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 . پيشگفتار9

 مواي درونوي آن راگيورد توا ارزمي بوه کوار مويماي حسّشاعر معاصر، گامي رنگ را به خاطر زيبايي

خود قورار  توجّهضع ما را موسازد و زماني م  از اين مراح  پا فراتر نهاده و مفامي  نمادين رنگپديدار 

 ماي درخشان به صورت نماد به تصوير کشد. دمد تا از اين راه، تفكّرات خويش را به کمک رنگمي

و « خوود»اي از ، دست يافتن بوه شوناخت توازهشاعران اومانيست فامداترين از آنجا که امروزه مه 

ويش، از آن يواري جويود، رنوگ مط وب خو ق بخشيدن به آرمانِاست تا انسان بتواند براي تحقّ« جهان»

ترين عناصر در اين شناسايي باشد. مر انساني متأثّر از محيط طبيعي خويش اسوت و تواند يكي از مه مي

ورزد و از رنگي ديگر، متنفّور اسوت و خود به رنگي خاص، عشق مي ديشةوبسته به روحيه يا مس ک و ان

نمايود. بوه طوور ک ّوي گوري مويتار و نوشوتار او ج ووهانعكا  اين تماي  يا تنافر، ممواره در اعمال، گف

زدة افراد دارنود. انسوان م تهوج و آشووبت دمي شخصيّت و شك ما، تأثير عميقي در روند خالقيّرنگ

شواعرِ اموروز، »بورد. خويش، به رنوگ پنواه موي رفتةنشاط از دست گرداندن آرامش ومعاصر، جهت باز

موا ما و زشتيبرد. او زيبايياي است که در آن به سر ميجامعهماي زندگي خويش و راويِ صادق لحظه

چنوين اسوت کوه شوعر رنگوين اموروز کشود و دست، در اشعار خود به تصووير موياشي زبَررا ممچون نقّ

 .(141: 3339)عصفور،  «ما و حوادث عصر اوستاعر وانسانات شروحيّ ةخالف شعر ديروز، آيينبر

در شعر معاصور، از مسوائ  ترين بستر نمادين رنگ يک، گستردهبرخالف سير گرايش شاعران کالس

گيورد و از آنجوا کوه شواعر از شوعر، بوه عنووان اجتماعي و حوادث حاک  بر جامعه نشأت موي سياسي و

به منظور رسيدن به امداف سياسي و اجتمواعي اسوتفاده  حتّيابلاري براي بيان عقايد و احساسات خود و 

ما در ت شاعر معاصر، مستقيماً با گلينش رنگئ  سياسي و اجتماعي در شخصيّکند، لذا تأثيرات مسامي

کوشوند توا بوا اساساً نگاه شاعران معاصر، جنبشي از درون به بيرون اسوت؛ يعنوي آنوان موي .ارتباط است

ات شخصوي رات ذمنوي و روحيّواستفاده از عناصر عيني چون طبيعت و محيط پيرامون، بوه توداعي تصووّ

ت ادراک کيفيّو موا نيسوت، ب كوه زاييودةياء و پديودهت بيرونوي اشوما، کيفيّرنگ»که د، چراخود بپردازن

نقوش مووثّري  ،( رنگ از عناصري است که در آفرينش تصوير شاعرانه41: 1916)لوشر، «. ماستانسان

حورّک ماي پويوا و متتواند در سواخت تشوبيهات و اسوتعارهما ميمنرمندانه ازرنگ ارد. شاعر با استفادةد

بينوايي افوراد را بوراي بهتور بوه تصووير کشويدن خيوانت شواعرانه، تحريوک  ما، حسّگام بردارد. رنگ

موا از بيوان آن شوند تا به مخاطج، سوخناني را بگوينود کوه واژهد و گاه به عنوان زبان، عام ي ميکننمي

صور رنوگ بوه عنوووان مسو ّ  اسووت عن»گويود: در ايوون زمينوه مي (171: 1911) کودکنيناتواننود. شوفيعي
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ترين ايّوام، اي دارد و از قديميمحسوسات انساني در تصويرماي شاعرانه سه  عمده ترين حوزةگسترده

ما در غير مورد طبيعوي خوود در زبوان وجوود ماي خاصي از رمگذر توسعه دادن رنگمجازما و استعاره

آينود، بوا صوفتي کوه از صوفات ميبينوايي درن که بسياري از امور معنوي کوه بوه حوسّاست، چنانداشته 

 « .اندهشدماست، نشان داده ميرنگ

موا آموده ماست. در روانشناسي رنگتأثير فيليولوژيک رنگ رنگي معنايي رواني دارد که نتيجة مر

قرمل، يعني للوم به دست آوردن نتايج مورد نظر و کسج کاميابي و محرّک اراده براي پيوروزي » است:

شوود.   ميرا شام -ي بوّل انقالحلم و تا خيرفته تايالت جنسي گاز تم -ر زندگي ماي شوشك  و تمام

