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چکيده
رنگ به عنوان برجستهترين عنصر حوزة محسوسات از ديرباز تا کنون مورد توجّه انسان بووده و مموواره روو و
روان او را مسحور قدرت نافذ خويش نموده است .از آنجا که شاعران از ژرفبينتورين اقشوار جامعوه مسوتند و
نوع نگاه آنان به رنگ ،اصوي تور و معنوادارتر از ديگور افوراد اسوت ،لوذا ايون پوهومش ،توالم نمووده براسوا
چارچوبماي ادبيّات تطبيقي ،از ميان رنگماي گوناگوني که دو شاعر برجستة ادبيّات پايداري معاصور؛ يعنوي
گرمووارودي و درويووش ،بووه کووار بوورده انوود ،دو رنووگ سوورز و سووبل را از لحووات تعامو و تقوواب ي کووه بووا مو در
تصويرپردازي آنان از مسائ سياسي ،اجتماعي ،فرمنگي ،مذمبي و ...داشتهاند ،مورد بررسوي قورار دمود .نتيجوه
حكايت از آن دارد که رنگ قرمل در شعر گرمارودي نشانة تماي انسان به داشوتن زنودگي پور جنوج و جووم
است و زندگاني سرشار از مبارزة گرمارودي خود مبيّن ممين نكته است .رنگ سبل نيل نمادي از آرامش ،حيات
و جاودانگي و گاه نماد تقدّ و پاکي است .در شعر درويش ،رنگ سرز ،عشق به ف سوطين و م ّوتش را تج ّوي
داده ،رمل شهادت ،فداکاري و ايثار در راه آزادي است و رنگ سبل ،نماد اميد ،آزاديط بوي ،حيوات و حرکوت
بوده و عشق به ف سطين و م ّت مبارزم را به تصوير ميکشد .افلون بر ايون ،گورايش ايون دو شواعر بوه ادبيوات
پايداري ،باعث ايجاد شبامت ماي زيادي در آن دو از لحات کاربرد نمادين رنگ شده است.
واژگان کليدی :سيّدع ي موسوي گرمارودي ،محمود درويوش ،تصوويرپردازي ،رنوگ ،سورز ،سوبل ،ادبيّوات
تطبيقي.
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رايانامة نويسندة مسئولy.marof@yahoo.com :
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 .9پيشگفتار
شاعر معاصر ،گامي رنگ را به خاطر زيباييماي حسّي بوه کوار مويگيورد توا ارزممواي درونوي آن را
پديدار سازد و زماني م از اين مراح پا فراتر نهاده و مفامي نمادين رنگما را موضع توجّه خود قورار
ميدمد تا از اين راه ،تفكّرات خويش را به کمک رنگماي درخشان به صورت نماد به تصوير کشد.
از آنجا که امروزه مه ترين امداف شاعران اومانيست ،دست يافتن بوه شوناخت توازهاي از «خوود» و
«جهان» است تا انسان بتواند براي تحقّق بخشيدن به آرمانِ مط وب خوويش ،از آن يواري جويود ،رنوگ
ميتواند يكي از مه ترين عناصر در اين شناسايي باشد .مر انساني متأثّر از محيط طبيعي خويش اسوت و
بسته به روحيه يا مس ک و انوديشة خود به رنگي خاص ،عشق ميورزد و از رنگي ديگر ،متنفّور اسوت و
انعكا

اين تماي يا تنافر ،ممواره در اعمال ،گفتار و نوشوتار او ج ووهگوري موينمايود .بوه طوور ک ّوي

