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چکیده
. گ و عمیقی داردعنصر رنگ، با ادبیات، پیوند تنگاتن

کنند هاي گوناگونی را القا میها، احساسات و نشانهرنگ
توان بسیاري از راز و رمزها را کشف که از طریق آن می

اجتماعی عصر شاعر پرده –نمود و از اوضاع سیاسی 
نیمایوشیج در ادبیات معاصر فارسی و محمود . افکند

رمندانه درویش در ادبیات معاصر عربی، با هوشیاري و هن
هاي خویش ها در تصویرسازياز امکان برجستۀ رنگ

رنگ «در این نوشتار برآنیم تا بازنمود . اندبهره جسته
را در تصاویر شعري این دو شاعر بررسی و تحلیل » سیاه

هاي همگون در هاي تقریباً همسان و دریافتنگاه. نماییم
رنگ، به کارگیري رنگ سیاه، بیانگر استفاده آگاهانه این 

دهد که در در روانشناسی هر دو شاعر است و نشان می
بینی چندانی به هاي پنهان ذهن این دو شاعر، خوشالیه

در تصویرسازي نیما، . تحوالت اجتماعی وجود ندارد
پربسامدترینها و سیاهترین سمبلرنگ گستردهعنصر
استبدادوفسادوظلمجامعه،اختناقسیاه. استهارنگ

در. استفقراباهمدرديوآن،برحاکمعدالتىبىو
ترینوسیعرنگعنصرمحمود درویش نیز،رمزگرایى

شاعر، همچون شاعري چیره دست، .استتداعىعنصر
راحاکم بر وطن خودخفقانوآوارگى،خشم،غم،عمق

.کشدمىتصویربهوضوحبه

ه، نیمایوشیج، محمود درویش، رنگ سیا:هاکلیدواژه
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A study of Black Color Use in
Mahmoud Darwish and Nima

Yooshij’s poems
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Abstract
Color is an important element in poetry
and literature. Colors represent different
feelings and thoughts from which many
unknown things including political and
social situations of the period the poets had
lived can be discovered. Nima Yooshij in
the Persian contemporary poetry and
Mahmoud Darwish in the contemporary
Arabic literature creatively used colors to
illustrate their feelings and imaginations.
In this study we aim to study the
representation of black color in the poems
of these two poets. Both poets’ use of the
color black shows that there had been no
optimism in their mind about the social
development of their time. Color was the
most common element In Nima’s
illustration of the world and the color black
is the most used among all other colors.
Black is the symbol of oppression,
injustice and corruption, and sympathy
with the poor. For Darwish as well, color is
the most abundant element in his symbolic
representation of the outside world and
black color in his poems depicts deep
sadness and sorrow, anger, displacement,
and oppression in the occupied land of
Palestine the poet had lived.

Key words: Nima Yooshij, Mahmoud
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ظرفیتاینهارنگ«چراکه. دارندروانشناسی
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دینیفرهنگی،اجتماعی،شناختی،روانگوناگون
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.نمایندمنتقلمخاطبانبه... وادبیاتمعماري،
کلماتکهراهاییمحدودیتازبسیاريبنابراین،

وشکنندمیهمدرهارنگهستند،داراعادي
انتقالبرايراترغنیامکاناتیوتروسیعظرفیتی

: 1389صمدي،وقائمی(».آورندمیفراهمپیام
ر ـدر گسترة ادبیات هر سرزمینی، شع)262
زبانرهگذرازشاعرانوده است وآهنگ بپیش
زبانبهزبانیازانتقالوانتشارقدرتکهشعر،
وهااندیشهبیانبهنمایدمیفراهمرادیگر
کهنیزرنگعنصر.اندخویش پرداختههايآرمان
خیال و همچنین از صورمهماجزايازیکی

به،استشعردرابزار کاربردي نمادپردازي
شاعرانهرمزگونزبانمهمناصرعازیکیعنوان

شاعران و ادیبان در .گردیدآنهانمادینبیانو
آن تأثیرنقل تجربۀ شعري از تنوع و ظرافت و 

با توجه به وجود ارتباط بین شاعر . اندبهره برده
ه ـا کـو نقاش و شعر و نقاشی، و نیز از آنج

تأثیرها، بر عواطف و اذهان مخاطبان رنگ

توان گفت عنصر رنگ، یکی از ، میبسزایی دارند
اجزاي مهم در تصویرگري است که ادیبان و 

اند معانی و شاعران به کمک این عنصر،  توانسته
مقاصد مورد نظرشان را به شکلی ملموس و مؤثِّر 

دو ه به اینکهجبا تو. براي مخاطب تبیین نمایند
آهنگ حوزة ادب پایداري در پیشگام و پیش

عربی، نیمایوشیج و محمود ادبیات پارسی و 
هاي خود درویش، از رنگ سیاه در تصویرپردازي

به بررسی نوشتار کهاین،اندبسیار بهره جسته
تطبیقی کارکرد رنگ سیاه در اشعار دو شاعر 

کاربهدلیلوکوشد چگونگىپرداخته است می
هر دو شاعرگرایىرمزدررااین رنگرفتن
عنصردرتقدتردید،بدونکهچرانماید،تبیین
اىپنجرهتواندمىآن،کاربردهاىشیوهورنگ
ادبیات به ویژه بیشتر ابعادشناختبراىراتازه
.نمایدبازشعر

تحقیقپیشینۀ
ها در اشعار دو شاعر، کرد رنگردر زمینۀ کا

رت جداگانه صورت گرفته هایی به صوپژوهش
اشعارمجموعهدررنگروانشناسی«است، مانند 

. ادبیهايفصلنامۀ پژوهشمهین، پناهی،(» نیما
بررسی «و همچنین ) 1385، سال 12و13شماره

ها در تصویرپردازي محمود درویش کاربرد رنگ
قائمی، مرتضی و مجید (» از مقاومت فلسطین

، دانشگاه شهید نشریۀ ادبیات پایداريصمدي، 
).1389باهنر کرمان، سال اول، شمارة دوم، بهار 