 «فورد اسوت پوذيري ارادةانعطاف که رنگ سبل، مظهر، در حالي«قدرت اراده»يا  «تأثير اراده»قرمل، يعني 

 .(71: 1971زاده، اکبر)ع ي

مواي سورز و سوبل و ي نموادين رنوگموابه اين مقدمه، اين پهومش بور آن اسوت توا دنلوت توجّهبا 

د ع ي موسوي گرمارودي و محمود درويش مورد بررسي قورار ماي کاربرد آن دو را در شعر سيّزيبايي

 دمد و تالم نموده تا پاسخگوي سؤانت زير باشد:

مواي سورز و ماي خويش با استفاده از تعام  و تقابو  رنوگگرمارودي و درويش در تصويرپردازي .1

 اند؟کردهميمدافي را دنبال سبل چه ا

ماي اين دو شاعر با اسوتفاده از مايي ميان تصويرپردازيپايداري توانسته شبامت ادبيّاتآيا گرايش به  .3

 ماي مذکور ايجاد نمايد؟رنگ

ما در شعر شاعران معاصر، تحقيقات زيوادي صوورت گرفتوه چگونگي و ع   کاربرد رنگ در زمينة

(، از کواوو  1913« )راب سوپهريماي سوهتح ي  رنگ در سروده»ماي به مقالهتوان از جم ه مي ،است

کوه نويسوندگان زاده، د ع ي قاسو (، از سي1913ّ« )روانشناسي رنگ در اشعار سهراب سپهري» لي،حسن

ماي مخت و  بررسي کاربرد رنگحانت روحي و رواني اين شاعر رابا اند مذکور، قصد داشته ةدو مقال

ماي نموادين رنوگ در شوعر معاصور )بوا تكيوه بور اشوعار نيموا، سوپهري و زمينه»في کنند،معرّيودر اشعار 

مواي مايي را که رنوگاين مقاله ابتدا دنلت نويسندة (، از ناصر نيكوبخت،1914« )موسوي گرمارودي(

از سوه شواعر  ي رامخت   از لحات روانشناسي دارنود موورد بررسوي قورار داده و سوپس شووامدي شوعر

« نقد و تح ي  دو رنوگ سورز و سوبل در اشوعار بودر شواکر السوياب» در اين زمينه آورده است. ،کورمذ

« مواي نموادين رنوگ سوبل در شوعر عبودالمعطي حجوازيدنلت»(، از عباسع ي بهاري اردشيري، 1911)
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در شوهر » کنود.في کار اين دو نويسنده، کفايت ميعنوان اين دو مقاله براي معرّ ه سيفي،بّ(، از طي1913)

 - سياسويمذکور گريلي به ع و  نويسنده در بخشي از مقالة (، از يعقوب نوروزي،1913« )خيال شهريار

موا در تصوويرپردازي بررسي کاربرد رنگ»ما در شعر شهريار داشته است. کاربرد برخي رنگاجتماعي 

يول خوود معورّف عنووان ايون مقالوه ن(، از مرتضوي قوائمي، 1913« )محمود درويش از مقاوموت ف سوطين

 جلمسلیوس  ي ياألسوس  الواا ع»( از جهاد عقي ، 3331) «عرالش و مدخل إلی األلواا  ي»عم كرد صاحج آن است. 
در  ،ظوسرر ممود رو ال ال دارور (، نوشوتة3331) الشوعر الل وا  دالالالهوف يزغريت، کتواب  ( از خالد3332« )عرالش  

عربوي، سوخن گفتوه شوده و  شعرما در نمادين رنگ مايي در مورد دنلتاخير، به طور ک ّ سه پهومش

عنووان (، 3331« )شوعر زو اق  نوسي الالال  األلواا  ي» د از شواعران عورب آورده شوده اسوت.شووامدي متعودّ

ماي مخت و  است که نويسنده در آن به دنلت د حمدانارشد از احمد عبداهلل محمّکارشناسي  نامةپايان

 در شعر قباني پرداخته است. ماي مخت  اربرد رنگک سياسي، اجتماعي و روانشناسي

فارسي و عربوي  ماي گوناگوني که دو شاعر برجستةگاز ميان رن نًتا اوّ در اين پهومش تالم شده

اند، دو رنگ سرز و سبل، از لحات تعام  و تقاب ي که با يعني موسوي گرمارودي و درويش به کار برده

ثانيواً از ايون طريوق بيوان شوود کوه  کنكام قرار گيرد.بررسي و مورد م  در تصويرپردازي آنان دارند، 

تا چوه انودازه باعوث شوده کوه افكوار و  (1)استبدادستيلي اين دو شاعر و گرايش آنان به ادبيات پايداري

 .باشدماي آنان به يكديگر نلديک انديشه

تالم شده است توا ، تماي ادبيّات تطبيقي انجام گرفته اسکه براسا  چارچوبپهومش حاضر، در 

 گرموارودي و درويوش دو شواعر برجسوتة ار رفتوه در اشوعاربكوماي سورز و سوبل اي ميان رنگمقايسه

، ع و  و عوامو  کاربرد اين دو نوع رنگودر اشوعار آن دو مايزيباييمعاصر، انجام دمد تا ضمن بررسي 

 اين به کارگيري را مورد کندوکاو قرار دمد.

