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چكيده
گيري از مفاهيمي شعر نو در ايران و عراق، با بهرهة نيمايوشيج و بدر شاكرسياب، دو شاعر پرآواز

شك بي. اندي شخصي و اجتماعي خود در شعر پرداختهكند، به تصويرسازي از زندگها القا ميكه رنگ
ساز تجارب شخصي هر شاعر و حيات ادبي و محيط اجتماعي و سياسي پيرامون او از عوامل زمينه

حوادث تلخ و شيرين مشابهي كه در زندگي خصوصي و اجتماعي .او است ها در اشعارحضور رنگ
ها و برايشان رقم زده و موجب نزديكي داللت رنگ نيما و سياب رخ داده است، حيات ادبي مشابهي را

 .كارگيري آن، در اشعار اين دو شاعر شده استبسامد به
شده است بسامد كاربرد رنگها و جايگاه آن، در تصاوير شعري اين دو  كوششدر اين پژوهش 

مشابه آنها هاي ها استخراج شود و انديشههاي مشترك و متفاوت رنگشاعر بررسي شده، موارد داللت
 .كارگيري اين پديدة زيبايي شناسي تبيين گردددر به

براساس اين پژوهش مشخص شد كه رنگ سياه، پركاربردترين رنگ در اشعار نيما و سياب است 
هاي مشترك اين رنگ در اشعار هر دو شاعر، داللت. سياهي بر ذهن و روح شاعر داردة كه نشان از غلب

بررسي همه جانبة اشعار دو شاعر، مؤيد . اي آنها به يكديگر استشههاي انديگواه شباهت زمينه
عالوه بر اين، بسامد كاربرد و . اشتراكات قابل توجه در تجارب فردي و اجتماعي و سياسي آنها دارد

 .هاي سفيد، سرخ و زرد نيز در اشعار آنها مشابه استهاي رنگمفاهيم و داللت
 

 . ، فارسي، عربي، نيمايوشيج، بدرشاكرسيابرنگ، شعر معاصر :ي كليديهاواژه

                                                                                 

  t_seyfi@sbu.ac.ir: پست الكترونيكي نويسندة مسؤول .1
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 مقدمه
ثر ادبيات و زبان أثير و تأفرهنگ ملل ايران و عرب از ديرباز موجب تة دوسوية رابط    

ظهور  ةها به عنوان بخشي از فرهنگ آنها بوده است و اين پيوند دوجانبه، زميناين ملت
، كه موجب هوجود آوردهعربي بزبان و ادبيات پارسي و ة شاعران دوزبانه را در عرص

زبان و ادبيات . ه استگسترش ارتباطات فرهنگي زبان و ادبيات ايران و عرب گرديد
ايران و عرب عالوه بر ارتباطات و تأثير و تأثر بر يكديگر، ارتباط متقابل آشكاري  مردم

ايش آثار هنري پيدة ويژه ادبيات اروپا و آمريكا يافتند و اين امر، زمينبا ادبيات جهان به
 .  قابل تطبيق با يكديگر در سطح جهاني را فراهم كرد

 ه،نتيج دوسويه، بروز تحوالتي در شعر پارسي و عربي را رقم زد و درة اين رابط
ة ثر، پيدايش گونأاين تة نمون. هاي ادبي و مكاتب جديد در ادبيات ظهور كردجريان

كه پيشگام آن در شعر فارسي به  آنجااز . جديدي از شعر به نام شعر نو يا آزاد بود
بود، شعر نيمايي نيز ناميده  )ش1274(-نيما يوشيج-اتفاق آراي محققان، علي اسفندياري

 .شد
غرب در دوران  ناگزير ادبيات ايران از پذيريريثأپيدايش شعر نو يا نيمايي از نتايج ت

ل ادبيات و هنر در هايي براي تحوزمينه ،كه انقالب صنعتيهمچنان .معاصر بوده است
ها را تحت سنّتهاي جديد ادبي شد و تمام آورد و موجب پيدايش نظريه وجودهاروپا ب

ها قرارگرفت و ادبيات ايران نيز با چند دهه تاخير، تحت تاثير اين نظريه .تاثير قرار داد
 .اي گرديددستخوش تحوالت ادبي قابل مالحظه

ر ايران چشمگير است بطوري كه نقش ادبيات فرانسه در تحول شعر معاص
پيشاهنگان شعر جديد فارسي ازجمله نيمايوشيج با آشنايي و شناخت ادبيات فرانسه 
تحت تاثير شاعران بزرگ فرانسوي نظير نروال، مالرمه، ورلن و بودلر قرارگرفتند و 

 )181-170/ 2،ج1381محمدي، .(هاستاي از اين تاثيرپذيريپيدايش شعر نيمايي نمونه
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و روند  بدست دادسابقه ن نوع شعر، كاربردي نو از اوزان عروضي و قالبي بياي
شعري با سهراب سپهري، احمد شاملو، مهدي اخوان ثالث، فروغ ة سرايش اين گون

 .فرخزاد و نظاير آنها دنبال شد
 السياب شاكربدر پيشگام شعر نو در ادبيات عرب با اختالف آرا، با توجه به اينكه 

 اشتراكاترسد به نظر مي )600-598، 2001الجيوسي، ؛ 47 ،2006 الصائغ،( .تاس )م1926(
-زمينهاين اشتراكات با . يكديگر قابل بررسي و مقايسه باشدبا  شعر نيما و سيابميان

هاي ويژگي .نيستارتباط يهاي مشترك زندگي خصوصي، اجتماعي و سياسي آنها ب
هاي شعر رمانتيك است نگري كه از شاخصاي چون انزوا، مردم گريزي و مطلقانديشه

 هو نظير آن در دور )70-67، 1383، حميديان( .شودديده ميدر اشعار دوران جواني نيما 
پذيرد همان دوراني كه شاعر واقعيات را نمي. شودتيك شاعري سياب نيز ديده مينرما

 .برديا پناه ميؤو به عالم ر
عدالتي، از نيما و ي با حاكميت ظلم و بيداز سوي ديگر زندگي در جوامع استبدا

سياب، شاعراني اجتماعي ساخت كه در حيات شاعري نيما به سرايش اشعاري چون 
ثر از فضاي اجتماعي دوران أمتكه ري اشعا؛ منجر شد ....و "آي آدمها"و  "گمنام شهيد"
 "برالمخ"اشعاري چون  نظمدر  شعر سياب به است، و بداد صغير محمدعلي شاهي تاس
شد كه متاثر از فضاي خفقان آور منجر  "و األطفال ""و  "مس العمياءؤالم"و 

 .استعراق در عصر نوري سعيد 
هاي دو شاعر، موجب شد كه بررسي موضوع كاربرد وجود اشتراكاتي در انديشه
، در دستور كار ثر از ذهنيات و روحيات آن دوأهاي مترنگ به عنوان يكي از شاخص

ها در آثار كارگيري رنگهرد تا دستيابي به تحليل روانشناختي برمبناي بسامد بقرار گي
كه ميزان  چرا ؛لفه در آفرينش تصاوير شعري اين دو شاعر ميسر شودؤآنها و نقش اين م

 .بيني شاعر استها و مفاهيم آنها در شعر، گوياي كيفيت انديشه و جهانحضور رنگ
پردازي در شعر نظير دكتر شفيعي كدكني، خيال نظرانِبرخي صاحبويژه اينكه هب

از . اندآوردههمواره از عناصر مهم تصويرسازي شاعران به شمار  ،راطبيعت و مظاهر آن 
محسوسات ة ترين حوزبه عنوان گسترده، اندها كه بازتابي از طبيعتاين منظر، رنگ
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ي موارد، مجاز و اي دارند و در بسياردر تصويرهاي شاعرانه سهم عمده ،انساني
شفيعي .(هاي خاصي از رهگذر توسعه دادن مفهوم رنگ ايجاد شده استاستعاره
  )274 ، 1383كدكني،

 پژوهشة پيشين
هاي زير  موضوع رنگ در شعر نيما و سياب پيش از اين به تفكيك در پژوهش

 :بررسي شده است
 ةنام فصل، 1385،مهين پناهي؛ "اشعار نيما ةشناسي رنگ در مجموع روان"ةمقال -1

 .دانشگاه الزهراء پژوهشهاي ادبي
ناصر نيكو بخت و ؛ "هاي نمادين رنگ در شعر معاصر زمينه "ة مقال -2

انساني   علوم و  دانشكده ادبيات ادبيات تطبيقي ة ، مجل1384زاده، قاسم سيدعلي
.كرمان باهنر شهيد  دانشگاه

تكيه و تاكيد بر بررسي و تحليل عنصر رنگ در شعر معاصر با  "ة نام پايان- -3
در دانشگاه  "گرمارودي و طاهره صفارزاده اشعار نيما، سپهري، شاملو، موسوي

1381زاده، سال  مدرس؛ سيدعلي قاسم تربيت 
.انتشارات افشين، 1381 ،مقاالت نخستين همايش نيماشناسي ةمجموع -4
 ؛ طيبه سيفي،"نقد و تحليل رنگ سرخ و سبز در اشعار بدرشاكر سياب"ةمقال- -5

قزوين) ره(المللي امام خميني لسان مبين دانشگاه بينة ، مجل1388لسا
 اب در اشعار نيما و سياب هاشده كه بسامد كاربرد رنگ كوششاما در اين نوشته، 

دقت بيشتري استخراج و ابعاد روانشناختي آن، به صورت تطبيقي و با در نظرگرفتن 
 . هاي روانشناسان بزرگ بررسي گرددديدگاه

به ذكر است كه نگارندگان همه اشعار دو شاعر را با دقت بررسي و شواهد الزم 
؛ اما به دليل حجم زياد مقاله ، بخشي كرده بودندجامع و كافي براي هر رنگ استخراج 

             .                                                                      دو شاعر حذف شد ةناماز شواهد شعري و زندگي
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 سياب رنگ در اشعار نيما و
نيما و  اشعاردر  ايويژهجايگاه  ،دازيربه عنوان يكي از عناصر تصويرپ هانگر

با ارائه نمودار فراوني اين بخش در  .كنندمي داللتو بر مفاهيم مختلفي  دارندسياب 
ميزان  با تكيه برها در شعر آنها كاربرد رنگبررسي ر اشعار اين دو شاعر، به رنگها د
.شود كارگيري آنها پرداخته ميبهبسامد 