تحقیقاین مقالهدگانـنویسنکهآنجاتااما
صورت بهکهاند، پژوهشی مستقلنموده
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بررسی و تحلیل رنگ بهاي و تطبیقیمقایسه
باشد، نوشته پرداختهشاعردوسیاه در اشعار

توضیحضمننوشتاراینبنابراین،. نشده است
بینی دو شاعر، رنگ سیاه در جهاننمادینمعناي

اشعاردر»رنگ سیاه«کارکرد بررسیکوشد بهمی
هاي دو شاعر در این شاعر و بررسی شباهتدو

زمینه بپردازد و بسامد استفاده از این عنصر 
.شعري در شعر این دو را، تبیین و تحلیل نماید

هاکارکرد رنگ
هاى نمادین آن ها و زمینهرنگ

نحوة خاصى از بیان و » نماد«از نظر ادبى، 
رة چیزى است که در سایۀ تداعى توضیح دربا

مفهومى دیگر را معانى، مفهومى بیشتر یا اصوالً
اي که عقیده«با استفاده از نمادگرایی، . کندبیان مى

ممکن است ظاهري یکنواخت و تکراري داشته 
باشد، به نظري تازه با بار معنایی بسیار مؤثر و 

) 176: 1376سلیمان، (» .شودزنده، تبدیل می
گرایی و معناة، همواره در دو حوزنمادها

اند و همین دو تصویرآفرینی نقشی عمیق داشته
خصلت ارزشمند ادبی سبب شده است تا نمادها 
در ساز و کار سرایندگی، به شکلی کارآمد مورد 

از این جهت شاعران ادبیات . توجه قرار گیرند
زدگی، به شعارهمقاومت نیز براي رهایی از ورط

از آنجا که نماد بیانگر . شدندنمادها متمسک
تلف است و به یک معنا محصور ـمعانى مخ

ترین عنصر ترین و اصلىها مهمشود، رنگنمى
روند که از دیرباز در پردازى به شمار مینماد

هاى شاعران کاربرد داشته ادبیات و تصویرسازى

نمادها و تشبیهات به درك ما از زبان . است
هر تقریباً. کنندمک میروزمره و اشکال سخن، ک

اي، نماد خاصی را در خود ، کلمه و ایدهءشی
اي است عنصر رنگ از عناصر ویژه. پنهان دارد

ها، ت ویژگیـتوان از طریق شناخکه می
ها و تأثیرات آن، از روي بسیاري از خاصیت

بررسی دقیق آثار ادبی، «. برداري کردرمزها پرده
سازي به کمک بیانگر این است که در تصویر

ها، تنها براي آرایش کالم نیست، بلکه با رنگ
هاي بالغی و ادبی، ارتباطی کامل تمام زمینه

هر یک از ) 280/ 2: 2003عصفور، (».دارد
ها به فراخور امتیازات خویش متضمن رنگ

ها به توان از رنگمى. معنایی سمبولیک هستند
، عنوان یک زبان جهانی و همگانی استفاده کرد

ها در هر کجاي دنیا که باشند، بیانگر زیرا رنگ
انگیزند آنها احساسات را بر می. یک پیام هستند

هاي متفاوت تأثیرات توانند به رنگو اشکال می
به سبب همین تأثیر . متفاوتی روي انسان بگذارند

ها بر احساسات و العادة رنگعمیق و فوق
ر عواطف، به عنوان ابزاري مهم و سودمند د

پردازي شاعر در برانگیختن خدمت تصویر
ها، در طول قرن. شونداحساسات و عواطف می

رنگ براى اشخاص گوناگون معانى مختلفى 
، »سنت آگوستن«رنگ براى «مثالً. داشته است

آلزاك «انعکاس افالطونى خدا بود و براى 
، یک ادراك »گوته«، انرژى نورى، براى »نیوتن

، کیفیتى از اشیاء که »جان الك«ذهنى و براى 
دیدگاه علماز) 15: 1375کارکیا، (» .بینیممى

معرفهارنگازهریکانتخابشناسی،روان
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هارنگنیزادبیاتدر. استافرادشخصیت
.کنندمیالقاراگوناگونیهاينشانهواحساسات

معنایینظرازهارنگمعاصر،شعرزباندر
پدیدبدیعییوصفترکیباتاند،یافتهتفاوت

-رنگمجازيکاربردنتیجهمعموالًکهاندآمده

نمادین،معانیپیدایشسببامرهمینوهاست
.استشدههارنگازمختلفاياسطورهوکنایی

ترین عناصر بر این اساس، رنگ یکی از مهم
بالغی در تصویرآفرینی ادیبان و شاعران 

.شودمحسوب می

سیاهرنگروانشناسی
سمبل شب، ظلمت، غم، وحشت، » یاهرنگ س«

اه، ـسی. اضطراب و رنگ اندوه و مرگ است
نمایانگر مرز مطلقی ترین رنگ است ورهـتی

. است که در فراسوي آن زندگی متوقف می شود
سیاه به معناي . نابودي استسیاه بیانگر پوچی و

سیاه نقطه پایانی . است در مقابل رنگ سفید» نه«
ه و تسلیم یا انصراف ترك عالقهاست، نشان
بر طبق تحقیقات انجام شده، دو «. نهایی است

هایی هستند که به لین رنگورنگ سیاه و سفید ا
زیرا انسان اولیه، بیشترین تأثیر ، اندنماد بدل شده

» .را از سفیدي روز و سیاهی شب اخد کرده بود
هاي روانکاوي، در تحلیل) 68: 1384الهی، آیت(

یادآور عدم و نابودي است، کاربرد رنگ سیاه 
کند و نظمی را به ذهن متبادر میاغتشاش و بی