رنگما ،تأثير عميقي در روند خالقيّت و شك دمي شخصيّت افراد دارنود .انسوان م تهوج و آشووبزدة
معاصر ،جهت بازگرداندن آرامش و نشاط از دسترفتة خويش ،به رنوگ پنواه مويبورد« .شواعرِ اموروز،
راويِ صادق لحظهماي زندگي خويش و جامعهاي است که در آن به سر ميبرد .او زيباييما و زشتيموا
را ممچون نقّاشي زبَردست ،در اشعار خود به تصووير مويکشود و چنوين اسوت کوه شوعر رنگوين اموروز
برخالف شعر ديروز ،آيينة روحيّات شاعر وانسانما و حوادث عصر اوست» (عصفور.)141 :3339 ،
برخالف سير گرايش شاعران کالسيک ،گستردهترين بستر نمادين رنگ در شعر معاصور ،از مسوائ
سياسي و اجتماعي و حوادث حاک بر جامعه نشأت مويگيورد و از آنجوا کوه شواعر از شوعر ،بوه عنووان
ابلاري براي بيان عقايد و احساسات خود و حتّي به منظور رسيدن به امداف سياسي و اجتمواعي اسوتفاده
ميکند ،لذا تأثيرات مسائ سياسي و اجتماعي در شخصيّت شاعر معاصر ،مستقيماً با گلينش رنگما در
ارتباط است .اساساً نگاه شاعران معاصر ،جنبشي از درون به بيرون اسوت؛ يعنوي آنوان مويکوشوند توا بوا
استفاده از عناصر عيني چون طبيعت و محيط پيرامون ،بوه توداعي تصووّرات ذمنوي و روحيّوات شخصوي
خود بپردازند ،چراکه «رنگما ،کيفيّت بيرونوي اشوياء و پديودهموا نيسوت ،ب كوه زاييودة کيفيّوت ادراک
انسانماست»( .لوشر )41 :1916 ،رنگ از عناصري است که در آفرينش تصوير شاعرانه ،نقوش مووثّري
دارد .شاعر با استفادة منرمندانه ازرنگما ميتواند در سواخت تشوبيهات و اسوتعارهماي پويوا و متحورّک
گام بردارد .رنگما ،حسّ بينوايي افوراد را بوراي بهتور بوه تصووير کشويدن خيوانت شواعرانه ،تحريوک
ميکنند و گاه به عنوان زبان ،عام ي ميشوند تا به مخاطج ،سوخناني را بگوينود کوه واژهموا از بيوان آن
ناتواننود .شوفيعيکودکني ( )171 :1911در ايوون زمينوه ميگويود« :مسو ّ اسووت عنصور رنوگ بوه عنوووان
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گستردهترين حوزة محسوسات انساني در تصويرماي شاعرانه سه عمدهاي دارد و از قديميترين ايّوام،
مجازما و استعارهماي خاصي از رمگذر توسعه دادن رنگما در غير مورد طبيعوي خوود در زبوان وجوود
داشته است ،چنانکه بسياري از امور معنوي کوه بوه حوسّ بينوايي درنميآينود ،بوا صوفتي کوه از صوفات
رنگماست ،نشان داده ميشدهاند».
مر رنگي معنايي رواني دارد که نتيجة تأثير فيليولوژيک رنگماست .در روانشناسي رنگموا آموده
است « :قرمل ،يعني للوم به دست آوردن نتايج مورد نظر و کسج کاميابي و محرّک اراده براي پيوروزي
و تمام شك ماي شور زندگي  -از تمايالت جنسي گرفته تا خيلم و تحوّل انقالبي  -را شام ميشوود.
قرمل ،يعني «تأثير اراده» يا «قدرت اراده» ،در حاليکه رنگ سبل ،مظهر انعطافپوذيري ارادة فورد اسوت»
(ع ياکبرزاده.)71 :1971 ،
با توجّه به اين مقدمه ،اين پهومش بور آن اسوت توا دنلوتمواي نموادين رنوگمواي سورز و سوبل و
زيباييماي کاربرد آن دو را در شعر سيّد ع ي موسوي گرمارودي و محمود درويش مورد بررسي قورار
دمد و تالم نموده تا پاسخگوي سؤانت زير باشد:
 .1گرمارودي و درويش در تصويرپردازيماي خويش با استفاده از تعام و تقابو رنوگمواي سورز و
سبل چه امدافي را دنبال ميکردهاند؟
 .3آيا گرايش به ادبيّات پايداري توانسته شبامتمايي ميان تصويرپردازيماي اين دو شاعر با اسوتفاده از
رنگماي مذکور ايجاد نمايد؟
در زمينة چگونگي و ع

کاربرد رنگما در شعر شاعران معاصر ،تحقيقات زيوادي صوورت گرفتوه

است ،از جم ه ميتوان به مقالهماي «تح ي رنگ در سرودهماي سوهراب سوپهري» ( ،)1913از کواوو
حسنلي« ،روانشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري» ( ،)1913از سيّد ع ي قاسو زاده ،کوه نويسوندگان
دو مقالة مذکور ،قصد داشتهاند حانت روحي و رواني اين شاعر رابا بررسي کاربرد رنگماي مخت و
در اشعار ويمعرّفي کنند«،زمينهماي نموادين رنوگ در شوعر معاصور (بوا تكيوه بور اشوعار نيموا ،سوپهري و
موسوي گرمارودي)» ( ،)1914از ناصر نيكوبخت ،نويسندة اين مقاله ابتدا دنلتمايي را که رنوگمواي
مخت

از لحات روانشناسي دارنود موورد بررسوي قورار داده و سوپس شووامدي شوعري را از سوه شواعر

مذکور ،در اين زمينه آورده است« .نقد و تح ي دو رنوگ سورز و سوبل در اشوعار بودر شواکر السوياب»
( ،)1911از عباسع ي بهاري اردشيري« ،دنلتمواي نموادين رنوگ سوبل در شوعر عبودالمعطي حجوازي»
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( ،)1913از طيبّه سيفي ،عنوان اين دو مقاله براي معرّفي کار اين دو نويسنده ،کفايت ميکنود« .در شوهر
خيال شهريار» ( ،)1913از يعقوب نوروزي ،نويسنده در بخشي از مقالةمذکور گريلي به ع و سياسوي -
اجتماعي کاربرد برخي رنگما در شعر شهريار داشته است« .بررسي کاربرد رنگموا در تصوويرپردازي
محمود درويش از مقاوموت ف سوطين» ( ،)1913از مرتضوي قوائمي ،عنووان ايون مقالوه نيول خوود معورّف
عم كرد صاحج آن است« .مدخل إلی األلواا ي الشوعر» ( )3331از جهاد عقي « ،األسوس الواا عي جلمسلیوس ي

الشعر» ( )3332از خالد زغريت ،کتواب اللوا دالالالهوف ي الشوعر ( ،)3331نوشوتةظوسرر ممود رو ال ال دارور  ،در
سه پهومش اخير ،به طور ک ّي در مورد دنلتماي نمادين رنگما در شعر عربوي ،سوخن گفتوه شوده و
شووامدي متعودّد از شواعران عورب آورده شوده اسوت« .الالال األلواا ي شوعر زو اق نوسي» ( ،)3331عنووان
پاياننامة کارشناسي ارشد از احمد عبداهلل محمّد حمدان است که نويسنده در آن به دنلتماي مخت و
سياسي ،اجتماعي و روانشناسي کاربرد رنگماي مخت

در شعر قباني پرداخته است.

