931 ،
از جمله مسائلي که ويژگي هاي مشترک يا متفاوتي را در اشعار اين سه شاعر ايجاد کرده ،مسأله رنگ
است .رنگ يكي از مهمترين ابزارهايي است که در تصويرسازيهاي شاعران نقش دارد« .بعضي
شاعران رنگ هاي خاصي را بيشتر در صور خيال خويش به کار بردهاند و از بعضي رنگهاي ديگر
غافل ماندهاند؛ بيشک ريشههاي رواني در اين امر نقش دارند؛ زيرا هر کس در زندگي [خويش] و در
دورههاي مختلف آن ،ممكن است از رنگهاي خاصي لذت ببرد و يا نسبت به رنگي حساسيت داشته
باشد» (شفيعي کدکني.)912: 9911 ،
از آنجا که (م.سرشک) ،آدونيس و البيّاتي در اشعارشان به تصويرسازي ،اهميت بسياري دادهاند و
پيوسته براي خلق تصاوير ژرف و تازه تالش کردهاند  ،بررسي عنصر رنگ در شعر اين سه شاعر از

اهميت ويژهاي برخوردار است .در اين جستار سه رنگ سبز و سرخ و سياه در اشعار سه شاعر بررسي
مي شود .بررسي اين سه رنگ ميتواند نكات مهمي دربارة احساسات ،تجربهها و شيوة تفكر سه شاعر
در اختيار پژوهشگران قرار دهد؛ چراکه سه رنگ سبز ،سرخ و سياه رنگهايي کليدي در تجربة سه
شاعر محسوب ميشوند و نشاندهندة شباهتها و تفاوتهاي بسياري در انديشه و روح و روان سه
شاعر هستند.
تا کنون مقاله هاي بسياري به زبان فارسي و عربي دربارة رنگ و زيباشناسي آن در اشعار شاعران نوشته
شده است؛ از جمله :مقالة «کاربرد رنگ در تصوير پردازيهاي محمود درويش از مقاومت فلسطين»
نوشتة مرتضي قائمي و همكاران« ،بررسي رنگ در حكايتهاي هفت پيكر نظامي» نوشتة زرين تاج
واردي و همكاران و «داللت هاي نمادين رنگ در شعر عبد المعطي الحجازي» نوشتة طيبة سيفي و
همكاران و  ...به زبان فارسي و مقالة «األداء باللون في شعر المتنبي» نوشتة عدنان محمد عبيدات ،و
«األلوان المكتوبة ،مدخل للي األلوان في الشعر» نوشتة جهاد عقيل و  ...به زبان عربي و همچنين يكي از
مهمترين منابعي که فصلي دقيق در باب رنگ دارد ،کتاب« صور خيال در شعر فارسي» شفيعي کدکني
است .وي همان طور که در شعرش به رنگها اهميت داده ،در متون پژوهشي نيز به اين پديده اهميت
بسياري داده است.
بسياري از پژوهشگران ،زيباشناسي يا رمزگشايي رنگ را ،تنها در اشعار يک شاعر  ،مدّ نظر قرار داده-
اند؛ اما در نوشتار حاضر ،عنصر رنگ در شعر سه شاعر ،با سه مليت متفاوت ـ ايراني ،سوري و عراقي
ـ بررسي ميگردد.
رنگ سبز
رنگ سبز در زبان عربي ،رنگي مثبت و نشانة وسعت و گشايش است؛ به عنوان نمونه« :عيش
أخضر» (زندگي سبز) به معناي وسعت رزق و «کتيبة خضراء» (گردان سبز) کنايه از کثرت سالح است
و «بحر أخضر» « درياي سبز» کنايه از کثرت هداياي آن براي بشر است (ر.ک :خليل9111 ،م(01:.؛

بنابراين رنگ سبز ،نشانة آرامش ،خوشبختي و رفاه است .در قرآن کريم نيز زيباترين رنگها سبز است؛
چراکه در اين کتاب بزرگ ،بسياري نعمت هاي بهشتيان به رنگ سبز توصيف شده است) (ر.ک :شفيعي
کدکني ،9911 ،صور خيال در شعر فارسي)921:؛ از جمله در آيات زير:
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« عَلِيَهُمْ ثِيابُ سُندسٍ خُضرٌ» (بر اندام بهشتيان جامههاي حرير سبزرنگ است).
«و يَلبَسُونَ ثَياباً خُضراً» (و جامههاي سبز ميپوشند).
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«مُتَّكِئِينَ عَلي رَفرَفٍ خُضرٍ» (تكيه زنندگان بر بالشهاي سبز)
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در زبان فارسي رنگ سبز همواره رنگي مثبت بوده اس ت و در اين زمينه ميان زبان فارسي و عربي
تفاوت چنداني ديده نميشود .از ميان سه شاعر مورد بحث ،شفيعي کدکني اهميت ويژهاي براي رنگ
سبز قائل است و آن را چه در شعر و چه در متون پژوهشي ،زيباترين رنگها ميداند:
«باغِ بهاران ،صبحِ بيداران /،آرامش و شرمِ سكوتِ شستة صحرا /انديشة معصومِ گلها  /در بهاران/ ،
در شبِ باران  /زيباترين رنگها سبز است  /... /در چارراهِ رنگبازيها  /وقتي که من سوي تو ميآيم /
زيباترينِ رنگها سبز است » ( شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها.)923:
(م.سرشک) در دو ديوان «آيينهاي براي صداها» و «هزارة دوم آهوي کوهي» در مجموع ( )990بار از
رنگ سبز استفاده کرده است که در بسياري از موارد ،رنگ سبز در جايگاه حقيقي خويش به کار رفته
است .شعر وي سرشار از تصاويري است که در دنياي واقعي نيز به رنگ سبز هستند ،مانند« :برگ
سبز»« ،جلگة سبز»« ،خزة سبز»« ،ساقة سبز»« ،جنگل سبز» « ،غورة سبز» و  ...بسياري از اين ترکيبها
در شعر (م.سرشک) کارکردي نمادين دارند؛ اما نوع ديگر کاربرد رنگ سبز را ميتوان در تصويرهايي
ديد که طبيعتي غير واقعي را به تصوير ميکشند .کارکرد نمادين اينگونه تصويرها پيچيدهتر از نوع
پيشين است؛ چراکه اغلب با فرهنگ و ادبيات قديم و جديد ملتهاي مختلف در ارتباط هستند؛ به
عنوان نمونه :صاعقة سبز ،صبح سبز ،هواي سبز  ،آسمان سبز و آتش سبز و ...سومين نوع از کارکرد