 
رنگ سياه  

 و كار رفته استهبار ب 102پركاربردترين رنگ در اشعار نيما  به عنوانرنگ سياه 
و  نيكو بخت(. جامعه است عدالتي درنشانگر خفقان و بي تاريكي بوده كهغالبا به معناي 

 "خانه سريولي  "سياه در شعر ة مؤيد اين مطلب، كاربرد واژ ) 221، 1384،  قاسم زاده
بسياري از گفتگوهاي  ،كنايي ةكه به دليل صبغ مهدر اين منظو. است )هـ ش  1319(

اي براي طرح سمبوليسم جاي داده شده است، شاعر، شعر را بهانهة درون آن در مقول
-208،  1383حميديان ، (.زندگي و احوال جامعه قرار داده استة هاي خود درباراهديدگ
وفايي در ميان دروغ و بي اي از حسد، ناجوانمردي،رنگ سياه در اين شعر، نشانه. ) 201
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شود آنجا هم ديده مي) هـ ش 1313( "قلعه سقريم"اين كاربرد در  مشابه .است مردم
                                                              .كار رفته استهبدي بر خوبي بة كه سياهي براي توصيف غلب

،1375، نيما يوشيج.(حسن مردم سياه پوشيده است  عيب بر حسن تا خروشيده است 
221     ( 

         :                 برد كار ميهو در جاي ديگر سياهي را در مفهوم غفلت، عصيان  و زشتي ب
   )جاهمان(در سياهي كدام گل بودي ؟  گرنه شيطان سياه دل بودي 

 :                                              نمونه هايي ديگر از موارد كاربرد رنگ سياه در شعر نيما 
/ تو نبودي مگر آن هيوال/ بودم افتاده من زرد و بيمار/ در بر گوسفندان، شبي تار....  
 ))41، همان(... سياه مهيب شرر بار  آن

، حاكي از نفي دگرگوني و )زرد(هاي ديگر در اين  شعر غلبه رنگ سياه بر رنگ
اي كه شاعر حتي معشوق خود را هم ميدي كامل است، به گونهاحركت و نشانگر نا

دن رنگ سياه حتي از بكار بر )21- 20،  1384صديقي ، (.بيندسياه و مهيب و شرربار مي
دل را اراده كرده  ةغص ةتواند رنگ طبيعي آن تلقي شود، بيان قصبراي چشم كه مي

 :است
گر سيه دوست ! عاشقا / هر دمي جانب تو نگاهي است/ همتي كن كه دزديده او را

 )51 ،1375 ،نيمايوشيج...(اينك او را دو چشم سياهي است/ داري
در آثار نيما پس از سياه،  ،هاردترين رنگالبته برخي معتقدند از آنجا كه پركارب

هاي روشن مانند سفيد و زرد است پس سياه رنگ روح شاعر نيست و كاربرد رنگ
اما  ). 49،  1385پناهي، (. هاي طيف آبي نشانگر تمايل او به كسب آرامش استرنگ

ه با كاربرد رنگ سياي كمةد كه چنين باشد زيرا اوال فاصلنكنتصور نميگاننگارند
بيش از آن است كه بتوان چنين تحليلي را پذيرفت به دليل آن كه بر  ،هاديگر رنگ

، كاربرد رنگ سياه نسبت به رنگ پس از آن كه سفيد اساس بسامدگيري اين پژوهش
ها از سوي ديگر كيفيت كاربرد رنگ سياه با ديگر رنگ. است  1به  2نسبتي  ،است

اند مغلوب كار رفتههحتي در مواردي كه ب ،سفيدهاي روشن مانند رنگ. تفاوت دارد
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گويي كه سياهي به طور فراگير، همه جا را در بر گرفته است و اگر  ،سياهي هستند
.                                                             شودهم هست به سرعت با تيرگي و سياهي پوشيده مي يروشنرنگ 
و اندر بسيط / د آسمانيكز ابر تيره روي بپوش/ فتاب روشن روزي در آن زمانبا آ

 ) 139 ،1375 ،نيما يوشيج(... خاك از آن كدروتي است 
حيات مفهوم هاي روشن و دهد كه حتي هنگامي كه از رنگاين نمونه نشان مي

علت گويي تنها . شودبه سرعت طرد مياين روشني و اميد رود ها سخن ميبخشي آن
صديقي، ( شان تأكيد كندها در شعر آن است كه شاعر بتواند بيشتر بر غيبتحضور آن

براي  سفيدي و روشني است،ة روز را كه تداعي كنندة و حتي گاهي واژ) 17، 1384
 : بردمي  القاي مفهوم سياهي به كار
 ...يوند دهد با هم پمي/  سيه ، قافله را وزانِو ركه شبان كج / با قطار شب و روز

 ) 456، 1375نيما يوشيج، (

هاي از واژه ،در اشعار نيما موجب شده كه اين واژه "شب"واژه كاربرد فراوان 
 ) 325، 1383حميديان،.(دلخواه شاعر تلقي شود

متأثر از  ،كارگيري در اشعار نيماهرنگ سياه با بيشترين بسامد برسد به نظر مي
. ياهي، ظلم ، خشم ، غم و فقر حكايت داردفضاي اجتماعي عصر اوست و از غلبه س

دهد كه همگي بند مي كنتراستي كه غلبه سياه، تنها اندك مجالي به بروز دوآليسمي نيم
 ) 16، 1384صديقي ، .(تأثير مستقيم حوادث بيروني و اجتماعي بر ذهن شاعر است ة نشان

ايي غير از ههاي تيره و روشن و غلبه سياهي و تيرگي حتي بر واژهتضاد رنگ
دهند، گوياي چرخش مفاهيم روشن در نمايش ها را انتقال ميها كه مفهوم رنگرنگ

.                                                                 انجامدنبرد ميان خير و شر است كه در نهايت به شكست خير مي
يك / هستاجساد كشتگان وسط خارزار / خار هست هبوت ره ةجام ،وقتي كه برف

مي زيبد آن / و آن نيز رفته رفته شود محو و ناپديد/ هستخطّه ابر در افق تنگ و تار 
 ) 119،  1375 نيما يوشيج،( . زمان ، سوي اين بسته بنگريد

و در معناي سپيدي (در مقابل برف ) در معناي سياهي و تيرگي(اجساد  ةكاربرد واژ
كار رفته در متن نشان ههاي بتنها با واژه ،دهد كه غلبه سياهي و تلخينشان مي) روشني
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اين مضمون كمك  ئةها هم به ارامفاهيم رنگة بلكه واژگان تداعي كنند ؛شوندداده نمي
هر  ،كدكني  صاحب نظراني چون دكتر شفيعي ةبه عقيد )18،  1384صديقي ، ( .كنندمي

مكن است يادآور موضوعي باشد و هر قوم ممكن است به رنگ در محيط خاص م
 .مناسبت اوضاع اقليمي خود، رنگي را دوست بدارند و از رنگي، نفرت داشته باشند

               ) 269-270،  1383شفيعي كدكني، (
ها و در به نظر مي رسد رنگ سياه در تمام و يا دست كم غالب فرهنگاين با وجود 

همان . نابرابري و نااميدي بوده است، مفهوم ظلمت، ظلم ةي كنندطول اعصار، تداع
مفهومي كه نيما با به كار بردن رنگ سياه در اشعارش، در نظر داشته است و براي 

هاي ديگري كه تداعي كننده مفهوم سياهي باشند كمك گرفته تكميل آن حتي از واژه
كار هكه در مفهوم سياهي ب يمانهاي شب، تيرگي و تاريكي در اشعار است، مانند واژه

       )402و 467، ص 1375نيما، ديوان، : ك .ر( .رفته اند
شود ، موضوع انتقال دادن ها در شعر ديده ميديگري كه در كاربرد رنگة مسأل     

هاست كه مورد رنگ از اشياي ديدني به محسوسات مادي ديگر از قبيل اصوات و مزه
-گرفته است و گاهي جاي حسي را به حس ديگر بخشيده توجه برخي از شاعران قرار

ديده  شاعران زياديخالقيت شاعر است در اشعار ة ها كه الزماين تصرفة نمون. اند
ها براي نشان دادن مفاهيم ديگري غير از استفاده از رنگ ةاين خصيص.شود مي

سپاري باشد مرگ، عزا و خاك ةرنگ سياه براي اين كه  تداعي كنند ةمحسوسات دربار
دي و تايلور، (ها و رموز ماوراء الطبيعه در ارتباط باشد و با تاريكي، ترس از ناشناخته

رسد نيما در كاربرد فراوان و قابل شود و به نظر ميدر اشعار نيما ديده مي ،) 10،  1387
ه توجه رنگ سياه اين مفاهيم را نيز در نظر داشته است و تنها به معناي لفظي رنگ سيا

چنان كه در شعر زير مقصود نيما از سياه، مفهومي استعاري در . بسنده نكرده است
او  ةمعناي تاريكي و هر نوع پوشش سياه رنگ بوده است كه اندوهي فراگير را بر جامع

 :                                      حاكم كرده است 
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رنگ  هاتالجن سايه گيرند در شاخكه مي/ تو را من چشم در راهم شباهنگام
، نيما يوشيج....( تو را من چشم در راهم/وزآن دلخستگانت راست اندوهي فراهم/سياهي

1375 ،517 ( 
اين تاريكي و اندوه حاكم بر ذهن نيما براي دلخستگان دوست او غم انگيز است 

ة خواهند شب بيايد و جنگل و مخصوصا شاخ تالجن كه شايد دريچها نمييعني آن
 ) 22-23،  1375ثروتيان،.( هاست در تاريكي و سياهي فرو رود ناميد آ

عناصر مادي به ة ها از حوزرسد گسترش مفهوم رنگاز آنچه گذشت به نظر مي
كدكني در برخي ادوار ادب فارسي كه به گفته دكتر شفيعي ،عناصر معنوي و انتزاعي

 به   رنگ سرخ حتي عقل هم ،وجود داشته و موجب شده كه در ديدگاه سهروردي
، در اشعار  ) 284،  1383شفيعي كدكني ، ( اي رمزي و شاعرانه باشدخود گيرد و نام رساله

 .                                                                                       نيما هم ظهور كرده است 
توجه بيشتر او به  ولي ؛استگاهي سياهي با سپيدي همراه  ،هر چند در اشعار نيما

كار هسياهي موجب شده كه گاهي براي نشان دادن سياهي مطلق آن را بدون سپيدي ب
 :غلبه رنگ سياه بر ذهنيات شاعر داردنشان از برد و اين خود ب

نيما (تر شبش از روز سيه گشت سيه/ روزش از شب بدتر/ پانزده سال گذشت
 )293،  1375يوشيج، 

