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  هاي نمادين در اشعار صالح عبدالصبور رنگ

  
 2نرجس طهماسبي نگهداري، ١يتمحمد مهدي سم

  

  چكيده
 و گرشن ازي ناش ،تنوع نيا از معاصر شاعراني آگاه و حاضر عصر در ها رنگ تنوع

 در هارنگي ريكارگ به  اگرچه.است  يهست عناصر به آنها هوشمندانه  وقيعم نشيب

ي زندگ در هارنگ از ميمستقي انعكاس شتريب ،است داشته وجود ،ميقدي عرب اتيادب

 عنوان به بلكه شعر،ي باسازيز  برايتنها نه هارنگ معاصر،ي عرب اتيادب در. بودي واقع

  .شونديم استفادهي پردازنمادي راستا دري ابزار

 بروز عوامل نيتري اصل ،شهر ئلهمس ويي گرا اجتماع ،يمحور استيس مثلي عوامل

 خاصي ژوولئديا نيهمچن رود،يم شمار به معاصر شاعران نزد ،رنگ نينمادي ها نهيزم

ي برخ بروز ةنيزم ،يشخص مونينام حوادث كنار در مذكور شاعراني مكتب دگاهيد گاه و

  .سازديم فراهم را اشعارشان دري ختصاصا ينمادها

-رنگ از گسترده سطح در كه استي عرب معاصر شاعران جمله از الصبور عبد صالح

 عبد صالح وانيد در هارنگي بررس به ،مقاله نيا. است كرده استفاده نينمادي ها

 جينتا. استي ليتحل - يفيتوص ،كار روش. پردازد مي آنها نينمادي هاداللت و الصبور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Semati2000@yahoo.com                                  زدي دانشگاهي عرب اتيوادب زبان گروه ارياستاد .١

  يزد دانشگاهي عرب اتيادب و زبان ارشدي كارشناسي دانشجو .2

 25/3/90: تاريخ پذيرش    22/4/89:تاريخ دريافت
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 د،يسف روزه،يف سبز، سرخ، اه،يسي هارنگ از شاعر كه دهديم نشان ،پژوهش نيا

 نينمادي هارنگ در غالب رنگ ،اهيس رنگ. است كرده استفادهي خاكستر و گندمگون

 دشمنان وجود شهر، مردمي شيآاليب وي سادگ عدم مثليي هامدلول به كه است شاعر

  .دارد اشاره يستيونيصه ميرژ ةحمل وي خارج وي داخل
   

  .هاي نمادين، صالح عبد الصبوررنگ شعر معاصر عربي،: گانكليد واژ

  

 مقدمه

 يكي از مباحث ،هاي ذهني و زباني و معاني آن بررسي جايگاه رنگ، در سازمان

 از رنگ   بنابر تحقيقات علمي،.مهم در شناخت فرهنگ زبان و ادبيات است

 طبيعي زندگيف موجودات زنده در انواع مختلهاي برجسته اي است كه  ويژگي

 فريب، حقيقت ؛و غريزي از آن براي استتار و انتقال پيامهاي غريزي همچون

 رنگ به ة اما بررسي پديد،گيرند جويي، هشدار، دفاع، خود نمايي و غيره بهره مي

عنوان يك واقعيت طبيعي با بررسي رنگ به عنوان يك موضوع زيبا شناختي، 

هاي متمايز كننده دارند ؛   شناختي دا شتن پيوندها، ويژگيزبان شناختي و روان

هاي زيبا شناختي تطبيق  عاد روان شناختي رنگ با جنبهب الزاماً ا،يعني به طور مثال

  .ندارد

 يك متغير ، زبان شناختي در نظام نامگذاريةباري، رنگ به عنوان يك پديد

  .جويند  آن بهره مينسبي است و جوامع زباني و فرهنگي به طور متفاوتي از

 ، ميزان و نوع به كارگيري برش رنگ نيز در جوامع مختلف، ترتيبنبدي

كنند و در   رنگ استفاده مي3  از تنها،يكسان نيست، زبان هايي هستند كه در آن

 ،هاي متنوع در مصاديق و معاني مختلف  جوامعي نيز هستند كه از رنگ،مقابل

  .جويند بهره مي
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. د رنگ هايي از قبيل سياه، سرخ، سفيد، سبز، خاكستري ودر زبان عربي، وجو

در جامعة عربي به طور كلي و جزئي به عنوان ابزاري دهد كه رنگ  نشان مي.. 