رنگ سبز در شعر (م.سرشک) مربوط به تصويرهايي است که از ترکيب امور انتزاعي و رنگ سبز به
وجود آمدهاند؛ مانند :عقل سبز ،عشق سبز ،گفتار سبز ،صداي سبز ،سماع سبز ،آواز سبز و سلوک سبز
و ...اين تصويرها نيز با ادبيات قديم و جديد ملتهاي مختلف در ارتباط هستند .در اين مقاله برخي از
تصويرهاي مرتبط با ادبيات فارسي و عربي بررسي ميگردد.
طبيعت در شعر آدونيس نيز ب يشتر اوقات به رنگ حقيقي خويش ظاهر شده است .وي رنگ طبيعي
گلها و درختان را تغيير نميدهد و خيال رازآلود خويش را در قالب طبيعتي واقعي عرضه ميکند؛
البته همين طبيعت واقعي نيز در شعر أدونيس پيچيدگيهاي خاص خود را دارد؛ چراکه وي ابهام را
يكي از مهمترين ويژگيهاي شعر ناب ميداند؛ از اينرو طبيعت و رنگهاي آن نيز در شعر وي
کارکردي نمادين و رمزگونه دارند .در مجموع در سه ديوان أدونيس رنگ سبز ( )31بار تكرار شده
است که بيشتر آنها مربوط به ديوان «أغاني مهيار الدمشقي و قصائد أخري» و ديوان «هذا هو اسمي و
قصائد أخري» است .در شعر أدونيس نيز رنگ ها در قالب سه گونه تصوير استفاده شده است .تصوير
هاي سازگار با طبيعت واقعي؛ مانند« :الشجر األخضر» (درخت سبز)« ،الغصن األخضر» (شاخة سبز)،
«النبات األخضر» و  ...تصويرهاي طبيعت خيالي؛ مانند« :الصاعقة الخضراء» (صاعقة سبز)« ،أخضر
موجاً» (موج سبز)« ،سماء خضراء» (آسمان سبز)( ،سحابة خضراء) (ابر سبز) و  ...و تصويرهاي
انتزاعي؛ مانند« :لغة خضراء» (زبان سبز)« ،الزمنُ اخضرّ» (زمان سبز شد) و «سيكون فضاءُنا وحشاً
أخضر» (فضاي ما وحشي سبزي خواهد شد).
البياتي نيز رنگ سبز را در هر سه نوع تصوير گفته شده به کار ميگيرد؛ تصويرهاي سازگار با
طبيعت؛ مانند« :الجنة الخضراء» (بهشت سبز)« ،المراعي الخضر» (چراگاههاي سبز) و  ...تصويرهاي
طبيعت خيالي؛ مانند « :قمراً أخضر» (ماه سبز)« ،مالک أخضر الجناح» (مرغ ماهيخوار سبز)« ،ظلمة
خضراء» (ظلمت سبز) و «ليلة مقمرة خضراء» (شب مهتابي سبز) و «المطر األخضر» (باران سبز) و  ...و
تصويرهاي انتزاعي نظير« :أغنية خضراء» (سرودهاي سبز)« ،کلماتک الخضراء» (کلمات سبز تو) و
«حروف الخضر» (حروف سبز) و . ...بررسيها نشان ميدهد که البياتي تمايل خاصي به ايجاد

تصويرهاي خيالي از طريق ترکيب رنگ سبز و عناصر مختلف طبيعت دارد که همة اين تصويرها
کارکردي نمادين دارند؛ البته تصويرهاي واقعي طبيعت و تصويرهاي انتزاعي نيز در شعر وي کارکردي
نمادين دارند .در دو جلد ديوان البيّاتي در مجموع ( )12بار رنگ سبز تكرار شده است .همچنين در
ديوان سه شاعر واژههايي وجود دارد که به دليل رنگ سبزشان در شعر آمدهاند ،اما مستقيماً به رنگ
سبز اشاره نكردهاند :مانند :زمرد و زبرجد؛ اما به دليل تعداد اندک آنها در آمارها به آنها اشاره نشد.
چنانكه گفته شد رنگ سبز در صور خيال سه شاعر از اهميت ويژهاي برخوردار است و تصاوير
بسياري با محوريت رنگ سبز آفريدهاند .اين تصويرها ،گاه وجود نوعي رابطة بينامتني را ميان اين
شاعران و ادبيات قديم و جديد فارسي و عربي اثبات ميکند .در ادامه نمونههايي از اين تصويرها
بررسي ميشوند.

صدای سبز
در اشعار هر سه شاعر  ،تصويرهايي از حس آميزي ديده ميشود که از ترکيب رنگ سبز که از حوزة
محسوسات ديدني است و زبان و گفتار که از حوزة محسوسات شنيدني است ،تصويرهايي آفريده شده
که کارکرد نمادين دارند.
اين نوع ترکيب در شعر (م.سرشک) بارها به کار گرفته شده است .به عنوان نمونه تعبير «صداي سبز»
در شعر زير:
«هر گياه و بر گچه در آستانة سحر /،آن صداي سبز را /،زان سوي جدار حرف و صوت ـ  /ميچشيد.
 /آن صدا که موسي از درخت ميشنيد» ( شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها.)011:
تعبير «صداي سبز» در اين شعر تعبيري نمادين و رازآلود است و به نظر ميرسد نمادي از هدايت
الهي باشد؛ چراکه هم درختان و برگها آن را ميچشند؛ يعني همان هدايت عامه و هم همان صدايي