. بار به كار رفته است 66ترين رنگ است، و دسياب هم پركاربر اين رنگ در شعر
معنايي اين رنگ در اشعار سياب  ةاندوه، ستم، تاريكي و نااميدي گسترده ترين حوز

گاه ناشي از حال و هواي روحي  و ،محيط پيرامون شاعراست، كه گاه متأثر از جامعه و
-ه او از يك سو به محروميتشاعري محزون است، اندو اوست، چرا كه سياب اساساً

-بي، از سوي ديگر به ستم و گرددهاي او در عشق بر ميهاي دوران كودكي و ناكامي
درد كه در سرانجام بيماري وو  گرسنگي مردم وفقرجامعه،  براستبداد حاكم ، عدالتي

 .گرددبرميگير او شد، اواخر حيات گريبان



 1391، پاييز 4، سال 3 شمارة ادب عربي،/ 282

 

 فثمارٍ مثلَها لَم يقط لَه نَهر يا/نورٍ منطَفي للَه شال يا/ والحمام األسود  / يا  
اي وفيقه، اي كبوتر سياه، شگفتا از آبشار نوري كه خاموش شد، و  )2000،1/93سياب،(

 .اي به مانند آن برداشت نشداي كه هرگز ميوهشگفتا از جويبار ميوه
كه شاعر معشوقي را  سبب شد ،و اندوه او در اثر اين ناكامي ،ناكامي شاعر در عشق

مورد  )رمز تاريكي، فقدان و اندوه (= كه هرگز به وصالش نرسيد، با عنوان كبوتر سياه
  )127 ،2003 صائغ،(خطاب قرار دهد 

درجاي ديگر وقتي اندوه ناشي از بيماري از يك سو، و درد غربت و دوري از 
كند ميسياه توصيف  ن دو رااي، هخانواده از سوي ديگر، بر فضاي كلي شعرش خيمه زد

به وطن برگردد تا روح او از هواي زادگاهش نفس بكشد و جسم او خاك  داردآرزو  و
هاي او جاري شود و سرانجام در خاك وطن را لمس كند و آب آن چون خوني در رگ

 :وطن به خاك سپرده شود
/ سوداء  قلبواد الفي س ︾︣︋﹤ٌو / و الضَجرُ  والبرد/ يلُ موت نَزعه السهرُ لفي لندنَ، ال

منها تنفّست روحي / عود لتَلثمني بالشمس أجواء / لي وطني إلي  ييا رب يا ليت أنّ
/ 1همان،(يا لَيتَني بينَ من في تُربِها قُبِروا /  و ماؤها الدم في األعراق ينحدر/ طينها بدني 

-سكرات آن بيداري است، سرما و بي در لندن، شب مرگي است كه احتضار و )153

كسي در سياهي قلب، سياه و تاريك است، پروردگارا اي قراري و دلتنگي، غربت و بي
جا با خورشيد بر من بوسه زند، و روحم گشتم، تا هواي آنكاش من به سرزمينم برمي

ي هايم جارچون خوني در رگ از آن هوا نفس بكشد و خاك آن كالبدم گردد، و آب آن
 .، اي كاش من در ميان كساني بودم كه در خاك آن ديار دفن شدندشود

اما وقتي سياب از شاعري رمانتيك به شاعري متعهد و اجتماعي تغيير جهت داد، 
از هاي جديدي به خود گرفت؛ كاربرد رنگ هم در اشعار اين دوره، مضمون و داللت

گيرد از آن ستم حاكمان مفسد و ميدر اشعار اين دوره اگر رنگ سياه را به كار  اين رو
رنگ  وكند، كمان را اراده مياجبار، و ويراني و تباهي حاصل از جنگ توسط اين ح

كه  "فجرالسالم" ةگيرد، از جمله در قصيدمي كارسفيد را در معناي صلح و آشتي به
بلكه خير و شر در آن به خوبي مشهود است و  ،تقابل ميان دو رنگ سياهي و سفيدي
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هاي حاكمان مستبد بر زمين حاكم كه بر اثر جنايترا يتاريكي و سياهي كوشدمياعر ش
كه هنوز قادر به راه رفتن نيست؛ اما اين  كنداو طفلي را توصيف مي .توصيف كند ،هشد

ها دامن او را گرفته و در اثر اصابت انفجار بمب به جسمش دچار جنون شده جنايت
 : دودمي

انقَضو- ن حم ي الشَمسأو شَفَق /  -  يثُ تَهو ودالس فَاتنَ القَاصنَّ / ليلٌ مج
از  )1/450همان،.( رِجلَيه يعدو و َيلوِي جِسمه العنُق/ الرَضيع الذِّي يحبو و هب علي 
هاي سياه، شب هنگام يا غروب، بر سر افكنكند، بمبجايي كه خورشيد غروب مي

رفت، بر روي دو پا شروع و ريخت، طفل شيرخواره كه چهار دست و پا راه ميها فرآن
 .دادكه گردنش جسمش را پيچ و تاب ميبه دويدن كرد، در حالي

هاي پردازد، منادياني كه در تاريكيآنگاه به توصيف آشتي و مناديان آن در جهان مي
آورند و درصدد برقراري ميستم استبداد، كبوتر سفيد صلح را در جهان به پرواز در

 :اندصلح در سراسر جهان
دي اليت   هذحسكَم م يضَاءار / الببج قَت أنفاسكَم أزه ا ورجأطلَقت / ج و

اين دست  )1/447همان، (بيضَاء كالمشعلِ الوهاجِ في غَار/ في الدجي األعمي حمامتَها 
هايي كه التيام بخشيد، و جباران را نابود كرد، و در ار زخمبخشندة سفيد، چه بسي

تاريكي مبهم و گنگ، كبوتر سفيدي را همچون مشعل فروزان در غار به پرواز درآورد و 
 .رها كرد

هاي شعر سياب است، گاه هاي يوناني از ويژگياستفاده از اسطوره به ويژه اسطوره
هاي د چنان ميان اسطوره، رنگ و واژهسياب در القاي معنا و مفهوم مورد نظر خو

 :بخشدكند كه زيبايي و ابتكار خاصي به شعرش ميشعريش هماهنگي ايجاد مي
  / في الكَهف المعتَم، و الظَلماء / وتَغُور دماه مع الشَفق / تَموز يموت علَي األفق 

الليلُ نهار / الليلُ خباء / ات سود ءو عبا كحلٌ/ وكأنَّ الليلَ قطيع نساء / إسعاف سوداء 
ميرد، و خونش با شفق در غاري تاريك فرو تموز در افق مي )187/ 1همان، (. مسدود

هاي زنان و شب همچون دسته. ي سياه مددكاري استدرود، و تاريكي بسان برانكارمي
 .دود و بسته استپوش است، شب بسان خيمه و چادر و روزي مسكشيده و سياهسرمه
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 تموز به معني مرگ سرسبزي و نمومرگ حيات و سرسبزي و رمز"اينجا در تموز
مراد اصلي شاعر در اين جا توصيف پژمردگي و مرگ طبيعت  )247، 1983عباس، ("است

او مرگ تموز در افق را دليلي  بنابراينو در نتيجه توصيف فقر و گرسنگي مردم است، 
خون تموز كه به همراه سرخي شفق در ولي؛ هقرار داد بر پژمردگي و مرگ طبيعت

اميدي شاعر از انقالب و خيزش و ، به نوعي بيانگر ناهغارهاي سياه و تاريك فرو رفت
مرگ طبيعت سبب رواج  سرانجامتجديد حيات تموز است، بدين ترتيب مرگ تموز و 

معناست، از  اين نشانگرمرگ در هستي شد، كه رنگ سياه  چيرگيفقر و گرسنگي و 
هاي زنان سياه پوش به سوي ديگر سياهي شب كه همه جا را فرا گرفته و همچون دسته

. گذاردمرگ و نيستي بر طبيعت و هستي صحه مي چيرگيآيد نيز به نوعي بر نظر مي
واژه شب كه در اين و با رنگ سياه از يك سو، ) مرگ تموز(هماهنگي ميان اسطوره 
از سوي  ،هايي چون معتم، و الظلماء و كحلدر كنار واژه ،هقصيده ده بار تكرار شد

هاي موجود در قصيده در القاي ديگر از انسجام و هماهنگي ميان اسطوره، رنگ و واژه
گاه هم شاعر با تاثيرپذيري از ميراث ادبي خود اين .كنديك معنا به خواننده حكايت مي

-گونه داد سخن مير رثاي شهيد ايند بنابراينهد؛ درنگ را رنگ عزا و ماتم قرار مي

 :دهد
طَواه الرِّدي فَالكُون / وليس يرَي باكيه من قَد يعاتبه  /شهيد العال لن يسمع اللوم نادبه

  )410/ 2همان،(و مغَارِبه   مشَارِقُه / للمجد ماتم 
او هم  ة، و گريه كنندشنوديآن سرزنشي نم ةها كه ندبه كنند بلند مرتبگي شهيد
، مرگ او را در برگرفت پس مشرق و مغرب هستي بايد براي بلند بيندنمي گريسرزنش

گر مرگ گاهي هم اين رنگ در نزد شاعر تداعي .مرتبگي او لباس سياه ماتم بر تن كنند
 .استو نيستي 

در گاهي هم شاعر با تأسي به ادبيات كهن و ميراث ادبي خويش، اين رنگ را 
:گويدو مي گيردتوصيف زيبايي و جذابيت زن به كار مي

 )201/ 1همان، .(الخَطَايا حينَ القَاها قَد حاش زهرَ/ ماذَا تُريد العيونُ السود من رجلٍ 
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با او ديدار كرد از خطاها  چونخواهند از مردي كه هاي سياه، چه مياين چشم
 . كناره گرفت

ر صريح، بلكه به طور غير صريح هم در اشعار سياب به كار اين رنگ نه فقط به طو
، )تاريكي( ، )فامسيه( دكنأ، )تيرگي( ، ديجور)دود( ، دخان ليل،  رفته است،

گر اين رنگ هايي هستند كه تداعيهل، واژزن، ظ، ح)خاكستر( ، رماد)خاكي رنگ( غبراء
 .در اشعار سياب هستند

 :رنگ سفيد
رود و مفهوم معصوميت، و كار ميهلبا در تضاد كامل با سياه باين رنگ كه غا

. كار رفته استهبار ب 48در شعر نيما  ) 10،  1387دي وتايلور ، (كند اميدواري را تداعي مي
، چنين استفاده سفيدي صبح در معناي اميد) هـ  1304(  "خانواده سرباز  "در داستان 
 :شده است