 . پردازش تحليلی موضوع1

 رنگ در دیوان گرمارودی و درویشکاربرد . 1-9

مواي ادپردازيوترين مدف گرمارودي در استفاده از مفوامي  و مضوامين دينوي و نموقب  از انقالب، مه 

کوه حكومت بود. در حوالي عدالتيرنگين، امداف سياسي و اجتماعي و برآوردن فرياد اعتراض ع يه بي

گوسوازي بوراي موا و الاز ايثوارگري دفاعالب، بيشتر در خدمت ماي نمادين وي پس از انقتصويرسازي

اشوعار  موا دربديهي است که بيشتر بسترماي نموادين رنوگ ،بنابراين؛ حقايق بود قشر عظي  جوانان تشنة

گرايي مذمبي و ديني از آرمانماي ديني و فرمنگي وي مايه بگيرد. از آنجايي که مايهگرمارودي، از بن
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دمود و روشون اسوت کوه دينوي شوك  موي ةحماسو را ممحور اغ ج اشوعار ،اوست ماي فكريدغدغه

 به تناسج چنين نگرشي باشد. ي،ما دراشعار وگلينش و ترکيج رنگ

ال ودر مورد محموود درويوش نيول بايود گفوت کوه يكوي از عناصور موؤثّر در زيبوايي اشوعار وي خيو

گاه مهو  و ممتوازي دارد. او بوراي بيوان خيلد. رنگ در شعر او جايما برمياي است که از رنگگسترده

در ديووان او حودود بيسوت »گيرد. مقصود خود، رنگ را در اشكال رملي، کنايي و استعاري به کار مي

 (317-361: 1913قائمي، نک: ) ع بيشترالبراي اطّ« اتش ذکر گرديده است.بار اين رنگ و مشتقّ

ل در تعام  و تقاب  آن دو با يكديگر در ديووان ماي سرز و سبماي نمادين رنگاينک به بررسي دنلت

 شود:گرمارودي و درويش پرداخته مي

 حيات شهادت الزمة. 1-9-9
دار اسوت. گويوا وي بوا چنوين کوامالً معنوا - خودآگاه يا ناخودآگواه - گرماروديدر اشعار  سرزرنگ 

در اشوعار  توجّوه قاب  ةنكت. ل استر و تحوّيبراي تغي ،قوي خود ةي  و ارادتمانشان دادن چينشي، در پي 

شناسي بسويار مهو  است که از لحات روان -صداقتنماد آرامش و -به رنگ آبي  توجّهطرد يا عدم  وي،

خوردن يا اختالل در آرامش اسوت و معموونً  برم  ةنشان ،است. روانشناسان معتقدند که طرد رنگ آبي

عم وي کوه بوه عنووان نيواز بوه  ،پردازنودبه جبران اين اختالل موي سرز، مايي به کمک رنگچنين انسان

شور و شوق انقالبي، ميجانات ناشي از مبوارزه  که روشن است(76: 1916لوشر، )شود. معنا مي ،کمحرّ

آميول ماي اغراقمحوري، الگوسازيگريلي ناشي از غربماي تهاج  فرمنگي و مويتبا تبامي، دغدغه

ود و واد نمووارودي ايجوورمووجوان روحوي را درگمي روز شور ووماي بهوه زمينوه و ممومم ،مكاتج غربي

 بيشوترين نقوش را در ،رنوگ سورزاز آنجوا کوه  .تاسون ممين بيونش خود مبيّ ،ي به رنگ آبيتوجّهبي

ل از ايون عهوده دارد، گرموارودي نيو ر  رابات انقالب و دفاع مقدّمضامين ادبيّبا شعرماي  تصويرسازي

پراکنود و را مي« شوهادت»و « شوهيد»گيورد، بووي جا رنگ سرز را بهكوار ميقاعده مستثني نيست و مر

بهوره  کوه رنوگ زنودگي اسوت نيول سوبل از رنوگ دار شدن چنين مرگي، در کنار رنگ سرز،معنابراي 

 د.  برمي

 (67: 1921)گرمارودي،  چون ريوا  /و سبل برآي  /که سرز بميرم/ يخوشا روز

سوبل »کوه از عبوارت کنوايي « زنوده شودن»در کنوار مفهووم « ريووا »کاربرد واژه  در اين تصويرسازي،

ايون  ندةکنسرز و سبل، نمودار ساخته و بيان زيبايي را در تقاب  دو رنگ شود، ج وةفهميده مي« برآمدن

 آورد.مسأله است که شهادت، حيات واقعي را به دنبال خود مي



 1931 پاييل، 7وّم، شمارة نامة ادبيّات تطبيقي، سال دکاوم/ 133

 

آن حيوات  د کوه نتيجوةدانواي مويماي سرز را رمول مقاوموت و مبوارزهماي سبل و نلهدرويش نيل سنب 