است که حضرت موسي (ع) از درخت شنيد؛ يعني همان وحي الهي؛ بنابراين آن صداي سبز ،حقيقتي
است که هم برگ ها و درختان و هم پيامبران الهي را رهسپار مسير تكامل ميکند .شاعر با مهارت
خاصي سه حس ديدن ،شنيدن و چشيدن را به همآميخته است تا حكايت يک مكاشفه را بيان کند .او
سعي دارد از خويشتن خويش آزاد شود و به جمع گياهان و درختان بپيوندد و آن صداي سبز را بشنود؛
اما احساس ميکند در ميان آنها غريبه است:
«گرچه خويشتن را  /ز خويشتن  /تكانده بودم و رها شده / ،باز هم در آن ميان غريبه بودم و کسي،
 /از حضورِ من خبر نداشت  /هر چه واژه داشتم نثار کردم و درخت / ،لحظهاي مرا به کُنهِ خويش ره
نداد» ( .شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها.)011 :
وي در شعر ديگري «زبان» را که ابزار صدا و گفتار است و وابسته به حوزة شنيدنيهاست با رنگ
سبز ميآميزد:
«من مي شنيدم از لبِ برگ  /ـ اين زبانِ سبز ـ  /در خوابِ نيمشب که سرودش را  /در آبِ جويبار/ ،
بدين گونه شسته بود / :ـ در سوگت اي درخت تناور!  /اي آيت خجستة در خويش زيستن!  /ما را
حتي امان گريه ندادند» ( شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها.)910-913 :
(م.سرشک) در خواب نيمه شب ،از زبان سبز برگها ،اسراري را ميشنود که در شرايط سياسي آن
سالها ،کسي جرأت گفتنش را نداشت.
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تعبير «زبان سبز» موجي از انديشههاي عارفانه را با خود به بار ميآورد که ريشههاي آن را ميتوان در
اشعار مولوي نيز دنبال کرد« :با زبان سبز و دست دراز  /از ضمير خاک ميگويند راز»(.مولوي9191،م:
)9191 /9
آدونيس نيز مانند (م.سرشک) سعي ميکند ،پيامهاي سياسي ،اجتماعي خود را در ساختاري عارفانه
ارائه کند:

«وَ نَحيا مَعاً نَمشِي معاً وَ عَلي شِفاهِنا لُغَةٌ خَضرَاءُ وَاحِدَة ،لَكِن أمَامَ الضُّحَي وَ المَوتِ نَفتَرِقُ» (أدونيس،
9111م.)911:.
(با هم زندگي ميکنيم ،با هم راه ميرويم و بر لبانمان ،زبان سبز يگانهاي است؛ ولي در برابر نيمروز
و مرگ متفرق ميشويم».
زبان سبز يگانه ميتواند نماد وحدت مردم سرزمين شاعر باشد .در شعر ديگري تمام عناصر طبيعت
را چونان حنجرهاي سبز به تصوير ميکشد که آيندهاي روشن را نويد ميدهند:
«کانَت حُقُول العُشبِ و النَّباتَ  /کانَت رِمَالُ المَاءِ وَ الصَّحرَاءِ  / ... /حَنجرَةً خَضرَاءَ  /تَستَقبِلُ اآلتِي
بِالتَخُوم  /فِي مَوکِبِ األمطَارِ و الغُيُومِ  /مِن جَهَةِ األرضِ  ،مِنَ الرَّبِيعِ ( »...أدونيس9111،م ،.هذا هو
اسمي و قصائد أخري.)990 :
« باغها و گياهان  /،ريگهاي نهر و ريگهاي صحرا  / ... /حنجرهاي سبز بودند /که بي آنكه حد و
مرزي بشناسند  ،سوار بر مرکب باران و ابرها ،از سوي زمين ،از سوي بهار ،به استقبال آينده ميرفتند ».
در اين شعر ،حنجره که ابزار صدا و وابسته به حوزة شنيدنيهاست با رنگ سبز ترکيب شده و
کارکرد نمادين آن شبيه زبان سبز است .گياهان و باغ ها با حنجرة سبزشان به استقبال آينده ميروند و
حقيقت سبز آينده را نويد ميدهند .رنگ سبز در اين ترکيب نماد اميدواري ،آرامش است .آدونيس در
شعر ديگري از تعبير «جرساً اخضر» (زنگ سبز) استفاده ميکند:

« النَّخيلُ انحَنَي  /وَ النَّهارُ انحَني وَ المَسَاءُ ـ  /لنّه مُقبِلٌ ،لنّه مِثلُنا؛  /غَيرَ أنّ السّمَاءَ  /رَفَعَت بِاسمِهِ
سَقفَها المُمطَرا  /وَدنَت کي تُدلي  /فَوقَنا ،جَرساً أخضَرا» (أدونيس9111،م ،.أغاني مهيار الدمشقي و
قصائد أخري)931 :