همچنین این رنگ، . نشانۀ ظلمت نخستین است
حالت کدورت، ۀدر ذهن و ضمیر انسان، نشان

کهکسی«لوشرنظربه. ناراحتی و پریشانی است

اول انتخابايقهوهوخاکستريسیاه،رنگ
: 1371لوشر، (» .نداردهنجاريانتخاباوست،

97(

هاي سیاسی و اجتماعی اونیما و دغدغه
علی اسفندیاري مشهور به نیمایوشیج در سال 

در یوش دیده به جهان گشود و در 1274
پس از یک دوره کسالت 1338ماه سیزدهم دي

دستغیب، . ك.ر(.ممتد بدرود زندگانی گفت
هاي بارز شعر نیما، پرداختن از ویژگی) 6: 2536
ائل اجتماعی با زبانی نمادین است، به به مس

انواعمیاندر«گفتبتوانطوري که شاید
معاصر، شعرآنتبعبهونیماشعردرصورخیال

دررانقشوسهمبیشترین) سمبل(نمادعنصر
پورنامداریان و خسروي (» .داردآفرینیابهام

هاي شعر نیما از دغدغه) 151: 1387شکیب، 
گسلد و از رمانتیسم فردي یپیشین شعر فارسی م

و احساساتی به سوي رمانتیسم اجتماعی و 
گونه، شاعر محور بدین. کندمردمی حرکت می

دهد و انسان و معنایی شعر پارسی را تغییر می
دهد، تا اجتماع را در کانون توجهات آن قرار می

نیما، تبلور نواندیشی در «آنجا که در نگاه ناقدان، 
مختاري، (» .معاصر استباب انسان در شعر

تفکر و اندیشه در وضعیت خلق » 171: 1379
بختی آنها هاي تیرهدیده، نیما را به سرچشمهستم

کند و از این طریق او را رویاروي هدایت می
شاعري ۀکارنام. دهدهاي قدرت قرار میکانون

نیما بیش از هر چیز حکایت تأمل مداوم او در 
رزمین خود و اجتماعی س–اوضاع سیاسی 



1392پاییز  ،، سال اول، شماره چهارم»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«68

کانون قدرت «روایتی از کشاکش و ستیز با 
است که نیما آن را آشیانۀ بیداد و » سیاسی

این «داند، و این در حالی است که نامردمی می
نویسان او، جنبه از زندگی نیما، از جانب زندگی

آنها یا بیشتر . کمتر مورد توجه قرار گرفته است
؛ و یا اندبه شرح زندگی خصوصی وي پرداخته

به تشریح انقالبی که وي در شعر فارسی پدید 
اما به اندیشۀ سیاسی و اجتماعی او . آورده است

اند، در حالی که اشعار نیما از توجه زیادي نکرده
: 1368اي، خامه(» .این نظر شایان بررسی است

ادبیات نیما، مقاومت و پایداري در برابر ) 15
آلود استعمار زده و سیاست اختناقاجتماع خفقان

بی آنکه «زمان خویش است، بنابراین، شاعر 
بخواهد مثل بسیاري از شاعران دورة مشروطه، 
شعر سیاسی و اجتماعی، به منظور تنویر افکار و 

تواند از دریچۀ نگاه ذهن می،انجام تعهد بسازد
خود، دردهاي خویش و دیگران و اوضاع سیاسی 

» .و اجتماعی جامعه را مشاهده کند
)238: 1378پورنامداریان، (

نیما و کارکرد رنگ سیاه
نیما یکی از مشهورترین شاعران معاصر است 

خاصیت و کاربرد آنها بیشترین ها و که از رنگ
بهره را در راستاي بیان اهداف و آرمان خویش، 

از . در قالب بیانی ادبی و نمادین، جسته است
نیمايشعرساختاردرهارنگمعنیرو، انتزاعاین

.کندمیشایانیکمکاشعارش نیزفهمبهیوشیج
وخفقاننیما بیانگرشعردرتیرگیوسیاهی

نفیکهرنگاینتکرارواستاستبداد رضاخانی

تاریخدرتأملبهرامخاطبکند،میرارنگیهر
انتشارتاریخ،1300هايسالسیاسیو فضاي

و یخاموشسالکه1338سالتااوشعراولین
این مقوله طیف رنگ .داردوامیاوست،رحلت

سیاه را بارها و بارها به شعر شاعر فرا خوانده 
سیاههايرنگراتیرهوسیاهرنگطیف«. است

و تارمانندتیرهرنگگرتداعیصفاتوسیهیو
وخاکستريودودتیرگی،ظلمت،تاریکی،

بار 466هارنگاین. دهدمیتشکیلخاکستري
مجموعههايرنگ% 55/56دارند و وانیفرا

ازغیررقماین. دهندمیتشکیلرانیمااشعار
ودیشبدوش،وشبواژه500بیش از
) 54: 1385پناهی، (» .استشبدیگرترکیبات

رفتهکاربهبار117مجموعدرسیهوسیاهکلمه
و حقیقیمعنايدرتقریباً یک سوم آنواست
غیرحقیقیمعنايدرانتومیراسوم آندو 

)54:همان(.کردتلقی

نگاهى گذرا به زندگى محمود درویش
- کدهـ، در ده1941مارس 13محمود درویش، در 

هااسرائیلى. متولد شد» بروه«اى از فلسطین به نام 
ششدرویشوکشیدندآتشبهرادهکدهاین

بهاشخانوادههمراهبهشدمجبورکهبودساله
مردممبارزاتدربعدها.شودندهپناهلبنان

درویش چند سال عضو . کردشرکتفلسطین
.خش فلسطین بودبسازمان آزاديکمیته اجرایى 

ترین او از مهم) 224: 1997الجیوسی، . ك.ر(
اي است که نام آنها با شاعران معاصر فلسطینی