  .براي بيان و تبيين مورد توجه روز افزون بوده است

تواند  بررسي جايگاه و معني رنگ در هنر شعر كه يك پديده زباني است، مي

مالرمه، . ق بزرگي را از زبان، ادبيات و جامعه آشكار كندجايگاه ارتباطي حقاي

 طبيعي ير يك فرانگري، رنگ و عطر و صداها فرانسه، ديكسمبولشاعر نامدار 

  ).36، ص1366سيد حسيني، (داد  را با هم تطبيق مي

ي سطح و ساده و محدود ،يجاهل ةدور شاعران اشعار در رنگهاي ريكارگ به

ي رنگهاي آب و زرد قرمز، ،سبز اه،يس د،يسف  واست ته نداشيچندان تنوع و بوده

 اشعار در رنگ حضور ،نكهيا ضمن. اند هبودي جاهل اشعار در رفته كار بهي اصل

 به بعدي ها دوره در. است اطراف يواقعي زندگ ازي ريتعب ه،دور نيا شاعران

 شعر در آنهاي ريكارگ به و هارنگ تنوع به توجه ،ينيشهرنش به شيگرا علت

 ،نينماد و متنوع و گسترده صورت به هارنگ از استفادهي ول ؛شد شتريب

  .است معاصر شعر مخصوص

 از و رنگها ثرؤم و فعال حضور دشاه سو يك از ،معاصر شاعران اشعار در

 عوامل از هنر وي نقاش گسترش . ميهست ها آن اديز تنوع شاهد ،گريدي سو

  .)78 ،1996 ض،يالعر( است معاصر شعر در رنگ به شاعران توجه در رگذاريتأث

 به شاعران توجه مهم عوامل از زين معاصر شعر در غموض و ابهام لهئمس

 ،گوناگون اشخاصي برا ،خيتار طول در رنگها كهيي آنجا از. است شعر در رنگ

 نمادي برا ،عناصر نيتر مهم ازي يك توانندي م لذا ،اندداشتهي مختلفي معان

 مكمل ،شد گفته كه همانگونه سمبل، و رنگ كه چرا ؛دنباش انساني هايردازپ

 در رنگها يريكارگبه نيبنابر ؛است مردم تفكر ازي بازتاب و انساني ها تجربه

 از). 75: 1388 ،يفيس( است معاصر شعر هاي يژگيو از كيسمبل و نينمادي معان
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 و هارنگ به توجه ،يعربي كشورها خاصي اجتماع - ياسيس طيشرا ،گريدي سو

 قرمز رنگ به اديز توجه ،مثال عنوان به. كرديم اقتضا راي خاصي هارنگ ژهيوه ب

 و جنگ در كهي اتيح ست،يزيم آن در عرب شاعر كه است يعتيطب خاطر به

 ).43 ،2008 ،�الزواهر( است يهود باي دائم نيخون نزاع

  

  الصبور عبد صالحي زندگ حال شرح ازي مختصر -1

عران معاصر بارز شهر نو است كه از رنگ در صالح عبد الصبور يكي از شا

 سعي دارد با روش ،اين پژوهش.  بهره جسته است،فضاي نمادين اشعار خود

هاي به كار رفته در ي به استخراج رنگتحليلي و با تحليل درون متن –توصيفي 

  .عبد الصبور بپردازد شعر صالح

 به جهان گشود  چشم،ازيق در مصرق زة م در محل1931د الصبور در سال عب

و چون تنها فرزند پسر در خانواده بود، بسيار مورد توجه اعضاي خانواده قرار 

 اول و سةخانه، مدر«: گويد  مي، توفيق بيضون،گرفت ؛ به گونه اي كه دوستش

 خود را شناخت و به ، دوم او بود و عبد الصبور ميان اين دو خانه، خان،مدرسه

 در مدارس ابتدايي و 1946 عبد الصبور تا سال )13، ص1993بيضون، (» كمال رسيد

 درس خواند و براي ادامه تحصيل به دانشكده ادبيات دانشگاه ،دبيرستان زقاريق

، 1996يسوعي، ( در آن جا به تحصيل پرداخت 1951قاهره رفت و تا سال 

  ).876ص

و روزنامه » صباح الخير«روزاليوسف،  مدتي به نويسندگي در مجالتي چون

زماني به سياست روي آورد و سفير و رايزن فرهنگي مصر    .پرداخت» اماالهر«

للي كتاب قاهره م رياست نمايشگاه بين ال،هاي وي از آخرين سمت   . شد هنددر

بود و پس از امتناع از شركت دادن اسرائيل در نمايشگاه به دستور مستقيم 

 ةورد حملي تن به آن داد و سخت م و،ناگزير  –رئيس جمهور وقت  –  سادات
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هاي تند  روشنفكران مصر قرار گرفت و بر اثر همين فشارهاي روحي و سرزنش

، 1381اسوار، (ي در گذشت بل قة در سن پنجاه سالگي بر اثر سكت1981در سال 

  ).547ص

 به كارگيري نماد هم در  اما؛ الصبور به درام منظوم مشهور استعبد شعرهاي

 ترك خانواده و زادگاه دوست ، و نعمتكودكي سرشار از ناز   . كم نيستشعر او

داشتني با آن مردمان صاف و يكرنگ، سفر به قاهره و نفرت از رژيم اسرائيل از 

مثل هاي نمادين  توان رنگ  مي. در شعر اوستدر به كارگيري نماد   عوامل مؤثر

  .كه بخشي از نمادهاي اوست در شعر او يافتسياه، سبز، سرخ، سفيد 
  

  ان نمادينها در بينقش رنگ -2

در زبان، رنگ ها معموالً عالوه    . در بررسي رنگ، معني آن استاز مباحث مهم

 فراتر از ، اين معاني،بر معني معمولي، معاني مجازي گوناگوني دارند ؛ اما در شعر

 معني منفي و ، معني خوب و مثبت و گاه، يك رنگ،گاه   .كاربرد معمولي است

 و ناصر مهم چند گانه اي همچون اشياني يابي، عا كه در معج اما از آن ؛بد دارد

موضوعات يك رنگ، تجربه و تداعي روان شناختي، نگاه تاريخي و حتي 

  .هاي جغرافيايي و زيست محيطي دخيل هستند جنبه

تاريخي و   –  هاي ديگر، به تناسب اهميت فرهنگي رنگ مانند عناصر و پديده

منظور    .ي مجازي و نمادين دارد معنا؛هاي جامعه شناختي و زيست محيطي جنبه

ن معناي آغازين و صريح، آ كه در  ساختار داللت گونه اي است؛از بيان نمادين

 مستقيم هستند وغير آورد كه اين معناها   را پيش مي معناهاي ديگري،همراه خود

، 1377احمدي، (شوند   از راه نخستين شناخته مياهميتي درجه دوم دارند و صرفاً

  ).621ص 
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 تفاوت بلكه ، ميزان به كارگيري اين معاني در جوامع زباني و ادبي مختلف ونوع 