« نخلستان و  /روز و شب برايش سرخم کردند  /او خواهد آمد ،او مثل ماست با اين تفاوت که
آسمان ،سقف بارانيش را با نام او مي سازد  /او به ما نزديک شد تا بر باالي سرمان زنگي سبز را
بياويزد».
در اين شعر رنگ سبز نماد آرامش ،رفاه و رونق زندگي است .در شعر البيّاتي نيز نمونههايي از
ترکيب رنگ سبز و شنيدنيها ديده ميشود؛ به عنوان نمونه:
«صَوتُ لِنِينَ األخضَرِ العَمِيقِ اليَزالُ  /يَهدِرُ فِي العَالَمِ» (البياتي9113 ،م.)992:/9.
«صداي سبز و عميق لنين پيوسته در جهان ميخروشد».
يا در شعر ديگري ميسرايد:
«وَ األرضُ مِنْ أعمَاقِها  /لَمْ تَزَلْ  /تَفِيضُ بِالعَطاءِ وَ الخِصبِ  /وَ لَمْ يَزَلْ « /لِنين»  /فِي صَوتِه األخْضَرِ /
لنْسَاناً مِنَ الشَّعْبِ»( .البياتي9113 ،م)919 /9:.
«زمين از اعماق خود ،پيوسته لبريز از عطا و نعمت است و لنين با صداي سبزش هميشه انساني از
ميان مردم است».
در اين دو شعر صداي سبز ،ميتواند نماد اميد به آيندة روشن ،پر رونق و همراه با رفاه باشد .البته در
اين دو شعر ،صداي سبز کارکرد کامال سياسي و اجتماعي پيدا کرده و با مفاهيم عرفاني فاصله گرفته
است .در شعر البياتي گاه آهنگها به رنگ سبز هستند .مانند:
« يَقرَأُ فِي دِيوَانِ شِعرِ أخضَرِ الغِلَافِ  /تَصَوّرِي! األصدَافُ  /وَ المَوجُ وَ الطُّيُورُ وَ اإلنسَانُ  /تَنبُضُ فِي
دِيوَانِ  /دِيوَانِ شِعرِ أخضَرِ األلحَانِ  /فِي کُوخِ صَيّادِ التَّاللِ» (البياتي9113 ،م.)919 /9 :.
در ديوان شعري با جلد سبز ميخواند / :خيال من! صدفها ،موج ها ،پرندگان و انسان  /در اين
ديوان ميتپند؛ ديوانِ شعرِ سبزآهنگ ،در کلبه شكارچي تپهها».

ديوان شعر سبز آهنگ ميتواند نماد اشعاري سرشار از آرامش ،اميد و پيروزي و ...باشد.
صاعقة سبز
«صاعقة سبز» تعبيري مشترک ميان (م.سرشک) ،آدونيس و البيّاتي است؛ به عنوان نمونه (م.سرشک)
ميسرايد:
«ـ نامة شكوي ،که زي ديار نوشتي / ،بر قلم آيا چه ميگذشت که هر سطر / ،صاعقة سبزِ آسمان
جنون بود»( .شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها )011:
اين سطرها بخشي از شعر «مزمورِ دوم» از مجموعة «بوي جوي موليان» است که در سوگ «عين
القضات همداني» سروده شده است .اين شعر در ظاهر حال و هوايي عرفاني دارد؛ اما محتواي اصلي آن
حوادث سياسي جهان معاصر در آن سالها است و در سوگ شاعران مبارز سروده شده است .آدونيس
نيز تعبير «الصاعقة الخضراء» (صاعقة سبز) را در شعري رمزآلود و عرفاني به کار ميگيرد که از جهاتي
با شعر (م.سرشک) قابل مقايسه است:
«أُحرَقَ مِيراثِي  /أقُولُ أرضَي  / … /أعبُرُ فِي کِتَابِي  /فِي مَوکِبِ الصَّاعِقَةِ المُضِيئَةِ  /فِي مَوکِبِ الصَّاعِقَةِ
الخَضرَاءِ »( .أدونيس9111،م ،.أغاني مهيار الدمشقي و قصائد أخري)921 :
«ميراثم رابه آتش کشيد /ميگويم خشنودم  / ... /در کتابم  /بر مرکب صاعقه نوراني  /بر مرکب
صاعقه سبز پيش مي روم».
در اين دو شعر که ساختاري شبيه شطحيات عارفانه دارد ،صاعقة سبز ميتواند نماد يک مكاشفه و
شهود ناگهاني باشد که ديد شاعر را به جهاني تازه باز ميکند.
البيّاتي نيز تعبير «صاعقة خضراء» را در شعر «القصيدة اإلغريقية» (قصيدة يوناني) به کار گرفته است:
«دَهَمَتني ،وَ أنَا فِي مُنتَصَفِ الدِربِ للي «دلفي»  /صَاعِقَةٌ خَضراءُ» (البياتي9111،م)921 /9:.

«ناگهان صاعقهاي سبز ،به من هجوم آورد ،در حالي که من در وسط جادة دلفي بودم».
به نظر ميرسد هر سه شاعر در به کارگيري اين تعبير تحت تأثير ميراث ادبي گذشته و مخصوصاً
ادبيات عرفاني بودهاند.

آسمان سبز
تعبيراتي نظير «آسمان سبز» و «ابر سبز» ميتواند نماد پر بارش بودن و پربرکتي يا آرامش آسمان
باشد .اين شيوة استفاده از رنگ سبز نيز ميان (م.سرشک) و آدونيس مشترک است( .م.سرشک) در شعر
کالغ ميسرايد:
«در کرانترين کرانههاي احتياط  /ميشكافد آسمانِ سبزِ صبح را دو بالِ او  /..../او به راهِ خويش مي -
رود  /بيکه اعتنا کند برين و يا بر آن  /ميشكافد آسمانِ سبزِ صبح را  /رو به رنگهاي بيکران»
(شفيعي کدکني،9911،هزاره دوم آهوي کوهي.)919-919 :
به نظر ميرسد که (م.سرشک) در اين شعر بيشتر به آرامش آسمان صبح نظر داشته است؛ البته ديگر
معاني رنگ سبز را نيز ميتوان در نظر گرفت .آدونيس نيز تعبير «آسمان سبز» را به صورت مستقيم يا
غير مستقيم به کار ميگيرد؛ به عنوان نمونه:
«وَ هَذِه سَمَاءٌ خَضرَاءُ مِن يَاقُوتةٍ خَضرَاء » (أدونيس9111،م ،.هذا هو اسمي و قصائد أخري)911 :
«و اين آسماني است سبز از ياقوت سبز».
در شعر زير از مجموعة «أغاني مهيار الدمشقي و قصائد أخري» ،تعبير آسمان سبز ،در قالب استعاره
به تصوير کشيده شده است.