در اين پهومش تالم شده تا اوّنً از ميان رنگماي گوناگوني که دو شاعر برجستة فارسي و عربوي
يعني موسوي گرمارودي و درويش به کار بردهاند ،دو رنگ سرز و سبل ،از لحات تعام و تقاب ي که با
م در تصويرپردازي آنان دارند ،مورد بررسي و کنكام قرار گيرد .ثانيواً از ايون طريوق بيوان شوود کوه
استبدادستيلي اين دو شاعر و گرايش آنان به ادبيات پايداري( )1تا چوه انودازه باعوث شوده کوه افكوار و
انديشهماي آنان به يكديگر نلديک باشد.
در پهومش حاضر ،که براسا

چارچوبماي ادبيّات تطبيقي انجام گرفته است ،تالم شده است توا

مقايسهاي ميان رنگماي سورز و سوبل بكوار رفتوه در اشوعار گرموارودي و درويوش دو شواعر برجسوتة
معاصر ،انجام دمد تا ضمن بررسي زيباييماي کاربرد اين دو نوع رنگودر اشوعار آن دو ،ع و و عوامو
اين به کارگيري را مورد کندوکاو قرار دمد.
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .9-1کاربرد رنگ در دیوان گرمارودی و درویش

قب از انقالب ،مه ترين مدف گرمارودي در استفاده از مفوامي و مضوامين دينوي و نمووادپردازيمواي
رنگين ،امداف سياسي و اجتماعي و برآوردن فرياد اعتراض ع يه بيعدالتي حكومت بود .در حواليکوه
تصويرسازيماي نمادين وي پس از انقالب ،بيشتر در خدمت دفاع از ايثوارگريموا و الگوسوازي بوراي
قشر عظي جوانان تشنة حقايق بود؛ بنابراين ،بديهي است که بيشتر بسترماي نموادين رنوگموا در اشوعار
گرمارودي ،از بنمايهماي ديني و فرمنگي وي مايه بگيرد .از آنجايي که آرمانگرايي مذمبي و ديني از
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دغدغهماي فكري اوست ،محور اغ ج اشوعارم را حماسوة دينوي شوك مويدمود و روشون اسوت کوه
گلينش و ترکيج رنگما دراشعار وي ،به تناسج چنين نگرشي باشد.
در مورد محموود درويوش نيول بايود گفوت کوه يكوي از عناصور موؤثّر در زيبوايي اشوعار وي خيووال
گستردهاي است که از رنگما برميخيلد .رنگ در شعر او جايگاه مهو و ممتوازي دارد .او بوراي بيوان
مقصود خود ،رنگ را در اشكال رملي ،کنايي و استعاري به کار ميگيرد« .در ديووان او حودود بيسوت
بار اين رنگ و مشتقّاتش ذکر گرديده است ».براي اطّالع بيشتر (نک :قائمي)317-361 :1913 ،
اينک به بررسي دنلتماي نمادين رنگماي سرز و سبل در تعام و تقاب آن دو با يكديگر در ديووان
گرمارودي و درويش پرداخته ميشود:
 .9-9-1شهادت الزمة حيات

رنگ سرز در اشعار گرمارودي  -خودآگاه يا ناخودآگواه  -کوامالً معنوادار اسوت .گويوا وي بوا چنوين
چينشي ،در پي نشان دادن تماي و ارادة قوي خود ،براي تغيير و تحوّل است .نكتة قاب توجّوه در اشوعار
وي ،طرد يا عدم توجّه به رنگ آبي  -نماد آرامش وصداقت -است که از لحات روانشناسي بسويار مهو
است .روانشناسان معتقدند که طرد رنگ آبي ،نشانة برم خوردن يا اختالل در آرامش اسوت و معموونً
چنين انسانمايي به کمک رنگ سرز ،به جبران اين اختالل مويپردازنود ،عم وي کوه بوه عنووان نيواز بوه
محرّک ،معنا ميشود( .لوشر)76 :1916 ،روشن است که شور و شوق انقالبي ،ميجانات ناشي از مبوارزه
با تبامي ،دغدغهماي تهاج فرمنگي و مويتگريلي ناشي از غربمحوري ،الگوسازيماي اغراقآميول
مكاتج غربي ،مموه و مموه زمينوهماي بوروز شور و ميجوان روحوي را درگورمووارودي ايجوواد نمووود و
بيتوجّهي به رنگ آبي ،خود مبيّن ممين بيونش اسوت .از آنجوا کوه رنوگ سورز ،بيشوترين نقوش را در
تصويرسازي شعرماي با مضامين ادبيّات انقالب و دفاع مقدّ

رابر عهوده دارد ،گرموارودي نيول از ايون

قاعده مستثني نيست و مرجا رنگ سرز را بهكوار ميگيورد ،بووي «شوهيد» و «شوهادت» را ميپراکنود و
براي معنادار شدن چنين مرگي ،در کنار رنگ سرز ،از رنوگ سوبل کوه رنوگ زنودگي اسوت نيول بهوره
ميبرد.
خوشا روزي /که سرز بميرم /و سبل برآي  /چون ريوا

(گرمارودي)67 :1921 ،

در اين تصويرسازي ،کاربرد واژه «ريووا » در کنوار مفهووم «زنوده شودن» کوه از عبوارت کنوايي «سوبل
برآمدن» فهميده ميشود ،ج وة زيبايي را در تقاب دو رنگ سرز و سبل ،نمودار ساخته و بيانکنندة ايون
مسأله است که شهادت ،حيات واقعي را به دنبال خود ميآورد.
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درويش نيل سنب ماي سبل و نلهماي سرز را رمول مقاوموت و مبوارزهاي مويدانود کوه نتيجوة آن حيوات
دوباره است .وي از زبان يک مبارز در راه وطن چنين ميگويد:

نفسج ،فهاَ /زرر الحنَطنی ی َذکرر الَاهَی رِبَا ر  /احل ر
ونسول
نل أدازر روف َد َ
ال هَ َ
ضعاا َعلَی َ ربي النَ َ
َوعاا َعلَوی /التَّوسوا َسون َع س َ
ب َ
عض شواسق النُّعموس إ د رجو َد (درويش :)69 :1313 ،بور روي قبور من گ ماي بنفشه قورار
اء إ د رج َد  ،دو َ
َخضر َ
ندميد ،چراکه آن گ ِ سقوطکنندگان است و شخص مرده را به مرگِ عشق ،قبو از سور رسيوودن آن يووادآور
ميشود .بر روي اين تابوت ،اگر مفت خوشة سبل رنگ و تعدادي نله پيدا شد ،قرار دميد.