زن ، اميدت كو؟ / مي نهد اين مرد سوي خانه رو / ردو مي رسد ا": گويند خلق مي
 ) 91،  1375،  نيما يوشيج( سفيد من؟  كو طلوع صبح/ اين اميد من "

مثال در شعر . كار رفته استههاي اجتماعي و سياسي بو گاهي سفيد در معناي آرمان
 اسي ويكه رويكرد اصلي آن پرداختن به اوضاع س) ش 1306( "شهيد گمنام  "

-كار رفتن واژههخاطر بهاجتماعي دوران استبداد صغير محمد علي شاهي است و شايد ب

ها بتوان آن را از مفهومي بر گرفته از و نظاير آن "سيالخور"،  "كميته  "چون  يهاي
رنگ سفيد در معناي تحقق .) 66 -67،  1383ديان ، يحم(  مرزي تلقي كرد ونادبيات بر

:                                                                                                  برابري است  آرمان عدالت ، آزادي و
او چه كس هست و اميرش چه كس !/ بس است : به هم آشفت جوان، گفت ... 
شود روز سفيد ، مي/ احتياط است فقط مشكلمان/ همه جا خلوت و هر كار آسان/ است

 ) 123،  1375،  نيما يوشيج(  !مه خواهيم ديد ه
كند و از تضاد نيما گاهي در اشعارش از رنگ سفيد در كنار رنگ سياه استفاده مي

 :رسد مينو آن دو به مفهومي 
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 ) 573، همان(شمرد با صبح سفيد من سيه مي دشمردناكرده گنه مرا گنه مي
 ،وس و بر گرفته از عناصر طبيعتنيما از رنگ سفيد نه تنها به عنوان امري محس

بلكه به عنوان نمادي از پيروزي، آزادي و برابري در تقابل با سياهي و ظلمت و ستم نام 
 :دهد برد كه همان شخصيت اجتماعي شاعر را نشان ميمي

خصم با هيكل و تو با دل / شب خود را بكن چو روز سفيد/ خيز با قوت دل و اميد
هايي را كه فقر خانه/ از همه جانبه مروت كن/ ينت كنخويش را بسالح ز/ خويش

 ) 117 همان،(! ن كرد اوير
و رنگ سفيد به معناي توان و انرژي  ،در اين شعر رنگ سياه در معناي ضعف و فقر

. كند دروني، شاعر را چون مبارزي به جنبش و استفاده از توان ذاتي خود دعوت مي
و "خصم ". كند دو بخش سياه و سفيد تقسيم مي نگر شاعر همه چيز را بهنگاه جزمي

صديقي ، (. گيرددر طرف سفيد قرار مي "دل "و ،"سياه "در سمت ) جسم( "هيكل"
1384  ،22                                (                                         

اعث كاربرد همان طور كه نااميدي حاصل از اوضاع سياسي، تاريخي و اجتماعي ب
هاي سياه در شعر نيما شده، اميد به تحوالت سياسي و هاي شب و رنگفراوان واژه

به  ،هاي روشن شده استهاي صبح و سحر و رنگكارگيري واژههاجتماعي نيز باعث ب
همين . انداي تصور شدهها، سمبل حادثهها و رنگاي كه گويي هريك از اين واژهگونه

گرچه  .شده، نشانگر روح نابسامان شاعر است كار گرفتهبههاي تضاد واژگان و رنگ
اما چنان كه در  ؛هاي روشن و رنگ سفيد در اشعار او قابل توجه استكاربرد واژه

هاي مبتني بر نااميدي بيش از نمادهاي سرشار تحليل رنگ سياه اشاره شد، تعداد سمبل
)207-2/208، 1381، مجموعه مقاالت(.از اميد است 

-پردازد و نشان مينيما در برخي اشعارش به طور مشخص به تأويل رنگ سپيد مي

 :از آن جمله استهاي زير نمونه. دهد كه مقصود او از سپيدي ، اميد و آرزوست
بشنيده ام : يكي گفت / مفردية زهر سوي دربست/ ديدن جمعي به ره گنبديهب _

  )163،  1375،  نيما يوشيج(... گذارد سپيد ها ميچنين بيضه/ من اميد،
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تاريكي است ، روز ، نماد روشني است و  ةدر نگاه نيما همان طور كه شب نمايند
شاعر در اين اشعار ، در دل تاريكي . كندسپيد استفاده مي ها در معناي سياه وغالبا از آن

 )69،  1384صديقي ، (.گرفتار است و انتظار صبح سپيد را دارد
  )281،  1375،  نيما يوشيج(...چيزي به غير روشن روز سفيد نيست / پايان اين شب _

 42چهارمين رنگ از حيث كميت در اشعار سياب است كه مجموعا  ،اما اين رنگ
اندوه و دردي كه خود و مردم  ةبا هم سياب. اشعار او به كار رفته است ةبار در مجموع

به صلح و آزادي و پيروزي و سعادت مردم عراق اميد  ،ديدگير آن ميعراق را گريبان
از اين رنگ صلح و آزادي و اميد و سعادت را ارده كرد؛ لذا وقتي  گاهبسته بود، 

بيند كه ها را تاجراني ميكند، آناستعمارگران ترسيم مي تصويري از جنگ و ستيز ميان
به  هاي بخشنده هستند،هاي ملتدر صدد قطع دست ،هاي جديدراه انداختن جنگ هبا ب

 :كشدهاي ظلم ستيز را اينگونه به تصوير ميهاي اين ملتدست همين منظور،
 دي اليذت هحسكَم م يضاءاً / البرحار جبج قَت أنفاسكَم أزهالسياب، ( .و

2000، 2/447( 
هاي زيادي را التيام كه زخم كندسفيدي توصيف مي ةاو دستان آنان را دستان بخشند
شك اين دستان، دستان ظلم ستيزاني است كه  بيپس  .بخشيد و ستمگران را نابود كرد
 :ويدگچرا كه در ادامه مي ؛اندمناديان صلح و آشتي در جهان

 )جاهمان.(بيضاء كالمشعلِ الوهاج في غَار/ وأطلَقَت في الدجي األعمي حمامتها 
، كبوتر سفيدي را همچون مشعلي فروزان براي شديددستان سفيدي كه در تاريكي 

و يا به  ،كبوتر سفيد سمبل صلح و آزادي است .كردگان به پرواز درآورندره گم هدايت
رنگ سفيد براي كبوتر اشارات و ايحاءات گوناگوني  " )118، 2003( صايغ تعبير دكتر

شك  بي. » دارد كه ضمن داللت بر پاكي و بي گناهي، بر خير و صلح هم داللت دارد
كبوتر سفيد را رمزي براي صلح و آشتي در سرزمين عراق قرار داد، صلحي  ،سياب هم

آورد، و همچون مشعلي به ارمغان ميكه سرانجام رفاه و سعادت را براي مردم عراق 
 بنابراينگردد، و استبداد مي ستمهاي هدايت و سعادت مردم در تاريكي ةفروزان ماي

گر ستم و تباهي حاصل از جنگ است از يك سو، و كه تداعي ،حضور رنگ سياه
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فراز كشورهاي جهان بال گسترانده و بر  كبوتر سفيد صلح و آشتي كه بر حضور
از  يراني جنگ سيلي زده و زمينه را براي طلوع فجر پيروزي آماده كردهتاريكي و و

ميان خير و شر، سياهي و سفيدي، صلح و جنگ  هميشگيسوي ديگر، هم بيانگر تقابل 
بر ايمان شاعر به آرمان خود در رسيدن به پيروزي و صلحي  و در اشعار سياب است

 .گذاردپايدار صحه مي
اين رنگ را رمز پاكي و بي  ،و زيبايي محبوب گاه سياب ضمن توصيف جمال

 :دهدگناهي او قرار مي
/ يموج في مرآتها ظلُّها / رجي خَيالٌ للهوي األول / هي الَّتي بِاألمسِ كَاَنت كَما 

گونه بود كه خيال از او كسي است كه ديروز ان) 449/ 2همان، ( .بيضَاء في جدول  
 .اي استاش در آينه بسان سوسن سفيد در بركهشق اول، اميد داشت، سايهع

هاي ناميد بال »القدر  «اي كه آنراقدر، در قصيده ةگاه هم با الهام از آيات سور
 :گناهي آن داللت داردكند كه بر پاكي و بيوحي را سفيد توصيف مي ةفرشت
 تَنزَّلَ الرُّوح رِفَافاً/ قاع السماء فَأبصرنا مدي عجبا / القَدرِ نُوراً أضَاء لَنَا  يا

اي نوري كه ! اي شب قدر )2/534همان، (  ونِ أرخَاهنَّ أو سحبابيضٍ علَي الك/  
األمين بال و دل آسمان را براي ما نوراني كرد، و ما اوج و نهايت شگفتي را ديديم، روح

 .هايش را فروهشت يا بر زمين كشيديد بر هستي فرود آمد و بالهاي سفپرزنان با بال
آورد، گاه سياب اين رنگ را از آن جايي كه اين رنگ با خود آرامش را به ارمغان مي
:كندمي ارادهبا آب رود و سير آن همراه كرده و از آن آرامش و رفاه را 

بيضَاء مكسالِ التلَوي تَستَفيِقُ علي / بيرو في غَمائم من ع.. غَمٍ يذُوب و أغيب في ن
كه ابرهاي در حالي... شوم،شود، پنهان مياي كه ذوب ميدر نغمه )1/63همان، ( خَرير

و تاب خوردن با صداي شرشر آب ، در حال پيچداندآن را پوشانده سفيدي از عبير 
 . شودبيدار مي

، گاه با امور هبا امور حسي ارتباط پيدا كرد گونه كهاين رنگ در اشعار سياب همان
گيرد كه شاعر به تحقق آن كند و صفت براي رؤيايي قرار ميمعنوي هم ارتباط پيدا مي

 :اميد بسته است
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  )2/415همان، (رداء موشّي بالرؤي البيضِ حاليا / من فؤاديا  الُك أضحي البِساًخيِ
 .ا رؤيايي سفيد بر تن كردخيال تو از قلب من لباسي رنگارنگ ب

در اينجا شاعر با مخاطب قرار دادن خيال محبوب، رنگ سفيد را صفت براي رؤيا 
دهد، چرا كه قلب شاعر با رؤياي  بدستتا تصوير زيبايي از محبوب « دهدقرار مي

