
 

 

 دونيس و البيّاتيآشفيعي کدکني، شعری هایويردر تص کارکرد سه رنگ سبز، سرخ و سياه

*ابراهيم اناري بزچلوئي  

**سكينه رنجبران  

 چکيده

در شعر تازه از جمله ابزارهاي آفرينش تصويرهاي  عناصر صور خيال ورترين رنگ يكي از مؤث     

خويش بهره  يهاانديشهاحساسات و  براي انتقال يرنگ به عنوان ابزار از شاعران . بسياري از است 

ر دونيس و عبدالوهاب البيّاتي سه تن از شاعران نوپرداز معاص. محمدرضا شفيعي کدکني، آجويندمي

هاي گوناگون است. با توجه به آشنايي نزديک و انديشه هاويرهستند که اشعارشان سرشار از تص

 جايگاه بررسياين پژوهش در صدد  هايي در اشعار آنها،ي)م.سرشک( با اين دو شاعر و وجود همانند

 هايويردر تص دهد کهنشان مي حاضر نتيجة پژوهش اين سه شاعر است. شعري هايويردر تص رنگ

ترين محور برخي از آنها رنگ است. پرکاربرد شود کههايي ديده مياعر هماننديشعري اين سه ش

شعر البيّاتي دونيس رنگ سبز و سياه و در ، در شعر آ)م.سرشک( رنگ سبز و سرخها در شعر رنگ

و رنگارنگ  دونيس طبيعتي زيباطبيعت در شعر )م.سرشک( و آاز اين رو  رنگ سرخ و سياه است؛

ها ه ناشي از برخي تفاوتکه اين مسأل زده استطبيعتي خونين و غمدر شعر البيّاتي، است؛ اما طبيعت 

 در زندگي و اجتماع آنها است. 

 رنگ شعري، هايتصويرشفيعي کدکني، آدونيس، عبد الوهاب البيّاتي، های کليدی: ژهوا
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 مقدمه

شاعري با پيشينة فكري و فرهنگي بسيار گسترده است. وي از سويي با (   ـ  م.9191)شفيعي کدکني 

ادبيات قديم فارسي و عربي کامال آشناست و از سوي ديگر با تحوالت زمانة خويش و ادبيات جديد 

متون قديم از اي از اين رو اشعار وي با مجموعة گسترده ؛فارسي، عربي و غربي هم آشنايي کامل دارد

( و عبد الوهاب البيّاتي -م.9191در ميان شاعران معاصر عربي آدونيس )؛ عامل استو جديد در ت

شفيعي  هايهاي مشترکي با سرودهدر اشعارشان ويژگيي هستند که از جمله شاعرانم.( 9111-9191)

ه با اين دو شاعر اش با شاعران عرب زبان، بيش از هم. شفيعي کدکني در رابطهشودکدکني ديده مي

 :تر است که به آنها نزديک احساس مي کند خود نيز دارد و پيوند

قائلم و  يمهو نع يابوماض يلشاعران مهجر، از قب ي وبارودو  يامثال شوق يکه برا يهمه احترام با»

 يبه کل انآني از شعرها امو هنوز هم حافظه امآنان بوده و مترنم به شعر يمتغن ينوجوان هايدر سال

از آن  تريکنزد يسدونآو  يّاتيرا به شعر الب يشتنروزگار، خو يعتبه حكم طب ؛ اماتكانده نشده است

 (99: 9931 شفيعي کدکني،. )«بينمياستادان م

رنگ  مسأله هاي مشترک يا متفاوتي را در اشعار اين سه شاعر ايجاد کرده،از جمله مسائلي که ويژگي

بعضي »هاي شاعران نقش دارد. سازيويراست. رنگ يكي از مهمترين ابزارهايي است که در تص

هاي ديگر رنگاند و از بعضي هاي خاصي را بيشتر در صور خيال خويش به کار بردهشاعران رنگ

؛ زيرا هر کس در زندگي ]خويش[ و در دارند نقش هاي رواني در اين امرريشهشک بي  اند؛غافل مانده

لذت ببرد و يا نسبت به رنگي حساسيت داشته  هاي خاصيهاي مختلف آن، ممكن است از رنگدوره

 (.912: 9911)شفيعي کدکني، « باشد

اند و داده ، اهميت بسياريسازيبه تصويردر اشعارشان دونيس و البيّاتي که )م.سرشک(، آ از آنجا

، بررسي عنصر رنگ در شعر اين سه شاعر از اندکردهتالش  تازهپيوسته براي خلق تصاوير ژرف و 



 

 

بررسي  شاعر سه در اشعار و سياه رنگ سبز و سرخسه در اين جستار  .اي برخوردار استيژهاهميت و

ها و شيوة تفكر سه شاعر تواند نكات مهمي دربارة احساسات، تجربهرنگ مي سهبررسي اين  .مي شود

هايي کليدي در تجربة سه چراکه سه رنگ سبز، سرخ و سياه رنگ ؛در اختيار پژوهشگران قرار دهد

هاي بسياري در انديشه و روح و روان سه ها و تفاوتدهندة شباهتنشانشوند و شاعر محسوب مي

 شاعر هستند.

هاي بسياري به زبان فارسي و عربي دربارة رنگ و زيباشناسي آن در اشعار شاعران نوشته تا کنون مقاله

« ويش از مقاومت فلسطينهاي محمود درکاربرد رنگ در تصوير پردازي»مقالة  :شده است؛ از جمله

نوشتة زرين تاج « هاي هفت پيكر نظاميبررسي رنگ در حكايت»نوشتة مرتضي قائمي و همكاران، 

نوشتة طيبة سيفي و « هاي نمادين رنگ در شعر عبد المعطي الحجازيداللت»واردي و همكاران و 

نوشتة عدنان محمد عبيدات، و « ياألداء باللون في شعر المتنب»همكاران و ... به زبان فارسي و  مقالة 

همچنين يكي از  وزبان عربي  نوشتة جهاد عقيل و ... به« لوان في الشعراأللوان المكتوبة، مدخل للي األ»

شفيعي کدکني  «صور خيال در شعر فارسي »مهمترين منابعي که فصلي دقيق در باب رنگ دارد، کتاب

نيز به اين پديده اهميت  ، در متون پژوهشيداده تها اهمياست. وي همان طور که در شعرش به رنگ

 .بسياري داده است

-مدّ نظر قرار داده ،در اشعار يک شاعر  تنها ،، زيباشناسي يا رمزگشايي رنگ رابسياري از پژوهشگران

سوري و عراقي  با سه مليت متفاوت ـ ايراني، ،در شعر سه شاعرعنصر رنگ  نوشتار حاضر،در اما اند؛ 