در اين ابيات «شاسق النُّعموس » رمل خيلم و حاص خيلي است( .المساوي )113 :3333 ،و بيوانگر ايون
است که خون شهيدان راه وطن ،انقالب و خيلشي را در مردم براي رسيدن به آزادي برميانگيلد.
در اينجا سبل ،رمل زندگي؛ و آتش ،رمل جنگ و مبارزه است و معني آن اين است که با سرز شدن (در
خون غ تيدن) در راه وطن ،سرسبلي و زندگي ،دوباره به آن روي ميآورد.
 .1-9-1عشق به وطن

اصونً گرمارودي با کنار م آوردن رنگماي سرز و سبل ،توجّه ويههاي از خود ،بوه زنودگي عاشوقانه
نشان ميدمد:
نله /رنگرز محبّت است /دلموا را /در خ مواي رنگارنوگ عشوق /فروميبورد /و در سوينة صواحبدنن/
بازميگذارد /عشقماي سرز /عشقماي سبل (موسوي گرمارودي)11 :1972 ،
گ سرز در ادبيّات اغ ج م ّتما رمل عشق اسوت ،در ايون ابيوات کوه برگرفتوه از قصويدة «یامیوس جور

فلسطینی» است و درويش آن را در مورد وطن سروده ،سرز رمل عشق و ايثار نسبت به وطن است.

رر
ر
وَ َر (درويوش :)943 :1313 ،اي پواييلِ
یس َخ رر َ
یع َ
یف َ
العسرََل الَالواال فینوسَ /زر َورر احلَم َوراءَ /د َلور َش َ
العسرََل ال َنهس رق فینَس /یس َقور َ
جهانِ فروپاشيده در ما ،اي بهار متولّد شده در ما ،گ من سرز رنگ است و ق ب درخت است.
ک ري ا َلا راالي» باز م از تعام رنگماي سرز و سبل بوراي تعبيور از عشوق خوود بهوره
ممو در قصيدة « َوتَولا َ

برده و چنين ميسرايد:

ول اخلَنَو ر
وسج رر فریوور /فَووسقهَ رف رعي /یَووس خضو َورَ اللَّیمووا َ /دهَ و َوار رَي ري اللَّیوول/
کو ُّ

ََل أَع و َرا ورسحلو ر
وب َعووف َکََووب /فَلیَع و َرا َموواهری/
َداهَّ رس رعي /لرن َکو رسء َموف یَوُها (ممان :)412 :فوراً به عشق اعتراف نكردم پس بايد مرگ به آن (عشوق) اعتوراف کنود
ممة خنجرما در تو است پس ارتفاع بگير (قد بكش) اي سرسبلي ليمو و در شج شع هور شو و توسعه پيدا کون
براي گريه بر کساني که (نلد تو) ميآيند.
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اعتراف مرگ سورز شواعر بوه عاشوق بوودن وي و در مقابو آن ،درخواسوت او از درختوان ليموو (رمول
ف سطين) ،براي سرسبل ماندن و قد کشيدن ،زيبايي خاصّي به اين سروده داده است.
 .3-9-1اعتراضی به حاکميّت سياه

نوسرودهماي گرمارودي ،از تنوّع محتوايي و کاربرد فراواني برخوردارند .بعضي از آنها مانند خطّ خون
و در سايهسار نخ ونيت ،از آثار درخشان دمة شصت و از اسبواب شهرت ايوون شواعر اسوت .بوه نظور
ميآيد بيشتر شهرت و اعتبار خطّ خون ،در خطشكني آن و پيشگامي شاعر در شعر موضوعمند آيينوي،
به ويهه در گرايش عاشورايي است .ميتوان گفت که خطّ خون ،مشهورترين شوعر عاشوورايي توا زموان
خود در قالجماي نوين بوده است .بخشي از اين شهرت ،مرمون نگرم نوين ،انقالبي و تواريخي شواعر
به واقعه است و بخشي نيل به واسطة بدايع منري آن ،به ويهه آغاز و پايان ابتكاري و به خاطر مانودني آن
ميباشد( .نيكوبخت )312 :1914 ،رنگ سرز ،با تمام مايهماي مثبت ديني خويش ،گستردهترين حووزة
نمادين رنگ را در اين سوروده دربوردارد و رمول ايثوار ،شوهادت ،عشوق ،شوادابي ،ايموان و گوامي نمواد
حرکت انسانساز امام حسين (ع) است .گرمارودي در اين زمينه چنين ميسرايد:
مرگ سرخت /تنها نه نام يليد را شكسوت و ک موة سوت را بويسويرت کورد /کوه فووم کوالم را درمو
شكست /تو قرآن سرخي /خون آيهماي /دنوريت را /بور پوسوت کشويده صوحرا نوشوتي /و نوشوتارما/
ملرعهاي شد /با خوشهماي سرز (موسوي گرمارودي)141 :1969 ،
در اين قطعة شعري« ،مرگ سرز» و «قرآن سرز» مر دو به واقعوة عاشوورا دنلوت دارنود .مورگ سورز،
نمادي از شهادت و قرآن سرز ،نماد امام حسين (ع) و خوشهماي سرز ،رمل شهداي دشوت کربالسوت،
زيرا از خون امام حسين (ع) درخت شهادت ،سبل و بارور شد.
در قصيدة «األغنیة دالسولطس » که درويش ،آن را در شأن وطن سوروده ،رنوگ سورز ،اعتراضوي اسوت بوه
حاکميّت سياه:

ر
َداألَغو روسي َکَووذدرق َّ
السوولطس أ
وسد َ ُّ
وَ َر  /فووتَا مسهَو وروَُق  /أ َ
الشو َ
َزرو َور ري کو رل أَق  /کسزَو األَغنیَووة احلَمو َوراء َهو َور َ /حو َ
ر
ر
اق ! (درويش :)347 :1313 ،آوازما مانند تنهماي درخت مستند که اگر در زميني بميرنود در
سف /فَتَا وسلنَّس رق ثَ َ
ََین َ
مر سرزمين ديگري شكوفه ميدمند ،آوازماي سرز رنگ مانند گدازه مستند پادشاه خواست تا آنها را زنوداني
کند که ناگهان با اين آتش ،انقالبي روي داد.
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وقتي شاعر ميگويد ترانهمواي سورز ،اخگرموايي مسوتند کوه سو طان آنهوا را زنوداني مويکنود ،در
حقيقت اشارهاي دارد به فوريوادموا و سرودهماي انقالبي موردم کوه از سووي سوران حكوومتي سورکوب
ميگردد.
 .3-9-1سرخی الزمة سرسبزی

از ديدگاه اين دو شواعور گوامي سرخي ،نزموة سرسبل موواندن اسوت .گرموارودي در ايون زمينوه چنوين
ميگويد:
اي بهار سرز ،برپا شو به باغ /از حباب خون ،برافروزان چراغ (موسوي گرمارودي)131 :1972 ،
بهار ،رمل شهيد اندرزگو و سرخي نماد شهادت اوست؛ يعني سرخي ايون شوهيد (در خوون غ تيودن)
باعث برگرداندن سرسبلي بهار به باغ شده اسوت .ايون مثوال ،نمونوهاي از تصوويرماي نموادين شخصوي
گرمارودي است.
در اشعار محمود درويش نيل با چنين مدفي رنگماي سرز و سبل در کنار م آمده است:

ر
َحیَّةَ /ج َعلَتهس فری الغردب /وررَکةً ََح َراء (درويش:1313 ،
نی َ
ضراء /کسزَ یس َحنرینی /إ َّ ََخس َ
غسوَة ال َّیتا کسز الاقمسً َخ َ
 :)139جنگ ماي زيتون ،پيوسته سرسبل بود اي محبوب من! پنجاه قربواني در منگوام غوروب ،آنرا بوه برکوهاي
سرز رنگ ،مبدّل ساخت.

تبدي شدن جنگ ماي سرسبل زيتون به برکهاي سرز ،باز م به خونماي م ّت ف سوطين اشواره دارد
که جان خود را در راه نجات ف سطين ،فدا مويکننود .آنهوا مويخوامنود بوا اموداي سورخي خوون خوود،
سرسبلي جنگ ماي زيتون (رمل آزادي ف سطين) را برگردانند.
 .5-9-1تابيدن نور اميد

گامي اوقات اين دو شاعر ،از تعام رنوگمواي سورز و سوبل بوا يكوديگر بوراي تعبيور از زنوده شودن و
درخشيدن نور اميد بهره ميبرند .گرمارودي در اين زمينه ميگويد:
يا ثار اهلل /آن باغ مينوي /که تو در صحراي تفته کاشتي /با ميوهماي سرز /با نهرماي جواري خونواب /و
آن سروماي سبل دنور /باغي ست که بايد با چش عشق ديد (موسوي گرمارودي)123 :1972 ،
و درويش در اين باره چنين ميسرايد:

ر
ر
الص َدی /دکن مصلاوسً َعلَی النَّسق! /أَ ا لرلغروس ر  :الهَ َنه رشی /فَورَِّبس أ ر
السومس/
جسء َّ
َقجع لرلدَّاقَ /دقَِبَّوس هَشوتری َّ
َ
مف غَسوَة ال َّیتا َ /
َ
قَِّبس /ه ر
ب الضَّس رقی! (درويش :)113 :1313 ،از باغ زيتون صدايي آمد و اين در حالي بود کوه مون
طفیء رذا اخلَ َ
شَ
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بر روي آتش به ص يج کشيده شده بودم ،به کالغ ميگوي  :زمين را حفر نكن! شايد بوه خانوه برگوردم و شوايد
آسمان بخوامد اين چوب شع هور را خاموم کند.
 .6-9-1رمز جاودانگی

اکثر شاعران ،مرگ در راه وطن را بوا رنوگ سورز ،تعبيور مويکننود؛ اموا از آنجوايي کوه گرموارودي و
درويش مرگ سرز را ،مقدّمهاي براي زندگي جاويد ميدانند ،براي تعبيور از ايون گونوه مورگ ،رنوگ
سبل را برميگلينند .در مجموعة خطّ خون گامي تقابو رنوگمواي سورز و سوبل ،بيوانگر چنوين مودفي
است:
خوشا که روزي سرز بميرم و سبل بورآي ... /آه اي سوبل! اي سوبل سورز! (موسووي گرموارودي:1969 ،
.)33
گرمارودي ،سرز و سبل را در اين ابيات ،نمادي از امام حسين (ع) دانسته است .رنگ سبل ،اشاره بوه
حيات جاويد شهيد بوده و سرخي ،نمادي از شهادت و نشانهاي از سرور و شوادابي شوهيد از رسويدن بوه
آن است ،زيرا سرخي چهره ،نشان از رضايت کام انسان در پيشگاه محبوب دارد.

ک اخضوراقاً اسلعوسً رموف ک رول َال (درويوش :)331 :1313 ،موا از توو (مورگ در راه وطون) بوه عنوووان يوک
ََنف زَذکر َ
سرسبولي کوه از مور خوونوي سرچشمه ميگيرد ،ياد ميکني .