-كه خيال محبوب آن لباس را بر تن مي هبه لباسي رنگارنگ بدل شد ،سفيد محبوب

 )463، 2008 آل موسي،( . »كند

 : زرد رنگ
هاي سياه و سفيد، پر بسامدترين رنگ در اشعار  نيما يوشيج ، رنگ پس از رنگ

رنگ اميد و  ،شناختياين رنگ كه از منظر روان. كار رفته استهبار ب 29زرد است كه 
و از منظر ، گيري و يا تسكين و انبساط خاطرآسانفعاليت، و نمايانگر توسعه طلبي، 

در ادب  .) 90 9 91،  1375ويلز، (  آفتاب است نورگرماي دلپذير  ةكنند داعينمادين ت
فارسي عالوه بر نشان دادن نور و روشنايي و تأللؤ خورشيد، گاهي براي بيان مفاهيم 

تنها به نيز رنگ زرد، در اشعار نيما . ديگري نظير ضعف و رنجوري به كار رفته است
بلكه نيما در استفاده از رنگ زرد،  ،تسكار نرفته اهبشناختي آن روانمعناي مفاهيم 

گاهي زردي رخسار و  دارد هاي ديگر را در نظر بخش آفتاب و زيبايي جان ؤگاهي تألل
به عنوان نمونه در شعر زير رنگ . ها را اراده كرده است و ضعف ناشي از فشار دشواري

      :تصبح بكار رفته اسة براي نمايش روشنايي و تشعشع ستار زرد،
. درخشيددر كف سرد سحرگه مي/زردصبحگاهي چون نگيني از عقيق  ةو ستار... 

 )313، 1375، نيما يوشيج(
 :گويد و در جاي ديگر در توصيف حال و هواي صبحگاهي دشت مي

تيز پري، / سرزده زنبوري از آن جا گذشت/در دل اين حادثه ناگه به دشت...
 .....تابنده مهر باخته با گلشن /تندروي، زرد چهر
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 ةمقصود از زردچهري زنبور ، نشاط و سرزندگي است و رنگ چهر ،در ابيات فوق
اما  .زنبور را پرتويي از رنگ خورشيد قلمداد كرده است كه رنگ حيات و روشني است
 :در برخي كاربردهاي رنگ زرد، ضعف و زردي روي را در نظر داشته است، مانند 

 /تو نبودي مگر آن هيوال  /بودم افتاده من زرد و بيمار/ تاردر بر گوسفندان، شبي ... 
 )41 همان،(كه كشيدم ز بيم تو فرياد / آن سياه مهيب شرر بار

و در . رخسار و ناتوانايي و بيمناكي بوده است يرنگزرد  ،مشخص است مقصود
 :كند چنين بيان مي جاي ديگر نظير اين مضمون را

كه ريزد ز هم كوهساران / بخرّم بغرّيدني هولناك/ برآرم تن زردگون زين مغاك... 
 ) 60 همان،( .بلرزد تن جويباران همه/ همه

ستمي كه پيشتر بر او رفته ، آورده است و ة باز هم زردگوني چهره را به عنوان نشان
 .مبارزه داردة حاال با بيرون كشيدن تن زردگون از مغاك، اراد

 گرايي، مفاهيم روشني، برجستگي و برونشود كه رنگ زرد عالوه بر يادآور مي
اين مفهوم اخير گاهي در كاربرد رنگ زرد  ) 8،  387دي و تايلور، ( . است پاييز گاهي نماد

در اشعار نيما مورد نظر بوده است و از آن براي القاي مفهوم پاييز ، غم ، خفقان و 
كار بردن رنگ زرد و هبا ب) هـ ش 1344( "برف "در شعر . افسردگي استفاده شده است

 براي ه مقصودش تغييري اجتماعي و سياسينشان داده است ك ،قرمز در كنار هم
 :رسيدن به آگاهي است 

صبح / خودي بر ديواربي/ رنگ نينداخته است ،قرمزي/ اندخود قرمز نشدهزردها بي
برفي ة ردروشني م ةت گر/ پيدا نيست "وازنا "/  اما "ازاكو "پيدا شده از آن طرف كوه 

  )512 همان،( هر پنجره بگرفته قرارة بر سر شيش /همه كارش آشوب
شاعر در اين شعر به روشنگري دربارة يكي از واقعيت هاي اجتماعي عصر خود 

و سرخ را به عنوان نماد پرچم  ،رنگ زرد را براي نماد كشور چينپرداخته است او 
مز شدن زردها ، انقالب كار برده و مقصودش از قرهسرخ كمونيستي شوروي ب

 )242-243،  1377پورنامداريان ، (.ها بوده استكمونيستي چيني
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بار در اشعار  31است، كه  بسامدهاي پريكي از رنگرنگ زرد در اشعار سياب هم 
معاني اين رنگ در اشعار  ،آشفتگي ،مرگ، بيماري، رنج، اندوه .كار رفته استاو به

 :سياب است
  عن صوت / يكُور يحتَضَر في جالصيف   عن / عنّي جاءت تُحدثني 

 تبكي، و أصداء / تَذرذَر  عفي السف دست تو به ةنام .)1/363، 2000سياب،( الصفراء
گويد، از كه از آه و ناله در جيكورِ در حال احتضار، با من سخن ميمن رسيد درحالي

-، و از پژواكي كه تاريكي زرد را بر شاخه درخت خرما ميگريدصداي كالغي كه مي

 .پاشد
بيانگر اوج نگراني شاعر  تا هسياه است، اما سياب آن را زرد توصيف كرد ،تاريكي

كه شاعر چنين بپندارد كه همه چيز در  ههمين احساس سبب شد .باشدنسبت به مرگ 
 .جيكور در حال احتضار است

-از مرگ مادر به خاطر مي را حساس تراژيك خودوقتي اندوه و ا ،در جاي ديگر

 :آورد، باز تاريكي در نزد شاعر به رنگ زرد، رنگ مرگ و بيماري تغيير كند
و ال نَوافذَ في  لَا باب فيه لكي أدقَّ/ ليتَك لَم تَغيِبي خَلف سورٍ من حجار ... أماه
غَسقُ كأنها صفراء فيه   من / ائرون نطلقت علي طريقٍ ال يعود الساكيف ! / الجدار

-ها غايب نمياي كاش تو در پشت ديواري از سنگ!... مادرجان )1/321همان، (البحار؟ 

اي هم را بكوبم، و ديوار آن پنجره، جايي كه دري ندارد تا آن )كنايه از قبر(شدي 
شتي نيست، و تاريكي زرد را بازگ چگونه تو در مسيري گام نهادي كه عابران آن. ندارد

 رنگي كه بسان تاريكي غروب درياهاست آن را در برگرفته است؟
تركيب باغ و بستان زرد، كه گاه  ه است،هايي از رنگ زرد خلق كردتركيب ،سياب

.ه استرا براي بيان فقر و گرسنگي مردم عراق به كار گرفتآن 
در بستان زرد رنگي در  )80/ 1همان، ( .الغَديرِ الكَئيب  صفراء في  في 

 .اي اندوهگينساحل بركه
آن روح  ةگردد و سايبرهاني بر مرگ طبيعت مي ،گاه هم اين تركيب نزد شاعر

 :بردكند و درختان و گياهان را از بين ميزمستان را آشفته مي
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ن زردي كه روح در بستا )1/75همان، . (قلقُ ظلَّها روح الشتاءصفراء ي  في 
 .كنداش را آشفته ميزمستان سايه

هاي ديگري هستند كه شاعر براي تعبير از هاي زرد و مه زرد هم تركيبنفس 
 :    ه استهاي آخر عمر به كار گرفتبيماري و حالت احتضار خود در سال

من  يمص /من جاري أنهار علي فراشه و حشرَجا / رير األبيضالسمن / من مرَضي
از بيماريم، از ) 134-1/135همان، ( . فراءص  ن م افأخَ/ ...   ه نفاسأ 

هاي زردش اي كه نفسها، از شيشهتخت سفيد، از رود جاري بر بسترم و آخرين نفس
 .ترسماز مه زرد مي... مكدرا مي

گيرد و آن را ي مختلف به كار مياندر دو مع ،گاه شاعر رنگ زرد را در يك بيت
 :دهدفقر، و غني قرار مي نشانة

للجوعِ الح رار  أنتاصف يكلتِّ/ فل وه ودي يبرِ ف از اثر  )500/ 2همان، (صفرارايه
 .گرسنگي در چهره تو زردي آشكار شد و او از طاليي كه در دستش است زرد شد

 آنيك قطب  :بيندمخالف همديگر ميدر اين قصيده سياب هستي را دو قطب 
و قطب ديگر  اندمشرق است، كه مردم آن در اثر گرسنگي و فقر، زرد و بيمار و ضعيف

 .برنداست كه مردم آن در ميان زر و زيور و ناز و نعمت بسر ميغرب مآن 

 ):آبي(كبود رنگ
شعار هاي سياه ، سفيد و زرد ، پربسامدترين رنگ در اگرنگ كبود كه پس از رن

اگر رنگ كبود، الجوردي و نيلي . كار رفته استهبار در آثار او ب 15 ،نيما يوشيج است
رنگ  حضوربار  3بايد ،قرار دهيم را از نظر مشابهت، در طيف رنگ آبي  در كنار هم

                             .                                       رنگ نيلي را به اين شمارگان بيفزاييم حضوربار  1الجوردي و

 :بكارگيري رنگ كبود در شعر نيما ة نمون
،  73،  1375، نيما يوشيج( . كور نشناسد از سفيد كبود  /گل زيباي من ولي مشكن. . . 