 گردد.ـ بررسي مي

 رنگ سبز

عيش »وسعت و گشايش است؛ به عنوان نمونه:  و نشانةرنگي مثبت  ،گ سبز در زبان عربيرن

است )گردان سبز( کنايه از کثرت سالح  «بة خضراءيکت»)زندگي سبز( به معناي وسعت رزق و  «أخضر

؛ )01:م.9111خليل،  کنايه از کثرت هداياي آن براي بشر است )ر.ک: «ي سبزدريا » «بحر أخضر» و



 

 

ها سبز است؛ باترين رنگدر قرآن کريم نيز زي آرامش، خوشبختي و رفاه است. ، نشانةسبز بنابراين رنگ

)ر.ک: شفيعي  (هاي بهشتيان به رنگ سبز توصيف شده استن کتاب بزرگ، بسياري نعمتياچراکه در 

 :زير آيات از جمله در(؛ 921، صور خيال در شعر فارسي:9911کدکني، 

     9رنگ است(.هاي حرير سبز)بر اندام بهشتيان جامه« ثِيابُ سُندسٍ خُضرٌ عَلِيَهُمْ»  

 9پوشند(.هاي سبز مي)و جامه« و يَلبَسُونَ ثَياباً خُضراً»

  9هاي سبز( )تكيه زنندگان بر بالش  «مُتَّكِئِينَ عَلي رَفرَفٍ خُضرٍ»

ت و در اين زمينه ميان زبان فارسي و عربي مثبت بوده اس يدر زبان فارسي رنگ سبز همواره رنگ

اي براي رنگ اهميت ويژه شفيعي کدکني ،مورد بحثشود. از ميان سه شاعر تفاوت چنداني ديده نمي

 داند:ها مي، زيباترين رنگشعر و چه در متون پژوهشيو آن را چه در  سبز قائل است

ها / در بهاران، / ة صحرا/ انديشة معصومِ گلباغِ بهاران، صبحِ بيداران،/ آرامش و شرمِ سكوتِ شست»

آيم / ها / وقتي که من سوي تو ميبازيها سبز است / .../ در چارراهِ رنگدر شبِ باران / زيباترين رنگ

 .(923اي براي صداها:، آيينه9911شفيعي کدکني، « ) ها سبز است زيباترينِ رنگ

بار از  (990)در مجموع « هزارة دوم آهوي کوهي»و « اي براي صداهاآيينه»)م.سرشک( در دو ديوان 

رنگ سبز استفاده کرده است که در بسياري از موارد، رنگ سبز در جايگاه حقيقي خويش به کار رفته 

برگ »شعر وي سرشار از تصاويري است که در دنياي واقعي نيز به رنگ سبز هستند، مانند:  .است

ها و ... بسياري از اين ترکيب« غورة سبز»، « جنگل سبز»، «سبز ساقة»، «خزة سبز»، «جلگة سبز»، «سبز

ي يهاتوان در تصويرکارکردي نمادين دارند؛ اما نوع ديگر کاربرد رنگ سبز را مي )م.سرشک(در شعر 

تر از نوع گونه تصويرها پيچيدهکشند. کارکرد نمادين اينديد که طبيعتي غير واقعي را به تصوير مي

؛ به ندستههاي مختلف در ارتباط ملتقديم و جديد  با فرهنگ و ادبيات اکه اغلباست؛ چرپيشين 

کارکرد ... سومين نوع از ، آسمان سبز و آتش سبز وعنوان نمونه: صاعقة سبز، صبح سبز، هواي سبز 



 

 

رنگ سبز در شعر )م.سرشک( مربوط به تصويرهايي است که از ترکيب امور انتزاعي و رنگ سبز به 

مانند: عقل سبز، عشق سبز، گفتار سبز، صداي سبز، سماع سبز، آواز سبز و سلوک سبز اند؛ وجود آمده

 از برخي در اين مقاله .مختلف در ارتباط هستند يهااين تصويرها نيز با ادبيات قديم و جديد ملتو... 

  گردد.تصويرهاي مرتبط با ادبيات فارسي و عربي بررسي مي

 رنگ طبيعييشتر اوقات به رنگ حقيقي خويش ظاهر شده است. وي نيز ب طبيعت در شعر آدونيس

؛ دکنقالب طبيعتي واقعي عرضه ميد و خيال رازآلود خويش را در دهها و درختان را تغيير نميگل

وي ابهام را  ؛ چراکههاي خاص خود را داردپيچيدگي نيز در شعر أدونيس همين طبيعت واقعيالبته 

هاي آن نيز در شعر وي رو طبيعت و رنگداند؛ از ايني شعر ناب ميهايكي از مهمترين ويژگي

بار تكرار شده  (31)سه ديوان أدونيس رنگ سبز در کارکردي نمادين و رمزگونه دارند. در مجموع 

هذا هو اسمي و »و  ديوان « أغاني مهيار الدمشقي و قصائد أخري»است که بيشتر آنها مربوط به ديوان 

تصوير ها در قالب سه گونه تصوير استفاده شده است. در شعر أدونيس نيز رنگ .است« قصائد أخري

)شاخة سبز(، « الغصن األخضر»)درخت سبز(، « الشجر األخضر»هاي سازگار با طبيعت واقعي؛ مانند: 

أخضر »)صاعقة سبز(، « الصاعقة الخضراء»و ... تصويرهاي طبيعت خيالي؛ مانند: « النبات األخضر»

و ... و تصويرهاي  ( )ابر سبز(سحابة خضراء)آسمان سبز(، )« سماء خضراء»موج سبز(، « )موجاً

سيكون فضاءُنا وحشاً »)زمان سبز شد( و   «خضرّالزمنُ ا» )زبان سبز(، «لغة خضراء»انتزاعي؛ مانند: 

 )فضاي ما وحشي سبزي خواهد شد(.« أخضر

گيرد؛ تصويرهاي سازگار با به کار مي البياتي نيز رنگ سبز را در هر سه نوع تصوير گفته شده

و ... تصويرهاي هاي سبز( )چراگاه« المراعي الخضر»)بهشت سبز(، « الجنة الخضراء»طبيعت؛ مانند: 

ظلمة »خوار سبز(، )مرغ ماهي« مالک أخضر الجناح»)ماه سبز(، « قمراً أخضر» ؛ مانند: طبيعت خيالي

و  )باران سبز( و ...« المطر األخضر»)شب مهتابي سبز( و  «ليلة مقمرة خضراء»)ظلمت سبز(  و « خضراء

)کلمات سبز تو( و « کلماتک الخضراء»هاي سبز(، )سرود «أغنية خضراء»تصويرهاي انتزاعي نظير: 

دهد که البياتي تمايل خاصي به ايجاد ها نشان ميبررسي . و... ()حروف سبز« حروف الخضر»



 

 

سبز و عناصر مختلف طبيعت دارد که همة اين تصويرها  تصويرهاي خيالي از طريق ترکيب رنگ

در شعر وي کارکردي هاي انتزاعي نيز کارکردي نمادين دارند؛ البته تصويرهاي واقعي طبيعت و تصوير

همچنين در  بار رنگ سبز تكرار شده است.( 12) در دو جلد ديوان البيّاتي در مجموع نمادين دارند.

