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  دانشگاه كردستان 

دانشگاه پيام  ،دانشكده ادبيات و علوم انساني، و ادبيات عربي مربي گروه زبان ،1فر شهال شكيبايي
  نور مركز سراوان 

  
  دهيچك
 به دنيبخش تينيعبراي  گاه شاعر. است نموده فايا يادب آثار نشيدرآفر نقش مهمي باز ريد از رنگ
 گاه و گرفته كار به را رنگ محسوس و يواقع يهاجلوه آن، ياجزا انيم روابط كشف و يهنر ريتصاو
اين  نمادين يريكارگب يشهير. ستا جسته بهرهآن  نينماد يفضا از يناشدن انيب افكار نييتببراي 

 شاعر خاص يفلسف يهاشيگرا ،ياجتماع و ياسيس احوال ،يذات تجارب پرتو در ستيبايم عنصر را
  .نمود جستجو شعر، در موجود ابهام و يدگيچيپ ژهيو به
 در. فراوان بهره گرفته است ،به عنوان نماد رنگاز  كه است يعرب صرمعا شاعران جمله از يحاو ليخل
 قرار يبررس مورد آن نمادين ميمفاه و يحاو ليخل شعر در رنگ گاهيجا شده كوشش پژوهش نيا
 را عنصر ياد شده شاعر كه است آن انگريب آمده دستبه جينتا. است يليتحل يفيتوص كار روش. رديگ
 اشعار در رنگ نيپركاربردتر و بردهكار  به شيخو ياجتماع و ياسيس اهداف اي يروح حاالت انيب در
 .كند يم داللت يگمراه و رنجش ،يروان -يروح اضطراب ركود، و ييستايا يمعان بر كه است اهيس يو

 .اند به خود اختصاص داده رابسامد  نيشتريب يآب و ، سبززرد د،يسف سرخ،هاي رنگ آن از پس
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   مقدمه
 توجه مورد تاكنون ربازيد از محسوسات، حوزه در عنصر نيتربرجسته بعنوان رنگ

 و معنا شكل، رنگ، مجموعه از ريتصو كه جاآن از. است بوده شاعران ژهيو به هنرمندان
 اثر نشيآفر رد يتجسم عنصر نيبرتر  رنگ گفت توانيم ،گردديم ليتشك حركت

 شاعران رونيا از. است يشعر ريتصاو يينما واقع و ييايپو در عامل  نيترمهم و يادب
  .بخشنديم ياژهيو يوغنا عمق خود يهاسروده به آن از يريگبهره با

 كه است تياهم يدارا نظر آن از شعر در رنگ يمعان و گاهيجا رامونيپ پژوهش
 ميترس منظور به شاعر كه گونه نيبد. دينمايم آشكار را جامعه و زبان ات،يادب ارتباط
 را آن نينماد و يمجاز ميمفاه رنگ، يحس و يظاهر ييبايز بر عالوه ،يهنر ريتصاو

 حاالت در شهير كه را خود يذهن ميمفاه قيطر نيا از و دهديم قرار توجه مورد زين
 از و دينمايم انيب د،دارن شاعر ينيب جهان اي ياجتماع -ياسيس قيحقا ،يروان -يروح
 رنگ، كي موصوفات همچون ياچندگانه مهم عناصر ها،رنگ يابيمعنا در كه جاآن

 ،ييمعنا هم هستند، موثر مكان و زمان يحت و يشناخت روان يتداع ،يفرد يهاتجربه
 را عبارات و واژگان يضمن يمعن و ييمعنا تقابل ،)يمنف و مثبت يمعان( ييمعنا چند

 يهاگذشته از عرب بانياد و سندگانينو )22: 1382 ،يانيخان سام( نمود يسبرر توان يم
 را هارنگ شاعران يجاهل درعصر .اندجسته بهره رنگ عنصر از خود آثار خلق در دور
 از يبازتاب رنگ دوره نيا در. اندگرفته كار به محدود و يسطح ،يظاهر صورت به

 ،ينيشهرنش به شيگرا علت به بعد يهاورهد در. بود عتيطب از يريتعب و يواقع يزندگ
 داللت يلغو و محسوس يمعان همان به اما شدند برخوردار يشتريب تنوع از هارنگ

  .كردند يم
 شعر در رنگ كه شد موجب يرگريتصو فن گسترشاز سويي  معاصر، يدوره در

 به ديدج يادب يهامكتب ظهور از سوي ديگر و گردد برخوردار يشتريب معنايي تنوع از
 بر ياقتصاد و ياسيس يفشارهاهمچنين  ياجتماع خاص طيشرا و سميسمبول ژهيو
  .گردد ظاهر نينمادمفهوم  در رنگ سبب شد كه به ويژه شعر اتيادب

   ليخل شعر در را آن يريكارگ به تيفيك و رنگ يمعان كه نموده يسع پژوهش نيا
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 يفرد تجارب چگونه شاعر كه دهد پاسخ سوال نيا به و قراردهد يبررس مورد يحاو
 انيب هارنگ شناسانه روان و يكيولوژيزيف يهاجنبه لهيوس به را خود ياجتماع و
 ها رنگ يشناس ييبايز يها جلوه و خود يفلسف يها دگاهيد انيم چگونه و دينما يم
  سازد؟ يم قرار بر ونديپ

 
  پيشينه تحقيق

 شناخت بهتر انديشه و ، سببدين آنو معاني نماعنصر رنگ بررسي  كه جا آن از
هاي متعددي پيرامون اين عنصر و مفاهيم آن  ، پژوهششود بيني شاعران و ادبا مي جهان

بررسي تطبيقي بسامد كاربرد رنگ در ((برخي از اين مقاالت عبارتند از  ،شده استگاشته ن
كاربرد  بسامد ادي كهاز دكتر طيبه سيفي و كبري مر ))سيابالاشعار نيما يوشيج و بدر شاكر 

ي  ا بررسي نموده است، همچنين مقالهدر اشعار اين دو شاعر ر ها و جايگاه آن رنگ
كه به تحليل از دكتر طيبه سيفي  ))سيابالدر اشعار بدر شاكر  تحليل دو رنگ سرخ و سبزنقد و((

هاي نمادين در  رنگ((ري اين شاعر پرداخته است، دو رنگ سبز و سرخ در تصاويري شع
 به از دكتر محمد مهدي سمتي و نرجس طهماسبي نگهداري كه)) عبد الصبوراشعار صالح 

هاي  داللت((پردازد و  مي ها و كاربرد آن در شعر صالح عبد الصبور تبيين معاني رنگ
به  دكتر طيبه سيفي و نرگس انصاري كهاز  ))نمادين رنگ سبز در شعر عبد المعطي حجازي

  .پرداخته است ر عبد المعطي حجازين رنگ در اشعاتحليل معاني نمادين اي
 و انديشمندان صاحب سبك معاصراست كه پيشگامان عرصه شعرخليل حاوي، از 

برخي از اين . تاليف شده استو مقاالتي  ها كتاب شپيرامون زندگي، اشعار و افكار
وشته ن ))بررسي كهن الگوي آنيما و تولد دوباره در ذهن و زبان خليل حاوي((مقاالت عبارتند از 

 شناختي اشعار حاوي را بررسي كه از منظر روان حسين ناظري و كلثوم صديقيدكتر
به تجزيه و  كه نجمه رجايي دكتر از ))حكايت سندباد به روايت ني و ناي((و  اند نموده

واكاوي روان شناختي مفاهيم پري و ((و  پردازد ميحاوي در شعر تحليل اسطوره سند باد 
و كلثوم صديقي كه به بررسي  از دكتر حسين ناظري ))ل حاويعشق در سروده هاي خلي

اللون في شعر  جدل((ي  لههمچنين مقا. هاي روان شناختي اشعار حاوي پرداخته است جنبه
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ها و ميزان تناسب و تضاد  ي هنري رنگ جنبه كهز بشري حمدي البستاني ا ))خليل حاوي
 و ))رودخانه خاكستر((، ))و باد  ني((سه ديوان برخي اشعار  به صورت كلي در آن را 

و به تحليل نمادين رنگ به صورت جامع و  بررسي نموده ))خرمن زارهاي گرسنگي((
اشاراتي گذرا و محدود به  مقالههاي  قسمتدر برخي ، اگرچه  منسجم نپرداخته است

هايي پيرامون حاوي و  ببرخي كتا .ها نموده است رنگ برخي هاي نمادين داللت
 اشعار يكل تحليل به كه عوض ريتا از ))حاوي خليل((از عبارتندگاشته شده اشعارش ن

 حاوي ايليا نوشته ))شعره و رتهيس من سطور يف يحاو ليخل(( است، كرده بسنده ندهيسرا نيا
 شاعر نيا يها سروده يشناخت روان يواكاو و يشعر رموز ليتحل ،يزندگ شرح به كه

 رنگ و پيرامونو جامعي  ون هيچ گونه جستار علميكه تا كناين نظر به  .است پرداخته
با بررسي اند  ش نمودهتال، نگارندگان انجام نشده در شعر خليل حاوي آن معاني نمادين
را  بيني و افكار اين شاعر اي از جهان آن، جلوه مفاهيم روشن نمودن اين عنصر و
  .آشكار سازند

 
  در شعر معاصر خليل حاوي و مضامين شعري جايگاه
 و رمزي اشعار آفرينشبا  كه است لبنان معاصر ايگرنو انشاعر يكي از حاوىخليل 
مضمون را با شكل پيوند داده  و انساني عام حقايق با رابشر  ذاتي هاي تجربه اي اسطوره
ترتيب  بدينو نموده  معاصرايجاد انسان هويت و ذات بحران پيرامون جديدي و معاني

 حاوى،( هگشود خود از پس شاعران برابر در تازه راهي هاي بشريت دغدغه ترسيمبراي 
  .ه استيفا نمودشعر نو ا محتوايي تحوالت در نقشي مؤثر و )161: 1984

 صورت به رمز راگاه  او .است نمادين مفاهيم و رمز از سرشار حاوي خليل شعر
 گرفته كار به شعرش سراسر در كلي شكل به گاه و قصيده از هايي بخش در جزئي
 جهان طبيعت متحرك جامد و هاي پديده از خود نمادهاي برخي خلق در حاوي .است

 از ديگر بخشي درگرفته و  الهامموجوداتي از اين دست و خفاش يخ، آتش، همچون
 ديني و تاريخي اي، اسطوره هاي حوزه در بايست مي را آن عناصر كه ،سنتي ميراث

حاصل و  شاعر خودآگاهنا ضمير از برگرفته هم رمزها بعضي. نمود جستجو
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گرايى، يأس و  تعارض ميان انزواطلبى و جمع .)74: تا بي عايدي،( پردازي اوست تخيل
رها با تقابل فنّاورى در شه و مكان كنونى، بشارت رستاخيز اميد، بيزارى از زمان و

 و فلسفي ژرف مفاهيم گزينش ،) 342ـ341: 1998 اسماعيل،( احساسات اصيل روستايى
 ،2001 جيوسى،( است حاوي شعر هاى ويژگي ترين برجسته از بنيادين هاي ارهانگ ترسيم

 ميابراه جبرا و ابيس بدرشاكر جمله از گريد نوگراى شاعران همراه به او .)697ـ673: 2ج
 ونيالتموز الشعراء به رو نيهم از و منتسب) اتيح ديتجد نماد( تموز اسطوره به جبرا،