«دمشقُ  /قَافِلَةُ النُّجُومِ فِي سَجَّادَةٍ خَضرَاءِ» (أدونيس9111،م ،.أغاني مهيار الدمشقي و قصائد أخري:
)921
«دمشق قافلة ستارگان است بر سجاده سبز».
سجادة سبز استعاره از آسمان است .شاعر ،دمشق را به قافلة ستارگاني تشبيه کرده است که در آسمان
سبز در حال حرکتند و حرکت در آسمان سبز ميتواند نماد آرامش و پربرکتي دمشق باشد.
در جاي ديگر آدونيس رنگ سبز را به ابر نسبت داده و پربرکت بودن و سخاوتمندي را اراده کرده
است:
«لِأَبٍ مَاتَ أخضَرَ کَالسَّحَابَةِ  /وَ عَلَي وَجهِهِ شِرَاعٌ» (أدونيس9111 ،م ،.هذا هو اسمي و قصائد أخري:
)931
«براي پدري که سبز مُرد همچون ابر  /در حالي که بر صورتش نقابي بود».
شاعر پدري را که تمام هستياش را فدا کرده ،به ابر سبزي تشبيه ميکند که همة هستياش را باريده
است .البيّاتي نيز گاه از تعبير «ابر سبز» در اشعارش استفاده ميکند:
« هَل عُدتَ مِن المَنفَي الي سُلطَانِة العِشقِ عَلَي سَحَابَةِ الخَضرَاءِ؟» (البياتي9113 ،م.)930 /9 :.
« آيا از تبعيدگاه ،سوار بر ابر سبز به سوي سلطان عشق بازگشتهاي؟».
در اين شعر ،ابر سبز ميتواند نماد برکت ،خوشبختي و آرامش باشد .از آنجا که رنگ سبز با معاني
خويشتنداري و دفاع مرتبط است (ر.ک :قائمي )911: 9911 ،در تجربة شعري اين شاعران ،اهميت
ويژهاي دارد و نقش مهمي در انتقال فكر و احساس شاعران به خواننده ايفا ميکند.

رنگ سرخ
رنگ سرخ ،نشانة هيجان ،شورش و ميل به پيروزي و کمال است (ر.ک:علوي مقدم)12-11: 9911،
اين رنگ يكي از پرکاربردترين رنگها در اشعار (م.سرشک) و البيّاتي است .بيشترين کاربرد رنگ سرخ
در اشعار (م.سرشک) مربوط به ديوان « آيينهاي براي صداها » ست .اين ديوان بيشتر شامل اشعار پيش
از انقالب شاعر است و يادگار مبارزات خونين آن سالهاست .در اين ديوان ( )09بار رنگ سرخ به کار
رفته است( .م.سرشک) در ديوان «هزارة دوم آهوي کوهي» به امور عقلي گرايش پيدا کرده؛ از اين رو
از غلبة رنگ سرخ در اشعارش کاسته شده است .رنگ سرخ در اين ديوان ( )91بار به کار رفته
است.در ادامه نمونه هايي از کاربرد رنگ سرخ در اشعار (م.سرشک) را بررسي مي کنيم:
«آيينهاي شدم ،آيينهاي براي صداها / .فرياد آذرخش و گلِ سرخ ،و شيهة شهابيِ تندر / ،در من / ،به
رنگِ همهمه جاري است» ( شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها.)011 :
«خوشا سپيده دما  /که سُرخبوتة خونِ شما /در آينهاش / ،ميانِ مرگ و شفق / ،تا صنوبر و خورشيد/ .
چنان تجلّي کرد؛  /و باز بارِ دگر  /سرودِ بودن را / ،در برگبرگِ آن بيشه /،و موجْموجِ خزر /
جاودانگي بخشيد» ( شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها.)911:
« به آب و به آيينه سوگند ياران!  /من اين حزن را از رخِ کودکان نشابور  /به برگِ گلِ سرخ خواهم
ستردن( » .شفيعي کدکني،9911،هزاره دوم آهوي کوهي.)919 :
در همة اين نمونهها ،رنگ سرخ نماد انقالب و مبارزه است .در شعر البيّاتي نيز رنگ سرخ ،با مبارزه و
شهادت و انقالب پيوند يافته است .البيّاتي شعر خويش را وقف انقالب و مبارزه براي آزادي کرده
است؛ از اين رو يكي از اصليترين رنگ ها در شعر وي ،رنگ سرخ است .او بيش از ( )991بار رنگ
سرخ را در اشعارش به کار گرفته است .بيشترين تكرار اين رنگ مربوط به جلد دوم ديوان اشعار وي
است .به عنوان نمونه:

«أيَّتُهَا الثَّورَةُ ،يَا حُبّي األوّل ،يَا رَايَاتِ األمَلِ الحَمرَاء» (البياتي9113 ،م.)999 /9:.
«اي انقالب ،اي عشق اولينم ،اي پرچمهاي سرخ آرزو».
ميزان کاربرد رنگ سرخ در اشعار آدونيس بسيار کم است؛ چنانكه در مجموعِ سه ديوان وي؛ يعني در
حدود ( )9911صفحه کمتر از ( )91بار واژة «أحمر» و «حمراء» به کار رفته است.
البته رنگ سرخ به شكل ديگري نيز در اشعار اين سه شاعر نمود يافته است که در بررسي تجربة
شعري آنها از اهميت ويژهاي برخوردار است .در اين ديوانها ،انبوهي از واژگان سرخرنگ وجود دارد
که مستقيماً به رنگ آنها اشارهاي نشده؛ اما ويژگي بارز آنها رنگ سرخشان است .يكي از مهمترين اين
واژه ها ،خون است .اين واژه در اشعار (م.سرشک) ( )19بار و در اشعار أدونيس ( )11بار و در اشعار
البيّاتي ( ) 911بار تكرار شده است .اين واژه به طور خاص با مبارزه و انقالب در ارتباط است و نشانة
کشتار ،شكنجه ،قرباني و شهادت و ....است (ر.ک :فتوحي .)31 :9911 ،واژة ديگر واژة زخم است .اين
واژه در شعر (م.سرشک) فقط ( )1بار به کار رفته است؛ اما در شعر أدونيس و البيّاتي اهميت ويژهاي -
دارد .اين واژه در شعر أدونيس ( )919بار و در شعر البيّاتي ( )12بار تكرار شده است .البته در
(م.سرشک) واژگان «الله» و «شقايق» در مجموع ( ) 31بار تكرار شده؛ ولي در اشعار البيّاتي و أدونيس
کاربرد اين واژه بسيار کم بوده است .در ميان تصويرهايي که بر پاية رنگ سرخ ساخته شدهاند گاه يک
تصوير ،در شعر هر سه شاعر ديده ميشود .شعر سرخ يكي از اين نمونههاست.