وان شناختي دارد و ممكن است  رة گاه جنب،بيان نمادين   .گاه تقابل نيز دارد

 ويا عوامل فشار فرهنگي) 118، ص1377آل احمد، ( سركوبي غرايز و نيازها ةنتيج

  .سياسي و باشد

 بسيار جالب ، جهت كه اريك فروم ديده استخصوص از آن ، بهبيان نمادين

  .است

اين كه آدمي سمبولهايي از نوع حسي مثالً بينايي، شنوايي، بويايي و  يعني

لمسي را براي نمايش چيزهاي ديگر، يعني حاالت و تجربيات عاطفي، درون و 

 بيان نمادين در عين ايجاد ابهام و چند) 24، ص1366فروم،  (،گيرد افكار به كار مي

، 1378شواليه، (سازد   معني صريح را نيز منتقل مي،خاص خود   معنايي با منطق

ويژه سمبوليسم و نيز ه  ب،هاي ادبي كب تحت تأثير س،شعر معاصر عرب) 28ص

ويژه تحت فشارهاي سياسي و فرهنگي به ه  ب،شرايط خاص جامعه شناختي

  .نمادگرايي روي آورد
  

 ر صالح عبد الصبورها و معاني نمادين آنها در اشعارنگ -3

  هاي نمادين در اشعار صالح عبد الصبور بسامد كاربرد رنگ-4-1

ها و بسامد كاربرد آنها در اشعار صالح عبد الصبور بررسي  رنگ،در اين بخش

ها، دهد بيشترين بسامد كاربرد رنگ نشان مي،همانطور كه جدول زير. شودمي

. رفته است در اشعار شاعر به كار گ اين رن،در مجموع. مربوط به رنگ سياه است

  .بعد از رنگ سياه رنگ
  ها در اشعار صالح عبد الصبور بسامد كاربرد رنگ1جدول                    

  

  

  

  رنگها دركارب بسامد

 اهيس 100

 ديسف 70
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  ها، در اشعار صالح عبد الصبور مفاهيم نمادين رنگ-4-2

  رنگ سياه - 4-1

 حضور زباني و معنايي ، مختلفهاي فرهنگت كه در هاي مهمي اس  رنگسياه از

 شاعران بسياري از رنگ سياه در اشعارشان مدد ، در زبان عربي.فعال دارد

  . آن تعبير كنندةب دردناك و غمگين خود را به وسيلتا تجار   ،جويند مي

هاي تاريخي، جغرافيايي، روان شناختي و   معموالً با تجربه،معني نمادين سياه

از نظر شناختي، سياهي، نفي همه رنگ ها و    .ناختي و نژادي پيوند داردمردم ش

 نفي يك انتخاب ،نمايانگر چشم پوشي، تسليم نهايي و يا انحراف و به تعبيري

 به معناي نفي در  وبايسته و نوميدي محض و رنگ انهدام، نيستي و پوچي است

 ).97، 1369لوچر، (سفيد است » آري«   مقابل

يي وجاد اي يعيطب مافوقي روهاين ةكنندي تداع آلود، رمزي رنگ ،نيهمچن اهيس

ي رازدار ،يدگيوشپي براي رنگ خورده، ونديپيي رسوا و تيباجنا عموماً و است

ي يايدر دزدان رچمپ رنگ ،خاطر نيهم به ؛استي دزد و تيجنا و ترور ،اختفا و

 .)16 ،1387 لو،يتا وي د( است اهيس رنگ به

 ريغ وي سنگدل ، يسخت خفت، رنجش، ،يتباه وي رانيو ،يآشفتگ نينهمچ

  .)172 ،1376 كوپر،( »است شده ذكر رنگ  اينيها يژگيو از هم بودني عقالن

 نحس داشتن، اهيس دل ،يبددل « نمادي از يادب اتيكنا و باتيترك در اهيس رنگ 

 . است)83 ،1384 ،ينيحس پور(» يزيچ از شدن ريس و

 انگريب و كندي مي نف را خود كه است رهيتي رنگ ،هايس رنگ ،يروانشناس نظر از

 احساس نكهيا كما. استي افسردگ ةيروح ةندده شيافزا وي نابود وي وچپ فكر

 را انساني جسمي رويني حت وي رواني انرژ ،داده شيافزا انسان در راي خستگ

  .)83 ،1382 ،ينيپورحس( دهدي م ليتقل
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 رنگ سياه به معني ظلم و ستم و ، شناسي اقوام عرب و قرآن كريمييدر زيبا

عرب ها،     در نزد.گمراهي و گناه و كينه و خشم و دروغگويي به كار رفته است

 معموالً ،قات آن ها و حتي جانوران و مارهاي خطرناكديوان، دشمنان و متعلّ

در اشعار صالح عبدالصبور نيز معني منفي    . تصور شده اند، سياهةسياه يا در جام

 براي و شاعر   ،است   اجتماعي  – ، رنگ نوميدي و بدبيني سياسيشدت يافته

  .استاستفاده كرده  ،نشان دادن مصائب و مشكالت از رنگ سياه

 تاتار در بغداد است ةهاي ناشي از حمل  ويراني و خرابي رنگ سياه، بيانگر-1

 مساجد و كتابخانه ها را سوزاندند و وي اين غارت ها و ،كه قوم مغول

 ها را به عنوان نقابي براي خرابيهاي دشمنان امروزي در كشور خود و ويرانگري

  .هاي صهيونيست ها در فلسطين اشغالي به كار گرفته است ويرانگري

   رمو مدنيتنا العريقه بالدمارو

   كتائبنا ممزقه و قد حمي النهاررجعت

  ).14ص/ 1، ج1968عبدالصبور، (  جرحي، قافله موات– السودا الرايه

 ظلم و ستمي است كه ةدهند نشان» شنق زهران«گ سياه در قصيده  رن-2

هاي درخت را  رنگ سياهي كه ريشه   .سازد ور مي ها شعله ها را در قلب كينه

 بيانگر ،اي قرمز درخت رنگين كرده است، اشاره به ظلم و ستم اجتماعي و شاخه

است وجود آمده  اي است كه در اثر ظلم و ستم اجتماعي به حقد و كينه

  .)211، ص2007رحماني،(

������	 ���� ��� �   
���������� �� �� �����   
��� !"# !$%& '(� )�*(�$ +�   ) -)�./(� 0.�12345 -16 -78.(  
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كشد  زبانه مي، است كه در اندرون نفس انساناي   كينهرنگ سياه، همان حقد و -4