)325و 75، صص: ك به.نيز رو 
 :دي در شعر نيما كارگيري رنگ الجورهب ةو نمون
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نماياند به ام را ميكند دريا هم خانهمي/ فكر سوي آشيان ،هر نگاه من به سويي. . .
 ) 158 همان،(. . .پراند آفتابي در ميان الجورد مي/ موج سبز و زرد از اندوه من با من بيان

 :كارگيري رنگ نيلي در شعر نيما هب هو تنها نمون
-كشد موجمي/ روي درياي سركش و خاموش/ هرگشايد مصبح چون روي مي _

 ) 114،  همان(اي از طالي ناب به دوش جبه /هاي نيلي چهر
آيد رنگ كبود، الجورد و نيلي عمدتا كاربردي ذكر شده بر مي هاينمونهكه از چنان

ها، زرد و در ارتباط با آسمان دارند؛ آن جا كه سپهر كبود خوانده شد، آن جا كه سر كوه
تشعشع (ناب  زراي از هايي نيلي چهر دريا، جبهجا كه موجشود، آند ديده ميكبو

توان اين سه رنگ را كه در طيف رنگ آبي قرار بنابراين مي. كشدبه دوش مي) خورشيد
از بسامد  در مقايسه با اشعار نيما اين رنگ در اشعار سياب. با هم جمع كرد ،دارند

اشعار او به كار رفته است، آرامش و سكوت  ةر مجموعبار د 30بااليي برخوردار است، 
گاه ديد شاعر نسبت به روستا و  .يكي از معاني نمادين اين رنگ در اشعار سياب است

 هابر ديگر گرايش ،ددانو به ويژه كودكان روستا كه آنها را رمز پاكي مطلق مي ،روستايي
كه هر دو نمادي از  را كودكاو گنجشك و  بنابراينشود، هاي او غالب ميو انديشه
 :و چنين ميگويددهد، اي قرار ميقصيده  ةمقدم ،اندگناهيپاكي و بي

محار يصلصلُ /   قدامها أو/ عليها سناً من غَد يلمح؟ / تَمرَح  م عصافيرُ؟ أم 
يصفِّقنَ في الشَارعِ / ه األكُف الصغَار ي رجعتصد.../ الشَمألِ  لأذَيالهِم / في ساقيه 
 )296-297/ 1، 2000سياب،(.عليها بفانوسه األزرقِ/ كَخَفقِ الفراشَات مرّ النَهار/المشرِقِ 

-درخشد، گامگنجشك؟ يا كودكي كه با نشاط و شاداب است، نوري از آينده بر او مي

دهند، و كنند و صدا ميورد ميهاي برهنة او صدفي است كه در بركه به هم برخ
كند، در همراهان او چون باد صبا لطيفند، پژواكي كه دستان كوچك آن را منعكس مي

ها كه روز با فانوس آبي زنند به مانند بال برهم زدن پروانههاي نوراني دست ميخيابان
   .گذرندبر آنها مي

 خورشيد پرنور آن است، عالوهفانوس آبي روز در اين تعبير كنايه از آسمان آبي با  
 .بر اين به آرامش و سكوت حاكم بر آن فضا هم اشاره دارد
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با كنار هم قرار او ست، ا، يكي از مضامين شعري سياب هاآرزوي پيروزي همه ملت
هايي چون بانگ خروس كه نماد پايان شب و دميدن صبح است، از فجر براي دادن واژه

-كه امتداد و فراخي و گستردگي بي را ، و رنگ آبيگيردمي كمكترسيم اين مضمون 

در همين معنا و  ،حد و مرز از معاني نمادين آن است و متناسب با فضاي شعر است
 :گيردمضمون به كار مي

  ومن أُفُقِ المنَائر في الكويت و / أمسِ سمعت في ايرانَ صوت الديك في الفَجرِ 
دم، در ايران، صداي خروس را شنيدم و از باالي ديروز، در سپده )1/322همان،. (البحرِ
  .ها در كويت و آبي دريامناره

نيازمند تأمل و تعمق  ،هاي آن در اشعار سيابچشم آبي تركيبي است كه داللت
حبوب به كار زيباي مچشمان  وصفبيشتري است؛ گاه اين تركيب در اشعار سياب در 

 :رفته است
الخَيالُ و ينصت القلب  فَينساب... أرنُو/س فيها لونُ الغَديِرينع....زرقَاوانِعينانِ 

رود، به خواب ميها دو چشم كبودي كه رنگ بركه هم با نگاه به آن )1/63همان،(الكَسير
خاموش و  ،قلب شكستهو  شودروان مي ،خيال.شوممن به آن دو چشم خيره مي

 .دگردساكت مي
اين تصور عام نزد « ، شايدكندميو خشم را اراده  دشمني ،آبيب از چشمان گاه سيا

 )46، 2008، هزاع (» كردنزد آنها بر دشمني و خشم داللت مي آبياعراب كه چشم 
سياب در شعري كه فلسطين و  بنابراينتأثير نبود، در اتخاذ اين معنا در شعر سياب بي

 :گويدچنين مي ،دهدمورد خطاب قرار ميهاي عرب را فرزندان آن و ملت
تّي أراكح أنت و  انيءرٌّ/ راضٍ هنِبِر ح499/ 2 ،2000سياب،(رقَاء الزَّ غمِ األعي( 

اعراب، علي رغم كينه و  ةبلكه هم ،فلسطينكند كه مردم سياب در اينجا آرزو مي
 . خشم دشمنان، خشنود و آزاد باشند

-هاي رنگ آبي در اشعار سياب است كه از چشماللتاميد و آرامش نيز يكي از د

 :كندميهاي آبي اراده 
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زرقاء / لوالهما ما كُنت اَعلم أنَّ أضواء الرِّجاء/ عينَاك يا لَلكوكَبينِ الحالمينِ بال انتهاء
چشمان تو را  !رؤيايي ةاي دو ستار)1/64همان،( و أنَّ النُور من صنعِ النِّساء... 

آرام و آبي و  ،يافتم كه نور اميدانتهايي نيست، و اگر آن دو نبودند، من هرگز درنمي
  .زنان است ساخته و آفريدة ،فهميدم كه نوراست و هرگز نمي ساكت

 :دهدگيرد معناي كنايي ميگاه هم رنگ آبي در تركيبي كه در آن قرار مي
نَاحِ الزَرقَاء،مقصوص الج  فَانقَض تَحت /سنا الصباح حتّي إذَا ما رنَّح النَجم األخيرَ

آخرين ستاره را دور كرد، آن ستاره در زير  ،وقتي كه روشنايي و نور صبح )85/ 1همان،(
                                       .گنبد كبود در اينجا كنايه از آسمان است. هاي چيده شده افتادبا بال )آسمان(گنبد كبود 

 :سرخ رنگ 
پس از  ،بار در اشعار نيما بكار رفته است و از نظر كميت كاربرد 13رنگ سرخ 

بار در اشعار  8 كه اگر رنگ قرمز را هم .هاي سياه ، سفيد ، زرد و كبود قرار داردرنگ
كار هبار در اشعار نيما يوشيج ب 21گ سرخ رن ،با سرخ جمع كنيم است، كار رفتههنيما ب

كه پيش از سرخ بحث  - از رنگ كبود ،رفته است كه در اين صورت بسامد  كاربرد آن
 .                                                                                                       بيشتر است  - آن گذشت

شناختي، بيانگر نيروي حياتي، فعاليت عصبي و غددي روانرنگ قرمز از منظر 
مورد نظر و كسب  ةاست، معناي ميل و اشتياق دارد و بر لزوم به دست آوردن نتيج

 و است محرك اراده براي پيروزي. تأكيد دارد ،هااي خواستهركاميابي و آرزوي شديد ب
)                                              98-97، 1386،لوشر( .شود شبيه خوني است كه در هنگام پيروزي ريخته مي

 )122،  1375ويلز ، .( قوي و دلبستگي است ةبلند پروازي ، عاطف ةاين رنگ همچنين نشان
مفهوم آرماني و اجتماعي رنگ سرخ ، كه بر اساس تحليل روانشناسي لوشر آمده 

شود كه با ديده مي )هـ ش  1306(  "شهيد گمنام  "ر كاربرد رنگ سرخ در شعر است د
اما در  ،كار رفتههتكيه بر رنگ سرخ و كاربرد آن ، هرچند در ظاهر به عنوان طبيعت ب

نقش تصويرسازي رنگ قرار گرفته  ةحقيقت مصداق ديدگاه دكتر شفيعي كدكني دربار
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القاي مفهوم بلندتري را ة وم رنگ سرخ، زميناست و شاعر از رهگذر توسعه دادن مفه
) :                                                                                       274، 1383كدكني،  شفيعي(. ايجاد كرده است

ابرها روي افق سرخ / زبر راه نبود هيچ كس بر/ صبح شد ، صبح چون روي گشود
، نيما يوشيج.(هاي گل سرخ هم لبخندزنان غنچه/ د از طرف غرب نسيموزيمي/ و دو نيم

1375 ،124-123 ( 
انقالبي شهيد گمنام ة ، از اراداستبداديدر اين شعر، نيما ضمن توصيف فضاي 

از رنگ سرخ در توصيف صبح مبارزه كه پايان آن جان دادن شهيد گمنام  وسخن گفته 
  .بردبهره مي است

 "برف  "رد رنگ قرمز در مفهوم اجتماعي آن، مي تواند شعر كارب ةبهترين نمون
در در بخش رنگ زرد  ،اهميت كاربرد نمادين رنگ در آن سببباشد كه به ) 1344(

اي به وقوع انقالب  قرمز شدن زردها، اشاره همين مقاله ذكر شد ؛و همانطور كه گذشت
قوع يك تغيير اجتماعي قرمز شدن زردها، و ازمقصود بطور كلي . دارد كمونيستي چين

 ) 242-243، 1377پورنامداريان، ( .و سياسي در مسير رسيدن به آگاهي است
او اين . از رنگ سياه پر كاربردترين رنگ در اشعار سياب است پسرنگ قرمز اما 

گاه  ،هاي دينيبا الهام از آموزه سياب. ه استبار در اشعارش به كار گرفت 60رنگ را 
براي توصيف شهيد  بنابراين .مي دهدون، شهادت طلبي و ايثار قرار اين رنگ را نماد خ

هاي مردان ها و دالوريويژه آنجا كه از قهرمانيهب مي گيرد،از گل سرخ  مدد 
 :گويدسرزمينش سخن مي

م في ألقَي بِها السل/ حمراء ينَشَقُّ عنها سجنَه الضَّارِي/ الداميات الظَّافرات كُوي هراياتُ
پرچم پيروز و  )453/ 2، 2000سياب، (أزهار و في صعيد الضَّحايا حمر/ دير  وجِه 

-سرخ آن قهرمانان، همچون روزنه و گذرگاه سرخي است كه زندان سخت را با آن مي

شكافد و صلح و آشتي را در مقابل سركشان همچون مرگ قرار داده، در قربانگاه 
 .شوندمايان ميهمچون گل سرخ ن
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ي سياسي به خود گرفت و رمز انقالب ااز آنجايي كه رنگ سرخ در قرن بيستم معن
ن و ارنگ پرچم انقالبي، ها شد، سياب هم اين رنگ را رنگ پيروزيخونين كمونيست