  .)215 :3ج ،2001س،يبن( مشهورند
 

  نمادين در بيان نقش رنگ
 مكاتب از ياريبس در و بوده بشر دنيشياند ي نحوه نيتر دهيچيپ خيتار طول در نماد
 انيب از منظور. رود يم شمار به مطلوب كمال و يخواه آرمان يواد يهنر -يفكر
 خود همراه م،يمستق و نيآغاز يمعنا درآن كه است يا گونه داللت ساختار ن؛ينماد
 به رنگ نينماد نهيزم. هستند ميمستق ريغ ينامع نيا كه آورد، شيپ را يرگيد يمعان

 طول در رنگ، رو نيا از دارد، يبستگ افراد يروح حاالت و يفرهنگ ،ييايجغراف عوامل
 يموضوع آور ادي طيمح هر در و داشته يمتفاوت يمعان گوناگون اشخاص يبرا ها قرن

 مجموعه يمعناشناس علم در تا شده بسب رنگ ييمعنا تفاوت نيهم. است بوده خاص
 يمعنا به فقط ها رنگ داللت يبررس در علم نيا. دهد اختصاص خود به را يا گسترده

 قرار يبررس مورد زين را ها رنگ يمجاز و يضمن يمعان بلكه كند ينم بسنده الفاظ يلغو
  ).621: 1377،ياحمد( دهد يم

 هر دو شكل و رنگ تشكيل شده كه كنيم از دو عنصر در آن زندگي مي دنيايي كه ما
و شاعران به  تترين عنصر براي نماد پردازي اس رنگ مهم .ندالزم و ملزوم يكديگر

 .اند بردهعنوان زيبا شناسان جهان هستي جهت عينيت بخشيدن به افكار خود از آن بهره 
پلي و  هاي انساني و بازتابي از نحوه تفكر مردم و زمان بوده اين عنصر مكمل تجربه

اي  ها را به گونه ناشناختهسازد و  هستي برقرار مي هوشيار جهان بخش هوشيار و ناميان 
 گسترش علوم مختلفدر عصر جديد  .)19: 1375 كاركيا،( سازد ميها نزديك  به شناخته
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گيري گذار در به كار عوامل تاثيراز  تنوع و پيچيدگي ابعاد زندگي ،به ويژه هنر نقاشي
همچنين شرايط خاص  .)78: 1996 العريض،( در شعر معاصر استين رنگ به شكل نماد

گرايي و  اجتماعي كشورهاي عربي سبب شد تا شاعران بيش از پيش به رمز -سياسي
  .روي آورندنماد پردازي 

 
  اويعار خليل حشرنگ در ا

اي  ويژه ، در اشعار خليل حاوي ازجايگاهعنوان يكي از عناصر آفرينش ادبي به رنگ
سياه، سرخ، سفيد، سبز،  هاي طبيعي پيرامون خود شاعر از ميان رنگ .است اربرخورد

 در برابر ديدگان خواننده مجسم و را خود يذهن يمعان تاگيرد  زرد و آبي را به كار مي
پيرامون رنگ  ،يكه مصاديق شعري حاو با توجه به آن .افزون نمايدرا  اشعارش جذابيت

گنجد نگارندگان تنها  ش نميحات محدود اين پژوهاست و در صف و مفاهيم آن فراوان
تندر (( و ))دوزخ كمدياز ((جا كه دو ديوان  اند و از آن هايي اندك بسنده نموده ذكرنمونهبه 

ديوان نخست در منابع درون متني با  اند، رسيده به چاپ 1979سال در  ))زخم خورده
  .شته شده استنگاحرف الف و ديوان دوم با حرف ب 

  
  و معاني آن سياهرنگ 

و در  ها است هاي دنيا از نظر شهرت سرآمد همه رنگ رنگ سياه در بين زبان
 با معموالًآن  معاني نمادين. فعال دارد معناييهاي مختلف حضور زباني و  فرهنگ
 نمادي عنوان به بيشتر رنگاين  .نژادي در ارتباط است وهاي تاريخي، جغرافيايي  تجربه

 عقالني غير وقار، به گاهي اما ،شود مي گرفته كار به نهايي تسليم و سنگدلي ،گمراهياز
 و آلود رمز همچنين .)27: 2008 حمدان،( كند مي داللت ها ناشناخته از ترس و بودن
 بهخورده  پيوند دزدي و جنايت با عموماًاست كه   طبيعي مافوق نيروهاي كننده تداعي
   .)16: 1387 تايلو، و يد( است سياه رنگ به دريايي دزدان خاطرپرچم همين

 نابودي، كند و بيانگر خود را نفي ميرنگي است كه  ز نظر روانشناختيارنگ سياه 
سكون و كاهش منجر به كه  است افسردگي دهنده روحيه و افزايش نوميدي محض

  .)83: 1382 پورحسيني،( شود جسمي مي هاي فعاليت
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 با آن تركيب و رود مي كار به يكسان دين دشمنان و اوليا براي در هنر تعزيه سياه
هراس و  به باشد، همراه سرخ با اگر .سازد مي مشخص را آن كاربرد ديگر هاي رنگ

دانند و در  شيطاني مي را اغلب آن در تصوف .دارد داللتبه قداست  تركيب آن با سبز
 گذشتن نييعرنگ سياه  انتخاب كه بر اين باورنداي  عده. هندد اي پايين قرار مي مرتبه
 از .دهد جالل الهي دست مي ي با ود به عالم مافوق كه در آن مواجهو ور ماديت ازعالم
  .)92: 1376 كاشاني،( آورند مي شمار به تكامل رنگ را سياه رو اين

ي انسان  چهره به توصيفد آن مور 5  كهبار تكرار شده  7 قرآن كريم اين رنگ در
اسحم، فاحم، همچون  يمتعدد واژگانزبان عربي در  .)15: 1997في، الفي( پردازد مي

د و مخالف زيبايي نيني دارداللت بر بدب كه بيشتر دنكن را القا مي آنمفهوم ... دجوجي و
با  را معموالً مارهاي خطرناك و قوم عرب ديوها، دشمنان .)69: 2001ثعالبي، (هستند 

  .)120 :2001 ثعالبي،( نمودند رنگ سياه تصوير مي
كار به  ضمني شكل به ديگر بخشي در و مستقيم را رنگاين  اشعار برخي درحاوي 

 هاي نادرست سنتي پريشاني، انديشه ايستايي، :از جمله  آن منفي معنايو  استگرفته 
  .است برخوردار يشتريب قوت از يو اشعار دروگناه 

 د و ايستايي است،رنگ سياه در اشعار خليل حاوي بيانگر ركو :اييركود و ايست
، بنابراين داردداند كه زمان پويايي و حركت تنها در ميان زندگان معنا  سراينده نيك مي

 ي ر سرودهد مرگ ي كه تاكيدي است بر حضوردر جهت به تصوير كشيدن ايستاي
  : گذارد را به نمايش مي ي يك جغدهاي زندگ اي از ويرانه صحنه ))دوم س((

الصدی،  /السواد رُّ تَـ جتَ /رساءُ اخلَ  ت بومةُ طَّ حَ  يثُ حَ / ادهَ ی و السّ التخلّ  من کوابيسِ  فی جبالٍ 
  )31: 1979ب حاوي،( ادِمج  معُ الدّ  ،الظلُّ 
جا كه جغدي گنگ فرو  آن/و بيداري تنهاييي از جنس كابوس يها در ميان كوه 
   .بندد مي يخيه و اشك ، ساپژواك/ كند سياهي نشخوار مي /نشيند مي

خلوت مالخوليايي و اسناد فعل  و ويراني ي،تيرگ جغد رمز ي واژهجا در اين  
ه ايستايي قوم عرب هاي اين جغد و درحقيقت ب داللت بركندي گام ،به آن »حطت«

و اسناد  »تجتر السواد« ، جمله فعليه»خرساء«گزينش لفظ  از سويي ديگر. كند داللت مي
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بر سراسر  ثبوت و سكوتي كشنده است كه بيانگر »صدي و الظل«به الفاظ  »جماد«واژه 
   .هستي عرب سايه افكنده است

آن  .شود يم مشاهده ييستايا و ركود مفهوم زين ))الحوت جوف يف(( ي چكامهدر 
ها كه بر  خفاش و دهيتن تار آن بر عنكبوت كه كند يم ريتصو را يغار ندهيسراهنگام كه 

: 1972 ،يوحا( اند گشوده بال غار تلخ و گنگ اندوه در ،كنند تيرگي و سكون داللت مي
67(.  

شعر اين مفهوم در پريشاني و اضطراب خاطر است،  رنگ سياه به معناي :پريشاني
به را كه شاعر آن )) هاي سند بادچهره((ي چكامهو درشته حاوي، كاربرد بسيار اندكي دا
قراري روحي  بيدر اين قصيده  يو. شود، مشاهده ميههنگام اقامت در لندن سرود

  :برخاسته از زغال سنگ تشبيه مي كندخويشتن را به دود 
 اتِ ن حمطّ مِ  /يتعو  فحمِ الَ  دخناتُ مُ /داعیيتَ  ييدو / املوجِ  رَ ثإِ  املوجُ  ثُ حي/ للجسرِ  ينملاذا ساقَ 

 حاوي،...(اجلسرِ  حولَ  ها تغزلُ کلُ /البحار من صوبِ ينبُع / احلٌ ک ضبابٌ / ارو البخَ  /قطارالِ 
1993:416(.  
تداعي  پيچند، در خاطرم مي/ ها در هم ي كه موججاي/ مرا به سوي پل كشانيدچرا 

كه از  /متراكمي مه/ و بخار /ستگاه قطار برمي خيزددود زغال سنگي كه از اي /شود مي
  .ندنك پيرامون پل غزل سرايي مي ها تمامي آن/ پديدار گشته درياها بخار

حالت تبديل رنگ سياه و  كه بيانگر  »مدخنات الفحم« تركيب اضافيقطعه در اين 
د، از نماي ميبخار كه به تغيير حالت مايع به گاز اشاره  ي باشد و واژه مي جامد به گاز

 سرايندهمكاني  هاي دگرگونيو تحوالت روحيبه ثباتي عالم هستي و در حقيقت  بي
 شاعر آشفتگي رواني تصويرگرتالطم امواج رودخانه نيز  ،عالوه برآن. دنماي داللت مي

  .است
هاي  شعار حاوي بيانگر ميراث و انديشهرنگ سياه در ا: هاي كهن ميراث و انديشه

كه شاعر جغدي را  شود، آن هنگام مشاهده مي ))جسر((فهوم در شعر اين م. كهن است
ترين  بزرگ را اين ميراث حاوي .كوفته استرا درهم  جسم و جانش كند كه تصوير مي

هاي تاريخي قومش را د و در پي آن است كه باوردان تحقق خيزش عرب ميمانع 
  :دگرگون سازد
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 بمذهَ  خفاشٌ  البيتَ  يضیءُ / هبی عکازُ ُر أَ طماأَ  و فيه/ بخرَّ امل البيتِ  للفندقِ  النارَ  لتُ محََ 
  .)1972:119حاوي،( .../

و  ميراث دفن شده پدرجا  آن و /خانه بردم ه يسراي ويران آتش را به ميهمان
  .دكر ميخانه را روشن خفاشي زرين / عصايش بود