 گويد:دوباره است. وي از زبان يک مبارز در راه وطن چنين مي

َا ر نَ ح/ زَرر  ال  الَننفسَج، فها ياا َعَلی َ بر ال َهَضع   ََوع اا َعلَوی / احل ب ر طنی ی ذَک رر  الَاَهی ِبر َع سونسوَل / التَّوسوا  َسون نَل أدازروفر  َد
َد ، د  وَد عَض شواسق  اوَخضراَء إ  د جر ماي بنفشه قورار گ  ر منور روي قبوب :(69: 1313)درويش،  لنُّعموس  إ  د جر

ادآور ودن آن يووعشق، قبو  از سور رسيو شخص مرده را به مرگِ کنندگان است وندميد، چراکه آن گ ِ سقوط

 سبل رنگ و تعدادي نله پيدا شد، قرار دميد. شود. بر روي اين تابوت، اگر مفت خوشةمي

( و بيوانگر ايون 113: 3333رمل خيلم و حاص خيلي است. )المساوي،  «شاسق  النُّعموس »ت در اين ابيا

 انگيلد.است که خون شهيدان راه وطن، انقالب و خيلشي را در مردم براي رسيدن به آزادي برمي

در اينجا سبل، رمل زندگي؛ و آتش، رمل جنگ و مبارزه است و معني آن اين است که با سرز شدن )در 

 آورد.ن غ تيدن( در راه وطن، سرسبلي و زندگي، دوباره به آن روي ميخو

 عشق به وطن. 1-9-1

 انهشوقازنودگي ع از خود، بوهاي ويهه توجّه ماي سرز و سبل،با کنار م  آوردن رنگگرمارودي اصونً 

 :دمدنشان مي

 /صواحبدنن ةسوين و در/ بوردميفرو/ قمواي رنگارنوگ عشودر خ / موا رادل /ت استرنگرز محبّ/ نله

 (11: 1972)موسوي گرمارودي،  ماي سبلعشق /ماي سرزعشق/ گذاردميباز

یامیوس  جور  » رمل عشق اسوت، در ايون ابيوات کوه برگرفتوه از قصويدةما تاغ ج م ّ ادبيّاتگ  سرز در 
 آن را در مورد وطن سروده، سرز رمل عشق و ايثار نسبت به وطن است.  شيدرو است و «فلسطینی

َر  / َد َلو ر احلَموَراء / زَروَر ر یَع الَعسَلَر الَال واالر فرینوس/ یس قَور یَف الَعسَلَر ال نَهسقر فریَنسَخرر یس  ََ اي پواييلِ : (943: 1313)درويوش،  َشو

 گ  من سرز رنگ است و ق ب  درخت است. د شده در ما،اي بهار متولّجهانِ فروپاشيده در ما، 

ماي سرز و سبل بوراي تعبيور از عشوق خوود بهوره باز م  از تعام  رنگ «يلَااالر ا  َوتَول اَک ير » ممو در قصيدة

 سرايد:برده و چنين مي

/ فَلَیعوووَ را َمووواهریَلَ  ووولُّ /     َأعوووَ را ورسحل وووب ر َعوووف َکََوووب  رر فریووور/ فَوووسقَهفرعر  ک  َ ر / یَوووس ياخلَنَوووسجر وووا / َدهَووووَار  اللَّیووول/  ير  يخ ضوووَرَ  اللَّیم 
عر  کنود پس بايد مرگ  به آن )عشوق( اعتوراف  به عشق اعتراف نكردم فوراً: (412)ممان:  سءر َموف یَوُه ا / لرن َکويَداهَّسر

 ور شو و توسعه پيدا کونو در شج شع ه ممة خنجرما در تو است پس ارتفاع بگير )قد بكش( اي سرسبلي ليمو

 آيند.براي گريه بر کساني که )نلد تو( مي
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ودن وي و در مقابو  آن، درخواسوت او از درختوان ليموو )رمول اعتراف مرگ سورز شواعر بوه عاشوق بو

 ي به اين سروده داده است.ف سطين(، براي سرسبل ماندن و قد کشيدن، زيبايي خاصّ

 ت سياهاعتراضی به حاکميّ. 1-9-3

 خون خطّمانند  بعضي از آنهافراواني برخوردارند. کاربرد و ع محتوايي تنوّ، از ماي گرمارودينوسروده

بوه نظور  .ن شواعر اسوتواب شهرت ايووت و از اسبصش ةاز آثار درخشان دم ،سار نخ  ونيتدر سايهو 

 ،مند آيينويعوشاعر در شعر موض ميشكني آن و پيشگاخط در ،خطّ خونار و اعتب شهرتبيشتر  آيدمي

 مشهورترين شوعر عاشوورايي توا زموان ،خطّ خونتوان گفت که . مياستويهه در گرايش عاشورايي ه ب

انقالبي و تواريخي شواعر  ،مرمون نگرم نوين ،بخشي از اين شهرت .ماي نوين بوده استخود در قالج