  .دهدمينماد حزب كمونيست قرار 
بِالخَيرِ و /   هِا بِأقَدامِ أطفَالميِناً، وفِّر ج/   ياه إذَا لَم نُعب   / ذهلَي هع

-به پاهاي برهنه كودكان و به خير و عافيت سوگند مي )307/ 1همان، (..   األرجلِ 

 ...خورم اگر پيشاني سركشان را بر اين پاهاي برهنه نماليم
همچنين  كند،پرچم سرخ، صلح را در زمين برقرار  ةخورد كه در ساياو سوگند مي
ها و كودكان و شاعران ها و گلها و خانههاي زيباي صلح از دشتبه مناظر و جلوه

 : كندفرستد، ضمن اينكه به انقالب كمونيستي در چين نيز اشاره ميسالم مي
المديِن ساصالح ينِ والص ليرِ  عا األسمهاكأسم اديو ص /مِ الثَّائن دتَت ما أنبم رين و

. احها المزهرِتُفّ و في ظلِّ/ في قُراها البِعاد  ي علَي / و ما افتَرَّ في البِيرَقِ األحمرِ / 
گون آن، و بر آنچه كه از هاي گندمبر چين و كشاورزان و صيادان ماهي )308/ 1مان، ه(

دوردست و در  يد و آنچه بر پرچم سرخ و بر كودكي در روستاهايين رواخون انقالبي
 .سايه سيبهاي درخشان آن نمايان شد، سالم و درود باد

انقالب سرخ در اشعار سياب رمز انقالب كمونيستي شوروي و چين است، چه بسا 
ها را به همراه داشت موجب شد كه كه انقالب و شورش كمونيست 1948جنبش سال 

، و رنگ سرخ نه تنها در اين اصطالح در اشعار سياب در اين دوره، به وفور يافت شود
بلكه در همين معنا تحت عناوين انقالب سرخ و دست سرخ و نيزه سرخ  ،اين اصطالح

؛ إلي حسناء 2/498قصائد في يوم فلسطين، : رجوع شود به: (كار رفته استهدر اين ديوان زياد ب
   )2/36؛ مولد المختار، 2/526؛ وحي النيروز، 2/513الكوخ،

بعد حينٍ   تلك / الحمراء  قَد آنَ يوم/ دمِ الصحراءيا راقصينَ علي 
اي كساني كه بر خون ريخته شده در  ).2/498همان، (عن زاخرٍ بِالنَّارِ و األضواء / تَنجلي

رقصيد، روز انقالب سرخ فرا رسيد، و آن شراره كه انباشته از آتش و نور صحرا مي
 .ر شدآشكااست بعد از مدتي 
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هايي هستند كه به طور غيرصريح بيانگر هاي فلق، شفق، خون، و ياقوت،  واژهواژه
 . انداين رنگ در اشعار سياب

 :سبز رنگ 
كار رفته است، از منظر روان شناختي نشانگر وجود هرنگ سبز كه در اشعار نيما ب

تي چون اين رنگ، داراي صفاة پذير در روح است و انتخاب كننداضطراب انعطاف
هايي نمونه )83،  1375ويلز ، .( مقاومت در برابر تغييرات است و اراده، پشتكار، استقامت

 :از كاربرد رنگ سبز در اشعار نيما
خار و خاشاك دارد به / سرايد،ها ميبر سر شاخه/ آن پرنده پي النه سازي. . . 

 ) 50،  1375، يوشيجنيما .(بچگاني همه خرد و زيبا / سبز هر لحظه زايدة شاخ/منقار
اي بيد سبز رنگ نگون سر ، محبوب / اي عاشق فسرده بخوان زير بيد سبز . . . 
 ) 242همان، .( كمرنگ تو پناه ة عشاق را به ساي!عاشقان 

هاي روان شناختي مثبتي هم در شعر نيما دارد كه با تأويل متفاوتيرنگ سبز كاربرد 
 .كه از رنگ سبز وجود دارد سازگار نيست

 :شود ميه ديد)هـ   1322("شهريار ةمنظوم "اين نمونه در شعر 
از عذاب / آوردمنظر آنان مرا به ياد مي /درخشيدهاي سبز ماران چون زمرد ميمچش

 ) 315همان، .( گردد و قهر طبعي كه خموش و سرد مي
 اين رنگ در اشعار سياب بعد از رنگ سياه و قرمز و سبز، پركاربردترين رنگ است

آن را نمادي از زيبايي و  بار به كار رفته است، گاه سياب با الهام از زيبايي اين رنگ، 55
 :دهدهاي عراق قرار ميجيكور و يا زيبايي سرسبزي

الخَضراء رآتُكم ماءالس لَوتَها تَحتمنذُ ج / الوجه ثلُ ذَاكا ميهف ا الحم ... ي ذاكف
گر ساختي، در از زماني كه آينة سبزت را در زير آسمان جلوه )1/85، 2000سياب،(الصفاء 

 .آن به مانند آن چهره، در صفا و زيبايي ظاهر نشد
كند، جيكور را در آيات قرآني كه بهشت را سرسبز توصيف مي گاه با الهام از

 : كندسرسبزي و زيبايي همچون بهشت سرسبز توصيف مي
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/ لَم تَلقَ أوتَاري / يا جنَّتي الخَضراء، يا دارِي لوالك / لوالك يا وطَني... / جيكور
و اي بهشت  !اي سرزمين من !اي جيكور )122/ 1همان، ( .ريحاً فَتَنقُلَ آهاتي و أشعاري
ها و اشعار كرد تا آهاگر تو نبودي، اشعارم با باد ديدار نمي !سرسبز من و اي خانه من

 .مرا منتقل كند
كند و سرسبزي و فراواني نعمت و خير و بركت را اراده مي گاه شاعر از رنگ سبز،

 :داندبهترين سرزمين مي ،هاعراق را به سبب دارا بودن اين ويژگي
البالد  خَير/ التَكفُروا نعم العراق.../   أبناء شَعبِي في قُراه و في مدائنه 

در روستاها و ! اي فرزندان سرزمين من )164/ 1همان، .(و ماء بينَ خَضراءسكَنتُموها 
هاي عراق را ناسپاسي نكنيد، شما در بهترين سرزمين، در شهرهاي محبوب آن، نعمت

 .كنيدميان نعمت و سرسبزي و آب زندگي مي
استعمار نيز  غهاي عربي از يواميد به انقالب و خيزش امت عربي و آزادي سرزمين

 :گ سبز اراده كرده استاست كه سياب از رن ياز معاني
 )جاهمان(ديرُ و القمرغوأخضَرت الرِّياح و ال

اثر  دراميد بسته است، بركه هم  آنبهاز نگاه او سبز شدند و او ) نماد انقالب(بادها 
از رنگ  ،نگاه او درسبز است، حتي ماه هم  ،كه بر آن سايه افكندند يانبوهي درختان

د و سبز شد و اين تغيير رنگ ماه از زردي به اصلي خود به رنگ ديگري عدول كر
بيانگر استمرار حيات و اميد است، علي رغم اينكه زندگي سخت و دردآور «سبزي 
 )179، 2008،  هزاع (» است

/ أن تَدقَّ طُبولَ بابلَ، ثُم يغشَاها  و تُوشك/ الخضراء، يرعاها صحا تَموز، عاد لبابلَ 
تموز بيدار شد و به بابل سبز  )260/ 1همان،(.لرِيحِ في أبراجِها و أنينُ مرضَاهاصفيرُ ا

را هاي بابل را به صدا درآورده آنكند، و نزديك است طبلبرگشت و از آن مراقبت مي
 .رسدها به گوش ميبيمارانش از برجة بپوشاند، صداي باد و نال

احساس بهجت و سرور و طمأنينه «تا از  دكنميدر اينجا شاعر بابل را سبز توصيف 
 )209، 1981فهمي،( »و آرامش خود از بازگشت تموز به بابل حكايت كند
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: رجوع شود به( اميد، تقدس، پاكي و صفا هم از معاني اين رنگ در اشعار سياب است
  .)37-20، ص ) 1388(سيفي، نقد و تحليل دو رنگ سرخ و سبز در اشعار بدر شاكر سياب، 

هابا تكيه بر بسامد كاربرد رنگ ليل روانشناسانه شخصيت نيما و سيابتح
بسامد باالي رنگ سياه در  ،ها در اشعار نيما و سيابآماري رنگة با نگاهي به جامع

از تأمل در اشعار و تصاوير شعري اين دو  .اشعار آنها  به آساني مشهود است ةمجموع
گ سياه در اشعار آنها باالترين بسامد را به توان به خوبي دريافت كه چرا رنشاعر مي

نيما شاعري متعهد و اجتماعي است و در طول حيات . خود اختصاص داده است
 ةجامع فقر و گرفتارياز يك سو او هاي مردم بود، شعري خويش شاهد دردها و رنج

توجهي و تحقيري كه به بي ،از سوي ديگر و به خوبي حس كرده بود را آن روز ايران
بدي او تأثير  ةدر روحي ،گير او شده بود گريبان ،ودن شعر در قالبي جديدرسبب س
اي به گونه ،ه بودر او شداه در اشعارنگ سي ةموجب غلبدر نتيجه اين دو و  ه بودگذاشت

نااميدي است، در  عدالتي  ومعنايي اين رنگ در اشعار او ظلم و بي ةكه بيشترين حوز
ين شكل است، سياب شاعري اندوهگين است، زندگي اشعار سياب نيز وضع به هم

عدالتي رنج مردم عراق در اثر ظلم و بيسراسر درد و رنج او از يك سو، مشاهده درد و
 بنابراين ،همواره آرامش رواني او را مختل كرده بود ،از سوي ديگر آنها و استثمار

در اشعار او مشهود  ،تبه عنوان نمادي از مفاهيم ياد شده اسكه از رنگ سياه  بيزاري
 . است

عالوه بر اين اگر انساني از نظر رواني و فيزيولوژي نياز به آرامش و بازسازي بدني 
هاي روحي داشته باشد، مطابق اين واكنش غريزي رنگ تيره را شكو رهايي از كشم

عكس آن، انسان با فعاليت يا از طريق خالقيت ذهني بخواهد بركند و اگر انتخاب مي
هاي روشن را هاي غريزي رنگاش را آزاد سازد، بر اساس واكنشژي ذخيره شدهانر