درويش در قصيدة «زشوید األق »که در مورد ف سطين سروده ،باز م دو رنگ سرز و سوبل را بوراي بيوان
چنين مقصودي در کنار م ميآورد:

ك ،و ر
ر
ر
عدي؟/
َسیر َدر األَق !ُّ /
أي زشید َسیَمشي َعلَى وَطن َ َ

اَحوراق احلرَوسق  /روذا زَ رش ر
ر
ر
ویدي (مموان:
َ َ
رذا اخض َراق الَ َدى َد َ

 :)112اي زمين! اي سرور من! بعد از من ،چه سرودي در پهنة توو راه خوامود رفوت؟  ...ايون سرسوبلي زموان و
سرخي سنگ است اين سرود من است.

در اين قطعه شعر ،سرسبلي زمان که نشانة اميد به آيندهاي است که در آن زندگي توومم بوا صو

و

صفا برقرار ميشود ،ممراه و مالزم با سنگ سرز آمده ،يعني سونگي کوه بوا خوون اشوغالگران غاصوج،
سرز شده است .به عبارت بهتر ،منظور شاعر اين است که براي رسويدن بوه آزادي و حيوات و آراموش،
چارهاي نيست جل اينكه بايد با سادهترين ابلار جنگي مبارزه کرد.

درويش در سروده «اَری رال َمش » بار ديگر از کنار م آوردن اين دو رنگ ،چنين مدفي را دنبال ميکند:

إغتَ رسلری یس رالمش ورلَازری /لریالَد فری ال َّم رف العرور ری زَو َهسق /أح ر
سصرکمَ :سهرالً أَد َتریلَ /دأَسَُلکم ،شسرداً أد شهیدَ /متَی هَف ررجوا َ
َ
َ َ
َ ََ
ض َر  /أََحََر (ممان :)292 :اي دمشق با خون من خودت را شستشو بده تا در زمان
اال إلَی الَسء /أَخ َ
َع رف النَّه ررَ ،حتَّی أَع َ
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عربي ،روز متولّد شود من شما را محاصره ميکن (بوه حالوت) کشونده يوا کشوته شوده و از شوما مويپرسو (بوه
صورت) بيننده يا ديده شده چه موقع از آب خارم ميشويد تا به سوي آب برگردم سبل ،سرز.
 .7-9-1نماد غرور و سرافرازی

گامي اين دو شاعر ،غ بة رنگ سرز بر رنگ سبل را نشانة غرور و سرافرازي دانستهانود .گرموارودي در
«محبوبة شج» (محبوبة شج :نام گ ي است که شج ميشكفد و بوي خوشي دارد ).در ايون زمينوه چنوين
ميسرايد:
کدام افراي جنگ ي /با آرامش سبل /و غرور سبل /تنها ،بر دامنة سرافرازترين کوه /مغرورتر از من اسوت/
که من در سوگ سرز تو؟ (موسوي گرمارودي)111 :1972 ،
در اين ابيات ،سبل و سرز ،نماد غرور معرّفي شده ،امّا سرخي بر سبلي غ به نموده است ،زيرا قرمول،
نيروي اراده را به وجود ميآورد که اين نيرو خوامان عم و کارآيي اسوت و بيوان مويکنود کوه سورز
نشانة تأثير اراده است در حاليکه سبل ،مظهر انعطافپذيري اراده مويباشود .بوراي اطّوالع بيشوتر (نوک:
ع ياکبرزاده )71 :1971 ،و (لوشر)16 :1916 ،
درويش نيل در قصيدة «الوا اسزوس» از غ بة رنگ سرز بر رنوگ سوبل ،بوراي ابوراز غورور و سورب ندي
خويش بهره برده است:

رخلری َالمیالَسفا ر ُّ ر
ر
رر ر ر ر ر
ضسء! (درويش :)313 :1313 ،خونِ
صد رق ال َف َ
َ
سسء /خلیف زداً للَنَس ر اخلض رر فی َ
ک الفتَةَ الطغس إلَی الَ َ
ريخته شدهام را به عنوان پوالکاردي تا غوروب رموا کن آن را به عنوان شبنمي براي کوهمواي سرسوبل در وسوط
آسمان رما کن.

ممو در سرودة «زشید إلی األخضر» چنين ميگويد:

َخضر الطسلرع فری مع ررَک رة األَلاا  /فَلتوا ر
َخضر لَا َ النوس رق َداألق َ َدعم َور ُّ
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رنگ سبل درخشنده در نبرد رنگما مستي ...پس اي سبل! رنگ سرز آتش و زمين و عمر شهيدان را ادامه بده.

تقاب رنگماي سبل با سرز در اين قطعة شعري ،باعوث نووعي آشوناييزدايوي شوده اسوت؛ چراکوه
شاعر ،سرخي را بر سبلي غ به داده زيرا منشأ سبل بودن را سرخي خون دانسته است.
نتيجه
 .1اين پهومش نشان داد که گستردهترين حوزة نمادپردازيماي رنگ ،جامعه و فضاي حاک بر روزگار شاعران
و تجربهماي سياسي و اجتماعي آنان است که از آن مي توان به عنوان بارزترين خصيصة شعري نسبت بوه مقولوة
رنگ نام برد .آرمانگرايي (ايدهآليس ) حاک بر جهانبيني گرمارودي و درويوش از يوک سوو و آزاده بوودن و
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وابسته نبودن آنها به طبقات خاص از سويي ديگر ،آنان را سخت ،نسبت به جامعة خود مسئول بار آورده اسوت؛
لذا براي خويشتن رسالتي اجتماعي قائ شده و در برابر مر ظ و بيعدالتي و نابساماني ،سوكوت را شكسوتند و
نداي اعتراضآميل خويش را به زبوان نموادين رنگ خصوصاً دو رنگ سرز و سبول ،بيان کردهاند.
 .3بسامد رنگ قرمل و صفات تداعيکنندة آن در اشعار گرمارودي ،کامالً مشهود است .رنگ قرمل در شعر وي
 که حاکي از عالقه ،بينش ديني و ايدئولوژي مذمبي و انقالبي اوست  -نشانة تماي انسان به داشتن زندگي پرجنج و جوم است و زندگاني سرشار از مبارزة گرمارودي خوود مبويّن مموين نكتوه اسوت؛ بوه عبوارت ديگور،
گرمارودي با انتخاب رنگ قرمل ،تماي خويش را به ميجان و انگيلم و شورم ،نشان ميدمود .عوام ي کوه در
سرودهماي دوران ست شامي او ،باعث دستگيري و به زندان افتادن چندين بارةوي در آن روزگار گرديد .رنگ
سبل نيل با تمام بنمايهماي ديني و فرمنگي خويش در اشعار گرمارودي حضور دارد و نمادي از آرامش ،حيوات
و جاودانگي و گاه نماد تقدّ