سازد  ناممكن ميگردد بدين سان وصال را  ين عاشق و معشوق مي بيليو حا

  ).151ص ،1986الحاوي، (

;$<	 ��� ة �+!=(�   
�����!> ?�� ��"(�   

@�A� ?#@) � BC.& D��   
��A)0E � F�> GH*$   

�IJ.&K�)�.L�   
@�� 0*& K�)�M N�O   
�� �P -��)�Q R�S� -��T�J	   ) ،124ص ،1، ج1968صالح عبدالصبور.(  

سبت به روز است چرا كه صالح رمز بدبيني و تنفر وي ن، گاهي اين رنگ -5

دل  ،داند و اين مفاسد و مفاسد مي ها  تمام بديةعبدالصبور روز را فاش كنند

  .آورد شاعر را به درد مي

��*����@����   
��TL�UM��LV� @ W� X�.Y�Q   

Z����G(� <S)�/& �����   
�T(�[ \] ���� R�S !$ ��  ).201و 200صص  همان(   

نماد ويراني و نابودي موجود در سطح ،  كه رنگ سياهبينيم در جاي ديگر مي -6

  .هاي حيوان صفت هستند عامل انسانكه جامعه است 

?^�	R�_Q  "& �S0(�X�:  
»�S [Q –bE�   

�M��M�$c&�d !e�   
��f0P@ Ng� �� ��M0(� A& �M�   
V������ h�"M� V� /.&   
@i�	 @ �M� j�_(� �k �*(GM   
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��$0�l ?J V� ��_MV� ��_MV�� ?�� <T�S �m  ?$n(�  
?[g ��JI(� ��_MV� �g�*�Q ��   
K�.��.... .  
)@�o  � ?$n(� ��_MV�    ��_MV���JI(�   
XGM��n(� ��_MV� j�_(�   
?$��JI(� ��_MV� �� %p"S   

@?J V� ��_MV� q��� r@0S  ) ،268 و 267، صص1، ج1968عبدالصبور.(  

لصبور خواهيم ديد كه رنگ سياه، دوران نكبت  اشعار صالح عبداه با نگاهي ب-6

وي سعي دارد از آن وضعيت رها گردد و به كه كشد  شاعر را به تصوير مي

زندگي سراسر از نور و آزادي قدم نهد و يا اين كه رمز دوران خفقان سياسي 

، خواهان رهايي از اين وضعيت هستند ه اقشار جامعةو اجتماعي است كه هم

  .پرورانند زاد و سراسر از نور را در دل مي آةو آرزوي جامع

?sptM�@��u� v�Q�_�   
?$wV� vM��� A&V   
x��y����  ).236، ص1، ج1968عبدالصبور، (  �)_

هم چنين رنگ سياه، اشاره به سقوط انسان در راه رسيدن به شناخت حقيقت  -7

  .ذات خويشتن دارد و

;�#���_� !$ )nTS K�g�# ?��M �   
z0&�J� N�  !.# � ?t�@ �� K���"  
K�@0d����_(� {�*QV� R�$) NP@ ��  ).268، صهمان(  

 گاهي رنگ سياه، نابودي و مرگ تدريجي اقشار پايين دست جامعه را نمايان -8

سرايد  وشي اين ابيات را ميپ آنجا كه عبدالصبور با ديدن ژوليده؛ كند مي

  ).152 و151، صص 3، ج1968عبدالصبور، (

@@ -!J	 !=S ����ة Z�| � -N�*��Z�} ��_M�   
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@Z�g/(� �G�� N#�u ;�_"(� ���~ ?��   
@N.~ NS0L j�  g� ��U�.(� Ng_.(�   

-o(�W -z    �����R�#G(� F)� �   
?"(�R\_(�   

�pE@N��g� N�*p# �Q �p>� @ -���~   
��U�Q����� K�g� ��"gJQ !tS N.#�	  ) ،33، ص1،ج1968صالح عبدالصبور.(  

ي است كه موجب يها و نيروها رمز شياطين، افعي، رنگ سياه، در جاي ديگرو  -8

  .شود ها مي رعب و وحشت در خرابه

X\���X\��   
@��� �g��  �Y�   

;���� v�C    
��.IS)�C�� �   
K�.y@A)0E ?��   )51، صهمان(  
18��@0M� @ ;>   
���g_.S �# �"	�J(� ���� ?�#� ��   
@��g_"S   

N�����[(�   
@�*�� N��"TM� @ Z\"IW� z���Q   
@���J(� � ��_(�Q  )13، صهمان.(  

   سوگ و عزا-11

!�(��g�\Q ?Up*S '"S0E �S   
@��/(� ?	�  � ��*=(� ��tS   
@��_(�Q ���p(� !"IS   
@��0�� C.(� � ���U(� N�#)   )7، صهمان.(  
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  رنگ سرخ - 4-2