آن  آغاز و پايان ابتكاري و به خاطر مانودني به ويهه ،بدايع منري آن ةبه واقعه است و بخشي نيل به واسط

 ترين حووزةگستردهماي مثبت ديني خويش، ( رنگ سرز، با تمام مايه312: 1914باشد. )نيكوبخت، مي

ي، ايموان و گوامي نمواد دارد و رمول ايثوار، شوهادت، عشوق، شوادابسوروده دربورنمادين رنگ را در اين 

 سرايد:ساز امام حسين )ع( است. گرمارودي در اين زمينه چنين ميحرکت انسان

 سويرت کورد/ کوه فووم کوالم را درمو سوت  را بوي تنها نه نام يليد را شكسوت و ک موة /مرگ سرخت

/ و نوشوتارما/ ر پوسوت کشويده صوحرا نوشوتيبو /دنوريت را/ مايخون آيه /تو قرآن سرخي/ شكست

 (141: 1969)موسوي گرمارودي،  ماي سرزبا خوشه / اي شدملرعه

عاشوورا دنلوت دارنود. مورگ سورز،  مر دو به واقعوة« قرآن سرز»و « سرزمرگ »شعري،  در اين قطعة

ماي سرز، رمل شهداي دشوت کربالسوت، ماد امام حسين )ع( و خوشهنمادي از شهادت و قرآن سرز، ن

 زيرا از خون امام حسين )ع( درخت شهادت، سبل و بارور شد.

که درويش، آن را در شأن وطن سوروده، رنوگ سورز، اعتراضوي اسوت بوه  «لطس الس واألغنیة د » در قصيدة

 ت سياه:حاکميّ

َُق     اأَلغووسير دَ  َر / فووتَا مسهَوو  وروو ََ وو ووذ دقر الشَّ  َ وو  / َأزَرووَر  ير َک / َحووسَدَ  السُّوولطس   أ    اأَلغنریَووة  احلَمووَراء  َهووَر /    کسزَوول ر َأق ک 
ماي درخت مستند که اگر در زميني بميرنود در آوازما مانند تنه: (347: 1313)درويش،  / فَتَا ورسلنَّسقر ثَاقَ !َسفََینر 

پادشاه خواست تا آنها را زنوداني  تنددمند، آوازماي سرز رنگ مانند گدازه مسري شكوفه ميمر سرزمين ديگ

 کند که ناگهان با اين آتش، انقالبي روي داد.
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کنود، در مواي سورز، اخگرموايي مسوتند کوه سو طان آنهوا را زنوداني مويگويد ترانهوقتي شاعر مي

رکوب سوومتي كوه از سووي سوران حوردم کوقالبي مماي انا و سرودهوادموريواي دارد به فحقيقت اشاره

 گردد.مي

 سرسبزی سرخی الزمة. 1-9-3

اندن اسوت. گرموارودي در ايون زمينوه چنوين وسرسبل مو ةوامي سرخي، نزمور گواعوگاه اين دو شاز ديد

 گويد:مي

 (131: 1972)موسوي گرمارودي،  اي بهار سرز، برپا شو به باغ/ از حباب خون، برافروزان چراغ

يعني سرخي ايون شوهيد )در خوون غ تيودن( ؛ هار، رمل شهيد اندرزگو و سرخي نماد شهادت اوستب

ي از تصوويرماي نموادين شخصوي اباعث برگرداندن سرسبلي بهار به باغ شده اسوت. ايون مثوال، نمونوه

 گرمارودي است.

 ت:ماي سرز و سبل در کنار م  آمده اسدر اشعار محمود درويش نيل با چنين مدفي رنگ

ََحیَّة / کسَز  یسال َّیتا  کسز  الاقمسً َخضَراء غسوَة   نَی  : 1313)درويش،  / وررَکًة ََحَراءس فری الغ ردب/ َجَعَلتهَحنرینی/ إ َّ ََخسر

اي بوه برکوه راماي زيتون، پيوسته سرسبل بود اي محبوب من! پنجاه قربواني در منگوام غوروب، آنجنگ : (139

 سرز رنگ، مبدّل ساخت.

ت ف سوطين اشواره دارد ماي م ّاي سرز، باز م  به خونماي سرسبل زيتون به برکهي  شدن جنگ تبد

خوامنود بوا اموداي سورخي خوون خوود، کننود. آنهوا مويکه جان خود را در راه نجات ف سطين، فدا موي

 ماي زيتون )رمل آزادي ف سطين( را برگردانند.سرسبلي جنگ 

 تابيدن نور اميد. 1-9-5

مواي سورز و سوبل بوا يكوديگر بوراي تعبيور از زنوده شودن و ات اين دو شاعر، از تعام  رنوگگامي اوق

 گويد:  برند. گرمارودي در اين زمينه ميدرخشيدن نور اميد بهره مي

ري خونواب/ و / با نهرماي جواماي سرز/ با ميوهيا ثار اهلل/ آن باغ مينوي/ که تو در صحراي تفته کاشتي