شعر سرخ
در شعر (م.سرشک) و البيّاتي ،سرودهاي مبارزان ،به رنگ سرخ است؛ به عنوان نمونه (م.سرشک) مي-
سرايد:

«در آينه ،دوباره ،نمايا ن شد / :با ابرِ گيسوانش در باد / ،باز آن سرودِ سرخِ «انا الحق»  /وردِ زبانِ اوست»
( شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها.)923:
در شعر (م.سرشک) زبان آاللهها نيز سرخ است:
« به ستاره برگِ ناهيد  /نوشتم اين غزل را  /که بر رواقِ خاموش  /به يادگار ماند  /ز زبانِ سرخِ آالله
شنيدم اين ترانه / :که اگر جهان بر آب است  /ترنّمِ تو بادا و  /شكوه جاودانه» ( شفيعي کدکني،9911 ،
آيينهاي براي صداها.)919:
در شعر او حتي افق هم شعر بيداري ميسرايد و با هجاي روشن خونرنگش ،شاعران مبارز را مي-
ستايد:
«آفاق ،ميسرايد  /شعري براي تو  /شعري براي من  /و يک هجاي روشنِ خونْرنگ  /گاه گاه  /در
شعرِ او  /به شادي  /تكرار ميشود» (شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها.)919-919:
البيّاتي گاه قصيدهاي سرخ به تصوير ميکشد که از حروف آن خون ميچكد:
«عَلي رُخَام الدَّهرِ ،بُور سَعِيد  /قَصِ يدةٌ مَكتُوبَةٌ بِالدَّمِ وَ الحَديدِ  /قَصِيدَةٌ عَصمَاءُ  /قَصِيدَةٌ حَمرَاءُ  /تَنزِفُ
مِن حُرُوفِهَا الدِّمَاءُ (البياتي9113 ،م.)913 /9 :.
«بر سنگ مرمرين روزگار ،در شهر پرت سعيد /قصيدهاي است که با خون و آهن نوشته شده است /
قصيدهاي( با ساختاري) محكم  /قصيدهاي سرخ که از حروفش خون ميچكد ».
تصوير اشعار و کلمات خونين ،از تصويرهاي پر تكرار در شعر البيّاتي محسوب ميشود :
«أغنيةٌ يَنزِفُ منها الدّمُ» (البيّاتي9113 ،م)091/9 :.
«سرودهايي که از آنها خون ميچكد».

«الكلماتُ نَزَفَت دَمَاً عَلَي الكِتَابِ  /تَوهَّجَت و انطَفَأت  /و غابَ  /حُضُورُها ـ الكَلِمَاتُ مُطَهِّرُ العَذَابِ ـ»
(البيّاتي9113 ،م.)091 :.
«واژه ها همچون خون بر کتاب جاري مي شوند  /شعله مي کشند و خاموش ميشوند  /و رنگ مي
بازند ـ واژه ها عذاب را مي زدايند».
در دو نمونة اخير هرچند مستقيماً ا ز رنگ سرخ ،سخن گفته نشده؛ اما رنگ غالب تصوير ،رنگ سرخ
است.

ابر سرخ
ابر سرخ تعبيري مشترک در اشعار هر سه شاعر مورد بحث است؛ اما به نظر ميرسد کارکردهاي آن
يكسان نباشد .ابر سرخ در ادبيات قديم عربي بر ابري داللت دارد که همراه با سرماي سخت و جانكاه
و يخبندان است (ر.ک:خليل9111،م( )93:.م.سرشک) در شعر «جرس» ـ که در سال ( )9901سروده
شده است ـ تعبير «ابر خونين» را جايگزين ابر سرخ کرده ،اين تعبير در شعر وي نشانة آغاز مبارزهاي
خونين است:
«در اين شبِ پاي مانده در قير  /ستاره سنگين و پا به زنجير  /کرانه لرزان در ابرِ خونين  /تو داني آري،
 /تو داني آري  /دلم از اين تنگنا گرفته / .بگو به باران  /ببارد امشب  /بشويد از رخ  /غبارِ اين کوچه-
باغها را» (شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها.)993 :
البيّاتي تعبير «ابر سرخ» را در شعر «الزّلزال» به کار برده است:
«أرَي سَحَابَةً حَمرَاءَ فَوقَ هَذِه المَدِينَةِ المَفتُوحَةِ» (البيّاتي9113 ،م.)991 /9 :.
«ابري سرخ را بر فراز اين شهر با دروازه هاي باز ،ميبينم».

اين سخنان از زبان پيشگويي گفته شده که در کنار پادشاهي شكستخورده ايستاده و آينده را پيشبيني
ميکند .آيندة تلخي که در آن ،همه جا آتش ميگيرد ،خدمتگزاران قصر ميميرند و پادشاه برهنه و کور،
آوارة راهها و جادهها مي شود .در اين ميان ،نمايان شدن ابر سرخ بر فراز شهر ،اولين نشانة شومي است
که پيشگو اعالم ميکند.
آدونيس نيز در اشعارش از تعبير «ابر سرخ» استفاده ميکند؛ اما اين تعبير در اشعار وي نشانهاي منفي
نيست:
« سَافِرْ مَعِي و اظهِرْ هنا  ...و غِبْ هُنا  /...و اسْألْ مَعِي يَا نَهرَ الكَالمْ /عَن صَدَفٍ يَمُوتُ کَي يَصِيرْ
/سَحَابَةً حَمرَاءْ  /تُمْطِرُ» (أدونيس9111،م،.أغاني مهيار الدمشقي)991 :
«با من سفر کن و آشكار شو  . ..و پنهان شو  /و اي نهر سخن ،با من از صدفي بپرس که خواهد مرد /
تا مثل ابري سرخفام شود که هميشه مي بارد».