شعر ادبیات مقاوت فلسطین اشغالی ارتباطی عمیق 
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درویش نماد انقالب و . ردو پیوندي ناگسستنی دا
رمز آزادي انتفاضۀ فلسطین است که در پیشبرد 
ادبیات معاصر عرب، و وارد نمودن رمز و نماد به 

نخستین ویژگی . آن سهم بسزایی داشته است
هاي درویش، پیکار با رژیم نژادپرست و چکامه

. مخالفت با همۀ دستاوردهاي آن است

درویش و کارکرد رنگ سیاه
جا که رنگ قلمرو حس بینایی است، در از آن«

ترین عامل تصویرهاي محسوس قويوهاوصف
» .تواند قرار گیردانتقال مشابهت و ارتباط می

در اشعار درویش ) 280: 1366شفیعی کدکنی، (
نگرش دقیق و عمیق شاعر و آگاهى او از آثار 

اى نمادین به ها، جلوهژیک رنگروانى و فیزیولو
تأمل بیشتر در دیوان .بخشیده استرنگ ۀمقول

آن با دواوین شاعران عصور ۀشاعر و مقایس
سازد که گذشته، ما را به این نکته رهنمون می

گویی ذهن شاعر در رابطه با مقولۀ رنگ بیشتر 
در جستجوي نوعی تعلیل و استدالل بوده، نه به 
صورت ساده و محسوس آن و به همین دلیل 

ز مفهوم مادي و ها در شعر درویش ارنگ
کاربرد فراوان . محسوس خود فراتر رفته است

تعابیري چون؛ پرچم سیاه، زنبق سیاه، برف سیاه، 
شب سفید، زیتون سیاه و امثال اینها خود دلیلی 
روشن بر خروج عنصر رنگ از بستر محدود 

هاي رمزي و نمادین مادي خود و نشانگر داللت
.این عنصر در گسترة خیال شاعر است

به این دلیل که محمود درویش در بیشتر 
قصایدش از حزن و اندوه و ظلمت و وحشت، 

فراوانی ةگوید، از رنگ سیاه استفادسخن می
توان گفت رنگ سیاه جزء پر بنابراین می. کندمی

ترین ها در دیوان شاعر و اصلیکاربردترین رنگ
این رنگ چهارمین بار . شودآنها محسوب می

هاى مورد استفادة درویش، رنگوانى را در افر
. باشدهاي سبز، سفید و آبی دارا میپس از رنگ

هاي نمادین سیاهی و ظلمت، پرکاربردترین جنبه
و آشکارترین رنگی است که بر سراسر شعر 

ترین حوزة افکند و گستردهدرویش سایه می
آور جامعه، فضاي خفقان. معنایی آن ظلمت است

دن سیاهی و ظلمت مهیا زمینه را براي نمادین کر
: الزنبقات السود«تعابیرى چون . نموده است

نمایانگر تأثیرات منفی این رنگ » هاى سیاهزنبق
ةبه عقید. شناسانۀ استدر تحلیل روان
انتخاب رنگ سیاه به عنوان «روانشناسان رنگ، 

نمایانگر اعتراض به وضع موجود رنگ اصلی،
جاي است، اعتراض به وضعی که هیچ چیزي 

این نداي ) 97: 1371لوشر، (» .خود قرار ندارد
اعتراض همراه با خشم و نفرت، نسبت به 
استبداد حاکم بر جامعه و سرنوشت ملت 
فلسطین، بر سر تا سر شعر درویش سایه افکنده 

.است

بررسی رنگ سیاه در اشعار نیما و درویش
اشارة صریح به مفهوم مرگ

بیانگر مرگ و در بیشتر موارد، سیاه مستقیماً
روزگار «در این معنا، ترکیب کنایی . تباهی است

مفهوم فنا و نیستی را به صورت آشکار القا » سیاه
:کندمی



1392پاییز  ،، سال اول، شماره چهارم»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«70

ـــا روزگــــارم شــد ســیاه    !اي دریغ
!آه! آه از ایـــن عشـــق قـــوي پـــی آه

)21: 1375نیمایوشیج، (
در این تصویر، رنگ سیاه در معناي غیر حقیقی 

کار رفته تا عالوه بر القاي مفهوم مرگ، خود به 
این . اي بر اختناق و خفقان موجود باشدکنایه

نگاه نمادپردازانۀ نیمایی و به کار گرفتن تعبیر 
، در واقع بازآفرینی حکایت »روزگار سیاه«کنایی 

است که تلخ سرنوشت شوم انسان در روزگاري
. کشدبار سلطۀ سنگین استبداد را به گرده می

ساز داستانی گیري شاعر از این نماد، زمینههرهب
دردناك از هیمنۀ دیو شب و تیرگی و سیاهی بر 

سیاهی روزگار نیما، . اجتماع زمان شاعر است
کشد، تا گاه از سماجت و اصرار دست نمیهیچ

هاي دیرمانش، انتظار ظهور روزگار تیره با لحظه
دوبارة عشق قدرتمند شاعر را در خویش نابود 

.ازدس
ها بینی محمود درویش نیز تمام رنگدر جهان

رنگ سرخ از سیاه آغاز . شوداز سیاه شروع می
:شود و همچنین خونمی
ابتدأَ الدم ... ابتدأَ األحمرُ األسودمن 

....                    هذا أنا، هذه جثَّتی 
)267: 2000درویش، (

گیردمىنشأتسیاهىازسرخى[
].شودمىشروع) سیاهىازنیز(نخوو

خفقانفضايبهاشارهباقطعه،ایندرشاعر
شهادتاشغالی،هايسرزمیناستبداد حاکم برو

برابردرمقابلهواعتراضنوعیراهموطنانش

کمکباوکندمیارزیابیظلماتوهاتیرگی
چرا. نمایدمیبیانراآننمادگراییورنگتمثیل

سرخاعتراضشهادتامروزي،فرهنگدرکه
.استبداد استوعدالتیبیسیاهحاکمیترنگ بر

به عبارت دیگر، رنگ سرخ، رنگ جنایت 
ها است، رنگ خونی است که ریخته صهیونیست

که رنگ سیاه شود، رنگ مرگ است، در حالیمی
. کندوضعیت تیره و تاریک آن زمان را تداعی می