اند، اما مستقيماً به رنگ ود دارد که به دليل رنگ سبزشان در شعر آمدههايي وجديوان سه شاعر واژه

 ها به آنها اشاره نشد.اند: مانند: زمرد و زبرجد؛ اما به دليل تعداد اندک آنها در آمارسبز اشاره نكرده

اي برخوردار است و تصاوير چنانكه گفته شد رنگ سبز در صور خيال سه شاعر از اهميت ويژه

 اين وجود نوعي رابطة بينامتني را ميان، گاه اين تصويرهااند. با محوريت رنگ سبز آفريدهبسياري 

 هاتصويراز اين  يهاينمونهدر ادامه  .کندو ادبيات قديم و جديد فارسي و عربي اثبات مي انشاعر

 .شوندبررسي مي

 

 صدای سبز

که از حوزة از ترکيب رنگ سبز که شود ديده مي از حس آميزي تصويرهايي ، ر هر سه شاعراشعادر 

محسوسات ديدني است و زبان و گفتار که از حوزة محسوسات شنيدني است، تصويرهايي آفريده شده 

 که کارکرد نمادين دارند.

« سبز صداي»اين نوع ترکيب در شعر )م.سرشک( بارها به کار گرفته شده است. به عنوان نمونه تعبير 

 در شعر زير: 

چشيد. گچه در آستانة سحر،/ آن صداي سبز را،/ زان سوي جدار حرف و صوت ـ / ميهر گياه و بر»

 (.011اي براي صداها:، آيينه9911شفيعي کدکني، « ) شنيد/ آن صدا که موسي از درخت مي

رسد نمادي از هدايت در اين شعر تعبيري نمادين و رازآلود است و به نظر مي  «سبز صداي»تعبير 

چشند؛ يعني همان هدايت عامه و هم همان صدايي ها آن را ميکه هم درختان و برگالهي باشد؛ چرا



 

 

است که حضرت موسي )ع( از درخت شنيد؛ يعني همان وحي الهي؛ بنابراين آن صداي سبز، حقيقتي 

کند. شاعر با مهارت ها و درختان و هم پيامبران الهي را رهسپار مسير تكامل مياست که هم برگ

آميخته است تا حكايت يک مكاشفه را بيان کند. او ديدن، شنيدن و چشيدن را به هم خاصي سه حس

بپيوندد و آن صداي سبز را بشنود؛  درختان و سعي دارد از خويشتن خويش آزاد شود و به جمع گياهان

 کند در ميان آنها غريبه است:اما احساس مي

ده، / باز هم در آن ميان غريبه بودم و کسي، گرچه خويشتن را /  ز خويشتن / تكانده بودم و رها ش»

خويش ره  نهِاي مرا به کُ/ هر چه واژه داشتم نثار کردم و درخت، / لحظه من خبر نداشت / از حضورِ

 .(011اي براي صداها: ، آيينه9911) شفيعي کدکني، «. نداد

هاست با رنگ شنيدني حوزةرا که ابزار صدا و گفتار است و وابسته به « زبان»در شعر ديگري وي 

 :آميزدميسبز 

جويبار، /  شب که سرودش را / در آبِشنيدم از لبِ برگ / ـ اين زبانِ سبز ـ / در خوابِ نيممن مي»

گونه شسته بود: / ـ در سوگت اي درخت تناور! / اي آيت خجستة در خويش زيستن! / ما را بدين

 .(910-913: اي براي صداهايينه، آ9911) شفيعي کدکني، « حتي امان گريه ندادند

که در شرايط سياسي آن شنود ها، اسراري را مي)م.سرشک( در خواب نيمه شب، از زبان سبز برگ

 0ت گفتنش را نداشت.، کسي جرأسالها

توان در هاي آن را ميريشهآورد که هاي عارفانه را با خود به بار ميموجي از انديشه« زبان سبز»تعبير 

 م:9191)مولوي،.«گويند رازبا زبان سبز و دست دراز / از ضمير خاک مي» دنبال کرد: نيز ير مولواشعا

9 /9191)  

عارفانه  را در ساختاري داجتماعي خو ،هاي سياسيپيامکند، ميسعي  )م.سرشک(دونيس نيز مانند آ

  ارائه کند:



 

 

)أدونيس، « قُرِفتَوتِ نَالمَ ي وَحَالضُّ امَن أمَكِ، لَةدَاحِوَ اءُضرَخَ ةٌغَنا لُفاهِلي شِعَ ي معاً وَمشِعاً نَحيا مَنَ وَ»

 (.911م.:9111

اي است؛ ولي در برابر نيمروز زبان سبز يگانه ،رويم و بر لبانمانکنيم، با هم راه مي)با هم زندگي مي

 «. شويمو مرگ متفرق مي

 ر ديگري تمام عناصر طبيعتتواند نماد وحدت مردم سرزمين شاعر باشد. در شعمي زبان سبز يگانه

  د:دهناي روشن را نويد ميکه آينده کشدي سبز به تصوير مياچونان حنجرهرا 

ي اآلتِ لُقبِستَ/ تَ / حَنجرَةً خَضرَاءَ... کانَت رِمَالُ المَاءِ وَ الصَّحرَاءِ / کانَت حُقُول العُشبِ و النَّباتَ  / »

هذا هو  م.،9111)أدونيس،« ... يعِبِالرَّ نَ، مِ األرضِ ةِهَن جَ/ مِ ومِيُالغُو  ارِاألمطَ بِوکِي مَوم / فِخُالتَبِ

  .(990: ي و قصائد أخرياسم

 بي آنكه حد و که / بودند اي سبز/ حنجره... صحرا / هاي ريگو  نهرهاي ريگها و گياهان ،/ باغ » 

 «. رفتندسوي بهار، به استقبال آينده ميو ابرها، از سوي زمين، از  باران، سوار بر مرکب  مرزي بشناسند

با رنگ سبز ترکيب شده و  هاستکه ابزار صدا و وابسته به حوزة شنيدني حنجره ،در اين شعر

و  روندها با حنجرة سبزشان به استقبال آينده ميباغو . گياهان استشبيه زبان سبز  کارکرد نمادين آن