هاي اساطيري نيست،  كند، خورشيد يا يكي از الهه آنچه در اين بيت نور افشاني مي
مقصود از آن نمايد و  به رنگ سياه داللت مي ست كهبلكه حشره بد يمن خفاش ا

مان دارند، اما جز پذيرش آن كه همگان به دروغين بودن نورش اي هايي است سنت
 »عكاز«ه عرب ونماد نسل گذشت» بيأ« واژهنين همچ .)144: 1987حاوي، (اي ندارند  چاره

 چرا كه اين قوم با تكيه بر نيروي داخلي قادر به انقالب نيست،. سمبل وابستگي است
  .است خارجي نيرويي نيازمند بلكه
سفر هشتم سند (( در قصيده معنااين   .است هاي منفي رنگ سياه گناه از ديگر داللت :گناه
ديني و  يها جا كه سراينده  تناقض بين ارزش آن ،ه استبه وضوح قابل مشاهد)) باد

  :نمايد مي كاهن به جغد، بيان عمل را در تشبيه يك
 رَّ س فتضُّ يَ / ºفاجرًا و بوم فعواناً أی ربّ يُ / علالبَ  يکلِ و کاهٌن فی هَ / ºرر إطاداٍر آخَ لی جِ عَ 

  )232: 1972حاوي،( /ذاریفی العِ  صبِ اخلَ 
را بدكار و جغدي افعي  /است كاهني در معبد بعل و /بر ديوار ديگري، قابي است

  /...دوشيزگان را مي شكند باروري را درراز / پرورش مي دهد
به بوم در بردارنده اين حقيقت است كه كاهن در انزوا و خلوت  »يفتض«اسناد فعل 

كه معادل مار نر بزرگ  به معني »افعوان« و پردازد راني مي و شهوت، گناه به فساد خود
معتقد است بدين ترتيب حاوي . نمايد اهن است، بر شدت و عمق گمراهي داللت ميك

ديني خود تغييراتي افكار واعمال بايست در  شده و ميآلودگي  رغرق دكه انسان معاصر 
  .ايجاد كند

تكيه بر رنگ  با را مردم مغرب زمين تباهيفساد و  »مجوس في اروبا« ي در چكامه
  :كند چنين ترسيم مياين بيانگر آن است،  »مضباب الفح«كه سازه  سياه
باِخر/ ، َحمَتهُ جمَ ت النَّ طَّ روما غَ بِ 

َ
  ِضعنا َضباَب /ُمثَّ َضّيعناُه فی لندن/ َشهوُة الُکّهاِن فی ِمجِر امل
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  )110: 1972حاوي،..(الَفحِم، فی لُغِز التجارة
آن را در  /ها شهوت كاهنان در آتش آتشدان /را پوشاند )مسيح(در روم خشم ستاره 

  .دود زغال را در معماي تجارت رها كرديم /لندن گم كرديم
)) الحزينةام ((در سروده  .اشاره نمودرنج  توان به مفهوم ديگر معاني رنگ سياه مي از :رنج

 بركه )) فحم دخنة(( ي سازه كارگيري با به پايان مادر يك شهيد را هاي بي رنج سراينده
 قصيده حاوي در .)11: 1979حاوي، (كشد  ه تصوير ميب نمايد، داللت مي رنگ سياه

هاي حاكم بر جامعه از  زن معاصر را نسبت به ارزش غم انگيز راژديت 1))الدر ةشجر((
پس از آنكه متوجه خيانت در اين سروده زن . گذارد به نمايش مي »الدر ةشجر«كانال 

  :دده ه خود پايان مياندوو به  دهوي را در حمام منزل به قتل رسان شود، همسرش مي
 نجَ خَ /ناقی العِ ت ِمحَ غَ لَ ما بَـ  شوةً نَ  وَ  مرِ اخلَ  يبِ ن طِ ی مِ ملّ تَ يَـ / رةُ قلبی و ِمج فحمةُ 

َ
 سمومُ ری امل

  )148: 1979 الف حاوي،( ..فوری ابونِ الصّ  رغوةُ / راقالعَ  رياقُ تِ 
اي كه به  شود، به نشئه از نسيم خوش شراب سرشار مي/ آتشيسياهي دلم و پاره 

كف صابون به / ترياك عراق است ام خنجر زهرآگين/ هم آغوشي نرسيده استرت حرا
  ...جوش آي

داللت  درد و رنجدر سطر نخست به شدت  »جمرة«و  »فحمة«همنيشيني دو واژه 
 خواند تا به دفاع از ا فرا ميجا حاوي به طور غير مستقيم زن معاصر ر در اين .نمايد مي

را از بي توجهي  به  ان، مردنمادهاي ستم دردناكيان پابا ذكر  و حقوق خود بپردازد
   .)60: 1384 ،عرفات الضاوي( دارد مي شان باز همسران
با تكيه بر پس از مرگ برادرش  را عاذر خواهرسوگواري شاعر  »لعاذر«سروده در 

 اين شعرقهرمان رستاخيز  گونه كه همان به اعتقاد حاوي .كشد به تصوير ميعتمة  ي واژه
تمام نيز  امت عربانقالب  ،خواست خواهرش صورت گرفتهو به درنيست كامل 
  :)96: 1384 عرفات الضاوي،( زي نداردروپي حقيقي را جهت عناصر

                                                            
رسد و آن  مسرش، ملك صالح ايوبي به قدرت ميكنيزي از مماليك است كه پس از مرگ ه "درال ةشجر" -1

ايي به اتفاق  به هوويش متمايل شد، با طرح نقشهاما پس از آن كه ايبك . كند گاه، با عزالدين ايبك ازدواج مي
  .)267 ،5ج :1981حنبلي، (كنيزانش ايبك را در حمام كشت 
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عب ی الرُّ ِمح / فنیَّ ن جِ عَ  سحَ ن ميَ أَ  دونَ / زينةی احلَ ختِ ا أِ  تصَّ ة غَ تمَ عَ / ويجلُ يينی لِ حيُ  يفَ کَ 
 .)136 :1972 حاوي،(...عينةؤيا اللَ و الرّ 

بدون آن / خواهرم را بر طرف نمايد اندوه گلوگيرسياهي  /چگونه مرا زنده نمود تا
  .تب ترس وآن روياي بدگهر را محو نمايد/ كه از ديدگانم

  
  رنگ سرخ و معاني آن

از جمله  اين رنگ .است كه انسان در طبيعت شناخته است ينخستين رنگسرخ 
آتش  خورشيد و ي شعلهرا از است كه حرارت خودهاي اصلي، سخت و گرم  رنگ
 ب آن در اشيا احساس نرميهمچنين داراي طول موج بلندي است كه به سب .گيرد مي

  .)201: 1997عمر،(نمايد  ايجاد مي
 يرنگ سرخ به دليل نيرو و درخشش خود در سراسر جهان به عنوان نماد اصل

متفاوت آن بر حسب تيرگي و روشن بودن ظاهر  شود و مفهوم آن زندگي محسوب مي
 سرخ تيره. نماد روز و جنس مذكر است و نندهبرانگيزا ،سرخ روشن، مركز گريز. است

 از اين رو. است يتمحدودو  ، جنس مونثشب بيانگرو  مركز به متمايل به عكس
از سوي ديگر به واسطه  .)556: 1382شواليه، ( د ممنوع استچراغ قرمز و ورو رنگ

به عنوان مثال آن هنگام كه  .يابد وند معنايي خاص ميش ه ميدعناصري كه بدان نسبت دا
اگر با آتش مرتبط  .كند خشونت و مرگ داللت مي ،ن خون باشد به جنگمقصود از آ
، ةشحاد( است ارتكاب گناه وشهوت  شيطان از آتش خلق شده نماد جا كه باشد، از آن

  .باشد مي جوانيو  اين صورت نماد شادي اگر به شراب نسبت داده شود در .)81: 2013
 مخالفان جامه همواره و شده وارد بيت براهل كه است ستمي بيانگر ،تعزيهفن  در

انسان مؤمني است  دارينماد پاي مذهب در و باشد مي رنگ اين به »شمر« ويژه به ها آن
هاي زيادي را  شواريبايد د و دفاع از اعتقادات وااليش سيدن به اهدافكه در راه ر

  .)460: 1384 مددپور،( كند خويش را نثار خون و گاه پشت سر گذارد
اي  عارضههمچنين  .كند داللت ميرسيدن به كاميابي معناي به  شناختي، از نظر روان

شرم پديد وشناختي نظير ترس  ايجاد برخي عوامل روان پيفيزيولوژيكي است كه در 
  .)172:تا بي طالو،( است جوشان عواطفعشق و رمز همچنين .آيد مي
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 يهدر روس. يابد معني نمادين خاصي مي ،رنگ سرخ در هر ملتي برحسب تجارب
نزد اعراب جاهلي . است مانيشادنشان در چين و هند ، ج در كشورنشانه اجتماعي راي
مرگ  ،هابادنوع  بدترين ها آن. اي خشك استه سالزيرا بيانگر  ،مورد نفرت بوده

 تنوع زندگي پس ازاما . نمودند وصيف ميت با اين رنگ رازشت  يها چهره و ناخوشايند
ترتيب بدين  .گرديد ها دگرگون تصورات زبان از رنگ و انتقال زبان از صحرا به شهر

  .)270-271: 1370، كدكني شفيعي( گرديد وگلشراب ، گونه ياد آور و يباييمظهر زسرخ 
ني امعبه رنگ در اشعار حاوي با توجه به كاربرد آن در موارد مختلف گاهي اين 

، نيروهاي و تازگي طراوت رستاخيز، نمايد و در مفاهيم داللت ميمنفي  مثبت و گاهي
  .به كار رفته است سازنده، مرگ، عذاب و گمراهي

 ،هاي مثبت رنگ سرخ كه بيشترين كاربرد را در اشعار حاوي دارد از داللت :اخيزرست
، آن هنگام در ارتباط است ))سفر هشتم سندباد(( شعر با ابن مفهوم .استم رستاخيزمفهو

گيري از  و با بهرها .زدايد ي سرزمينش مي هاي كهن را از چهره غبار انديشهكه شاعر 
ي آتش كه در طيف معنايي رنگ سرخ قرار دارد، از انتظار و عطش اشتياق به  نگاره

 با گزينش افسانه مرغ آتش و »الجليد عدب« ي چكامه در همچنين. گويد رستاخيز سخن مي
 ،نمايد ميرا افاده زايش و باززايش ي  نوعي چرخهكه  ،اي آن رگيري محتواي اسطورهكاب
 يدگرگون معادل كه زيرستاخ فرآيند طريق از همچنين. دكش مي تصوير به را مفهوم نيا

  :كند مي تداعي آناني  هانديش در را جاويدان زندگي يك تداوم است،امت عرب 
  روقَ يي عُ الحيُ 

َ
  مادِ ن رَ مِ  ّذیغتَ تَـ  /نارٍ  ءَ نقاالعَ  دُ لِ تَ  نارٍ  ريُ غَ / تينايِّ امل