ز سیاه به این دلیل دلیل شروع شدن رنگ سرخ ا
است که شاعر از این رهگذر، در پی اثبات و 

طلب تأکید این نکته است که ملت فلسین، جنگ
و به دنبال خشونت نیست و تنها براي رهایی از 

. کندیوغ استعمار، اشغال و اسارت، مبارزه می

نشانۀ سوگواري
دین و مذهب در معنابخشی به رنگ سیاه مؤثر 

اس رهنمودهاي مذهبی، رنگ براس. بوده است
کند و در نتیجه سیاه داللت بر مفاهیم مثبت نمی

هاي روزمرة هرگز آن را در حاالت عادي و زمینه
. گزینندزندگی، به منزلۀ یک رنگ برتر، بر نمی

در اشعار شاعران نیز رنگ سیاه به نشانۀ 
نیما آنگاه که سوگوار . سوگواري آمده است

سیاه بر قامت روز اي وضع موجود است جامه
:پوشاندمی

،آید و جاي نموريمیروزي سیهیادم از 
در میان جنگل بسیار دوري

...آخر فصل زمستان بود و 
)257: 1375نیمایوشیج، (
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در چنین فضایی پر واضح است که شب شاعر، 
:تر و سوگوارتر از روز رخ نمایدبه مراتب سیاه

پانزده سال گذشت،
،روزش از شب بدتر

ترسیهگشته روز سیهبش از ش
)360: همان(
ها به تناسب به طور کلی در اشعار نیما، رنگ

فضاي . فضاي حاکم بر شعر به کار رفته است
شعر به اعتبار سوگواري سیاه است و رنگ تیره 

گر ـدر این فضا، رنگ سیاه از دی. غلبه دارد
گیرتر است و با آن فضاي کلی ها چشمرنگ

. کندمناسبت بیشتري پیدا می
بیند یوغِ استعمار محمود درویش نیز وقتی می

ده، همه رو خفقان و ظلم بر وطنش هجوم آو
: بیندچیز را سیاه می

وداءی ستتابوت/ رای رِي قَنْطَرة/ والمیناءظَهو
)169: 2000درویش، (

ت من و پشتم پلی پرچمم سیاه و بندرگاه تابو[
.]است

شاعر بر این باور است که تا وقتی سایۀ 
ی ـر فلسطینیان سنگینـمار و کشتار بر سـاستع
کند، پرچمشان نیز به رنگ سیاه است و می

سوگواري به تمام معنا بر زندگی و اندیشۀ آنان 
در چنین شرایطی، شاعر معتقد است . غلبه دارد

ید همرنگ که همه چیز و حتی اشعارش نیز با
سرزمین فلسطین اشغالی لباس عزا بر تن کنند و 

:پوش شوندسیاه

 واألرض یضاءالقصیدةَ الب تلماذا کَتَبسوداء
)495:همان(

سپیدي را تحریر نمودي ) شعر(چرا تو قصیده [
]در حالیکه زمین سیاه است؟

ا را ـدر این تصویر، سیاهی تمام فض
گ، بیانگر توقف کاربرد این رن. گیردیـدربرم

درویش بر این باور . زندگی براي شاعر است
اش، فلسطین، است که در اندوه سرزمین مادري

پرچم و قصیده و همه چیز باید به نشانۀ عزا و 
ماتم، رخت سیاه بر تن کنند؛ تا از این رهگذر، 
خود را در این اندوه جانکاه، سهیم و شریک 

.گردانند

س و ناامیديأی
ها، سیاه و دیگر صفات آن، یعنی گدر میان رن

القاکنندة مفهوم ... و» تار«، »تیره«، »تاریک«
رو، نیما راه را از این. ناامیدي و یأس است

کند تا نا امیدي از وضع توصیف می» تاریک«
:موجود را براي مخاطب ترسیم نماید

گــــوش بــــر زنــــگ کــــاروان صــــداش
دل بـــــر آواي نغـــــز او بســـــته اســـــت

ــو ــولی قــ ــر ا! قوقــ ــکبــ ــن ره تاریــ یــ
کیست کو مانده؟ کیست کـو خسـته اســت؟   

)421: 1375نیمایوشیج، (
در این تصویر هنري، صداي خروس نیز که 
همواره آواي امید و طلوعی دیگر را در هوا 

» تاریک«سازد؛ در گذرگاه این راه پراکنده می
کیست کو «هاي استفهام. بردکاري از پیش نمی

نیز بیانگر » کیست کو خسته اسـت؟«و » مانده؟
لحن اندوهگنانۀ شاعر در تصویر و توصیف 

. آور حاکم استفضاي نا امیدي و یأس
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درمحمود درویش نیز،سمبلیکنگاهدرسیاه
. نمادي از یأس و ناامیدي استمواردازبسیارى

وظلمتشهرهايازشاعرهايترانهعبور
نا امیدي حاکم بر جامعه آشکارا فضايتاریکى

:نمایدرا تأکید می

البیاضأغانیکفیویسقُطُ
السوادمدنِعلَیأغنیتیتمرُّ... تمرُّأغنیتیاآلنَ

)290: 2000درویش، (
درامترانهاآلن/ ریزدمىسپیدىهایتتصنیفاز[

شهرهاىازگذارحالدر... است گذرحال
].استتاریکى

م و اندوهنشانۀ غ
رنگ سیاه در روانشناسی ارتباط نزدیکی با مفهوم 

سیاهی در نگاه نیما سرشار از . غم و اندوه دارد
:اندوه و غم است
ــه  ــه کـ ــونکاراي نقـــش–بـ ــد فسـ !بنـ