در آدونيس  .نماد اميدواري، آرامش است ز در اين ترکيبرنگ سب دهند.حقيقت سبز آينده را نويد مي

 کند:)زنگ سبز( استفاده مي« جرساً اخضر»شعر ديگري از تعبير 

 

 هِاسمِت بِعَفَرَ/  اءَمَأنّ السّ يرَغَ/  ثلُنا؛ه مِلنّ، لٌقبِه مُلنّ /ـ  اءُسَالمَ ني وَهارُ انحَالنَّ وَ ي /نَانحَ خيلُالنَّ »

و  أغاني مهيار الدمشقي م.،9111)أدونيس، «رارساً أخضَنا، جَوقَدنَت کي تُدلي / فَوَ / رامطَقفَها المُسَ

 (931: قصائد أخري



 

 

، او مثل ماست با اين تفاوت که / او خواهد آمد سرخم کردند برايش شب روز و و /  ستاننخل »

سرمان زنگي سبز را  تا بر باالي به ما نزديک شد او /  مي سازد او با نام را سقف بارانيش ،انآسم

 .«بياويزد

هايي از نمونهدر شعر البيّاتي نيز  در اين شعر رنگ سبز نماد آرامش، رفاه و رونق زندگي است.

 ؛ به عنوان نمونه:شودها ديده ميترکيب رنگ سبز و شنيدني

 (.992/:9.م9113)البياتي، « مِالَي العَفِ رُهدِ/ يَ زالُاليََ يقِمِالعَ رِاألخضَ ينَنِلِ وتُصَ»

 «.خروشدصداي سبز و عميق لنين پيوسته در جهان مي»

 سرايد:يا در شعر ديگري مي

فِي صَوتِه األخْضَرِ / « / يننلِ/ » بِ / وَ لَمْ يَزَلْصلْ / تَفِيضُ بِالعَطاءِ وَ الخِأعمَاقِها / لَمْ تَزَ وَ األرضُ مِنْ»

 (919/ 9م.:9113)البياتي،  «.لنْسَاناً مِنَ الشَّعْبِ

لبريز از عطا و نعمت است و لنين با صداي سبزش هميشه انساني از زمين از اعماق خود، پيوسته »

 .«م استدميان مر

و همراه با رفاه باشد. البته در  پر رونق ،تواند نماد اميد به آيندة روشندر اين دو شعر صداي سبز، مي

ا مفاهيم عرفاني فاصله گرفته دا کرده و بپياجتماعي  و صداي سبز کارکرد کامال سياسي ،اين دو شعر

 ها به رنگ سبز هستند. مانند:است. در شعر البياتي گاه آهنگ

يَقرَأُ فِي دِيوَانِ شِعرِ أخضَرِ الغِلَافِ / تَصَوّرِي! األصدَافُ / وَ المَوجُ وَ الطُّيُورُ وَ اإلنسَانُ / تَنبُضُ فِي »

 (.919 /9م.: 9113البياتي، « )انِ / فِي کُوخِ صَيّادِ التَّاللِدِيوَانِ / دِيوَانِ شِعرِ أخضَرِ األلحَ

ها، پرندگان و انسان / در اين ها، موجخواند: / خيال من! صدفدر ديوان شعري با جلد سبز مي

 «.هاه شكارچي تپهکلبتپند؛ ديوانِ شعرِ سبزآهنگ، در ديوان مي



 

 

 و پيروزي و... باشد. از آرامش، اميدعاري سرشار تواند نماد اشديوان شعر سبز آهنگ مي

 صاعقة سبز

؛ به عنوان نمونه )م.سرشک( است اتيو البيّ دونيسآ ،تعبيري مشترک ميان )م.سرشک( «صاعقة سبز»

 سرايد:مي

گذشت که هر سطر، / صاعقة سبزِ آسمان ـ نامة شكوي، که زي ديار نوشتي، / بر قلم آيا چه مي»

 (011: اي براي صداها، آيينه9911)شفيعي کدکني،  «.جنون بود

عين »سوگ  است که در« بوي جوي موليان»از مجموعة « مزمورِ دوم»از شعر  ياين سطرها بخش

سروده شده است. اين شعر در ظاهر حال و هوايي عرفاني دارد؛ اما محتواي اصلي آن  «القضات همداني

دونيس آ بارز سروده شده است.سوگ شاعران م در و حوادث سياسي جهان معاصر در آن سالها است

گيرد که از جهاتي و عرفاني به کار مي را در شعري رمزآلود)صاعقة سبز( « الصاعقة الخضراء»نيز تعبير 

 با شعر )م.سرشک( قابل مقايسه است:

فِي مَوکِبِ الصَّاعِقَةِ /  مَوکِبِ الصَّاعِقَةِ المُضِيئَةِفِي کِتَابِي / فِي  رُ/ أعبُ …/  يأرضَ ولُي / أقُيراثِمِ قَحرَأُ»

 (921و قصائد أخري:  أغاني مهيار الدمشقي م.،9111)أدونيس،«. الخَضرَاءِ 

/ بر مرکب صاعقه نوراني / بر مرکب  در کتابم/  .../  خشنودم گويممي/ به آتش کشيدرا ميراثم »

  .«صاعقه سبز پيش مي روم

تواند نماد يک مكاشفه و صاعقة سبز مي ،دارد هشطحيات عارفان در اين دو شعر که ساختاري شبيه

  کند.باشد که ديد شاعر را به جهاني تازه باز ميشهود ناگهاني 

 :به کار گرفته است ()قصيدة يوناني «ةيقيغردة اإليقصال» را در شعر «صاعقة خضراء»البيّاتي نيز تعبير 

 (921/ 9م.:9111)البياتي،« ضراءُخَ ةٌقَاعِ/ صَ «دلفي»لي ل ربِالدِ فِصَنتَي مُا فِأنَ تني، وَمَهَدَ»



 

 

 «.، در حالي که من در وسط جادة دلفي بودمبه من هجوم آورد اي سبز،صاعقه ناگهان»

مخصوصاً  ميراث ادبي گذشته ورسد هر سه شاعر در به کارگيري اين تعبير تحت تأثير به نظر مي 

 اند.ادبيات عرفاني بوده

 

 آسمان سبز

آسمان يا آرامش پر بارش بودن و پربرکتي  نمادتواند مي« ابر سبز»و  «سبزآسمان »تعبيراتي نظير 

دونيس مشترک است. )م.سرشک( در شعر يان )م.سرشک( و آاين شيوة استفاده از رنگ سبز نيز مباشد. 