َ
 عانِ لنُ فَ / راريف القَ  /فينا وتِ امل

  .)96-95: 1972حاوي،( .../قينااليَ  عثَ نا البَ حُ نَ ما ميَ / النارِ  حيمِ ن جَ مِ 
/ بخشد آورد، جان مي آتشي كه سيمرغ را به دنيا مي/ قطي ما را ف هاي مرده رگ

پس بياييد عذاب دوزخ آتشيني / كند مي تغذيه آرامگاهدر ما  آتشي كه از خاكستر مرگ
  ...دارد ما ارزاني ميكه رستاخيز ايمان را به  /را تحمل كنيم

انسان ي سازنده دروني است كه رنگ سرخ  همچنين به معناي نيرو: نيروهاي سازنده
  :نمايد بار كهن ياري مي رهايي از ميراث زيان را در پي ريزي تمدن جديد و
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يف  رُ حيفَ / الشررِ  صاعقَ  نارٍ  زميلَ إِ  یر يَ  یموسَ / ه رسومت جدرانَ عَ رصَّ / رواقٌ  ارِ  الدّ ِيف  انَ ك
   )230: 1972 حاوي،( شرالعَ ه وصايا ربِّ  خرِ الصَّ 

و آذرخش آتش موسي پتك / را آراسته بود هايشنقاشي ديوار/در خانه رواقي بود 
  .كند ميارش را حك دگپرور  گانههاي ده فرمان، در سنگ/ بيند  را مي

سازه  .گيرند در طيف معنايي رنگ سرخ قرار مي ))آتش وشرر((واژگان  ابياتدر اين 
انتقال تفكر شاعر از منطق تاثير  بهو  است مثبت هاي نماد تولد قدرت »ازميل نار«

از  .)26: 1974يد،زا( كند داللت مي و انقالب منظور ايجاد تحول بهگذاري تاثيرپذيري به 
شهر  ويرانيو  به داستان تاريخي سوختن كه »صاعق الشرر«يگر تركيب اضافي سوي د

توان گفت دو  مي. است بيروت كنوني باهي و نابوديتيانگر نمايد، ب مي شارها 1))دومس((
هاي  قرار گرفته و از كشمكشرو در روي هم  »صاعق الشرر«و »ازميل نار« عبارت

  .كند و عدم حكايت ميفكري شاعر بين وجود 
با  ،ييروستا لياص و پاك احساسات فيتوص ضمن ))هاي سند باد چهره(( سروده در 
عواطف، و نماد كه بيانگر رنگ سرخ  ))شالل نار(( گيري از تركيب اضافي بهره

شگرف نيروي از  ،)174: 1993 البستاني،(است هاي سازنده دروني و ماجرا جويي  قدرت
  : گويد خن ميدر ايجاد تغييرات بنيادين سروح انسان 

ِفی زوَغِة /ِمهِفی دَ  حدةٌ وا موَجةٌ /..نارٍ  فی َدِمِه َشّاللُ /َدمغٌة فی وجِههِ / عاَد ِمن ُعرِس الَغَجرِ 
 ی و ُمحَّ / الشَّمسِ 

َ
صهورامل

َ
  .)201-202: 1993 حاوي،( ..عَدِن امل

 آتش آبشار خونش در/ بود اش چهره در ينشان /بازگشت انيكول يعروس جشن زا
  گداخته معدن تب و ديخورش غروب در/ بود خونش در جمو كي/ بود

 شعر حاوي دارددر كاربرد بسيار اندكي كه هاي اين رنگ  از ديگر داللت: طراوت
   :گويد چنين مي لعاذري در سروده  .استطراوت و تازگي 

 حياً  محراً أَ  راباً تُ / یسمِ لی جِ عَ  لقِ ال تَ  آهِ / ...رارال قَ  قاعِ عّمقها لِ / ياحّفارُ  رةَ فق احلُ مِّ عَ 
 حاوي،( ريجَ حَ  حمٍ فَ  /ربيتن الكِ مِ  خرٍ صَ  ماحلٍ  بكلسٍ /رهُ طمُ ا طهنِّ ه حَ فّ لُ  ،سميجِ  فَّ لُ .../ ريطَ 

1972 :313-315(  
                                                            

سرانجام . اني و محل سكونت قوم لوط كه بيماري انحراف جنسي در آن شايع بودسرزميني باست "سدوم "-  1
  .)61: 1384عرفات الضاوي، (الهي بر آن نازل گشت  آتش عذاب
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 /مريزآه بر جسمم /پايان حفر كن  آن را بي /اي گوركن/ را عميق حفركن مگور
صخره آن  بر / ربه خاكش سپا ،با حنوط بپوشانجسمم را / ي تازه ي سرخ فام زندهخاك

  .زغال سنگ از/ آهكين از گوگرد نهسنگي 
ن در سطر سوم بدين نكته اشاره و تكرارآ »قعم«با فعل امر  اين شعر آغاز نمودن

 تازه را كه منجرسرخ ازجمله خاك ، ي عناصر زندگيمماتا تعر برآن است كند كه شا مي
سنگي از جنس ايد، نم ست ميدر خوا همچنين .از خود دور كند د،شو به زايش مي

 و مرگ به منجر عناصر همينكه  ددان نيك ميبر جسمش نهند زيرا آهك گوگرد و 
  .)133: 1392طالب زاده، شوشتري،( گرديد تاريخ در سدوم ماندن عقيم
شاعر دردمندي است  حاوي .است سرخ مفهوم مرگاز جمله معاني منفي رنگ  :مرگ

وي در دوران  .استش را به بند كشيده ا ر هستي زخم خوردهكه انديشه نيستي سراس
زياد  تنهايي را طعم سالي بزرگ در و را به خود ديد بحران از دست دادگي بارهاكودكي 
گاه  آن ،است از ناخود آگاه شاعر اي آسياب خونين سايه ي بر اين اساس چكامه .چشيد

 دست دادبه يك بيماري كشنده از  كه دو برادر و خواهر كوچكش را به خاطر ابتال
  :)68 :1984 ،حاوي(

 "يت يديت شدَّ م عبُ رُ و ال/ عينةلي الو احلمّ  مرةِ و اخلَ  بغِ التَ  ضبابُ / احلمراءُ  طاحونةِ ال ةُ جَ ضَ 
  )61: 1993حاوي،( .../ةالشهيّ "  انين

و هراس اينكه چه / دود تنباكو، شراب و آن تب بدگهر/ رنگ غوغاي آسياب سرخ
 ../مرا بسته است هنگام الهه آرزومند اينانا دستان

ان رو به هستي، انسان و زمسراسريك زندگي است كه در آن  رمز نةطاحو واژه
اش  ز با توجه به همراهيني »حمراء«لفظ . )135 :1390صديقي، -ناظري( دارند سوي نابودي

از سوي . است نيستي ن وتمايل به خوبردارنده بار معنايي منفي طاحونة در كلمه با 
 را بيان ه زيستنحس اشتياق ب ))الشهيةشدت يدي نينا (( سطر بر با تكيهاو ديگر 

در  به زندگيتمايل ديشي و دو انديشه متفاوت مرگ انتداخل از اين تعابير . نمايد مي
  .دنگوي مي تفكر شاعر سخن

  با نگاره  ،كند ميداللت  سرخ رنگ بهكه ي آتش  همنيشني واژه ))لعاذر(( ي چكامه در
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و  گويد سخن ميفراگير  يرت عظيم ويرانگري استعمار و مرگاز قد) دوالب(چرخ 
بر آن   ))...من أنا حتي ترد النار عنها( (همچنين حاوي با مطرح نمودن استفهام انكاري 

  )183-182: 1993البستاني، (ند عذاب و نابودي را ترسيم نمايد است تا  تداوم رو
 ...ارفّ يا حَ  ّمق احلفرةَ عَ / نهاعَ  ی أرد النارَ تّ حَ نا ن أَ مَ / نار دوالبُ ها علکُ ی يَ التّ  ماهريُ اجلَ 

  )320: 1972 حاوي،(
اي / بزدايم ها من كيستم كه آتش را از آن/ جود را مي او جماعتي كه چرخ آتش

  .گوركن، گورم را عميق حفر كن
اين معنا با به  .رنگ سرخ در اشعار حاوي به معناي عذاب داللت مي كندگاه  :عذاب

  :تاريخي سوختن شهر سدوم در ارتباط است –ه ديني كارگيري اسطور
ري جَ / ومو مسُ  اً لحو مِ  يتاً وكربِ  راً ت ِمج رَ مطَ أَ / يحرَّ  راءَ محَ  باً حُ ت سُ قَّ فشَ  /عدِ الرَّ  لةُ لجُ ت جُ وَ دَ 

  )82: 1972 حاوي،( /...رّاو مَ  یتلالقَ ی وَ طَ /اهارّ عَ  ريةُ القَ  قَ حرَ أ/ يمحَ اجلَ  راكنيَ بَ  سيلُ الِ 
باران آتش و / سوزناك شكافته شدند فام ابرهاي سرخ/ پيچيد در عدصداي غرش ر 

 ،روستا را سوزاند /سيل آتش جهنم جاري شد/ كبريت و نمك و سم فرو چكيد
  .../مردگان را در هم پيچيد و گذركرد /نمود نشعريا

 غرش يك خداي خشمناك از گنه كه در دوران باستان آن را صداي رعدجا در اين 
در طيف  كه واژگاني آتش وي  به همراه نگاره )143: 1352 ،يونگ( دانستند ياري انسان مك

يكي از  )احرق كبريت،براكين الجحيم و ا حمراء،سحب( گيرند مي آن قرار معنايي
به منزله عذاب الهي  نمادينكه در ادبيات كشد  به تصوير ميترين انواع مرگ را  فجيع
دوت، شقت، ( كه از روزنه واژگان همچنين شاعر با تكيه بر عنصر حركت .است

 ، بينايي)الرعد جلجلة( كيب حواس گوناگون شنواييو تر) امطرت، جري و احرق
 شهرعينيت بخشيده نزول عذاب و سوختن ي به صحنه) حري(و المسه ) سحبا حمراء(

  .است
 رنگ سرخكه در طيف معنايي  ))احتراق((واژه  ))براي سومين بار در سدوم(( ي در سروده

 زبانه بهار ي بيشهردر آسمان و زمين ه كگويد  از آتش عذاب عظيمي سخن ميرار دارد ، ق
  :حتي علف اجازه سبز شدن را نداردكه در خاگ گنه كارش  كشد، شهري مي
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ن مِ /هالی أرضِ عَ  لٌّ ظّ  يقِ لتَ ال يَ /ابحَ السّ  قُ رتَِ حيَ / ابالرتّ  قُ رتَِ حيَ /..اقٌ حرتِ اِ  ديغَ / اقٌ حرتِ اِ  يمسِ أ
  )559: 1993 حاوي،( ،.ةقَ ؤرّ مُ  ةٍ بتَ و نَ أ غيمةٍ 

/ شود ور مي شعلهابر  /دانسوز ميرا  خاكآتش  /فردايم آتش/ ديروزم آتش بود
  .ي برگدار سبزينه از ابر يا از /كند نميگذر  زمين سدومر سرباي  سايه

اين معني به وضوح در  .رنگ سرخ در ديوان حاوي گاه نماد گمراهي است :گمراهي
به  ناخودآگاهبا شنيدن عنوان آن ذهن  زيرا ،است مشاهده قابل »جوف حوت« ي سروده
  :گردد مي عذاب رهنمون بين گناه و رابطه