نقـــش دیگـــر بـــرآري کـــه شـــاید،     
بنـــديانـــدر ایـــن پـــرده در نقـــش   

بـــیش ازیـــن نـــز غمـــت غـــم فزایـــد 
ــیاهی  ــپید، از ســ ــرد ســ ــوه گیــ جلــ

)49: 1375نیمایوشیج، (
خواهد از غم محمود درویش نیز آنگاه که می

پنهان و درد نهان درونش نقاب افکند؛ کارت 
:کندآوارگی خویش را به رنگ سیاه توصیف می

قبضتیفیالتشریدبطاقۀُ
سوداءزیتونۀٌ

وهذا الوطن
)149: 2000درویش، (

استمن) اختیار(قبضهدرآوارگىکارت[
].سیاهزیتونى

با توجه به دیگر اشعار شاعر که در آنها، 
زیتون سبز، رمز فلسطین است اما در این قطعه 
محمود درویش براي وطنش رنگ سیاه را 
برگزیده، زیرا وطنش زیر یوغ استعما و ظلم و 

ها سیاه شده و طراوت و وحشت صهیونیست
شاعر از . سرسبزي خود را از دست داده است

دوه خویش را به ـین رهگذر، عمق غم و انا
ن تصویر تنها کشد، و ایپایان فریاد میاي بینعره

.ظهور یافته استبا کارکرد رنگ سیاه

سکوت و خفقان
نیما براي القاي هر چه بیشتر مفهوم اختناق و 

را براي شب به کار برده » تیره«خفقان، صفت 
:است

!واي بر من
اویزم قباي ژندة خود رابیتیره به کجاي این شب 

ي پردرد خود بیرونتا کشم از سینه
تیرهاي زهر را دلخون؟

!  واي بر من
)  253: 1375نیمایوشیج، (

اي در چنان تنگناي کشنده«دل، خونینشاعر
داند قباي ژندة گرفتار آمده است که حتی نمی

- ا دستـره بیاویزد تـخود را به کجاي این شب تی

اش هـرآگین را از سینـهاي زهد تیرگیکم بتوان
او انگار از همین مقدار مجال نیز . بیرون بکشد

اند و دیواري او را تسخیر کردهۀبهره است، خانبی
- اینک او می. نمانده که قباي خود را بر آن بیاویزد

خواهد قبایش را به دیوار شب بیاویزد؛ اما کجاي 
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کار بردن به) 135: 1390لی، حسن(» !دیوارِ شب؟
براي شب، که خود رداي سیاه بر » تیره«صفت 

پوشد، فضاي اختناق و استبداد شدید قامت می
. نمایدحاکم بر فضا را براي خواننده تقویت می

این انبوه تاریکی و ظلمت، تصویري از حس 
کند که غربت را در وطن، براي شاعر تداعی می

مده خود در آن با دل سوخته و تن خسته، گرفتار آ
.بردو راه به جایی نمی

نحس و شوم بودن رنگ سیاه در شعر 
ها با محمود درویش، تا جایى است که سپیدي

پوشیدن رخت سیاه، شاعر را در توصیف فضاي 
در فضاي . کننداش یاري میآور جامعهخفقان

خیالی شاعر، همه چیز و حتی برف، از شدت 
رو، از این.ظلمت و اختناق، سیاه شده است

در شهر شاعر به رنگ سیاه تصویر » برف: الثلج«
شود، که نماد و رمز ظلمت، تاریکى و خفقان مى

:موجود است
إلى ملَک االحتضارِ.. رِسا

 الثلججانٍ، ووناأسودفوقَ مدینت
)109: 2000درویش، (

مرگفرشتهبه... اىنامه[
جنو) انسان(حقیقتبراى

].استسیاهماشهرفرازبربرفو

بینیجهاندرسیاهرنگدون تردید،ب
جوامع،بیشتردر«. نیستمطلوبچنداندرویش

افرادىغالباًواستاندوهوتوبهعزا،رنگسیاه،
مردودراجامعهکهکنندمىتنبررارنگاین
».دارندستیزسرآنمعیارهاىباوشمارندمى

کهرسدمینظربهچنین) 1371:133لوشر،(
اوجداردسعیبرفدادننشانتیرهباشاعر

فقانـخازویش راـخنفرتوکینهخشم،
عنوانبهدرویشچراکهدهد،نشاناشجامعه

رسالتیخویشتنبرايمردمی،شاعریک
وظلمرـهرابرـبدرودهـشقائلتماعیـاج

بهبانگناراستی،ونابسامانیوعدالتییـب
ندايمواقعازبسیاريدروداردمیبرعتراضا

بیاننمادینزبانیبهراویشـخآمیزاعتراض
وعصیاننمادگاهدرویششعردرسیاه. کندمی

وضعسیاه«روانشناسان،گفتهبه. استتکذیب
فرساطاقتبسیاروخودمیلبرخالفراموجود

واافکاردرچیزهیچکهدهدنمیاجازهبیند،می
خفقانحالتچنیندر) 15:همان(».گذاردتأثیر

جايدرهمیشهکهنیزهازنبقحتیعصیانى،و
،نمودندىـمرخسپیديبهشاعردیوانجاي
نمادىعنوانبهتاشده،پوشسیاهباراین

ترسیمدرراشاعرآور،خفقانفضاىازسمبلیک
وعصیانفریادوکندیارىفضایىچنین

وتکذیبوموجودوضعبهنسبترااواعتراض
کند تا شاعر بیانرساترشاعر،سوىازراآننفى

دهلیزهايِاي دردناك را دربه مدد آن مرثیه
:کشدنشان به هزاران غریو فریاد میبیطوالنیِ