و پاکي است.

در شعر درويش ،رنگ سرز ،عشق به ف سطين و م ّتش را تج ّي داده ،رمل شهادت ،فوداکاري و ايثوار در راه
آزادي است .امّا با اينكه رنگ قرمل در ادبيّات ،خصوصاً ادبيّات انقالبي و حماسي ،رنگ مهومياست و جوايگاه
وانيوي دارد ،در شعر محموود درويش ع يرغو روحيّوة انقوالبيام ،موورد بيتووجّهي واقوع گرديوده و کمتور
بدان پرداخته شده است .در اشعار درويش ،رنگ سبل ،نماد اميد ،آزاديط بي ،حيات و حرکت بوده و عشق بوه
ف سطين و م ّت مبارزم را به تصوير ميکشد و بيشترين کاربرد را در ميان رنگما به خود اختصاص داده است.
عالوه بر اينها اين پهومش نشان داد که گرايش ايون دو شواعر بوه ادبيّوات پايوداري ،شوبامتمواي زيوادي را در
تصويرپردازيماي رنگين اين دو شاعر موجج شده است.

یادداشتها
( )1ادبيّات پايداري ،نوعي از ادبيّات م تلم (متعهّد) اسوت کوه از طورف موردم و پيشوروان فكوري جامعوه در برابور عوامو
تهديدکنندة حيات مادّي و معنويآنها ،به وجود ميآيود و مودفش ج ووگيري از انحوراف در ادبيّوات ،شوكوفايي و تكامو
تدريجي آن است( .بصيري)36 :1911 ،
دو ادبيات کهن فارسي و عربي در ک ّيّت خود ،مر نوع و گونة ادبي را آزموودهانود بوه مموين دليو  ،وقتويکوه صوحبت از
ادبيّات مقاومت يا پايداري به عنوان يک نوع خاصّ ادبي به ميان ميآيد ،بيترديد ،در شك ک ّوي و عوامّ خوود ،در متوون
ادبي اين دو زبان از گذشته تا به حال وجود داشته و در جاي جاي آنها ،گاه به شك معموولي و گواه بوه اشوكال برجسوته،
خود را به نمايش ميگذارد .براي اطالع بيشتر نک( :محسنينيا)121–149 :1911 ،
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کتابنامه
الف .کتابها
 .1اسالميندوشن ،محمّد ع ي ()1974؛ جام جهانبين (در زمينة نقدادبی و ادبيّات تطبيقی) ،چاپ شش  ،تهوران:
گ شن.
 .3بصيري ،محمد صادق ()1911؛ سير تحليلی شعر مقاومت در ادبيّات فارسی ،م  ،1کرمان :دانشگاه شهيد بامنر.
 .3درويش ،حممود ()9191؛ الیاا  ،الطبعة الثالثة ،بریوت:دار العودة.

حممد هزاع ()8009؛ اللا دالالالهف فی الشعر ،الطبعة األولی ،اردن :دار احلامد للنشر والتوزيع.
 .4الزواهرة ،ظاهر ّ
 .2شفيعيکدکني ،محمّدرضا ()1911؛ صور خيال در شعر فارسی ،چاپ مشت  ،تهران :انتشارات آگاه.
 .6عصفور ،جابر ()8003؛ الناد األاليب ،الطبعة األولی ،بریوت :دار الکتاب.
 .7ع ياکبرزاده ،مهدي ()1971؛ رنگ و تربيت ،چاپ دوّم ،تهران :انتشارات ميشا.
 .1لوشر ،ماکس ()1916؛ روانشناسی رنگها ،ترجمه :ويدا ابيزاده ،چاپ اوّل ،تهران :نشر در .
 .3محمّد حمدان ،احمد عبداهلل ()3331؛ الالال األلاا ي شعر ز اق نوسي ،پاياننامة کارشناسيارشد ،استاد رامنما
يحيي جبر ،ف سطين :دانشگاه النّجاو الوطني.
 .13موسوي گرمارودي ،سيّد ع ي ()1921؛ در سایه سار نخل والیت ،چاپ اوّل ،تهران :نشر فرمنگ اسالمي.
)1969( --------------------.11؛ خطّ خون ،چاپ اوّل ،تهران :انتشارات زوّار.
)1972( -------------------- .13؛ گزیدة اشعار ،گلينش و پيشگفتار :بهاءالدّين خرّمشامي ،چواپ اوّل،
تهران :انتشارات مرواريد.