 (123: 1972موسوي گرمارودي، ) ديد/ باغي ست که بايد با چش  عشق آن سروماي سبل دنور

 سرايد:و درويش در اين باره چنين مي

اق/ َدق َِبَّوس َهشوتری السَّومس/  /ک ن   َمصل اوسً َعَلی النَّسق!/ دَ مرف َغسوَةر ال َّیت ا / جسَء الصََّدی ع  لرلدَّ س َأقجر ی/ فَور ِبَّ : الهَنَهشر َأ  ا   لرلغ روس ر
س از باغ زيتون صدايي آمد و اين در حالي بود کوه مون : (113: 1313)درويش،  طفریء  رذا اخَلَشَب الضَّسقری!/ ه  ق ِبَّ
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گوي : زمين را حفر نكن! شايد بوه خانوه برگوردم و شوايد بر روي آتش به ص يج کشيده شده بودم، به کالغ مي

 ور را خاموم کند.آسمان بخوامد اين چوب شع ه

 مز جاودانگیر. 1-9-6

اموا از آنجوايي کوه گرموارودي و ؛ کننوداکثر شاعران، مرگ در راه وطن را بوا رنوگ سورز، تعبيور موي

دانند، براي تعبيور از ايون گونوه مورگ، رنوگ اي براي زندگي جاويد ميمهدرويش مرگ سرز را، مقدّ

نگر چنوين مودفي مواي سورز و سوبل، بيواگامي تقابو  رنوگ خطّ خون گلينند. در مجموعةسبل را برمي

 است:

: 1969...آه اي سوبل! اي سوبل سورز! )موسووي گرموارودي،  /خوشا که روزي سرز بميرم و سبل بورآي 

33.) 

گرمارودي، سرز و سبل را در اين ابيات، نمادي از امام حسين )ع( دانسته است. رنگ سبل، اشاره بوه 

سرور و شوادابي شوهيد از رسويدن بوه  اي ازحيات جاويد شهيد بوده و سرخي، نمادي از شهادت و نشانه

 آن است، زيرا سرخي چهره، نشان از رضايت کام  انسان در پيشگاه محبوب دارد.

و وان يوک وموا از توو )مورگ در راه وطون( بوه عنو: (331: 1313)درويوش،  ف ک ول ر اَل ََنف  َزذک ر َک اخضوراقاً اسلعوسً مر

 کني .گيرد، ياد ميي سرچشمه ميوونور خوه از مولي کوسرسب

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

 آورد: چنين مقصودي در کنار م  مي

ي َعَلى َوطنرَك، وَعدري؟/ أيُّ زشید  َسی رَد ر اأَلق ! ویدريَسَیمشر وسقَ / روذا َزشر ََ َراق  الََدى َداَحروَراق  احلر مموان: ) /     رذا اخضر

ايون سرسوبلي زموان و ...  اي زمين! اي سرور من! بعد از من، چه سرودي در پهنة توو راه خوامود رفوت؟: (112

 اين سرود من است. سرخي سنگ است

اي است که در آن زندگي توومم بوا صو   و اميد به آينده ن قطعه شعر، سرسبلي زمان که نشانةدر اي

نگ سرز آمده، يعني سونگي کوه بوا خوون اشوغالگران غاصوج، شود، ممراه و مالزم با سصفا برقرار مي

سرز شده است. به عبارت بهتر، منظور شاعر اين است که براي رسويدن بوه آزادي و حيوات و آراموش، 

 ترين ابلار جنگي مبارزه کرد. اي نيست جل اينكه بايد با سادهچاره

 کند: ال ميبدفي را دنن ماين دو رنگ، چني   آوردنبار ديگر از کنار م «َاری   الرَمش »درويش در سروده 

لری یَس الرَمش   ورَلازری ر ک م:  َسهرالً َأد  َتریل/ أ  ی ال ََّمفر الَعَروری ر زَوَهسق/ لری اَلد فر إغَتسر / َدَأسَُل ک م، شسرداً أد شهید/ َمَتی َهفررج واَ  َحسصر
تا در زمان ق با خون من خودت را شستشو بده اي دمش: (292)ممان:  ََحرَ / َأخَضَر / أَ َلی الَسءَعفر النَّهرر، َحتَّی َأع ااَل إ



 1931 پاييل، 7وّم، شمارة نامة ادبيّات تطبيقي، سال دکاوم/ 136

 

  )بوه پرسوو از شوما موي ن  )بوه حالوت( کشونده يوا کشوته شودهکمن شما را محاصره مي د شودعربي، روز متولّ

 سرز. شويد تا به سوي آب برگردم سبل،چه موقع از آب خارم مي صورت( بيننده يا ديده شده

 ور و سرافرازینماد غر. 1-9-7

انود. گرموارودي در غرور و سرافرازي دانسته گامي اين دو شاعر، غ بة رنگ سرز بر رنگ سبل را نشانة