الزنبقاتقلبیفیالسود
اللهب... شَفتیوفی
جئتغابٍأيمن
الغضبِ؟صلبانکلَّیا

)184: 2000یش، درو(
استقلبمدرسیاههاىزنبق

آتشزبانه... لبانمدرو
اىآمدهنیستانکدامیناز
خشم؟توانتماماى
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شاعر در این تصویر، با آوردن ترکیب 
عمق غم، خشم » هاى سیاهزنبق: الزنبقات السود«

وي با به . کشدو آوارگى خویش را به تصویر مى
اه در قلب و شعلۀ آتش کار بردن تعابیر زنبق سی

نمایاند که تا در لب، به مخاطب خویش چنین می
ها از فلسطین بیرون نرود، دیو شومِ صهیونیست

غم و اندوه و شکنجه از ملت مظلوم فلسطین 
. رخت برنخواهد بست

نشانۀ مفهومی مثبت
بینی نیما، رنگ سیاه به ندرت براي در جهان

:ال در قطعۀ زیرمث. مفهومی مثبت به کار رفته است
ــیاه   ــر س ــت او ز دل اب ــه اس رفت
ـــد   ــار سفیـ ــۀ کهسـ ــر قلّـ از بـ

ام من، سخنم هسـت گـواه،  جسته
دــز پلیــگیــانمــیاالت غـاز خ

)236: 1375نیمایوشیج، (
ابر سیاه را به عالقۀ بارش «در این تصویر، باید 

پناهی، (» و نعمت و توانمندي، جوانی معنا کرد
. لت بر مفهومی مثبت دارد، که دال)55: 1385

در اشعار محمود درویش نیز گاهی سیاه، به 
عنوان نشانی از هویت فلسطینی، براي تصویر 

رود که مردم به کار می... رنگ چشم، مو و 
:باشدبیانگر مفهومی مثبت می

یا أسود العینیین! یا صاحبی
خُذنی کیف نَفترق؟

)27: 2000درویش، (
. یه چشم، مرا دریاباي س! اي دوست من[

]چگونه از هم جدا شویم؟

:و یا در تصویر دیگري

 أنا عربی
و لونُ الشَّعرِ فحمی

و لونُ العینِ بنی
)37: 2000درویش، (

من عربم و رنگ موهایم سیاه است و رنگ [
]ايچشمم قهوه

در شعر دو شاعر» شب«بررسی عنصر 
در » شب«وانی کارکرد عنصر اتوجه به فربا
صاویر هنري نیما و محمود درویش به عنوان ت

هاي نمادین رنگ سیاه، به طور یکی از جلوه
.مستقل به این جنبه پرداخته شده است

نیما و کاربرد عنصر شب
ترین نمادهایی که ترین و کلیديیکی از مهم

بیانگر کارکرد گسترده رنگ سیاه در دیوان شاعر 
هايشب از موتیف. است» شب«است سمبل 

ترین ترین و فلسفیشعر نیما است و گسترده
ی که با همین مطلع ـهایشکل آن، در منظومه

همچون هایی منظومه. گر استجلوه،باشدیـم
اندوهناك «، »شب دوش«، »کینه شب«، »اي شب«

هنوز شب «، »در شب تیره«، » کار شب پا«، »شب
، »ساحل نزدیکشب پره«، »همه شب«، »است

بسامد بسیار باالي به ... و» تانیدر شب سرد زمس«
کار ـواننده آشـر خـکارگیري سمبل شب را ب

چنان زمانۀ نیما و به دنبال دیو شب آن. سازدمی
آن، اشعار او را تسخیر نموده که دیگر تصاویر 

، »شب«حاشیۀ تصویر و تعریف شعري شاعر، در
مفاهیم . سازدجایگاه واقعی خود را نمایان می
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خفقان، و حتی امیدواري و آمال ظلم، استبداد،
جهت با مفهوم محوري و شاعر نیز همسو و هم

شب در . نمایندمرکزي شب، ایفاي نفش می
ترین و رحماشعار نیمایوشیج، عموما بی

گویی آتش آفتاب مغرب . مرگبارترین نمادهاست
را تاب تحمل در برابر انبوه سیاهی شب نیست، 

بخش، نیپس به ناگاه با افول خورشی روش
:گستراندانگیزي بر همه جا سایه میتاریکی وهم

استشب
ساز با آنشبی بس تیرگی دم

)490: 1373نیمایوشیج، (
به جاي » آورتاریکی«گزینی صفت دقت در به

هنري براي شب نیز، اضافه بر کارکرد » تاریک«
آن در تبیین استمرار و ابرام تاریکی، بر وجه 

.گذاري بیشتر آن افزوده استعاطفی شعر و تأثیر
گویی سیاهی عطشان شب را آرامشی از پی 

که هر لحظه در ژرفاي سیاهی خود ،نیست
:نشیندبیشتر فرو می

و خاكکردهشب دم، یک شبهست 
.رنگ رخ باخته است

)  511: همان(
ها و بارها و با تصاویر و تشبیهات او بار

گوناگون، سیاهی و طوالنی بودن این شب را به 
:کشدوصف می

در تمام طول شب
ریزدهاش میانبوه دندانسیاه سالخوردکاین 

هاي مزوروز درون تیرگی
هاي زندگان درهم هاي قبرهاي مردگان و خانهسایه

.آمیزدمی
) 424: همان(

هایش که دندان» سالخوردهسیا«در این قطعه، 
ها استعاره از دندان. ریزد استعاره از شب استمی

ستارگان هستند که به هنگام صبح یک به یک 
دهندة سالخورد نیز هم نشان. شوندناپدید می

طوالنی بودن شب و هم به انتها رسیدن عمر آن 
نیما در این توصیف «. در نزدیکی صبح است

. از شب ارائه داده استاي بدیع و زیبا استعاره
ها و رنگ شب رنگ سیاه نیز که رنگ تیرگی

است در نگاه نیما، بیانگر فریاد روزگارِ خفقان و 
هرآینه، پیکار ) 49: 1385پناهی، (».اختناق است