  وطُ و السَّ  دُ ّال نا اجلَ لُ هِ  ميُ َيت مَ 
ُ
 حاوي،( ../كوت،يف سُ  كوتِ يف سُ / ياتٍ حانِ  يدٍ أموت بني فنَ / یمّ دَ امل

1972 :63-64(.  
بر دستان مهربان مرگ تا / دهد را امان مي شالق خونين ماجالد و چه هنگام اين 

   /..درسكوتي محض در سكوتي محض /جان سپاريم
گان بيانگر رنگ سرخ است و همنشيني آن با واژ ))مدمي((لفظ  ي فوق در چكامه

 شكست عرب انحراف يا بهاين  .داردانحراف انسان امروز  داللت بر )جالد(و  )السوط(
 هشد تباهيمعاصر كه غرق  شهر يا به زندگي در ويران مرتبط است خواري آنانو 

شاعر را ماالمال ذهني  يفضا) سكوت ،نموت(سوي ديگر به كارگيري الفاظ از  .است
سخن  يش شاعر به تيرگي و سكوناز گرا و و عطر مرگ نموده از حس بدبيني

   .گويد مي
 برابر در واكنشي ار امروز انسان گمراهي آتش شاعر »باد سند هاي چهره«ي  سروده در
   :داند مي هراسي مرگ ي قضيه
 بُ يتعَ  نمَ  وجهُ / الستار لفَ خَ  شرَجةٌ حَ /ةٌ حکَ ضَ / هجيبِ  یفِ  ما "البارِ " ناتِ بَ لِ /...رجَ الغَ  وجهُ  لهُ 
   .)205- 204: 1993، حاوي( رنابِ  تاحُ ريَ فَـ / نارٍ  من

 /دارد لبخندي فقط/ فروش مي رانتدخ براي /است كوليان همچون اش چهره
 تسكينش و آمده جان به آتش از كه دارد اش چهره /برآوردن پرده، پسِ در دم وآخرين

  .جويد مي آن در را
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  و معاني آن رنگ سفيد
، كمال، هوم معصوميتمف غالباً است كهو خنثي هاي سخت  رنگ سفيد از جمله رنگ

از  جنگ است، و پايان سازش همچنين سمبل. نمايد مي و اميدواري را تداعي سادگي
 از پيش مرگ نمادين تفكر در .)172: 1379 ،كوپر( است سفيد رنگ اين رو پرچم صلح به

سوگواري  رنگ ابتدا سفيد بنابراين است، زايش باز يك تولدها تمامي و آيد مي زندگي
  .)590 :1382 شواليه،( باشد مي خستگي و درماندگي ياس، نماد نيز گاهي. است

 هاي ديگر با رنگ هاي نسبي است و تركيب آن نگجزء رهاي اسالمي  هنر در سفيد
 )ص( بيشتر به انبياي الهي و خاندان پيامبر  .دنماي مي مشخص را مرز بين خير و شر

اش  چهره شود، دت نزديك ميبه لحظه شهاشهيد تعزيه هر چه فن در .  منسوب است
همچنين  .مايدن داللت مي رهايي از تعلقات دنيوي شود از اين رو به مفهوم يسفيدتر م

اين رنگ ). 47 :1384اردالن، بختيار، ( استو بيانگر درك حقيقت برتر نماد وحدت وجود
را در برخي آيات صفا و صميميت روز قيامت ده است، يازده بار در قرآن ذكرش

: 1998 قرانيا،( مسلمين در آن روز سفيد خواهد بودو گفته شده چهره  كند ميتوصيف 
43(.  

و گاه به شكل تشبيه از زاويه  ياظ مختلف گاه به صورت تصريحبا الفرنگ سفيد 
به كاررفته  در مفاهيم اميد، مرگ و پيري الصقيع و الملح, واژگاني از قبيل صبح، الثلج

  .است
سراينده  .است اميدواري به خيزش عرب مفهوم  هاي خوشايند اين رنگ از داللت :اميد

از آرزوهاي مقدس  ،گيرد ار ميرنگ سفيد قر كه در طيف معنايي صبحي  با تكيه بر واژه
  :استآينده درخشان عرب اتحاد، آزادي و اين آرزو همان . گويد خود سخن مي

و  نِ ردُ ، فی األيلِ فی النِّ  بحَ الصُّ / لونسِ غتَ م تَ کُ َر أمل لو  مسِ بالشَّ / يفتَ حألی أن  کانَ ما 
 .)266 :1972 حاوي،( ...طيئةاخلَ  مغةِ ن دَ مِ / راتالفُ 

بح را در نيل، در اردن و ص /ديدم كه شما اگر نمي/ پنداشتم يد را بزرگ نميخورش
   ...از انگ گناه /شوييد فرات مي
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نماد زماني است كه نور هنوز خالص است و  »صبح« واژهاز سويي قطعه در اين 
، 1384شواليه،( است شده و همه چيز نشانه خلوص و بيعتهيچ چيز آلوده و منحرف ن

لشتي، ترديد و تغتسلون هر گونه پ ي شاعر با گزينش واژه ز سوي ديگرو ا .)137 :4ج
   .زدايد دي مياميد به آزا نوميدي را از چهره

 حاوي،( ))يروتليالي ب((و در شعر  )140: 1972حاوي،( ))جسر(( ي  در سرودهرنگ سفيد 
  .به مفهوم اميد به كار رفته است )1972:26
در  .اشاره نمود مفهوم مرگتوان به  مي  عر حاويمنفي رنگ سفيد در شاز معاني : مرگ
رون، به هاي ست تي اس اليوت در چكامه دشت حاوي همچون ))بعد الجليد((ي  قصيده

تمدني كه غرق در ركود و انحطاط است و براي  ؛پردازد توصيف مرگ تمدن معاصر مي
اي ، نيازمند خورشيد آزادي و بذرهرا بگدازدوجودش ، يخ گرماي حيات كه آن

  :رستاخيز است
 ذارِ للبِ  /املغّين  غيثِ لل سِ ملشَّ ل هوةٌ شَ /ليداجلَ  طباقِ أَ  تَ حتَ  يتدوّ /رضِ األ هوةُ ت شَ لَّ ظَ  يفَ کَ 
  )90- 89: 1972 حاوي،( َدنِّ بِو و قَ لِة فی للغَ  احلیِّ 

به باران  ،اشتياق به خورشيد/ پيچد طبقات يخ را در هم مي/ تياق زمينچگونه اش
   .خمره و انبار درون هاي زنده، به دانه به بذرهاي /آواز خوان

و ناباروري  نيستينماد  ،به معناي توده متراكم يخبيانگر رنگ سفيد و  ))جليد((واژه  
جا  به مرگي اشاره دارد كه در سطح زمين رخ داده و از آن »اطباق«همچنين لفظ  .است

كه  حال آن. داردهاي مرگ  ه ، داللت بر تراكم و ضخامت تودهكه به شكل جمع ذكر شد
بي  عايدي،( اشاره دارد ،فرما شده ين حكمكه در عمق زم زايشيبه قدرت  »تدوي«واژه 

نوعي تناقض وجود دارد و بيانگر آن  »تدوي«و  »اطباق «بنابراين ميان واژگان .)182، تا
  . غلبه دارد است كه مرگ بر شهوت زيستن 

دان از برانگيخته شدن همسرش، ب هايي كه پس زن در پي درد و رنج »لعاذر«ر شعدر 
 وجودش را از صحنه زندگي محوكند كه تمامي آثار  شود، آرزوي مرگي مي مبتال مي

  :نمايد
 ی وَ لّ ظِ  حی آثارَ مسَ ا/...ربةالغُ  لج وَ ی الثَ الِ يضی يا لَ في/مواجاأل تِ امِ الصّ  ياضِ ی بَ ی فِ يبينِ غ

  .)334: 1972 حاوي،( عالینِ 
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... /هاي يخ بسته و غريب لبريز شو اي شب/ محو نما مرا در سپيدي ساكن امواج
  .را رد پاهايمسايه و آثار  هاي محو كن نشانه

بي شك سپيدي مو سبب اندوه . است يانگر پيربي گاه  در شعر حاوي رنگ سفيد: پيري
نزديك و  هاي جوانيب گران ي سرمايه از دست دادني  زيرا نشانه ،شود حسرت مي و

 سفارش »ايبك«الدر پزشك به  ةز اين رو در قصيده شجرا .مرگ است شدن زمان
  :اي خردسال روي آورد راي رهايي از رنج پيري به دوشيزهكند كه ب مي

د رتعِ ال تَ / املخيفِ  و احللکِ / القلبِ  شيبِ من مَ  لوجٍ فی ثُ  لُ وغّ تُ  نتَ إن کُ  /قالةمَ  بيبُ الطَ  صاغَ 
  .)148: 1979الف حاوي،( يانالرّ  رةِ من مخَ / يطرياً ترتو  جسداً / شارةالبِ  و لکَ 

 /دل پيري از برفي در اي فرو رفته اگر كه/ كرد پرداخته و ساخته سخني طبيب
 سيراب شراب از كه/ تازه پيكري/  باد مژده ، و به تو به خود نلرز /ترسناك سياهيو

  :نيز اين مفهوم را بيان نموده است »پيرزن جن زده« ي در سروده شاعر .شوي مي
  حُ فتَ يَ  حنيَ  ی الليلِ فِ 

َ
نه ی عَ حِ جهی متَ و وَ / يضادائلی البَ جَ  ونُ لَ  لُّ نحَ يَ /رمَ القَ  ی ضوءِ فِ / انرجَ امل

  .)305: 1972حاوي،( فراحلَ 
و  /شود مي ي سپيدم آشكارگيسو/در پرتو ماه/ شود شب هنگام كه مرجان گشوده مي

  .ام در آن پيدا نيست هاي فرو افتاده سيمايم كه دندان
  

  رنگ سبز
به  دورتراست كه به سبب آن اشيا  كوتاهداراي طول موج  هاي سرد، نرم و رنگ زسبز ا

د و در آي زرد و آبي به وجود ميفرعي است كه از تركيب همچنين رنگي  .رسند نظر مي
است، نه همچون زرد هيجان آور، نه مانند آبي غير فعال  هاي رنگي متعادل ميان طيف

ايتن، ( از جمله مفاهيم اين رنگ است و ايمانو آميختگي علم  اميد ،خشنودي. است
پاكي و صفا را در ذهن  ه خاطر رابطه تنگاتنگي كه با طبيعت دارد، نوعيب .)95: 1384
  .)70: 1387دي و تايلو، ( رويش همراه است كه با باروري و كند مي يتداع

وثر م رو در رفع خستگي از نظر روان شناختي اثري مفرح و آرام بخش دارد از اين
درمان اختالالت رواني توصيه شده لذا براي  .دهد ا افزايش ميصبوري ر است و قدرت

   .)190: 5، ج1384پاك نژاد، ( است
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 انياد ليتكم و تيحيمس از پس اسالم ظهور بيانگر رنگ سبزدر فرهنگ اسالمي 
 ضمن عاليمتاين رنگ همچنين . شود يامبر و ائمه اطهار نسبت داده ميبه پ و باشد يم