نيروي جسماني و به معناي تمايل و نمايانگر ، شناختي رنگ سرخ از نظر روان

، رنگ سرخ   .گيرد مي اشتياق را در بر و رغبت است و تمام اشكال آرزو

دست آوردن نتايج، رسيدن به كاميابي و موفقيت و ميل حريصانه به ه در ب   اصرار

  ).83، ص1369لوچر (اي از كمال را در خود دارد  تمام چيزهايي است كه نشانه

 و متجاوز و مثبت، بوده كشش و قدرتي دارا، قرمز رنگ دمعتقدن روانشناسان

 افراد كه كنند يم هيتوص شناسان روان، خاطر نيهم به؛ است كننده كيتحر و مهيج

ها  آني ناراحت ديتشد باعث رايز ندريگ قرار رنگ نيا معرض در دينباي عصب

 باال را خون فشار، يكنندگ كيتحر تيخاص خاطر به رنگ نيا، نيهمچنشود؛  مي

  .)66 ،1375 زاده، اكبري عل و 185-187 1348 نژاد، پاك(برد يم

 مرگ و مبارزه شهامت، شهادت، خون،، قرمز رنگ مفهوم نيرت مهم و نيبارزتر

 عشق و جوشان عواطف رمز، نيهمچن«. است بودني رويپ دنبالبه و مقدس

 خطر وي سنگدل و غضب و خشم بر همي گاه است، نشاط و روين و خروشان

  )172 تا،ي ب طالو،( »كند يم داللت

 ليدل نيهم به شده دانسته همي زندگ و اتيحي بارور سمبل، نيهمچن قرمز

 تن،يا( »است بوده اهانيگ شيرو ديتشد وي سازندگ دري ثرؤم عامل «رنگ نيا

1384، 214(  

) 135، ص1376بايار، (رنگ سرخ به رنگ خون و شراب و غالباً نماد آتش است 

و هر ) 438، ص1377يونك، (نماد احساس و شور است ، شناختي وانو از نظر ر

. داده است، معني نمادين خاصي به اين رنگ،  خاص خودةسب تجرب، برحملتي

مورد تنفر بوده است؛ از آن رو كه ) قرمز(در نزد اعراب جاهلي، رنگ سرخ 

ا را ه آنان اين سال   .شد حاصل مي  خاك بي وباران اي خشك و بيه يادآور سال

»*_(�{��g��  «مرگ سرخ . ناميدند مي)T��{��g��  (و باد سرخ    بدترين مرگ) ريح
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 اما هنگامي كه زبان عرب از محيط صحرا به ؛بدترين باد بوده است) حمراء

ها دگرگون شد و رنگ سرخ  انتقال يافت، تصورات زبان نيز از رنگ، مناطق ديگر

ها  ا بود، مظهر زيبايي و جمال گرديد چرا كه يادآور رنگ گونهه نگكه بدترين ر

، 1370شفيعي كدكني، (شراب گرديد    ها و نيز سرخي و گل سرخ و بهترين نمودار

  ).271 و270صص 

كارگيري  رنگ سرخ را با به، خود» قصيده شنق زهران« در صالح عبدالصبور

 معاني صوتي و ،لترسيم كرده است، از آنجا كه اين فع) شب(فعل ماضي 

آيد كه آتش  اين احساس به وجود مي   )شين(س هنگام تلفظ دارد، پتصويري 

ور است تا اين كه واژه  شعله، سرخ در هيزم خشك جان گرفته است و اين آتش

گردد پس شاعر از  ور منفجر مي آنگاه كه آتش شعله، رسد مي» ب«به حرف 

و همچنين به معني    زفه استگرايي رنگ سرخ به معناي آتش است، كمك گ رمز

  .انقالب و شورش و هيجان نيز است

�	�S�� ����   
@��"M   

�tS�p�p# h)V�   
@�p�(�   

��$��*J(�Q K���( @ K�$�C�   
@���� ���� ��� � ��   

���������� ��� �� ��UL   
��P�&N.�� �*U& '(� )�*(�$   ).19ص، 1، ج1968عبد الصبور، (  �+

 ظلم و ستم ة حقد و كينه و خشمي است كه در نتيجةدهند اننش،  رنگ سرخ-2

  :به وجود آمده است

�����	 ���� ��� �   
���������� �� �� �����   
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��� !"�� !$ '(� )�*(�$   )20، ص1، ج1968عبدالصبور، (   �+
  

  .شود  بياگر خشم نفس انسان است كه مانع از وصل عاشق به معشوق مي-3

;$+ Np	 �� !=(� ��  
�����!> ?�� ��"(�   

@�A� ?#@) � BC.& ��   
��A)0E � F�> �$   

�IJ.T(K�)�.L�   
@�� 0*& K�)�M N O   
�� �P -��)�Q R�S� -��T�J	   ) ،24، ص1، ج1968عبد الصبور.(  
   
   رنگ سبز- 4-3

پذيري در اضطراب و  نمايانگر كشش و انعطاف، رنگ سبز از نظر فيزيولوژيكي

نمايانگر هدف و اراده و عمل است؛ مثل اصرار، ، شناختي  نظر روانتنش و از

كند  استقامت و سرنوشتي در رسيدن به هدف كسي كه رنگ سبز را انتخاب مي

در آرزوي تأثير گذاري بر ديگران و نيازمند شناخته شدن و تثبيت و داراي عقايد 

  ).80، ص1369لوچر، (و راه و رسم و خود است 

 تيابدي ريفناناپذ و توكل و نيد دهيعق و مانيا سمبل «بمذه در سبز رنگ

 سمبل، نيهمچن و رديگ يم قرار استفاده مورد، ادياع در شتريب و است عمق و

  )72 ،1375 زاده، اكبري عل( »است محشر و زيرستاخ

 را صفا وي پاكي نوع، دارد عتيطب با كهي تنگاتنگ ةرابط خاطر به رنگ نيا

 سبب، يدرون احساس نيا و است همراه، شيرو وي وربار با كه كند يم القا

 بشمار اه آن مقدس رنگ، سبز رنگ، مذاهب و كشورها ازي اريبس در كه شود يم

  ).43 ،1384 ،ينيحس پور( رود يم
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 ،يصبوراردوباد( است بخش آرامش و بخش نشاط رنگ يك قرمز خالف بر، سبز رنگ