 سرايد: کالغ مي

-ه راهِ خويش مياو بصبح را دو بالِ او /..../  شكافد آسمانِ سبزِهاي احتياط / ميترين کرانهدر کران»

« کرانهاي بيصبح را / رو به رنگ شكافد آسمانِ سبزِ يا بر آن / مي که اعتنا کند برين ورود / بي

 (.919-919،هزاره دوم آهوي کوهي: 9911)شفيعي کدکني،

بيشتر به آرامش آسمان صبح نظر داشته است؛ البته ديگر  در اين شعر )م.سرشک( رسد کهبه نظر مي

مستقيم يا  به صورت را« آسمان سبز»تعبير دونيس نيز آ توان در نظر گرفت.معاني رنگ سبز را نيز مي

 :به عنوان نمونه ؛گيردغير مستقيم به کار مي

 ( 911ا هو اسمي و قصائد أخري: م.، هذ9111)أدونيس،« وَ هَذِه سَمَاءٌ خَضرَاءُ مِن يَاقُوتةٍ خَضرَاء »

 «.و اين آسماني است سبز از ياقوت سبز»

 در قالب استعارهآسمان سبز،  ، تعبير«و قصائد أخري أغاني مهيار الدمشقي»در شعر زير از مجموعة  

 به تصوير کشيده شده است.



 

 

 مشقي و قصائد أخري:داني مهيار الم.، أغ9111)أدونيس،«  خَضرَاءِ النُّجُومِ فِي سَجَّادَةٍ فِلَةُقَادمشقُ / »

921) 

 «.بر سجاده  سبزاست  قافلة ستارگان دمشق »

تشبيه کرده است که در آسمان  يدمشق را به قافلة ستارگان ،سجادة سبز استعاره از آسمان است. شاعر

 باشد.مش و پربرکتي دمشق اتواند نماد آرو حرکت در آسمان سبز مي حرکتندحال سبز در 

ندي را اراده کرده مدن و سخاوترنگ سبز را به ابر نسبت داده و پربرکت بوونيس دآ يگردر جاي د

 است:

: و قصائد أخري م.، هذا هو اسمي9111، )أدونيس«  لِأَبٍ مَاتَ أخضَرَ کَالسَّحَابَةِ / وَ عَلَي وَجهِهِ شِرَاعٌ»

931) 

 «.بود بيبر / در حالي که بر صورتش نقاا براي پدري که سبز مُرد همچون»

اش را باريده کند که همة هستيبه ابر سبزي تشبيه مي ،اش را فدا کردههستيتمام شاعر پدري را که 

 کند:استفاده ميدر اشعارش « ابر سبز»اتي نيز گاه از تعبير البيّ است.

 (.930/ 9م.: 9113)البياتي، « هَل عُدتَ مِن المَنفَي الي سُلطَانِة العِشقِ عَلَي سَحَابَةِ الخَضرَاءِ؟»

 «.اي؟آيا از تبعيدگاه، سوار بر ابر سبز به سوي سلطان عشق بازگشته»

از آنجا که رنگ سبز با معاني  برکت، خوشبختي و آرامش باشد. نمادتواند ، ابر سبز ميدر اين شعر

( در تجربة شعري اين شاعران، اهميت 911: 9911داري و دفاع مرتبط است )ر.ک: قائمي، خويشتن

 کند.اي دارد و نقش مهمي در انتقال فكر و احساس شاعران به خواننده ايفا مييژهو

 

 



 

 

 سرخرنگ 

 (12-11: 9911)ر.ک:علوي مقدم،ميل به پيروزي و کمال است  نشانة هيجان، شورش و رنگ سرخ،

سرخ کاربرد رنگ تي است. بيشترين )م.سرشک( و البيّا اشعاردر ها رنگ پرکاربردترينيكي از  اين رنگ

ست. اين ديوان بيشتر شامل اشعار پيش  « اي براي صداهاآيينه»  مربوط به ديوان در اشعار )م.سرشک(

به کار بار رنگ سرخ  (09)هاست. در اين ديوان از انقالب شاعر است و يادگار مبارزات خونين آن سال

پيدا کرده؛ از اين رو  به امور عقلي گرايش« يهزارة دوم آهوي کوه»در ديوان . )م.سرشک( رفته است

بار به کار رفته  (91)است. رنگ سرخ در اين ديوان  از غلبة رنگ سرخ در اشعارش کاسته شده

 :را بررسي مي کنيم هايي از کاربرد رنگ سرخ در اشعار )م.سرشک(نمونه در ادامهاست.

تندر، / در من، / به  اي براي صداها. / فرياد آذرخش و گلِ سرخ، و شيهة شهابيِاي شدم، آيينهآيينه»

 (.011اي براي صداها: ، آيينه9911شفيعي کدکني، « ) رنگِ همهمه جاري است

اش، / ميانِ مرگ و شفق، / تا صنوبر و خورشيد. / بوتة خونِ شما/ در آينهخوشا سپيده دما / که سُرخ»

موجِ خزر / ه،/ و موجْبرگِ آن بيشچنان تجلّي کرد؛ / و باز بارِ دگر / سرودِ بودن را، / در برگ

 (.911اي براي صداها:، آيينه9911) شفيعي کدکني، « جاودانگي بخشيد

به آب و به آيينه سوگند ياران! / من اين حزن را از رخِ کودکان نشابور / به برگِ گلِ سرخ خواهم »

 (.919،هزاره دوم آهوي کوهي: 9911)شفيعي کدکني،« ستردن. 

در شعر البيّاتي نيز رنگ سرخ، با مبارزه و  سرخ نماد انقالب و مبارزه است.ها، رنگ در همة اين نمونه

خويش را وقف انقالب و مبارزه براي آزادي کرده  ب پيوند يافته است. البيّاتي شعرشهادت و انقال

بار رنگ  (991)ها در شعر وي، رنگ سرخ است. او بيش از ترين رنگاست؛ از اين رو يكي از اصلي

 وي اين رنگ مربوط به جلد دوم ديوان اشعار بيشترين تكرار است.اشعارش به کار گرفته  سرخ را در

 . به عنوان نمونه:است



 

 

 (.999/ 9م.:9113)البياتي، « األمَلِ الحَمرَاء ا الثَّورَةُ، يَا حُبّي األوّل، يَا رَايَاتِأيَّتُهَ»

 «.هاي سرخ آرزو، اي پرچملينماي انقالب، اي عشق او»

ن وي؛ يعني در دونيس بسيار کم است؛ چنانكه در مجموعِ سه ديواکاربرد رنگ سرخ در اشعار آ ميزان

 به کار رفته است. «  حمراء»و « أحمر»( بار واژة 91کمتر از )( صفحه 9911حدود )

البته رنگ سرخ به شكل ديگري نيز در اشعار اين سه شاعر نمود يافته است که در بررسي تجربة 

رنگ وجود دارد انبوهي از واژگان سرخ ،هادر اين ديوان اي برخوردار است.اهميت ويژه شعري آنها از