ب .مجلّهها
 .19بهاري اردشيري ،عباسع ي و طيبه سيفي ()1911؛ « نقد و تح ي دو رنگ سورز و سوبل در اشوعار بودر شواکر
السياب» ،فصلنامة علمی تخصّصی ویژة زبان و ادبيّات عرب ،سال اوّل ،شمارة  ،3صص .97-33
 .14حسنلي ،کواوو

و مصوطفي صوديقي ()1913؛ «تح يو

رنوگ در سورودهمواي سوهراب سوپهري» ،نشـریة

دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،دورة جديد ،شمارة ( 19پياپي ،)13صص .139-61

 .95زغريت ،،االتتد ()8005؛ «األستا التوا عی لمال تات اللّتتون عتی الشتتعر» ،الوة حالیوس الو اث ،العتتدد  ،3صت

-19

.93
 .16سيفي ،طيّبه و نرگس انصاري ()1913؛ «دنلتماي نمادين رنگ سبل در شعر عبدالمعطي حجوازي» ،مجلّـة
زبان و ادبيّات عربی ،دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی دانشگاه مشهد ،شماره  ،162صص .71-43

 .91عق ل ،جهاد ()8009؛ «مدال إلی األلوان عی الشعر» ،الة الا ف األاليب ،العدد  ،368ص

.939-988
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 .11قائمي ،مرتضي و مجيد صمدي ()1913؛ «بررسوي کواربرد رنوگموا در تصوويرپردازي محموود درويوش از
مقاومت ف سطين» ،نشریة ادبيّات پایداری ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،شمارة  ،3صص .317-361

 .13قاس

زاده ،سيّد ع ي و ناصور نيكوبخوت ()1913؛ «روانشناسوي رنوگ در اشوعار سوهراب سوپهري» ،فصـلنامة

پژوهشهای ادبی ،شمارة  ،3صص .126-142

 .33محسنينيا ،ناصر ()1911؛ «مباني ادبيّات مقاومت معاصر ايران و عورب» ،نشریة ادبيات پایداری دانشگاه شهيد

باهنر کرمان ،شماره اول ،صص .121-149

 .31نظري منظّ  ،مادي ()1913؛ «ادبيّات تطبيقي :تعري

و زمينهماي پهومش» ،نشریة ادبيّات تطبيقـی دانشـکدة

ادبيّات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،دورة جديد ،سال اوّل ،شمارة  ،3صص .397-331
 .33نوروزي ،يعقوب ()1913؛ «در شهر خيال شوهريار» ،مجلّة سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهـار ادب) ،شومارة
 ،13صص .143-131
 .39نيكوبخت ،ناصر و سيّد ع ي قاس زاده ()1914؛ «زمينه ماي نمادين رنگ در شعر معاصر (بوا تكيوه بور اشوعار
نيما ،سپهري و موسوي گرموارودي)» ،نشریة دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی دانشـگاه شـهيد بـاهنر کرمـان ،دورة
جديد ،شمارة ( 11پياپي  ،)12صص .393-333
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القاسة ماسقزة للا األَحر داألخضر ي هصایر أشعسق کرمسقدالي دمماال القدیش

*

َییی معردا

أستاذ مشارک يف سم اللّغة العرب ة وآداهبا ،جامعة رازی

پیمس صسحلي

أستاذ مساعد يف سم اللّغة العرب ة وآداهبا ،جامعة إيالم

اللخص

الستةريّة .کتا کانت ،نظترة
حظّي اللّون کأبرز العناصتر اسسوستة باهتمتام اانستان منتم أ تدم األزمنتة وأثتر يف نفست بنفتوذو وه منتت ّ
ّ
الشتتعراإ إلتتی اللّتتون أعم ت وأنصتتع وأغنتتی معنت عتی أاتتمنا علتتی عا قنتتا البةتتل يف دور ومکانتتة اللّتتون األا تتر واأل تتر يف صتتوير
ّ
الش تتاعري الب تتارزي يف تتا أدب اکقاوم تتة حمم تتود دروي تتش وگرم تتارود
الس است تّة وااجتماعّ تتة والثّقاعّ تتة وال ّدينّ تتة ل تتدی ّ
الق تتايا ّ
وصتتل إل هتتا يف غ تتون البةتتل هتتو أن اللّتتون األ تتر
بااعتمتتاد علتتی اکنتتاهت اکتّبعتتة يف األدب اکقتتارن ومت أهت ّتم النّتتتاتت الّتتتی اّ التّ ّ
الشتاعر گرمتارود أصتد
لدی گرمارود يؤشر غالباع ما علی رغبة اانسان إلی احل تاة اکل ةتة باحل ويّتة وال ّدينام کّتة وکانت ،ح تاة ّ
مثا علی هما التّعل کما أن اللون األا ر يرمتز عنتدو إلتی اوتدوإ والطّمأن نتة وا لتود يف احل تاة و تد يرمتز إلتی القداستة والت اإة.
جیسداللّون األ ر عی شعرحممود درويش احلب لفلستط وشتعبها ويرمتز إلتی معتاإل ااستشتهاد والفتداإ والتّ تة ة يف ستب ل
ب نما ّ
احلريّتة والتّعتتابه علتتی تّة علستتط وشتتعبها
احلريتّتة کمتا ثّتتل لتتون األا تر يف ر يتت األمتل واحل تتاة واانتفالتتة والتّطلّتع إلتتی ّ
ن تل ّ

الشتتاعري إلتتی األدب النّ تتا ّأدی إلتتی اکزيتتد م ت الت ّترو اکش ت کة حتتو رمزيّتتة اللّتتون
اکنالتتل .آاتتماع بنظتتر ااعتبتتار أ ّن انتمتتاإ ّ
عندمها.
الکلمووس الدلیلیووة :ستّد علتتي موستتو گرمتتارود  ،حممتتود درويتتش ،التّصتتوير ،رمزيتّتة اللّتتون ،اللّتتون األ تتر ،اللّتتون األا تتر ،األدب
اکقارن.
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