  .)48-47 ،2 جلد ،1367

احساس خاصي را به تصوير ، هر رنگي) آرثر رامبو(طبق نظر شاعر فرانسوي 

غازي التدمري و (نمايانگر آزادي و رهايي نامحدود است ، كشد و رنگ سبز مي

  ).43ياسين الغري، بي تا، 

اي برخوردار  و رنگ سبز در شعر معاصر از معاني نمادين و مجازي گسترده  

 تجديد در زندگي است و معادل زندگي، شادابي، خوبي و خوشبختي و روشني و

  .است

  :اما معني رنگ سبز در اشعار مالح عبدالصبور

در ارزش اشيا و ارزش    رنگ سبز، نماد عشق به معني تأمل و انديشه-1

 ،شاعر در اين اشعار   .است چنين به مفهوم خوشبختي و آزادي     انسان و هم

دود به  مح،دارد كه عشق   شود و ادعا   مي  دو چشم سبز محبوب خويشتةشيف

 الجرم بايد به ، و هر آن كس در دام آن افتادنيستمكان و زمان خاصي 

 تن دردهد تا اين كه به عشقي خالص و مبرا از هرگونه ،هاي راه عشق سختي

  .)150-149، ص 1998الحاوي، ( سياهي نائل گردد ترديد و

  

   فيروزه-4-4

�S�*�J(� ��UL   
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.............................  
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U^T(@?#@) Z�g�n(�   

0�T(@\�( � � ?S   0J���U��   
j)�T(@��.EV� ��UL   
��UL��@�p(� ���Q    )127 و126 و123صص ،1، ج1968، صالح عبدالصبور.(  

  . نماد خوشحالي و شادي و آرامش و رحمت و راحتي است،رنگ سبز   -2

�%$z@ @ ��.(� ��  ��0*� K\p�   
��K\p� ��$ -��_� Z�� -�[� �*�   
@�M @ -��M0"T � �*�\#� � ��*S�  
@��Q(� !$ � �/^W� ��tL �M=TM�  ) ،134، ص1، ج1968صالح عبدالصبور.(  
  . بيانگر تجديد حيات و رشد و زايش است-3

!����� ��J*/S A�\Q   
;��\$R��M�   
;���(@R�_Q   

@!"(� ��p� �� ��JgtS ��.�_S �#   
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@X�"�� NT.M !T� ��UL N.~ ��#�tQ �� h�   )96همان، ص(.  

  .كند  اشاره مي،در مثالي ديگر نيز به همين معني فوق
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�<�E N��(   
��@   0#���t_.(� ��J	�   

K����M���UL NP��_Q   
?P�*�(<(�� ���   )224ص ،همان.(  
   

   رنگ سفيد-4-5

 ،خلوص ،يگناه يب و عصمت ،يپاكدامن ،يپاك ،رنگ نيا نينمادي معان نيبارزتر

 صلح پرچم لذا ؛است جنگ انيپا و صلح سمبل ،ديسف .استي روزيپ وي شاد

  ).172 ،1379 ر،يكو (است رنگ نيا به

 نيچ در ژهيو هب نيزم مشرق و يونان ،باستان روم جمله از كشورها ازي برخ در

. وشندپ يم ديسف رنگ ها يسوگوار در لذا .است ماتم و عزا رنگ ،ديسف ،هند و

 به حركت ،ستوده ناب، شعور نشانه هندوها وي شاد ةنشان را ديسف رنگ انيمصر

  ).172- 171 ،1379 كوپر،( دانند يم نور و باال

 باعث كهي روحان و دلگشا ،مفرح استي رنگ ،ياسنروانش نظر از ديسف رنگ

 نيتسك راي ديام نا وي ساحساي ها شوك كه چرا «شود يم انساني روح رامشآ

 ،ينيپورحس (»شود اكپ روح و فاكار و احساسات كه كند يم كمك و دهد يم

1384، 18.(  

طور كه بعضي آن   همان.رنگ سفيد، رنگ صفا و پاكي و هدايت و عشق است

ند و براي برانگيختن ا را رنگ خير و حق و عدالت و جال و روشني نيز دانسته

 بار در قرآن كريم به كار 11رود و رنگ سفيد  احساسات پاك انساني به كار مي

 وصف شده است و ،ت روز قيامتي صفا و صميمت، در بعضي از آيا.رفته است

و ) 11ص ،1998قرانيا، ( سفيد خواهد بود ، صالحين در روز قيامتةگفته شده چهر

گي از احساسي مشخص و معين نهر ر) ور رامبوآرت(بنا به نظر شاعر فرانسوي 
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 . بيانگر يأس و نااميدي و خستگي و درماندگي است،كند و رنگ سفيد تعبير مي

  ).43غازي التدمري و ياسين الغزي، بي تا، ص(

  :هاي ذيل است رنگ سفيد در اشعار صالح عبدالصبور به معاني و مفهوم

ني صفا و صميميت و شادي و  رنگ سفيد در اشعار صالح عبدالصبور به مع-1

  :دامني و نيز به معني آرامش كامل و خالص است پاك

Ng_.(�@N.~ NS0L j�  g� ��U�.(�   
-o(z  -R�#G(� Z)� � ����� �W  ?"(�R\_(�   )33، ص1، ج1968ور، بعبد الص.(  

��J*���./(� � �*/&@ -��"M -�G�� ;>)   
�*#� �.E ;� �S0(� �� � -��U�.(� �� )39ص ،همان.(  