بارز آنها رنگ سرخشان است. يكي از مهمترين اين اي نشده؛ اما ويژگي که مستقيماً به رنگ آنها اشاره

ر و در اشعار ( با11( بار و در اشعار أدونيس )19ها، خون است.  اين واژه در اشعار )م.سرشک( )واژه

( بار تكرار شده است. اين واژه به طور خاص با مبارزه و انقالب در ارتباط است و نشانة 911البيّاتي )

واژة ديگر واژة زخم است. اين  .(31: 9911)ر.ک: فتوحي،  و.... است و شهادت کشتار، شكنجه، قرباني

-اي شعر أدونيس و البيّاتي اهميت ويژه( بار به کار رفته است؛ اما در 1واژه در شعر )م.سرشک( فقط )

( بار تكرار شده است. البته در 12( بار و در شعر البيّاتي )919دارد. اين واژه در شعر أدونيس )

 اتي و أدونيس( بار  تكرار شده؛ ولي در اشعار البي31ّدر مجموع )« شقايق»و « الله»)م.سرشک( واژگان 

اند گاه يک در ميان تصويرهايي که بر پاية رنگ سرخ ساخته شده کاربرد اين واژه بسيار کم بوده است.

  هاست.. شعر سرخ يكي از اين نمونهشود، در شعر هر سه شاعر ديده ميتصوير

 

 

 شعر سرخ

-به عنوان نمونه )م.سرشک( مي ؛سرخ استبه رنگ  ان،سرودهاي مبارزاتي، و البيّ سرشک(در شعر )م.

 سرايد:



 

 

« وردِ زبانِ اوست« / انا الحق»ن شد: / با ابرِ گيسوانش در باد، / باز آن سرودِ سرخِ در آينه، دوباره، نمايا»

 .(923اي براي صداها:، آيينه9911) شفيعي کدکني، 

 ها نيز سرخ است:آالله زبان )م.سرشک( شعر در 

بانِ سرخِ آالله به ستاره برگِ ناهيد / نوشتم اين غزل را / که بر رواقِ خاموش / به يادگار ماند / ز ز»

، 9911شفيعي کدکني، « ) و / شكوه جاودانه شنيدم اين ترانه: / که اگر جهان بر آب است / ترنّمِ تو بادا

 .(919اي براي صداها:آيينه

-رنگش، شاعران مبارز را ميسرايد و با هجاي روشن خونحتي افق هم شعر بيداري ميدر شعر او 

 ستايد:

رنگ / گاه گاه / در اي تو / شعري براي من / و يک هجاي روشنِ خونْسرايد / شعري برآفاق، مي»

 .(919-919اي براي صداها:، آيينه9911)شفيعي کدکني، « شودشعرِ او / به شادي / تكرار مي

 چكد:که از حروف آن خون مي کشدمياي سرخ به تصوير اتي گاه قصيدهالبيّ

قَصِيدَةٌ حَمرَاءُ / تَنزِفُ  يدةٌ مَكتُوبَةٌ بِالدَّمِ وَ الحَديدِ / قَصِيدَةٌ عَصمَاءُ /عَلي رُخَام الدَّهرِ، بُور سَعِيد / قَصِ»

 (.913 /9م.: 9113البياتي، مِن حُرُوفِهَا الدِّمَاءُ )

است /  اي است که با خون و آهن نوشته شدهسعيد/  قصيده شهر پرت درمرين روزگار ،ربر سنگ م»

 «. چكدکه از حروفش خون مياي سرخ  / قصيده محكم (با ساختاري )ايقصيده

 شود :اتي محسوب ميپر تكرار در شعر البيّ هايويرخونين، از تص اشعار و کلمات تصوير

 (9/091 م.:9113)البيّاتي، « مُفُ منها الدّأغنيةٌ يَنزِ»

 «.چكدهايي که از آنها خون ميسرود»



 

 

« ـ ابِذَالعَ رُهِّطَمُ اتُمَلِها ـ الكَورُضُوهَّجَت و انطَفَأت / و غابَ /  حُالكلماتُ نَزَفَت دَمَاً عَلَي الكِتَابِ / تَ»

 (.091م.: 9113)البيّاتي، 

رنگ مي شوند / و مي و خاموش مي کشند / شعله جاري مي شوندبر کتاب  همچون خون واژه ها»

 «.را مي زدايند عذاب  واژه هاـ  بازند

ز رنگ سرخ، سخن گفته نشده؛ اما رنگ غالب تصوير، رنگ سرخ در دو نمونة اخير هرچند مستقيماً ا

 است.

 

 ابر سرخ 

 آن هايرسد کارکردابر سرخ تعبيري مشترک در اشعار هر سه شاعر مورد بحث است؛ اما به نظر مي 

که همراه با سرماي سخت و جانكاه  رد. ابر سرخ در ادبيات قديم عربي بر ابري داللت دانباشد يكسان

( سروده 9901) ـ که در سال« جرس»در شعر  )م.سرشک(( 93م.:9111)ر.ک:خليل، استن و يخبندا

اي را جايگزين ابر سرخ کرده، اين تعبير در شعر وي نشانة آغاز مبارزه« ابر خونين»شده است ـ تعبير 

 خونين است:

برِ خونين / تو داني آري، مانده در قير / ستاره سنگين و پا به زنجير / کرانه لرزان در ا در اين شبِ پاي»

-/ تو داني آري / دلم از اين تنگنا گرفته. / بگو به باران / ببارد امشب / بشويد از رخ / غبارِ اين کوچه

 (. 993: اي براي صداها، آيينه9911)شفيعي کدکني،  «ها راباغ

 به کار برده است: « لزالالزّ»را در شعر « ابر سرخ»اتي تعبير البيّ

 (.991/ 9م.: 9113اتي، )البيّ« ابَةً حَمرَاءَ فَوقَ هَذِه المَدِينَةِ المَفتُوحَةِأرَي سَحَ»

 .«بينم، مياين شهر با دروازه هاي باز را بر فراز ي سرخابر»



 

 

بيني خورده ايستاده و آينده را پيشاين سخنان از زبان پيشگويي گفته شده که در کنار پادشاهي شكست

ميرند و پادشاه برهنه و کور، گزاران قصر ميگيرد، خدمتهمه جا آتش مي ،ر آنکند. آيندة تلخي که دمي

شود. در اين ميان، نمايان شدن ابر سرخ بر فراز شهر، اولين نشانة شومي است ها ميها و جادهآوارة راه

 کند. که پيشگو اعالم مي

اي منفي تعبير در اشعار وي نشانه کند؛ اما ايناستفاده مي« ابر سرخ»دونيس نيز در اشعارش از تعبير آ