گير آن در اشعار نيما بسامد فراوان شب و تاريكي نفس )1386،26لوشر،( .كندانتخاب مي
 .دهدنشان مي ،به آرامش و آسايش و رهايي از مشكالترا دو  نياز آن ،و سياب
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هاي اميد و شود؛ بلكه شعلهميد نميانا در اين ميان سياب شاعري است كه هرگز
او در جاي جاي اشعار  بدين منظورانتظار گشايش در سراسر اشعار او نمايان است 

بسامد نسبتا باالي رنگ  .خويش به دنبال سپيدي و سحر و صبح و دميدن فجر است
هاي در شعر نيما هر چند رنگ ولي. همين ادعاست نشانگر ،سفيد و صفات آن خود

اشعار او پس از رنگ سياه قرار ة بسامد در مجموع نظرچون سفيد و زرد از  ينروش
گويا شاعر به  ،اندمغلوب رنگ سياه اند،هنمادي از آزادي و عدالت و اميد گشت و گرفته

اين اميد و و برعكس،  .آزادي و عدالتي كه چشم انتظار آن بود چندان اميدوار نيست
مود بيشتري دارد؛ چرا كه رنگ قرمز كه در روان پويايي و ن شعر سياباشتياق در 

معناي ميل و اشتياق را  وبيانگر نيروي حياتي ، فعاليت عصبي و غددي بوده، ، شناسي
گيرد، در بعدي قرار مي ةدر اشعار سياب بعد از رنگ سياه در درج ،)86همان، ( دارد
در مقايسه با رنگ  چهارم و از حيث كميت ةكه اين رنگ در اشعار نيما در مرحلحالي

 .و حضور جدي ندارد نبودهگير سياه چندان چشم
 ةسامد در مرحلبطرد رنگ سبز توسط نيماست كه با كمترين  ،قابل ذكر ديگر ةنكت

رنگ سبز طرد شده به اين معني  ": ها آمدهشناسي رنگدر روان ،گيردششم قرار مي
اثر عدم شناسايي به شخص  هايي كه براضطراب براي آزاد كردن خود از تنش: است

از  سبباز كف دادن قدرت مقاومت و پشتكار، تشويش خاطر به ، تحميل شده است
و  اضطرابشايد  )87-86، همان( "دست رفتن احتمالي موقعيت يا منزلت كنوني فرد

هايي كه بر سراسر زندگي نيما سايه افكنده بود، چه آن زماني كه به سبب نظم نگراني
گاه كه و چه آن ،مورد كينه و تحقير حاسدان عصرش قرار گرفته بود جديد شعر ةگون
هايي كه در ساير مراحل نياو يا نگر ،بيكاري مورد سرزنش همسرش بود سبببه 

به طرد  اي خاص بر حيات او سيطره افكنده بود، همه و همه منجرزندگي او به گونه
 ةدر اشعار سياب در مرحلكه رنگ سبز و صفات آن در حالي. شد اين رنگ توسط او

با دو رنگ ميان اين رنگ گيرد و ازحيث بسامد و كميت، تفاوت چنداني سوم قرار مي
.شوددر اشعار او ديده نمي) سياه و قرمز(قبلي



 1391، پاييز 4، سال 3 شمارة ادب عربي،/ 302

 

آرامش كامل است و از ديدگاه فيزيولوژيكي به معناي  ةرنگ آبي نشان دهند
بسامد  )79-78همان، ( .استهمراه با لذت بردن از آن  ،خشنودي از وضعيت آرامش

پايين اين رنگ در اشعار نيما در مقايسه با رنگ سياه ، شايد گواه ديگري بر عدم 
آرامش روحي شاعر و عدم رضايت او از وضعيت موجود در زندگي فردي واجتماعي 

كه اين حال آن ،گذاردو به نوعي بر اضطراب و نگراني روحي شاعر صحه مي ،اوست
اما در مقايسه با ديگر  ،گيردششم قرار مي ةياب هر چند در مرحلرنگ در اشعار س

سياب همچون نيما در  كهبا وجود اين. ها از بسامد چندان پاييني برخوردار نيسترنگ
همواره اميد از آرامش چنداني برخوردار نبود؛ اما  ،ي كوتاهاجز در برهه ،زندگي خود

  .زتاب پيدا كرده استزد و در سراسر اشعارش بادر دل او موج مي
به گرماي دلپذير  ننمادي منظرو سرانجام رنگ زرد رنگ اميد و فعاليت است و از 

در در اشعار نيما اين رنگ كه با وجود اين) 91-90-20همان، ( .دارد شباهتنور آفتاب 
-ميسوم قرار گرفته است؛ اما بسامد اين رنگ بسيار پايين بوده، مغلوب سياهي  ةمرتب
هاي سياه و قرمز و سبز و سفيد در شعر سياب از حيث كميت بعد از رنگ ولي .گردد

در  شاعردنبال سبز و سفيد بيانگر انتظار  هكاربرد رنگ زرد ببنابراين گيرد، قرار مي
 .رهايي از دردها و رسيدن به سعادت است

 نتايج
است كه اين بر دو شاعر معاصر ايران و عراق گواه  ها در اشعار اينبررسي رنگ

اند، ها در اشعار آنها عالوه بر مفهوم لغوي و ظاهري، نقش نمادين را نيز ايفا كردهرنگ
هاي زيادي را در زندگي خصوصي و اجتماعي دو  مشابهت ،و بسامد به كارگيري آنها

نها، رنگ سياه آاشعار ة وعمهاي به كار رفته در مجاز ميان رنگ .دهدشاعر نشان مي
هر چند ميزان فراواني اين رنگ در شعر آنها از اختالف  .استپربسامدترين رنگ 

اين رنگ بر ديگر ة غلب ،)66و در اشعار سياب  بار102در اشعار نيما ( زيادي برخوردار است
سياهي بر ذهن  غلبة به نوعي بيانگر ،ها و بسامد باالي شب در اشعار هر دو شاعررنگ

؛ چرا كه اختالف فراواني رنگ است يشترذهن نيما بشاعر است، البته اين چيرگي بر 
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 ،گيرنددوم و سوم قرار مي ةهاي روشن سفيد و زرد در اشعار او كه در مرتبسياه با رنگ
ها و معاني داللت ،در اشعار آنهاسياه رنگ  ،عالوه بر اين. استبسيار قابل توجه 

است و  عانيم يأس از جمله آنو عدالتي، ظلمت و سياهي كه ظلم و بيدارد مشابهي 
از سوي ديگر اين رنگ در  .استدو به اين رنگ نآنگاه و بينش مشترك حاكي از 

كه بيانگر تقابل و نبرد  گيردمياشعار هر دوي آنها در تقابل با رنگ روشن و سفيد قرار 
در اشعار نيما به غلبه سياهي بر روشني و ، ضمن اينكه اين تقابل شر است ميان خير و

 .دوشمي منتهيسفيدي 
شاعر از آنها كه از  ها و دريافت و درك مشترك دوكاربرد مشابه برخي از رنگ

ها در زندگي خصوصي و ناشي از برخي مشابهت ،استدستاوردهاي مقاله حاضر 
حاكميت استبداد  ةجو سياسي و اجتماعي ايران و عراق در نتيج. دو است اجتماعي آن

ه رنگ سياه در اشعار هر دو شاعر نمادي از و اين امر موجب شد ك استآنها  ةاز جمل
د و رنگ سفيد هم نماد اميد و آرزو و تحقق آرمانهاي وعدالتي و تاريكي شظلم و بي

همچون آزادي، برابري، صلح و پيروزي گردد و رنگ سرخ هم  ياجتماعي و سياسي
، همان گونه شودمظهري از انقالب كمونيستي چين و شوروي و رنگ پرچم اين حزب 

 .گرديده استكه مظهري از شهيد و شهادت طلبي و ايثار 
 از قبيل فقر و ،وجود برخي كمبودها و مشكالت در زندگي خصوصي هر دو شاعر

هاي عاطفي، تنگدستي و فشار اقتصادي ناشي از آن، مشكل اشتغال و برخي محروميت
شاعر به  دو ياران و نزديكان، كه هر و فراق مرگ برخي از عزيزان و زندگي در غربت
رنگ سياه بر  ةموجب اندوه بسيار آنها و غلب ،نوعي آن را تجربه كرده و چشيده بودند

وفايي و فقر و نمادي از اندوه و نااميدي و بي ،ها شد در نتيجه رنگ سياهديگر رنگ
-مقابل آن، رمز پاكي و بي ةمرگ و عزا گرديد و رنگ سفيد هم در معاني نماديني نقط

اين عوامل دست به دست هم دادند و موجب  ةشايد هم .و آرزو گرديدگناهي و اميد 
در  گر گرماي نور آفتاب استكه به معناي اميد و فعاليت و تداعي گرديدند تا رنگ زرد

گاه بيانگر زردي رخسار و ضعف ناشي از بيماري و اضطراب و آشفتگي  ،اشعار هر دو
هاي باالي رنگ قرمز و سبز و داللتبسامد  .و غم و اندوه و خفقان و افسردگي گردد
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آنها در اشعار سياب در مقايسه با حضور بسيار اندك آن در اشعار  گوناگونمختلف و 
تقابل ميان اين دو رنگ كه نشان از  همچنين. استحاضر  ةنيما هم از ديگر نتايج مقال

هاي يتاز مز ،خالقيت و ابتكار سياب در آفرينش تصاويري زنده و بديع و پويا دارد
 .حضور اين دو رنگ در اشعار سياب در مقايسه با اشعار نيماست
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انتشارات  :وين سيروس طاهباز ، تهران مجموعه كامل اشعار ، تد ،)1375(، علي اسفندياري يوشيج نيما
 .نگاه

 .انتشارات درسا: ، رنگ درماني، ترجمه مرجان فرجي، تهران)1375(ويلز، پاولين
 :تمقاال) ب

 ةپژوهشهاي ادبي، شمار ةاشعار نيما، فصل نام ة، روان شناسي رنگ در مجموع)1385(پناهي، مهين
12-13. 

سرخ و سبز در اشعار بدر شاكر سياب، فصلنامه لسان  ، نقد و تحليل دو رنگ)1388(سيفي، طيبه، 
 .37-20مبين،  سال اول، شماره دوم، ص 

.2انتشارات افشين،ج )1381(مجموعه مقاالت نخستين همايش نيماشناسي 
ادبيات ة ي، نشرهاي نمادين رنگ در شعر معاصر زمينه، )1384(سيدعلي و قاسم زادهناصر ،  نيكوبخت
.18جديد ، شماره  ةباهنر ، دور انساني دانشگاه شهيد علوم و  تادبيا ةدانشكد تطبيقي
 

 

 

 
 



 
 

 