.............  
!��A�\Q   

...............  
@N.~ ��#�tQ �� h�     ��U��X�"�� NT.M !I�   

N�)@!�g�� � )���V�$ ��U�Q   
N+)@����   
��"$�*&���  ).97 و96، صص همان(  �

 خود به كار گرفته است تا از خالل ة شاعر حس صوفيانه را در شعر و قصيد-2

 جسم سفيد ،در اشعار زير    پس؛ تعبير كند، و يگانگي با ذات خودآن از اتحاد

رمزي براي ذات و حقيقتي است كه مريد به آن چشم دوخته ) مريده(

تر و   تشنه،گيرد شود و فاصله مي و هر چه از ذات و نفس خود دور مي   است

نحيب تالوي و (   . وصل شود و با آن ذوب گردد،تر است كه به آن مشتاق

  ).257، ص 1996ن، ديگرا

�@(�@�0.(� ���� -��E �@)   
X���oTQ> !Q �# ?[t� �� f�) -�pM �S   

NJ��Po&�T    
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N���&o( ?US Ngk ��L ��0�   
�S!� ��QV� ��g_P  :Z�E �M� �  

0" ��_W� � K��I$ �M)@�O   
�S!� ��QV� ��g_P  :Z�E �M� �  

0"    �M)@�O��_W� � K��I$   
�SQV� ��g_P !� �� :��)�*� �UL �M� �) ،214، ص1، ج1968عبدالصبور.(  

 رنگ سفيد در اشعار صالح عبدالصبور كه در ذيل خواهد آمد، نمايانگر -4

 شكست خوردگي انسان ةدهند شكست و درماندگي است علي رغم و نشان

رغم اين كه از  علي   .ها و امراض است  جنگةمعاصر در مقابل مرگ به وسيل

ست و  پيروز ا،چنان  اما مرگ هم، پيشرفت كرده است،تكنولوژينظر علمي و 

  ).139تا، ص محمد منصور، بي( شاعر در مقابل آن تسليم است

   في المدافن التي تنام في الحقول غيبوهو

   يبق من هذا الوسيم غير بجفنيه ترابلم

   مصرتراب

   تنام في حضن الترابتعودكي

   في سالمتنام

  ه من الشفق في وجه السماء سحابكان

   مثل الدمحمراء

   الطرف المدا نواره الحقولفي    كانو

  .)196، ص1، ج1968عبدالصبور، (   مثل قلبنا، و قلبه، ميتين آخرينبيضاء
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  :ندمگونگ رنگ -4-6

 . اما بيشتر به سياهي متمايل است،واقع شده است) قرمز و سياهي(رنگي كه بين 

و به معني خاك نيز به كار رفته است  مرده و غم و اندوه است ،رمزي براي مرگ

  ).19تا، ص خليل، بي  احمد(

 بهره ،ها و احساسات خود ندمگون براي تعبير انديشهگصالح عبدالصبور از رنگ 

نماد غم و اندوه و از بين رفتن    )العائد (ةندمگون در قصيدگگ نجسته است و ر

  .واهد بردعشق است و درخشش و برگشت عشق اين غم و اندوه را از بين خ

�*�p��*�(� ��� 0� X@V�   
0JQ(� �� ��& �� ��.�*�*�   

........................  
@Z�S0M K�_pM� R��GW� Ng_.� ?�� �*P0�   

 ..........\�  
@N(�# �M)0T��   

K�"p	�*.�� � ;��M X\� X�# �� u�   )-)�./(�0.� 12345-1- �E1�� @ 1��.(  
  . وطن است رنگ كندمگوي رمز خاك و نيز-2

��$���*� ����   
N��0(�� F��@ -��u   )�� 6 -14.(  
   

   رنگ خاكستري-4-7

 مغفرت، طلب، شرم، ،يافسردگ ،يسوگوار نشانه ،مجموع دري خاكستر رنگ

 مرگ ،انيحيمس انيم در و خود مظهر ،انيعبر انيم در اما ؛است محبت و نجابت

 به ها لباس ،يمذهب اجتماعات در رو نيا از ؛رساند يم را روحي مرگ يب و جسم

  .)170 ،1379 كوپر، (بود رنگ نيا
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 فهم رقابليغ وي عيرطبيغي ها  جنبه دادن نشاني برا شتريب «رنگ نيا نيهمچن

  ).88 ،1378 ،يتوكل( »شود يم استفاده ،يزندگ

 ليوسا يا و ها لباس در آن از استفاده و رنگ نيا به شيگرا ،معتقدند اساننروانش

 آرامش محتاج و شده له ،خارجي فشارها ريز ،شخص كه است نيا ةدهند نشان

ي عصب شكستي حت وي افسردگ ةدهند نشان ،رنگ نياي برا مداومت و است

 را تواضع ،متعادلي خاكستر و مشقت و فقر نشانگر شتريب ،رهيتي خاكستر. است

  .)99 ،1387 لو،يتا وي د (تسا نفس زتع نبود نشانگر همي گاه و دهد يم نشان

   . اين رنگ را به كار برده است)انتظار اليل و النهار(صالح عبدالصبور در قصيده 

   آخر اليوم تدب في عروق الشمس فتره الهاللفي

   يولد اللون الرمادي دقيقو

   ضجيج الطرقاتحتي

   ايقاعاً رمادياً رقيقاينحل
   
 گيري نتيجه

عار صالح عبدالصبور به هاي نمادين كه در اش  سعي شده است كه رنگ،در اين مقاله

  .شود  بررسي ،كار گرفته شده، به طور دقيق

هاي در رنگ  سياه، رنگ غالبيابيم كه  درمي،ها در اشعار شاعر با بررسي رنگ

عدم  :ند ازا مفاهيم نمادين اين رنگ در اشعار وي عبارت. نمادين اشعار وي است

هرج و  وجود فساد و ،چنينهاي اصيل و هم شهر، نبود عشقسادگي و بي آاليشي مردم 

 ، رژيم صهيونيستي، وجود دشمنان داخلي و شك و ترديد انسانة در قاهره، حملمرج

  . به حقيقت از طريق اين دنياي مادي و محسوسنرسيدننسبت به دنياي مادي و 

وي    .گير است  چشم، پس از سياه، رنگ سفيد و سبز در اشعار صالح عبدالصبور

 ريايي به كار تي، صفا و صميميت و بيخ معناي آزادي و خوشبرنگ سفيد و سبز را به

 رنگ سبز در اشعار او، رويش و تجديد حيات را نيز معني ،همچنين برده است و
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 ،حقيقت نيز  اتحاد با ذات و يعنيدهد و شاعر از ويژگي مثبت ديگر رنگ سفيد مي