 نيست:

يرْ ي يَصِوتُ کَمُفٍ يَدَن صَالمْ/  عَرَ الكَنَها ي يَعِألْ مَنا .../ و اسْهُ هنا ... و غِبْ رْي و اظهِعِمَ رْافِسَ» 

 (991م.،أغاني مهيار الدمشقي: 9111)أدونيس،« طِرُ/ تُمْ /سَحَابَةً حَمرَاءْ

/  . و پنهان شو / و اي نهر سخن، با من از صدفي بپرس که خواهد مردشو ..با من سفر کن و آشكار »

 «.باردهميشه مي  که فام شودسرخ يتا مثل ابر

 

 سياهرنگ 

و بيشتر براي اموري مانند شب، جامه،  است ، بسيار کم استفاده شدهرنگ سياه)م.سرشک( در شعر 

 کند:ن رو شگفتي چنداني ايجاد نمياي رود که معموال سياه هستند، ازهايي به کار ميکالغ و چيز

-شب اگر سياه و خاموش چه غم که صبحِ ما را / نفسِ نسيم بندد به چراغ الله آذين؛ / به سحر که مي»

 (911اي براي صداها:، آيينه9911)شفيعي کدکني، « ها راسرايد ملكوتِ دشت

( بار از 901ر البيّاتي )اشعاار و در ( ب19دونيس )آاشعار در بار،  (91ر )م.سرشک( در مجموع )اشعادر 

ست؛ هارنگ سياه در ديوان آدونيس و البيّاتي، از جمله مهمترين رنگ استفاده شده است.سياه رنگ 

اند؛ از جمله اين تصاوير چراکه در اشعارشان تصاوير بسياري با محوريت رنگ سياه ابداع کرده

« ستارة سياه»و « خورشيد سياه»در شعر البيّاتي و « اهگرداب سي»و « برف سياه»توان به انگيز ميشگفت



 

 

مشترک  يا دو تن از آنها ميان اين سه شاعر ،تصاوير سياه از برخيدر شعر آدونيس اشاره کرد؛ البته 

 گردد.بررسي مي از آنها است که چند نمونه

 

 نور سياه

مونه )م.سرشک( در شعر به عنوان ناز تعبيرهاي مشترک ميان سه شاعر است. « نور سياه»تعبير 

 سرايد:نامه ميمعراج

)شفيعي « شد آنجا، در هفت آسمانرنگ ميتافت آنچنان که فروغِ فرشتگان / بي/ مينورِ سياهِ ابليس»

 .(911اي براي صداها:، آيينه9911کدکني، 

 برد:مي ( را در اشعارش به کار)نور سياه «نور أسود»و « بهاء السواد» دونيس نيز تعبيراتي نظيرآ

ي شَعرها، ـ / أدخَلتنيَ لم تمت أمّه: / شعرُها ابيَضّ، لكنّ هذا اللّهيبَ الذي / يَتناسلُ في بَيتها / يَتَنَاسَلُ ف»

 عَ من أوّلِ

 (311أغاني مهيار الدمشقي: :م.9111)أدونيس، «.برَ هذا اللهيبِ و عِبرَ الرّماد / في بهاء السّواد

افتاد /مرا از  موهايش  و  که در خانه سفيدي نهاد ، ولي اين شعله اي  اما مويش رو به / مادرش نمرد»

 « .  و رونق سياهي وارد کرد /ميان اين شعله و اين خاکستر  آغاز 

 کشد:البيّاتي نيز دريايي از نور سياه را به تصوير مي

هذا هو م.:9111)أدونيس،« بحر من نور ابيض/ خلف بحر من نور أصفر / خلف بحر من نور أسود  في»

 (910و قصائد اخري:  اسمي

 .«/ پشت دريايي از نور زرد / پشت دريايي از نور سياه در دريايي از نور سفيد»



 

 

 

 های سياهحرف

-ست؛ به عنوان نمونه البيّاتي ميدونيس اصاوير مشترک در اشعار البياتي و آهاي سياه از جمله تحرف

 سرايد:

نِنا /تُوَزِّعَ األلقَابَ / تَلَثَمُ أيدِي القَاتِلِينَ /تَمسَحُ األعتَابَ / تَمنَحُ أشبَاهَ الرِّجَالِ الصُّحُفُ الصَّفرَاءُ فِي زَمَا»

 (.019/ 9م.: 9113اتي، )البيّ« العِوَرَ وَ األذنَابَ / صُكُوکَ غُفرَان بِلَا حِسَابٍ / تُطلِقُ غِربَانَ حُرُوفِ السُّودِ

بوسند / هاي قاتالن را ميعنوان و لقب توزيع مي کنند  / دستدر روزگار ما /  هاي زردروزنامه»

 قبالة آمرزش مي دهند / و کالغحساب وچونان حاجبان درگاهند /که به مردنمايان کور و مزدور/ بي

 «.واژه هاي سياه را رها وآزاد مي گذارند هاي

 سرايد:و أدونيس مي 

 « ودُ          صُمَّت فِي وَقعِهَا اآلذَانُرُبَّمَا ... رُبَّمَا، کَأنَّ الحُرُوفَ السُّ»

 (91م.، أغاني مهيار الدمشقي و قصائد أخري:9111، )أدونيس                       

 «.شود ها کر مياش گوشکه از زخمه      يهاي سياهچه بسا... چه بسا، حرف» 

-مز سخنان دروغيني است که در روزنامهرا به کالغ تشبيه کرده و اين تعبير، ر« هاي سياه حرف»البيّاتي 

  سخنان مأيوس کننده است. دونيس رمز در شعر آ« هاي سياه حرف»اما شود ؛ رنگ نوشته ميهاي زرد

از آنجا که )م.سرشک( از رنگ سياه بسيار کم استفاده کرده، در زمينة کاربرد اين رنگ نقاط مشترک 

که به  ست که در اشعار هر سه شاعر کلماتي وجود داردچنداني با دو شاعر ديگر ندارد؛ شايان ذکر ا

است. اين دو واژه « تاريكي»و « ظلمت»طور غير مستقيم بر رنگ سياه داللت دارد و پر کاربردترين آنها 

؛ ( بار تكرار شده است993( با و در شعر البيّاتي )39( بار ، در شعر آدونيس)21در شعر )م.سرشک( )



 

 

ها بايد توجه داشت که اشعار )م.سرشک( نسبت به دو شاعر ديگر از ايجاز البته در مورد اين آمار

رد؛ به طوري که گاه برخي بيشتري برخوردار است؛ در حالي که البيّاتي به بسيار نوشتن گرايش دا

گردد و أدونيس در جايگاهي بين اين دو قرار شود که به متن شبيه ميشعرش آنقدر طوالني ميبندهاي 