رنگ سياه
در شعر (م.سرشک) رنگ سياه ،بسيار کم استفاده شده است و بيشتر براي اموري مانند شب ،جامه،
کالغ و چيزهايي به کار ميرود که معموال سياه هستند ،از اين رو شگفتي چنداني ايجاد نميکند:
« شب اگر سياه و خاموش چه غم که صبحِ ما را  /نفسِ نسيم بندد به چراغ الله آذين؛  /به سحر که مي-
سرايد ملكوتِ دشتها را» (شفيعي کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها)911:
در اشعار (م.سرشک) در مجموع ( )91بار ،در اشعار آدونيس ( )19بار و در اشعار البيّاتي ( )901بار از
رنگ سياه استفاده شده است .رنگ سياه در ديوان آدونيس و البيّاتي ،از جمله مهمترين رنگهاست؛
چراکه در اشعارشان تصاوير بسياري با محوريت رنگ سياه ابداع کردهاند؛ از جمله اين تصاوير
شگفتانگيز ميتوان به «برف سياه» و «گرداب سياه» در شعر البيّاتي و «خورشيد سياه» و «ستارة سياه»

در شعر آدونيس اشاره کرد؛ البته برخي از تصاوير سياه ،ميان اين سه شاعر يا دو تن از آنها مشترک
است که چند نمونه از آنها بررسي ميگردد.

نور سياه
تعبير «نور سياه» از تعبيرهاي مشترک ميان سه شاعر است .به عنوان نمونه (م.سرشک) در شعر
معراجنامه ميسرايد:
«نورِ سياهِ ابليس /ميتافت آنچنان که فروغِ فرشتگان  /بيرنگ ميشد آنجا ،در هفت آسمان» (شفيعي
کدکني ،9911 ،آيينهاي براي صداها.)911:
آدونيس نيز تعبيراتي نظير «بهاء السواد» و «نور أسود» (نور سياه) را در اشعارش به کار ميبرد:
« لم تمت أمّه / :شعرُها ابيَضّ ،لكنّ هذا اللّهيبَ الذي  /يَتناسلُ في بَيتها  /يَتَنَاسَلُ في شَعرها ،ـ  /أدخَلتنيَ
من أوّلِ عَ
برَ هذا اللهيبِ و عِبرَ الرّماد  /في بهاء السّواد»( .أدونيس9111،م:.أغاني مهيار الدمشقي)311 :
«مادرش نمرد  /اما مويش رو به سفيدي نهاد  ،ولي اين شعله اي که در خانه و موهايش افتاد /مرا از
آغاز ميان اين شعله و اين خاکستر  /و رونق سياهي وارد کرد » .
البيّاتي نيز دريايي از نور سياه را به تصوير ميکشد:
«في بحر من نور ابيض /خلف بحر من نور أصفر  /خلف بحر من نور أسود » (أدونيس9111،م:.هذا هو
اسمي و قصائد اخري)910 :
«در دريايي از نور سفيد  /پشت دريايي از نور زرد  /پشت دريايي از نور سياه».

حرفهای سياه
حرفهاي سياه از جمله تصاوير مشترک در اشعار البياتي و آدونيس ا ست؛ به عنوان نمونه البيّاتي مي-
سرايد:
«الصُّحُفُ الصَّفرَاءُ فِي زَمَا نِنا /تُوَزِّعَ األلقَابَ  /تَلَثَمُ أيدِي القَاتِلِينَ /تَمسَحُ األعتَابَ  /تَمنَحُ أشبَاهَ الرِّجَالِ
العِوَرَ وَ األذنَابَ  /صُكُوکَ غُفرَان بِلَا حِسَابٍ  /تُطلِقُ غِربَانَ حُرُوفِ السُّودِ» (البيّاتي9113 ،م.)019 /9 :.
«روزنامههاي زرد در روزگار ما  /عنوان و لقب توزيع مي کنند  /دستهاي قاتالن را ميبوسند /
وچونان حاجبان درگاهند /که به مردنمايان کور و مزدور /بيحساب قبالة آمرزش مي دهند  /و کالغ
هاي واژه هاي سياه را رها وآزاد مي گذارند».
و أدونيس ميسرايد:
«رُبَّمَا  ...رُبَّمَا ،کَأنَّ الحُرُوفَ السُّودُ

صُمَّت فِي وَقعِهَا اآلذَانُ»

(أدونيس9111 ،م ،.أغاني مهيار الدمشقي و قصائد أخري)91:
« چه بسا ...چه بسا ،حرفهاي سياهي

که از زخمهاش گوشها کر ميشود ».

البيّاتي «حرفهاي سياه » را به کالغ تشبيه کرده و اين تعبير ،رمز سخنان دروغيني است که در روزنامه-
هاي زردرنگ نوشته ميشود ؛ اما «حرفهاي سياه » در شعر آدونيس رمز سخنان مأيوس کننده است.
از آنجا که (م.سرشک) از رنگ سياه بسيار کم استفاده کرده ،در زمينة کاربرد اين رنگ نقاط مشترک
چنداني با دو شاعر ديگر ندارد؛ شايان ذکر ا ست که در اشعار هر سه شاعر کلماتي وجود دارد که به
طور غير مستقيم بر رنگ سياه داللت دارد و پر کاربردترين آنها «ظلمت» و «تاريكي» است .اين دو واژه
در شعر (م.سرشک) ( )21بار  ،در شعر آدونيس( )39با و در شعر البيّاتي ( )993بار تكرار شده است؛

البته در مورد اين آمار ها بايد توجه داشت که اشعار (م.سرشک) نسبت به دو شاعر ديگر از ايجاز
بيشتري برخوردار است؛ در حالي که البيّاتي به بسيار نوشتن گرايش دارد؛ به طوري که گاه برخي
بندهاي شعرش آنقدر طوالني ميشود که به متن شبيه ميگردد و أدونيس در جايگاهي بين اين دو قرار
دارد؛ بنابراين نبايد تعداد بيشتر رنگواژهها را در شعر البيّاتي ،نشانة توجه بيشتر او به مقولة رنگ
دانست؛ چراکه با وجود کاربرد فراوان رنگ ها در شعر وي ،اين فراواني تنها در آمارها نمود پيدا ميکند
و خواننده در خوانش اول ،حضور بسياري از رنگها را در شعر وي احساس نميکند.