 بيشتر با شهود و كشف اسرار عالم وجود در ارتباط است است وترين معاني عرفاني 

 كه شود مي اطالق يا بافته هم به ي خرقه به سبز مرگ همچنين .)117 :1381 ،يالله تيآ(
در آيات قرآن هشت مرتبه  .)191: 1376 ،يشانكا( ندارد يارزش و شده انداخته نيزم بر

   .استمرتبط  هاي اخروي تبهشت و نعمه و ب ذكر شده
طهارت  خيزش،همچون  يم مثبتيهامفيانگر رنگ در شعر خليل حاوي بيشتر ب اين

  .نمايد ميداللت در معني منفي به ثبوت  و .مي باشد شادمانيو
جا كه  آن از. رنگ سبز بيانگر خيزش و انقالب قوم عرب بر عليه دشمنان است :خيزش

ديد عزت سرزمينش زير چكمه غاصبان  مي كه ميلبنان بود، هنگا هحاوي سخت دلبست
به اعتقاد وي نسل جديد عرب . دش شود، به شدت آزرده خاطر مي ال مياسراييلي لگدم

  :نهند را بنيان مي يقيام مقدس

ی خضراء فِ  ةو حتيا قبَّ  تلتمُّ / خشابُ األ جُ تلِ ختَ / هامن أنقاضِ  تنهضُ / تمَ طّ حتََ  یالتّ  يدار 
  .)2 46 :1972حاوي،( /بيعالرَّ 

/ دورنخ كان ميدرختان ت /خيزد به پا مي هايش فراز ويرانه از /ويران گشت ام كه خانه
   .شود زنده مي بيت المقدس در بهار گيرد و سامان مي

به كارگيري و با  دهد ميرا با حقيقت پيوند  لم ناخود آگاه و آرزوعا جادر اينحاوي 
زش در طول زمان استمرار حركت خياز  )تلتم، تنهض و تحيا( پياپي افعال مضارع

كه  سبز رسد و به شكل كاخي به اوج خود ميسرانجام اين حركت  ،گويد سخن مي
  .وم عرب استنماد انقالب ق اين كاخ .شود مي آشكار كنايه از بيت المقدس است

 و )90: 1972،يحاو( ))ديالجل بعد(( ،) 59: 1972 ،يحاو( ))السود جروح(( يها سروده در
 داللت زشيخ مفهوم به سبز رنگ )274-275:  1972 ،يحاو( )) باد سند هشتم سفر((
  .دينما يم

تحت تاثير او . است رنگ در اشعار حاوي مفهوم طهارتاين از ديگر معاني  :طهارت
  :است ميراث اسالمي سبز را در اين مفهوم به كار برده
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صّفی / بالصقيع فی جسدی املغلولِ / اً ضر خأ بکرًا و مجراً  مخرةً  لقیأ/ مالَک الربِّ  أنَّ  يعدّ أن لَ 
  .)246: 1972حاوي،(..و السموم بالغازِ  تقنٍ حمُ /دمٍ عروقی من 

در جسم به  /نهادند شرابي تازه و اخگري سبز /كنم كه فرشتگان هرگز ادعا نمي
پاك كه به گاز و سم آغشته بودند، / هايم را از خوني رگ/ ام زنجير كشيده و فسرده

  . كردند
وسط جبرييل شكافته شدن و تطهير قلب پيامبر تي  واقعه، به قطعه اين درحاوي 
بدين ترتيب نگاره آتش سبز نماد پاكي است و شاعر  .)108: بي تا عايدي،( نمايد اشاره مي

ي خارق العاده تحقق روياي خيزش نيازمند نيرو جهت يكه امت عرببر اين باور است 
  .خارجي است
روح بشر را بيان نخستين پاكي  ،گيري از نماد ريحان بهره با »روتليالي بي« در قصيده

را مكدر  انسان امروز صفاي روحو بي آاليشي  به كاري،به اعتقاد وي ت. نمايد مي
  :است ساخته

و رد ِ الوَ  لُّ ظِ  أينَ /...نوبالذُّ  واياتِ ن غَ نجو مِ نَ  يفَ کَ /...فيها هون الکفرُ نيهات  يَ فی هَ 
 .)27-24: 1972 حاوي،( /الّرحيان

خالصي چگونه از فريبندگي گناهان / است در لحظاتي كه كفر ورزيدن آسان
  سايه گل و گياهان خوشبو كجاست؟/... يابيم

 اين مفهوم با قصيده .كند و شادماني داللت مي طراوتبر سبز گاه رنگ: شادماني
زن را از بازگشت همسرش بيان  هنگام كه شاعر احساس  شور و شاديآن  ))لعاذر((
  :كند، در ارتباط است مي

 ندَ عَ / اجلدار رُ ضَّ خيَ /رّ خيضَّ  زنِ احلُ  تارُ و سِ  .../ و اخلمرُ  الدارِ  غنی عتباتُ تَ /غنیيَ  الدارِ  حجرُ 
  .)324: 1972 حاوي،(.../احلبيب املوتِ غربة ِ لی من  عادَ  .../و الغارُ نمُ يَ  البابِ 

هاي  پردهو  كند ينغمه سرايي م و شراب آستانه در /خواند فرش خانه آواز مي سنگ
از غربت  ممعشوق /رويند ها مي ياهان بر دربگ/ گردد ديوار سبز مي/ شوند اندوه سبز مي
  ...مرگ باز آمد
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به تاكيد آن گردند و  محور آن مي بر كلماتاين سطرها كه ساير  ي ين واژهتر اساسي
پس از ني باشد كه در اينجا سمبل حاصلخيزي و شادما مي »يخضرّ«پردازند، فعل  مي

مونتاژ يعني قرار هنر  زن، از فمنظور عينيت بخشيدن به عواطبه شاعر . اندوه است
 در جمالت اين نكته. )141 :بي تا عايدي،( گيرد هره ميب ،هم كنارن چند صحنه در ددا
با زندگي بخشيدن به  همچنين. شود ميمشاهده  )غارتغني الباب، ينمو ال الدار، يغني(

جانداران  احساس سرزندگي را به همهخواهد  مي) ر، الخمر الحج( اشياي بي جان نظير
  .منتقل كند

جا كه كنيز  به منظور گريز از شهوت و  ، آن))الدر ةشجر((ي  اين مفهوم در چكامه
  :نيز وجود دارد برد مي، پرطراوت و پاك طبيعت پناه سلطه مرد به دامن شاداب

  بلِ اجلِ  فی نزهةِ / بيعِ ی الرّ فِ  فرخُ تَ /دغالِ لّطِري و األا يحَ الرّ  مُّ شُ يَ /البوارُ ه ُ لَ  بُ طيقلٌب يَ 
ُ
 /بِ ضَّ خَ امل

  ).128-127: 1979الف حاوي،(
در بهار  /بويد و علفزارها را ميپرندگان نسيم  /ي كه مرگ برايش خوشايند استقلب

  ...رنگين گاه كوهي در تفرج/ نشيند به جوجه مي
مردم مشرق  البته ثبوت . است ثبوت مفهوم رنگ اين هاي ناخوشايند داللت از: ثبوت

دريانورد و «ي  قصيدهحاوي در  بدين منظور. معنوي متعالي و هاي مين در انديشهز
و ايستايي است  غرق در سكون كههايي از يك زندگي شرقي  صحنه به ترسيم» درويش

   :پردازد مي
ی خَ ، رَ لِّ الظِ  رُ يٌل فاتِ و خنَ /الة، صَ ريٌ ساطِ سلی، أکَ   حانَةٌ / واةنها الرُّ ی عکَ حَ .../ رضٍ فی أَ  طُّ حَ 

  .)41: 1993 حاوي،( ...اتمنَ يهَ 
اي  ميخانه/ اش چنين حكايت نمودند روايت گران درباره/ يني فرود آمددر سرزم
در تركيب  ي اندك، نجوايي آرام است با سايه نخلي/ نمازها و ها  و اسطوره رخوت زده

ويژگي مادي بر  »ظل«واژه و تايي است ايس نماد» فاتر« لفظ »فاتر الظلنخيل « وصفي
مشرق ي مردم  انديشهحاكم بر  ركود ازسازه ياد شده  بدين ترتيب .ددارداللت  اجسام
ه در ك هاي جلبك نماداز در اين راستا  .گويد خن ميس در درك معاني متعالي زمين

 در كيتحر كه ،گيرد بهره مي مرد پارساپيچك و ، گيرد طيف معنايي رنگ سبز قرار مي
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 گويي ،اند رفته فرو عميق وحدتي در هستي جهان كائنات با و دنندار خارجي جهان
  :دنكن نمي احساس را پيرامون جهان هاي يدگرگون
واتما تَ  صُّ ؛ ميتَ ساکناً / و بات وحلِ الجاله فی ت رِ رشَ شَ 

ُ
مو ه ينَ طاوی جلدِ فی مَ / نضُحه امل

  )42 :1993 حاوي،../ (فيقصَ  بٌ و لبال علی الدهرِ  شاخَ  حلبٌ طَ / يلی النباتفَ طُ 
هر آنچه را كه خاك ؛ ماند حركت و بيريشه بر آورد  يگل و الميان  در شدو پاي

خورده و  در البالي پوستش گياهي انگلي و جلبكي سال/ مكد افكند، مي مرده بيرون مي
 .رويد مي پيچكي زمخت

ثبوت است، از  دنما، بنابراين رويد مي ها  ياهي است كه بر سطح ماندابگ جلبك
ديرينه داشت فرهنگ عرب ر آن، بيانگ هب) شاخ علي الدهر(اسناد جمله  سوي ديگر

از اين رو بدين نام خوانده شده كه اشياي  همچنين لبالب به معناي پيچك. باشد مي
از اين  .شود ونه تحرك ميو مانع هر گكرده محدود يرامونش را در اختيار خود گرفته، پ

ريشه  شانمشرق زمين است كه سخت در وجودهاي كهن مردم  سنتپيچك معادل  ،رو
 .دارد از هرگونه تحول  و پيشرفت باز مي ها را آن دوانيده و

  
  رنگ زرد

است كه اشيا به سبب  بلنداصلي، نرم و داراي طول موجي  هاي رنگ زرد از جمله رنگ
اي معاني ت، گاه داراين رنگ نشان دهنده امر ثابتي نيس. رسند تر به نظر مي آن، نزديك

و  ضعف، بيماري توان به مي مفاهيم منفي اين رنگ از جمله .منفي و گاه مثبت است
 كه در قرن شانزده و هفده درب خانه خيانت چنان .)17: 1997 الفيفي،( فريب اشاره نمود

ه ك شود نسبت داده مي طبيعتبه گاه .دجه عابران جلب شوكردند تا تو مي كاران را زرد
 مثبت خود كنايه از در معاني .)452: 1383 شواليه،( تمرگ اس ي ن حالت نشانهدر اي

 نمايد مي داللت دانايي و دانش بر و .)87: 1369 لوچر،( است تقدسآزادي و ،جاودانگي
  .) 210: 1369 ايتن،(

» حر بن يزيد رياحي« و براي اشخاصي همچونداللت دارد  ترديدتعزيه به  هنر در
منظور  "عمر بن سعد"حق و باطل بود وات دچار شك در انتخاب ا آخرين لحظكه ت
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در قرآن كريم پنج مورد از اين رنگ استفاده شده كه در يك مورد آن اشاره به . گردد مي
انها بقرٌه « :دارد چنان كه در ماجراي گاو بني اسرائيل آمده است آن تاثير شادي بخش