در ايون زمينوه چنوين  شكفد و بوي خوشي دارد.(شج: نام گ ي است که شج مي محبوبة« )ة شجمحبوب»

 سرايد:مي

ز من اسوت/ / مغرورتر امنة سرافرازترين کوهو غرور سبل/ تنها، بر دا/ کدام افراي جنگ ي/ با آرامش سبل

 (111: 1972)موسوي گرمارودي،  که من در سوگ سرز تو؟

ا سرخي بر سبلي غ به نموده است، زيرا قرمول، في شده، امّدر اين ابيات، سبل و سرز، نماد غرور معرّ

کنود کوه سورز يآورد که اين نيرو خوامان عم  و کارآيي اسوت و بيوان مونيروي اراده را به وجود مي

: نوکالع بيشوتر )باشود. بوراي اطّوپذيري اراده مويکه سبل، مظهر انعطافنشانة تأثير اراده است در حالي

 (16: 1916( و )لوشر، 71: 1971زاده، اکبرع ي

رنگ سرز بر رنوگ سوبل، بوراي ابوراز غورور و سورب ندي  از غ بة «الوا  اسزوس» درويش نيل در قصيدة

 :خويش بهره برده است

ل ری الَ  َنسفرَتَة الطُّغس ر إَلی الََسسءالَسف اَک المیخر َر اً لرل ل ریفر زرد   خونِ: (313 :1313)درويش،   ر اخل ضرر فری َصدقر الَفَضسء!/ خر

مواي سرسوبل در وسوط براي کوهمي آن را به عنوان شبن ا کنوروب رموالکاردي تا غوعنوان پ ام را بهريخته شده

 آسمان رما کن.

 گويد:چنين مي «زشید إلی األخضر» ةدر سرودممو 

ل َأیوَُّهس اأَلخَضر  َلاَ  الن وسلرع  فری َمعررَکةر األَلَاا    أزَ  اأَلخَضر  الط س توو : (911)ممان:  قر َداألقَ  َدع موَر الشُّوَهداء/ فَلتو َااصر

 شهيدان را ادامه بده.پس اي سبل! رنگ سرز آتش و زمين و عمر  ما مستي...رنگ سبل درخشنده در نبرد رنگ

کوه چرا زدايوي شوده اسوت؛باعوث نووعي آشونايي شعري، ماي سبل با سرز در اين قطعة  رنگتقاب

 شاعر، سرخي را بر سبلي غ به داده زيرا منشأ سبل بودن را سرخي خون دانسته است.

 نتيجه

ضاي حاک  بر روزگار شاعران ماي رنگ، جامعه و فنمادپردازي ترين حوزةاين پهومش نشان داد که گسترده. 1

توان به عنوان بارزترين خصيصة شعري نسبت بوه مقولوة که از آن مي ان استماي سياسي و اجتماعي آنو تجربه

بيني گرمارودي و درويوش از يوک سوو و آزاده بوودن و آليس ( حاک  بر جهانگرايي )ايدهرنگ نام برد. آرمان
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 خود مسئول بار آورده اسوت؛ ه جامعةيي ديگر، آنان را سخت، نسبت بوابسته نبودن آنها به طبقات خاص از سو

ي، سوكوت را شكسوتند و عدالتي و نابسامانلذا براي خويشتن رسالتي اجتماعي قائ  شده و در برابر مر ظ   و بي

 اند. بيان کرده ل،وخصوصاً دو رنگ سرز و سب ادين رنگوان نموآميل خويش را به زبنداي اعتراض

 ويمشهود است. رنگ قرمل در شعر  کامالًدر اشعار گرمارودي، آن  ةکنندد رنگ قرمل و صفات تداعيبسام. 3

تماي  انسان به داشتن زندگي پر  ةنشان - تاوس از عالقه، بينش ديني و ايدئولوژي مذمبي و انقالبي حاکيکه  -

، بوه عبوارت ديگور؛ ه اسوتن مموين نكتوگرمارودي خوود مبويّ ةجنج و جوم است و زندگاني سرشار از مبارز

عوام ي کوه در  .دمودنشان مي، را به ميجان و انگيلم و شورمخويش تماي   ،انتخاب رنگ قرمل گرمارودي با

گرديد. رنگ در آن روزگار وي ةزندان افتادن چندين بار او، باعث دستگيري و بهشامي  دوران ست مايسروده

ويش در اشعار گرمارودي حضور دارد و نمادي از آرامش، حيوات ماي ديني و فرمنگي خمايهنيل با تمام بنسبل 

 و جاودانگي و گاه نماد تقدّ  و پاکي است.

تش را تج ّي داده، رمل شهادت، فوداکاري و ايثوار در راه رنگ سرز، عشق به ف سطين و م ّ درويش، در شعر

ايگاه واست و جميوي و حماسي، رنگ مهانقالب ادبيّات، خصوصاً ادبيّاتآزادي است. امّا با اينكه رنگ قرمل در 

ي واقوع گرديوده و کمتور تووجّهورد بيوام، مالبيوانق ةو  روحيّورغود درويش ع يوي دارد، در شعر محموواني

ط بي، حيات و حرکت بوده و عشق بوه نماد اميد، آزادي ،رنگ سبلدر اشعار درويش، بدان پرداخته شده است. 