نتيجه گيری
ـ رنگ يكي از عناصر بسيار مهم در تحليل تصويرهاي شعري شفيعي کدکني ،آدونيس و البيّاتي است،
مهمترين و پرکاربردترين رنگهاي مشترک در ميان سه شاعر ،سبز ،سرخ و سياه است.
ـ رنگ سبز در صور خيال اين شاعران ،از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ چراکه تصويرهاي بسياري
با محوريت رنگ سبز آفريده اند .اين تصويرها ،گاه وجود نوعي رابطة بينامتني را ميان اين شاعران و
ادبيات قديم و جديد فارسي و عربي اثبات ميکند؛ به عنوان نمونه :زبان سبز ،صداي سبز ،صاعقة سبز
و . ...بيشتر اين تصويرها از طريق حسآميزي ايجاد شدهاند ،همچنين تصويرهايي نظير آسمان سبز و
ابر سبز نيز با ميراث گذشته ،ارتباطي تنگاتنگ دارند .بيشترين کاربرد رنگ سبز در اشعار (م.سرشک)
بوده است .وي ( ) 990بار رنگ سبز را در اشعارش به کاربرده است .البيّاتي ( )12بار و آدونيس ()31
بار رنگ سبز را در اشعارشان به کار گرفتهاند.

ـ يكي از علل توجه اين شاعران به رنگ سبز ،عالوه بر کارکرد آرامبخشي آن به اين دليل است که
رنگ سبز متناسب با مفاهيم دفاع ،خويشتنداري و اميدواري است؛ از اين رو شاعران مبارز اهميت
خاصي براي آن قائلند.
ـ رنگ سبز در اشعار اين سه شاعر ،بيشتر براي خلق ت صويرهاي نمادين به کار گرفته شده است و اين
تصويرها گاه با رنگهاي طبيعت واقعي سازگار هستند؛ مانند« :خزة سبز» و گاه با رنگهاي طبيعت
واقعي سازگار نيستند؛ يعني در عالم خيال شاعر پديدههايي به رنگ سبز تصوير ميشوند که در دنياي
واقعي سبز نيستند؛ مانند :آسمان سبز و گاه نيز مفاهيم انتزاعي به رنگ سبز جلوهگر ميشوند؛ مانند:
عقل سبز.
ـ رنگ سرخ يكي از مهمترين رنگهاي مشترک در اشعار سه شاعر است و نماد برانگيختگي ،مبارزه و
پافشاري براي رسيدن به هدف است .بيشترين کاربرد رنگ سرخ در ديوان البيّاتي بوده و ( )991بار آن
را تكرار کرده است( .م.سرشک) در مرتبة دوم قرار ميگيرد و ( )11بار اين رنگ را در اشعارش به کار
گرفته است .اين رنگ در ديوان «آيينهاي براي صداها» از بسامد باالتري برخوردار است؛ چراکه بيشتر
اين اشعار ،متعلق به دوران مبارزات خونين دهة  01و  31شمسي است؛ اما در ديوان «هزارة دوم آهوي
کوهي» از گستردگي اين رنگ کاسته شده ؛ چراکه ش اعر به امور عقلي و انتزاعي گرايش پيدا کرده
است .آدونيس کمترين تكرار رنگ سرخ را داشته که حدوداً ( )91بار بوده است.
ـ رنگ سياه ،در اشعار أدونيس و البيّاتي از بسامد بسيار بااليي برخوردار است در حالي که
(م.سرشک) تمايل چنداني به اين رنگ ندارد .البيّاتي ( )901بار ،آدونيس ( )19بار و (م .سرشک) ()91
بار اين رنگ را به کار بردهاند .از اين رو فضاي شعر (م.سرشک) زندهتر و شادتر از دو شاعر پيشين
است.
ـ شاعران رنگها را فقط از طريق رنگواژهها به مخاطب منتقل نميکنند؛ بلكه گاه واژههايي را در
اشعارشان ميبرند که نمايندة رنگ خاصي است؛ مانند :به کارگيري واژههاي چمن ،زمرّد و زبرجد به

جاي رنگ سبز و کاربرد واژة خون و زخم و الله به جاي رنگ سرخ و واژههاي ظلمت و تاريكي به
جاي رنگ سياه .اين شيوة رنگآميزي در اشعار هر سه شاعر پرکاربرد است.

پينوشت
9ـ انسان 99
9ـ کهف 99
9ـ الرحمن 21
0ـ (م.سرشک) اين شعر را در سالهاي بعد از کودتاي  91مرداد در سوگ مصدق سروده است.
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و تحليل شعر فروغ فرخزاد» ،پژوهش های زبان و ادبيات فارسي ،دانشکدة علوم انساني ،دانشگاه
اصفهان ،دورة جديد ،شمارة ( ،9پياپي ،)1صص ( .)19-10
ـفتوحي رودمعجني ،محمود ( ،)9911بالغت تصوير ،تهران :سخن ،چاپ اول.

قائمي ،مرتضي و مجيد صمدي (« ،)9911بررسي کاربرد رنگ در تصويرپردازيهاي محمود درويش از
مقاومت فلسطين» ،نشرية ادبيات پايداری  ،دانشكدة ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان،
سال اول ،شمارة دوم ،صص ( )919 -912
مولوي ،جاللالدين محمد (9191م ).مثنوی معنوی ،تصحيح رينولد .الين .نيكلسون .طبع ليدن.