دست كه بينندگان را سرور رد يك گاوي است ز /صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
ها را  هاي آتش دوزخ است كه آن در وصف جرقه ديگرمورد و در  )69 بقره،( »بخشد مي

شتران زرد رنگ سرعت حركت و پراكنده شدن به هر سو، به  رنگ، از نظر كثرت،
  .)33 مرسالت،( »ندهست گويي شتراني زرد رنگ/صفر كأنه جمالٌ«: تشبيه نموده است

رسوايي و زوال علم داللت  در اشعار خليل حاوي به مفاهيم رهايي، رنگ زرد
  .نمايد مي

شاعر در  .كند داللت ميمفهوم رهايي رنگ زرد در اشعار خليل حاوي گاه به  :رهايي
ه در طيف معنايي رنگ زرد نگاره ي خورشيد كبا تكيه بر  "سجين في القطار "سروده

او . گويد ر بوييدن رايحه آزادي سخن ميدش ني هم ميهناناگيرد از ناتو قرار مي
كند كه ساكنينش قادر به درك  تشبيه مي اي پنجره بي نشهر معاصر را به زندانويرا
   .نيستندويدادهاي پيرامون خود ر

ريح فی  لحِ املِ  شاشُ ورَ / بارالغُ  بُ ما طيِ / مسالشَّ  کهةُ ی ما نِ رَ ما دَ / ارطَ فی القَ  جنيٌ سَ  
  .)199-1993:198 حاوي،.../(حارالبِ 

و ذرات نمك / غبار داند بوي نمي/ ونه استگداند شميم آفتاب چ ينم /زنداني قطار
  ...  اند ونهگها چدريا نسيم در

نيز به مفهوم رهايي به  )149: 1972 ،يحاو( ))باد سند هشتم سفر(( چكامهدر  رنگ زرد
  .كار رفته است

ندكي در شعر حاوي دارد ا كه كاربرد رنگ زرد ناخوشايند هاي داللت از :رسوايي
كه گريبان گير افراد فرصت طلب است  "ني و باد"ي  در قصيده ننگ و رسوايي ايمعن
   :شود مي

ما ذهبًا و منهُ  صدُ حيَ / منهما عسالً  لَ کُ أن يثديا/ ه ثديانفی صدرِ /...رُ بحِ يُ  ری الطاووسَ أو 
  .)138 :1972 حاوي،( ...عاج
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دو پستاني كه از  /اش دو پستان است در سينه /بالد د ميبينم كه به خو طاووس را مي
  .كند ميو عاج درو و از آن طال / خورد آن عسل مي

ها را به  نماد الگوهاي منفي و شاعراني است كه واقعيت »طاووس«در اين شعر 
) و عسل ذهب(واژگان و )عاج(لفظ  و كنند مي منافع مادي و ادبي انكارمنظور كسب 

به دست آوردن اين  در پيكه  نمايند مي يبزرگ آبروييبي ر رنگ زرد و داللت ب بيانگر
) ة ال تاكل ثديهاتجوع الحر( از ضرب المثلابيات شاعر در اين  .شود منافع حاصل مي

: 1384 ،عرفات الضاوي( كل وارونه به كار برده استش اما مفهوم آن را به تاثير پذيرفته،
219(.  

 حاوي .استهاي علم و دانش  ي شعلهگ زرد بيانگر زوال و خاموشنر: زوال علم
در  راها  بتراژدي دردناك انداختن كتا و ه بغدادب صحنه ي هجوم وحشيانه سپاه مغول

  :گذارد نمايش ميچنين به  ها، عبور اسب ردجله  به منظو
 ئنُّ تَ / رکَع فی الناريَ  يکلٌ هَ / غولمن مُ  رسانِ فُ / انرسَ من فُ / دغالأَ  اللِ لی شَ إ رضُ ألت اجاعَ 

  )335: 1972 حاوي،(...اخليولِ  داءاتِ فی حِ / تنحّل دخاناً  تُب الصفراءُ کُ ال
تمدن / ي از مغولنسواركارا/ سواركاران است آبشار سرزمين زمين مشتاق

و در گرد / كنند كوه ميگوني كه شدهاي زر كتاب/ كند شكوهمندي كه در آتش ركوع مي
   ./ندسم ستوران به مرگ مي گراي و غبار

شهر  نقت تلخ ويرااز حقي ،»تئن كتب الصفرا« ي ه بر جملهاعر با تكيدر اينجا ش
   .گويد سخن ميو حكمت  علمنظامي گري بر  و غلبه ابزار معرفتمعاصر يعني مرگ 

 و زوال مفهوم به زرد رنگ )64: 1972 ،يحاو( ))حوت جوف((ي  سروده در نيهمچن
  .دارد داللت مرگ

  
  رنگ آبي

اصلي است كه كمتر داللت مشخصي دارد و بر حسب هاي سرد و  رنگ آبي از رنگ
پيوسته با آب و آسمان  آبي روشن .كند مي تيره بودن معاني متفاوتي را القاروشن يا 
رو مايه آرامش و رضايت  كند، از اين در انسان حالت ماورائي ايجاد ميد و پيوند دار
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: 2008  حمدان،( نمايد را تداعي مي شهود عارفانه و كشفخرد، همچنين  خاطر است
رمز جن،  آبي تيره غالباً.)75: 1375 لوچر،( هاي پايدار است نماد ازل، ابد و سنتنيز  .)351

 و با قواي منفي طبيعت در ارتباط استبرانگيزنده نفرت ، )17: 1997الفيفي،( نصاري
 .)351: 2008 حمدان،(

در  )ع( سينلباس قاسم بن ح. آبي در فن تعزيه خواني رنگ شادي و سرور است 
امام  سپاه يروزي ننگين برپس از پ »بازار شام«شمر در تعزيه پيراهن  و جشن ازدواج

  .)13: 2008 صالح،( كند ميداللت س اماره نف بر در تصوف. است بدين رنگ )ع( حسين
در انديشه مسيحي  .نمايد گونان بر معاني متفاوتي داللت ميبين اقوام  در اين رنگ

و در چين رمز مرگ  يايراني سمبل پاك تفكر رنگ مريم عذرا، درايمان و  نمادي از
آبي را  ها چشم آن. نزد اعراب جاهلي رنگي نامبارك است. )164: 1997عمر،( باشد مي

از طريق را  آننخستين بار و ) 56: 1995اندلسي، ( نستنددا دشمني شديد و شر مي نشان
ر كشورها به ي كه از ايران و سايدگان و كنيزانبر جنگجويان رومي،هاي  چشم مشاهده

 گ در اشعاربه همين علت توصيف اين رن اختند،شنستان آمده بودند، شبه جزيره عرب
  .)85: 2003 حطاب،( است جاهلي بسيار اندك

   .باشد دوري مي رنگ آبي در اشعار خليل حاوي بيانگر معاني معنويت، آرامش و
اندكي در وكاربرد  نمايد نويت داللت ميبر مفهوم مع در اشعار حاوي اين رنگ: معنويت
در اين . قابل مشاهده است "و درويش دريانورد"ي  قصيدهر و د دداروي  هاي سروده
در  .نمايد ميزمين سفر كجا آباد هويت به نا وحقيقت  در جستجوي دريا نورد شعر
  :توجهي به امور معنوي ندارد ييابد كه فرهنگ غرب ميدر ش سفر

 حاوي،(/ الطريقِ  ه مناراتُ ت بعينِ ماتَ  مبحرُ / للغريقِ  زرقاً  اکفانَ  رُ نشَ يَ / للموتٍ  لريحِ ل نی للبحرِ خلَّ 
1972 :19(.  

/ گستراند هاي نيلگون براي غريق مي و به مرگي واگذار كه كفن/ به باد مرا به دريا
  اند هاي دريايي در چشمانش مرده دريانوردي كه فانوس

 نماد امور معنوي است، »زرقاء« دارد وت دالل مرگ بر» كفن« لفظ در اين شعر
 مادي وهاي  ن خواستهافراط مردم مغرب زمين در برآورد گربيان واژههمنشيني اين دو 
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ين است كه شاعر با قي» منارات الطريق« همچنين مقصود از عبارت .باشد ميشهواني 
  .بيند ، مي، آن را نابود شدهغربي ساحل درهايش  ابزار آزمودن
كار امروز پس از ارضاي  اهكه انسان گن است دروغين گ آبي بيانگر آرامشرن: آرامش

 در غرق چنانبه اعتقاد حاوي هستندگان زمين  .يازد يال نفساني خود بدان دست ميام
 بر بلكه ؛سپرده يفراموش بوته به را يقيحق يها ارزش يتمام كهاند  شده يگمراه

  :اند آورده ديپد آرامش و نور از سرشار مقدس، يبهشت ها يزشت نيا ي رانهيو
، بلّوراً / السقفِ  ماتُ ت عتَ فاستحالَ /رالساحِ  حلانِ أعلی  النارِ  ةُ رقص/ تتلوِّ  جسامٌ أو  /ارٌ نت دَ وقَ أ

  .)114- 109: 1972حاوي، ( ةرقَ و زُ  رياتٍ ثُ 
آتش با نواهاي جادوگر به رقص در / پيكرها به پيچ و تاب افتاد/ آتشي افروخته شد

  .گون پديدار گشتلف به شكل آيينه، چلچراغ و رنگ نيناگهان سق /آمد
معناي دوري مادي و معنوي جوامع  را در رنگ آبيحاوي در اشعار خود گاه  :دوري
قرار داده نكوهش  ها را مورد به كار برده و اوضاع كنوني آنزبان از يكديگر  عرب
  :است
 حاوي،( ليدو جَ /  باردِ  رمادٍ  ءُ و صحرا./ ..سورٌ ...بيننا حبارٌ / واحدٍ  سقفٍ  نبقی حتتَ  کيفَ 

1972:69(.  
صحراي .../ي استديوارهاي...ميان ما استدر ياهايي  /چگونه زير يك سقف بمانيم

  .ويخ/ خاكستر سرد
يش قوم عرب به يك نياي بزرگ از گرا» سقف واحد«از سويي عبارت قطعه در اين 

از سوي ديگر گزينش . گويد هاي دور سخن مي تباط قوي افراد اين قوم در گذشتهار و
در ساختار جمع از عمق و شدت گيرد،  ه در طيف معنايي رنگ آبي قرار ميك واژه دريا

و الفاظ  (...) شاعر با به كارگيري نشانه. كند ي اين قوم در زمان حاضر حكايت ميدور
عالوه بر دوري جسمي، دوري بر آن است كه بگويد ) بارد و جليدسور، صحرا رماد (

   .)20 :بي تا ،عايدي( رخ داده است نيز روحي
 ))حيالر و ينا(( و )249: 1972،يحاو( ))سندباد هشتم سفر(( يها سروده در يآب رنگ

  .دينما يم اشاره يدور مفهوم به زين )180: 1972 ،يحاو(
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  گيري نتيجه
عالوه بر مفهوم در ديوان وي ها  رنگ بيانگر آن است كه ،حاوي پژوهش پيرامون اشعار