 ما به خود اختصاص داده است.کشد و بيشترين کاربرد را در ميان رنگتصوير مي ت مبارزم را بهف سطين و م ّ
مواي زيوادي را در پايوداري، شوبامت ادبيّواتعالوه بر اينها اين پهومش نشان داد که گرايش ايون دو شواعر بوه 

 ماي رنگين اين دو شاعر موجج شده است.تصويرپردازي
 

 هایادداشت
طورف موردم و پيشوروان فكوري جامعوه در برابور عوامو   ادبيّات پايداري، نوعي از ادبيّات م تلم )متعهّد( اسوت کوه از( 1)

 ج ووگيري از انحوراف در ادبيّوات، شوكوفايي و تكامو  آيود و مودفشادّي و معنويآنها، به وجود ميتهديدکنندة حيات م

 (36: 1911تدريجي آن است. )بصيري، 

کوه صوحبت از وقتوي انود بوه مموين دليو ،نوع و گونة ادبي را آزمووده کهن فارسي و عربي در ک ّيّت خود، مر دو ادبيات

خوود، در متوون  ترديد، در شك  ک ّوي و عوامّآيد، بيان يک نوع خاصّ ادبي به ميان ميپايداري به عنو ادبيّات مقاومت يا

گاه به شك  معموولي و گواه بوه اشوكال برجسوته،  ادبي اين دو زبان از گذشته تا به حال وجود داشته و در جاي جاي آنها،

 (121–149: 1911نيا، بيشتر نک: )محسني گذارد. براي اطالعبه نمايش مي خود را
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 *قدیشمماال الشعسق کرمسقدالي د هصایر أاألَحر داألخضر ي  القاسة ماسقزة للا 

 

 معردا یَیی
 جامعة رازی  غة العرب ة وآداهبا، سم اللّ  يف مشارکأستاذ 

  يپیمس  صسحل
 يالمإجامعة  غة العرب ة وآداهبا، سم اللّ  يف مساعدأستاذ 

 

 اللخ ص
فست  بنفتوذو وه منتت  الّستةريّة. کّتا کانت، نظترة وأثتر يف نحّظي الّلون کأبرز العناصتر اسسوستة باهتمتام اانستان منتم أ تدم األزمنتة 

وأنصتتتع وأغنتتی معنتتتیع أاتتمنا علتتی عا قنتتتا البةتتل يف دور ومکانتتتة اللّتتون  األا تتتر واأل تتر يف  صتتتوير الّشتتعراإ إلتتی اللّتتتون أعمتت  
 وگرمتتتتارود  حممتتتتود درويتتتتش الق تتتتايا الّس استتتتّ ة وااجتماع ّتتتتة والّثقاع ّتتتتة والّدين ّتتتتة لتتتتدی الّشتتتتاعري  البتتتتارزي  يف  تتتتا  أدب اکقاومتتتتة

علتتی اکنتتاهت اکّتبعتتة يف األدب اکقتتارن ومتت  أهتتّم الّنتتتاتت الّتتتی ّا الّتوّصتتل إل هتتا يف غ تتون البةتتل هتتو أن  اللّتتون األ تتر بااعتمتتاد 
أصتد   گرمتارود   رما علی رغبة اانسان إلی احل تاة اکل ةتة باحل ويّتة والّدينام ک ّتة وکانت، ح تاة الّشتاعيؤشر غالباع  لدی گرمارود 

عنتدو إلتی اوتدوإ والّطمأن نتة وا لتود يف احل تاة و تد يرمتز إلتی القداستة والت اإة. مثا  علی هما الّتعل   کما أن  الل ون األا ر يرمتز 
ب ل والّت تة ة يف ستيرمتز إلتی معتاإل ااستشتهاد والفتداإ مود درويش احلب لفلستط  وشتعبها و حمشعر الّلون األ ر عی ب نما جیّسد

ن تل احلّريّتتة کمتا  ثّتتل لتتون األا تر يف ر يتتت  األمتل واحل تتاة واانتفالتتة والّتطلّتع إلتتی احلّريّتة والّتعتتابه علتتی   تّ ة علستتط  وشتتعبها 
اکنالتتتل. آاتتتماع بنظتتتر ااعتبتتتار أّن انتمتتتاإ الّشتتتاعري  إلتتتی األدب الّن تتتا  أّدی إلتتتی اکزيتتتد متتت  التتتّرو  اکشتتت کة حتتتو  رمزيّتتتة اللّتتتون 

 .عندمها
 

لیلی ووة: اللّتتون، اللّتتون األ تتر، اللّتتون األا تتر، األدب ستتّ د علتتي موستتو  گرمتتارود ، حممتتود درويتتش، الّتصتتوير، رمزيّتتة  الکلمووس  الد 
 اکقارن.
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