به مقولة رنگ  او اتي، نشانة توجه بيشترها را در شعر البيّواژهاين نبايد تعداد بيشتر رنگدارد؛ بنابر

کند ها در شعر وي، اين فراواني تنها در آمارها نمود پيدا مي؛ چراکه با وجود کاربرد فراوان رنگدانست

 .کندها را در شعر وي احساس نميو خواننده در خوانش اول، حضور بسياري از رنگ

 

 

 

 گيری نتيجه

اتي است، دونيس و البيّشعري شفيعي کدکني، آ هاييروتحليل تصـ رنگ يكي از عناصر بسيار مهم در 

 ميان سه شاعر، سبز، سرخ و سياه است.  در هاي مشترکترين رنگمهمترين و پرکاربرد

بسياري  هاييرو؛ چراکه تصاي برخوردار استاز اهميت ويژه اين شاعران،رنگ سبز در صور خيال  ـ 

اند. اين تصويرها، گاه وجود نوعي رابطة بينامتني را ميان اين شاعران و با محوريت رنگ سبز آفريده

کند؛ به عنوان نمونه: زبان سبز، صداي سبز، صاعقة سبز ادبيات قديم و جديد فارسي و عربي اثبات مي

همچنين تصويرهايي نظير آسمان سبز و اند، آميزي ايجاد شدهحس از طريقبيشتر اين تصويرها   . و...

بيشترين کاربرد رنگ سبز در اشعار )م.سرشک(  ابر سبز نيز با ميراث گذشته، ارتباطي تنگاتنگ دارند.

( 31( بار  و آدونيس )12( بار رنگ سبز را در اشعارش به کاربرده است. البيّاتي )990وي )  بوده است.

  اند.فتهبار رنگ سبز را در اشعارشان به کار گر



 

 

ه بخشي آن به اين دليل است کيكي از علل توجه اين شاعران به رنگ سبز، عالوه بر کارکرد آرامـ 

است؛ از اين رو شاعران مبارز اهميت  و اميدواري خويشتنداري رنگ سبز متناسب با مفاهيم دفاع،

 خاصي براي آن قائلند. 

صويرهاي نمادين به کار گرفته شده است و اين ـ رنگ سبز در اشعار اين سه شاعر، بيشتر براي خلق ت

هاي طبيعت و گاه با رنگ« خزة سبز»هاي طبيعت واقعي سازگار هستند؛ مانند: تصويرها گاه با رنگ

شوند که در دنياي هايي به رنگ سبز تصوير مي؛ يعني در عالم خيال شاعر پديدهواقعي سازگار نيستند

شوند؛ مانند: گر ميمفاهيم انتزاعي به رنگ سبز جلوهنيز ز و گاه واقعي سبز نيستند؛ مانند: آسمان سب

 عقل سبز.

و نماد برانگيختگي، مبارزه و  استسه شاعر مشترک در اشعار  هايمهمترين رنگرنگ سرخ يكي از ـ 

 آن ( بار991)و البيّاتي بوده  ين کاربرد رنگ سرخ در ديوانبيشتر پافشاري براي رسيدن به هدف است. 

گ را در اشعارش به کار ( بار اين رن11گيرد و )در مرتبة دوم قرار مي ()م.سرشک كرار کرده است.را ت

؛ چراکه بيشتر برخوردار است بسامد باالترياز « اي براي صداهاآيينه»اين رنگ در ديوان . گرفته است

هزارة دوم آهوي » شمسي است؛ اما در ديوان 31و  01اين اشعار، متعلق به دوران مبارزات خونين دهة 

اعر به امور عقلي و انتزاعي گرايش پيدا کرده ؛ چراکه شاز گستردگي اين رنگ کاسته شده « کوهي

 ( بار بوده است.91را داشته که حدوداً )رنگ سرخ .  آدونيس کمترين تكرار است

 الي که ح ردسامد بسيار بااليي برخوردار است از بأدونيس و البيّاتي   در اشعار رنگ سياه، ـ 

( 91( بار و )م. سرشک( )19( بار، آدونيس )901اتي )البيّ )م.سرشک( تمايل چنداني به اين رنگ ندارد.

تر و شادتر از دو شاعر پيشين اند. از اين رو فضاي شعر )م.سرشک( زندهبار اين رنگ را به کار برده

 است.

هايي را در بلكه گاه واژه کنند؛نمي ها به مخاطب منتقلواژهها را فقط از طريق رنگـ شاعران رنگ

هاي چمن، زمرّد و زبرجد به برند که نمايندة رنگ خاصي است؛ مانند: به کارگيري واژهمياشعارشان 



 

 

هاي ظلمت و تاريكي به جاي رنگ سبز و  کاربرد واژة خون و زخم و الله به جاي رنگ سرخ و واژه

 هر سه شاعر پرکاربرد است.آميزي در اشعار جاي رنگ سياه. اين شيوة رنگ

 

 نوشتپي

 99ـ  انسان 9

 99ـ کهف 9

 21ـ  الرحمن 9

 مرداد در سوگ مصدق سروده است. 91هاي بعد از کودتاي )م.سرشک( اين شعر را در سالـ 0

  31هاي پيش از انقالب؛ دهة ـ سال3
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 ، تهران: توس، چاپ اول.شعر معاصر عرب(، 9931شفيعي کدکني، محمدرضا، ) 

 سخن، چاپ ششم. تهران: اي براي صداها،، آيينه(9911)شفيعي کدکني، محمدرضا  

تهران: آگاه، چاپ ــــــــــــــ ، صور خيال در شعر فارسي، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 سيزدهم.

، هزارة دوم آهوي کوهي، تهران: سخن، چاپ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پنجم.

کاربرد نظرية روانشناسي رنگ ماکس لوشر در نقد »(، 9911شهرام )رعلوي، مقدم، مهيار و سوسن پو 

های زبان و ادبيات فارسي، دانشکدة علوم انساني، دانشگاه پژوهش، «شعر فروغ فرخزادو تحليل 

 .(19-10(، صص ) 1، )پياپي9، دورة جديد، شمارة اصفهان

 غت تصوير، تهران: سخن، چاپ اول.(، بال9911محمود )، رودمعجني ـفتوحي



 

 

هاي محمود درويش از دازيپربررسي کاربرد رنگ در تصوير»(، 9911قائمي، مرتضي و مجيد صمدي )

، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، نشرية ادبيات پايداری، «مقاومت فلسطين

 (919 -912سال اول، شمارة دوم، صص ) 

 ، تصحيح رينولد. الين. نيكلسون. طبع ليدن.مثنوی معنویم.( 9191الدين محمد )مولوي، جالل 