او را به نمايش  حاالت درونيهايي از  جلوه و ن نيز ايفا نمودهنقشي نمادي ،يظاهر
اميد و سبز سمبل شادي  نماد آشفتگي، سفيد رمزرنگ سياه در شعرش  .اند گذارده
، چنان كه اجتماعي دارد ريشه در رخدادهاي ناگوار هاي نمادين گاه گزينش رنگ.است

  .داند مي عرب ين قوم و سبز سمبل خيزش، سرخ رمز رستاخيز اسياه را نماد ايستايي
و بوده  ترين رنگپر كاربردسياه  بررسي اشعار وي گوياي اين حقيقت است كه 

، هجرت مرگ نزديكان ،و تنگ دستي فقر. اغلب در معناي منفي به كار رفته است
گيري ذهنيات  كشورهاي عربي سبب شكل اجتماعي -نامساعد  سياسي معشوق، اوضاع

ها در  و از اين رو رنگ سياه را بيش از ساير رنگ نفي در روان شاعر شدو باورهاي م
، گمراهي و اضطراب روحيركود،  رنگاين مفاهيم  .شعر خويش به كار گرفته است

 مفاهيمبر و بيشترين كاربرد را دارد  سرخرنگ  آن پس از .كند را افاده مي اندوه
جا كه حاوي به  از آن .نمايد لت ميدالگناه عذاب و  ،سازندگيرستاخيز، طراوت، نيروي 

پي ريزي تمدن جديد است رنگ سرخ را بيشتر در  شدت دلبسته نوآوري، پيشرفت و
 سرخ، رنگ سفيد تر از ي پايين در مرتبه .گرفته است عاني رستاخيز و سازندگي به كارم

 و نشدا و علم زوال رهايي، نماد زرد رنگ. استاميد، مرگ و پيري  نمادكه قرار دارد 
ها داراي بسامد كمتري  و آبي نسبت به ساير رنگ سبز هاي رنگ .است رسوايي و ننگ
چون اميد، آرامش و رضايت زيرا دو رنگ ياد شده بيشتر بيانگر مفاهيم مثبتي هم .ستنده

، ناخشنود از اوضاع با تفكرات منفي كه حاوي شاعري است باشند حال آن خاطر مي
 رنگ. نمايد ميرا تصوير  هاي روحي بشر اضطرابو در اشعارش خويش  پيرامونش

 صورت به گاهو شادماني و قداست عرب، خيزش: معاني در مثبت شكل به بيشتر سبز
در اشعار خليل حاوي ريشه  آبي گيري رنگبه كار و استگر جلوه ثبوت معناي در منفي

  .است دوري و معنويت، آرامشرمز  در گرايشات فلسفي او دارد و
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  :مĤخذ و منابع
  .سمتتهران،  ،اول چاپ، مباني رنگ و كاربرد آن، )ش1384( ،حبيب آيت اللهي، -
  .مركز، تهران دوم چاپ ،ختار تاويل متنسا، )ش1372(، بابك، احمدي -
  .فروزشتهران،  ،اول چاپ ،حس وحدت ،)ش1380( ،الله، بختيار نادر، اردالن، -
وزارت ، هرانت ،اول چاپ ،يسين حليممحمد ح ترجمه ،ها كتاب رنگ، )ش1365(، ايتن، جوهانز -

  اسالمي
  .هاسالمي، هرانت ،اول چاپ ،اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، )ش1348(، پاك نژاد، سيد رضا -
   .هنر آبي ،رانته ،اول چاپ ،معناي رنگ، )ش1384( ،پور حسيني، مژده -
، تهرانچاپ اول، ، هدي گنجيم ترجمه، روانشناسي رنگ ،)ش1387(، دي، جاناتان و لسكي تايلو -

   .ساواالن
   .آگاه ،تهرانچاپ چهارم، ، صور خيال در شعر فارسي ،)ش1370( ،محمد رضا شفيعي كدكني، -
    .جيحون، تهرانچاپ سوم،  ،ترجمه سودابه فاضلي ،فرهنگ نمادها، )ش1382( ،ژاك شواليه، -
چاپ  ،يديس نيحس ترجمه عرب، معاصر شعر در سنت كاركرد ،)ش1384( احمد، ،يالضاو عرفات -

  .يفردوس دانشگاه مشهد،اول، 
  .دانشگاه تهران ،تهرانچاپ اول،  ،رنگ، بهره وري و نوآوري ،)ش1375( ،كاركيا، فرزانه -
، تهرانچاپ اول،  ،ترجمه علي مودود الري ،الصوفيةاصطالحات  )ش1376( ،كاشاني، عبدالرزاق -

  .حوزه هنري
 ،تهرانچاپ اول،  ،ترجمه مليحه كرباسيان ،رهنگ مصور نمادهاي سنتيف، )ش1379( ،كوپر، جي سي -

  .فرهاد
  .آفرينش ،تهران چاپ دوم، ،جمه منيره رواني پورتر، ها روانشناسي و رنگ )ش1369( ،لوچر، ماكس -
تهران،  چاپ دوم، ،حكمت انسي و زيبايي شناسي عرفاني هنر اسالمي، )ش1384(، محمد مددپور، -

  .سوره مهر
چاپ  ،ترجمه محمود سلطانيه ،هايش انسان و سمبول )ش1377 ( ،جوزف ال وونگ، كارل گوستاو ي -

  .جامي ،تهراناول، 
  .ردارالفک ،بريوت الثالثة، الطبعة د،عقد الفريال، )م۱۹۹۵( ،ابن عبد ربه االندلسی، -
، بريوت الثالثة، الطبعة ،املعنويةالفنية و  هقضاياه و ظواهر  املعاصر الشعر العريب، )م۱۹۹۸( ،امساعيل، عزالدين -

 .دارالفكر العريب
  .دار البيضاء، بريوت ،یاألول الطبعة ،احلديث یالشعر العرب، )م۲۰۰۱(، حممدبنيس،  -
   .الکتب العلميةدار  ،بريوتط، .د، حتقيق مجال الطلبة: فقه اللغة، )م۲۰۰۱( ،نصورثعالبی، ابوم -
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عبد الواحد :ترمجه ،اهات و احلركات يف الشعر العريب احلديثجتالا، )م۲۰۰۱( ،اخلضراء یجيوسي، سلم -
  .مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ،یاألول الطبعة، لؤلؤه

  .دار الثقافة، بريوت ،یاألول الطبعة ،مع خليل حاوي يف سطور من سريته و شعره، )م۱۹۸۴( ،حاوي، ايليا -
  .دار العودة ،بريوت ،یاألول الطبعة ،جحيم الکوميديا ،)م۱۹۷۹( ،حاوی، خليل -
  .دار العودة: بريوت ،یاألول الطبعة ،ديوان خليل حاوي، )م۱۹۷۲(، ............. -
  .دار العودة، بريوت ،یاألول الطبعة ،ديوان خليل حاوي، )م۱۹۹۳( ،.............- 
   .نضالدار ال: بريوت ،یاألول الطبعة ،رسائل احلب و احلياة، )م۱۹۸۷(، ............. -
   .دار العودة ،بريوت ،یاألول الطبعة ،یاألول الطبعة ،رعد اجلريح، )م۱۹۷۹( ، ............. -
موسسة عالء الدين : دمشق الثالثة، الطبعة ،عيون فی الشعر العربی، )م۲۰۰۳(، حممد مجيل احلطاب، -

  .۳، طللطباعة و النشر
، ط. د ،۵ج  ،يف اخبار من ذهب ، شذرات الذهب)م۱۹۸۱(ابو الفالح عبد احلّي ابن العماد،  حنبلی، -

  .املسريةدار : بريوت
دار الکتب : بريوت،فکر الصوفیالقرآن الکرمي و المدلوالت اللون فی  ،)م۲۰۰۸( ،صاحل، ضاری مظهر -

   .۱ط، العلمية
  .مكتبة االطلس، دمشق، ط.د، الرسم و اللون ،)تا ال( ،حييي الدين طالو، -
  .دراسة الفنیال، ط.د: شعر خليل حاوی ،)تا ال( ،علی مجعه عايدی، -
  .مکتبة فخراوی: البحرين الثالثة، الطبعة ، الشعر و الفنون اجلميلة،)م۱۹۹۶( العريض، ابراهيم، -
  .عالم الكتب: القاهره ة،يالثان الطبعة ،اللغة و اللون، )م۱۹۹۷( ،عمر، احد خمتار -
فلسطني،  سرت،ياملاج رسالة ،اللون فی شعر نزار قبانی دالالت، )م۲۰۰۸( ،محدان، احد عبداهللا حممد -

  .ةالنجاح الوطني جامعةنابلس،
ا يف شعر البحرتيا ،)م۲۰۱۳( ،شحادة، نصرة حممد حممود –    .اخلليل جامعة ،سرتياملاج رسالة، للون و دالال
جستارهاي ه نشري ،رنگ در شعر معاصر ،)ش1382( ،و تقي وحيديان كاميار رسام خانياني، علي اكب -

  .37 -17صص، 143پياپي  4شماره سال سي و ششم، ،نشكده ادبيات و علوم انساني مشهددا ادبي
دوباره در ررسي كهن الگوي آنيما و تولد ب،  )ش1392( ،طالب زاده شوشتري، عباس و كلثوم صدبقي -

 .143-118صص ،8شماره سال چهارم،، زبان پژوهي دانشگاه الزهرافصلنامه  ،خليل حاوي ذهن و زبان
، ليبيا ،العربية الثقافة مجلة ،رشعر المعاصالالسندباد في  شخصية انماط )م1974( ،عشري زايد، علي -
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  يشعر خليل حاو  فيدالالت اللون 
  
  

  ١حمسن بيشوايی علوی
 ٢فر شهال شکيبايی

  المخلص
يف بعض األحيان و الشاعر . حتی اآلن ةتکوين االثر االدبی من االزمنة القدمي يفعب دورًا هاما يلإن اللون 

ا احلس ا الرمزيه لتجسيم الصوريستخدم االلوان و جتليا شف عن الروابط بني اجزائها ، و کالفنيه و ال يه و دالال
و  يف تعود الی التجارب الذاتيهالتوظ و جذور هذا. کن اظهارها صرحياً مياستوحاها تبيينا الفکار ال أحياناً 
ام الذ ةاخلاص ةاهات الفلسفيو االجت ل السياسيهاالحوا فی رحاب  اشاع يللشاعر والسيما الی الغموض و اال

 .الشعر فی العصر اجلديد
ا هذه املقالة حتاول . شعره بنطاق واسع ي شاعر قام بتوظيف االلوان يفخليل حاو و  دراسة االلوان و دالال

وان لالاالی أن  تشري نتائج البحث و .يحليلتال -يفوصالنهج املعلی تعتمد  يو ه يشعر خليل حاو  الرمزية يف
سود هو اکثر استعماال لديه، والذي يدل اال اللون و اهدافه االجتماعيةو  ههو صدی حلاالته الذاتي يفی شعر حاو 

االزرق اکثر االخضر و  و االصفر و و األبيض مث اللون االمحر . و احلزن علی الرکود و القلق النفسي و الضالل
   .عرهش تواترا يف
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ا جبامعة کردستان، کلية اآلداب و العلوم االنسانية -١   أستاذ مساعد يف قسم اللغة والعربية و آدا
  ا جبامعة بيام نور، کلية اآلداب و العلوم االنسانيةاملربية يف قسم اللغة العربية و آدا - ٢