  .مند شده است بهره

 نماد شعور و هيجان زندگي و ، رنگ سرخ در شعر وي،تر اي پايين در مرتبه

  .استلم و ستيزهاي جامعه ظ خشم انسان به خاطر ،همچنين
  

  

 منابع ومĤخذ

  1372ويل متن، انتشارات مركز، چاپ دوم، تهران، أاحمدي، بابك، ساختار ت  - 

  تا احمد خليل، خليل، معجم الرموز، دارالفكر البناني، لبنان، بي  - 

  1381  گل سرخ، انتشارات سخن، چاپ اول؛ تهران،اسوار، موسي، از سرود باران تا مزامير  - 

  1377تهران ، ، سورآليسم، انتشارات نشانه، چاپ اول.ال احمد، م  - 

 فرهنگ وزارت تهران، هشتم چاب ،يميحل نيمحمدحس ترجمه رنگ، كتاب يوهانس، تن،يا  - 

  1384 ،ياسالم ارشاد و

  1376ركز، چاپ اول،  آتش، ترجمه جالل ستاري، انتشارات مزژان پير، رمزپردا بايار،  - 

  1993 العلميه، چاپ اول، بيروت، داراكتبتوفيق بيضون، حيدر، صالح عبدالصبور،   - 

  1378 هنر، مدرس، تيترب دانشگاه ارشد،ي كارشناس ،يينمايس ريتصو در رنگ د،يحم ،يتوكل  - 

ي فروش  كتاب تهران، اول، پچا ر،باميپ نيآخر و دانشگاه نياول رضا، ديس نژاد، پاك  - 

  1348 ،هياسالم

  1384 ،يآب هنر انتشارات تهران، اول، پچا رنگ،ي معنا مژده، ،ينيورحسپ  - 

  1986،  دارالكتاب البناني، چاپ دوم، بيروت5الحاوي، ايليا، في نقد واالدب، ج  - 

  2007،  المصر للكتا ب}��sرحماني، احمد، نظريات نقديت و تطبيقاتها،   - 

 و للنشر دارالحامد األردن، ،1ط الشعر، في دالالته و اللون هزاع، محمد ظاهر ،�الزواهر  - 

  2008 ع،يالتوز

 نشر تهران، اول، پچا ،يگنجي مهد ترجمه رنگ،ي روانشناس ،يلسك لو،يتا جاناتان، ،يد -   -

1387 ساواالن،  

  1366هاي ادبي، انتشارات نگاه، چاپ سوم، تهران،  سيدحسيني، رضا، مكتب  - 

  1370 انتشارات نگاه و آگاه، تهران، شفيعي كدكني، محمد رضا، صور خيال در شعر فارسي،  - 



 رنگ هاي نمادين در اشعار صالح عبدالصبور

 

131 

گربران، فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضائلي، انتشارات جيحون، . ژ   .شواليه، ژان وآلن  - 

  1378چاپ اول، تهران، 

  1367 ،ياسالم نشر دفتر تهران، دوم، پچا اسالم،ي ستيبهز نييآ احمد، ،يصبوراردوباد  - 

  تا ال اطلس، �Tn.} شق،دم ط، ال اللون، و الرسم ن،يالديي مح طالو،  - 

  1366فروم، اريك، زبان از ياد رفته، ترجمه ابراهيم امانت، انتشارات مرواريد، چاپ چهارم، تهران،   - 

   1968 ، انتشارات دارالعوده، بيروت،)المجلد االول (عبدالصبور، صالح، ديوان   - 

  _____________________، )المجلد الثالث (ديوان     ___________  - 

وكمال ياسين الغزّي، النظرات في االدب العربي الحديث، داراالرشاد، مصر،  مري، محمد،غازي التذ  - 

  تا بي

  1996 ،ياو فخر �Tn.} ن،يالبحر ،3ط ،�}�gYا الفنون و اشعر م،يابراه ض،يالعر  - 

  1375 شا،يم انتشارات تهران، دوم، پچا ت،يترب و رنگ ،يمهد زاده، اكبر يعل  - 

  1379 فرهاد، نشر تهران، ان،يكرباس حهيمل ترجمه ،يسنتي دهانما مصور فرهنگ ،يسي ج كوپر،  - 

پور، انتشارات آفرينش، چاپ دوم،  ها، ترجمه منيره رواني شناسي و رنگ لوچر، ماكس، روان  - 

  1369تهران، 

  تا شارات امين للنشر و التوزيع، قاهره، بيتالتصوف، ان محمدمنصور، ابراهيم، الشعر و  - 

المعاصر، داراالوزاعي، چاپ اول،   تطور الشعر الحديث وو ديگران، نجيب تالوي، محمد  - 

  1996بيروت، 

اليسوعي، روبرت ب، كامبل، اعالم االدب العربي المعاصر، مركز الدراسات، للعالم العربي     - 

  1996المعاصر، چاپ اول، بيروت، 

هايش،  دكتر يورالند ياكوبي، انسان و سمبول يونگ، كارل گوستاو با همكاري جوزف ال و  - 

  1377ترجمه محمود سلطانيه، انتشارات جامي، چاپ اول، تهران، 

  ها مقاله
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 آبان ،يمقدس نيام ابوالحسن: راهنما ،»يحجازي عبدالمعط ،ياتيب عبدالوهاب
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