ن شب سیاه طوالنی ادامه ـو ستیز شاعر با ای
یابد تا در واپسین نبرد، با خنجر سپیدة صبح، یـم

تا میرد تاریکی فرو میهمه سیاهی و آن
درخشش پیروزي روشنی بر تاریکی، بسان 

:جا را روشن سازدانگیز همهفروزش صبحی دل
میشکافد جرم دیوار سحرگاهان

وز بر آن سرد دوداندود خاموش
افزایدهرچه، با رنگ تجلی، رنگ در پیکر می

.آیدصبح میشبگریزد می
)497: 1373نیمایوشیج، (

آنکه از شب ناآشتی، بیو از این پس شاعر،
داغ سیاهی بر جگر نهاده باشد، در چمنزار آفتاب 

زالل يهاي امید در ژرفاو سنگریزه، آیدفرود می
.درخشندمی

درویش و استفاده از عنصر شب
ترین و بینی درویش، تاریکشب در جهان

:ها استبارترین شبظلمت
اًهناك لیلٌ أشد سواد

)496: 2000درویش، (



1392پاییز  ،، سال اول، شماره چهارم»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«76

]شبی است که بسیار بسیار تیره است[

: هناك لیل«عبارتتأکیدتصویر، بااین
نشانگرخودکهگرددمیآغاز»شبهست

مرکزیتوشبموضوعباشاعرذهندرگیري
مشاهدههـکهـهمانگون.استبندایندرآن
وهراسوهولتصویر،اینمایۀجانشود،یـم

راغیرانسانیوضعیتیشاعر. استدلهره
آن، بر همه جا تاریکهیمنۀکهکندمیتصویري

أشد «به کار بردن صفت. سایه افکنده است
افزودهشعرعاطفیوجهبر،»ترینتیره: سواداً
ازآرامشیراشبعطشانسیاهیگوییاست،

دهد ت در اشعار شاعر نشان مىدق. نیستپی
اد و تقابل بین بیشترین نقش رنگ سیاه در تض

شب و روز، و ظلمات و روشنایی مورد استفاده 
که » شب«ژه کاربرد عنصر به وی. قرار گرفته است

ترین نمادهاي اجتماعى شعر یکی از متداول
درویش است، متأثر از خفقان جامعه، و ظلم و 

: عدالتى حاکم بر آن استفساد و استبداد و بى
فی القلبِعیونُک شو

ها... نیتوجِعوأعبد
وأحمیها من الریحِ

 ها وراءدأُغْماألوجاعِاللیلِوها... ودأغْم
فَیشْعلَ جرحها ضوء المصابیحِ

) 241: همان(
استمنقلبدرخارىتوچشمان

کنممىبندگىراآنولى... دهد مىرنجمرا
دارممىمحفوظبادازو
پوشانممىراآن... پوشانمىـمهابیمارىوشبازراآنو

ورشعلهراصبحگاهانروشنىآنجراحتچراکه
.             سازدمى

حلتعارضیننمادیيبازنماقطعه،این
»صبح«و»شب«نمادینساحتبینناشدنی

لیل و «در این تصویر، شاعر از دو واژة . است
. ارادة سیاهى و سپیدى را نموده است» ضوء

ها را کوشد تا زشتیرنگ سیاه میشاعر با کمک
ها بریزد و با کمک رحمانه در تصاویر و سمبلبی

سپیدي روزنی به سوي نور و نقبی به روز بزند و 
.نمایندة روح خفقان آور محیط خویش باشد

گیرينتیجهبحث و
هر دو شاعر نقش ممتاز رنگ سیاه را در ظرفیت 
تصویرسازي و توسعۀ دامنۀ خیالی به خوبی

شناخته و در اشعار خویش، از تنوع داللی آْن، 
رنگ سیاه در اشعار نیما اغلب . اندسود جسته

تکراروکیدأت. نماد ظلم و ستم و استبداد است
براياشارهشاعراشعاردرشبزیاد سمبل

تاریک استبداد رضاخانی استدورانووضعیت
اگرچه. بردمیسربهآندرکه شاعر

است؛سیاهوتیرهنیماشعرينگرپربسامدترین
دردهد شاعرنشان میآنازپسآبیرنگ

سیاهاوروحرنگواستآرامشجستجوي
دردکهبین استواقعشاعرياوبلکهنیست؛

همدرديوهمدلیآنهاباوبیندمیرامردمش
فراراکه محیطسبزوآبیآرامشدرودارد

جبرانپیدربلکهنغنوده،خوشاست،گرفته
بینی محمود رنگ سیاه در جهان.استسیاهی

درویش نیز، ظلم و ستم و استعمار و بندهاي 
شاعر با کارکرد . کشدفلسطین را به تصویر می

اجتماعی –این رنگ توانسته به فضاي سیاسی
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هاي اشغالی که آکنده از رنج و حاکم بر سرزمین
درد، خون و قیام و حاکمیت ظلم و استعمار و 

اما در آن . تبداد است، تجسم عینی ببخشداس
بینی روي سکه، هرچند این رنگ در جهان

درویش نیز چندان مطلوب نیست، ولی گاهی 
سیاه، رنگ هویت و جغرافیاي مردم فلسطین را 

.یابدگیرد و جنبۀ مطلوب و مثبت میبه خود می
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. انتشارات حسام: تهران. لیال مهرادپی

. انسان در شعر معاصر). 1372(مختاري، محمد 
.توس: تهران

هاي ادبیات مایهبن«). 1388(نجاریان، محمدرضا 
نشریۀ ادبیات . »پایداري در شعر محمود درویش

اه باهنر دانشگ. شماره اول.سال اول.پایداري
.201-222: کرمان

. مجموعه کامل اشعار نیمایوشیج). 1375(، نیمایوشیج
.انتشارات نگاه: تهران. تدوین سیروس طاهباز


