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و تحليل جلوه آن تنوع متمايز رنگ در اشعار حسين منزوي و تقليدي  هاي نوآورانه

∗مرادي محمد

 دانشگاه شيراز

هچكيد
از هـاي سـازنده تـرين بسـتر رنـگ يكـي از اصـلي و تـرين عناصـر مهـمي تصـوير

بـر افـزون انـد بـا اسـتفاده از آن، توانسته موفقي شعر است كه شاعرانِ دهنده تشكيل

ها را نيز به مخاطب القا رسيدن به سبكي فردي در تصويرآفريني، مفاهيم پنهان در رنگ

هـاي سرايان موفق معاصر كه در شـعر خـود، عـالوه بـر نـوگرايي يكي از غزل. كنند

و زب و رنگارنگ اهميت دادهساختاري و آفرينش تصاوير تازه ، حسـين اني، به عينيت

او. منزوي است هاي متضمن رنگ استفاده شده كـه از ايـن بار از واژه 904در اشعار

و بقيه را واژه را واژه درصد60مجموعه بيش از  و خاكسـتري هاي بـي هاي فامي فـام

سبا. است تشكيل داده و تأثيري كه بر برخي توجه به اهميت منزوي در ير تحول غزل

و حتي نيمايي شاعران مذهبي، ترانه سرايان پس از انقالب گذاشته، در ايـن مقالـه، سرا

و مقايسه به روش تحليلي اي، ضمن بيان بسامد انواع رنگ در مجمـوع اشـعار منـزوي

آن طبقه در بندي و تقليد او در كاربرد رنگشانزده ها وها دسته، ميزان نوآوري ، بررسي

و معاصر، مقايسه شده است هاي پژوهش حاضر اين اسـت از يافته. با شاعران گذشته

و دامنه كه تنوع واژه ي معنايي القاي آن در اشعار منزوي، با اغلـب هاي متضمن رنگ

و شاعران معاصر، او در كاربرد.سپهري است مانند حتي بيش از شاعري نقاشمتمايز

بي رنگ بي فام كمترين هاي و رين نمود تمايزش، مربـوطشتميزان نوآوري را نشان داده

تا به رنگ و و حـدودي كهربـايي، سـبز، آبـي، قهـوه هاي صورتي، نارنجي، بنفش اي

مربوط به رنگ چشم،، بيشتراز رنگمنزويي هاي تازه همچنين تلقي. خاكستري است

و پيراهن معشوق، توصيف  وبدن مثل اعتياد او،فرد ربههاي منحص تجربه،ها فصل زمان

و برخي جلوه .استاش هاي فردي زندگيو تخدير

.رنگ، غزل معاصر، نوآوريحسين منزوي، تقليد،:هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسياستاديار∗  shahraz57@yahoo.com زبان

8/11/94:مقاله اريخ پذيرشت26/5/94: تاريخ دريافت مقاله



)29پياپي( 1395، پاييز3ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 140

 مقدمه.1

در نـوع اش، مـوازات تـأثير عينـي ترين عناصر جهان اطراف اسـت كـه بـه رنگ از مهم

و فرهنگ اقوام نيز مؤثر استو زندگي هـاي سـياه، سـفيد، سـبز، رنـگ قرآندر. عقايد

و زرد، عالوه بر تجسم نشانه مي سرخ . كنند هاي الهي در طبيعت، مفاهيمي خاص را القا

در رنگارنگي جهان، از نشانه آن قرآنهاي اصلي آفريدگار است كه شش بار شريف بـه

ن در ادبيـات كهـ).2/؛ زمـر28و27/؛ فـاطر69و13/؛ نحل22/روم:نك(است شده اشاره 

و علل گوناگون از جمله ذهنيتبه،فارسي و توجه بيشتر به مفـاهيم  اهميتـي كـم گرايي

و تنوع رنگي در اشعار كمتر ديده مـي محـيط نيـز در تنـوع. شـود سبك شخصي، تكثر

بهاست انتخاب رنگ شاعران مؤثر بوده جاهلي شـاعران متـأثر طوري كه در زبان عرب؛

س از محيط صحرا اغلب از رنگ و خاكسـتري بهـره بـرده هاي انـد ياه، سفيد، زرد، قرمـز

.)269: 1385 شفيعي كدكني،:نك(

و از ميان دوره را هاي شعر فارسي، تنها قرن چهارم از مـي كمي از قـرن پـنجم تـوان

آن نظر توجه شاعران به رنگ متمايز دانست؛ اما از سده و پس از هاي در دوره،ي ششم

و بازگشتو عراقي س،هندي و اهميـتي نسبي ذهنيت بب غلبهبه يـافتن جهـان گرايي

از يسـتنزمتماي در شعر رنگنمود دروني عرفان،  بـراي القـاي مفـاهيمي بيشـتر،آنو

و نمادين استفاده شده است .خاص

و با ورود واژه هاي مرسـوم هاي جديد از زبان مردم به شعر، رنگ در ادبيات معاصر

شددر ادب عامه به آثار شاعران  در همچنين توجه شاعران به تصوير؛ وارد و هاي عينـي

 همگـام بـا. بخشيد هاي زباني، به كاربرد رنگ در شعر معاصر رونق آميزي كنار آن حس

. كـار بردنـد تـر بـه شاعران سنتي نيز، در تصاوير خود رنگ را با نگرشي جديد نو، شعر

نو يكي از شاعرانِ غزل تـا 1325( دارد، حسين منـزوي دن غزل سهمي بسزاكرسرا كه در

و تغـزل، حنجره: هايي چون او با انتشار مجموعه. است)1383 ي زخمي تغزل، از ترمـه
و كافور، از خاموشي و فراموشي كهربا از جلـوه ...و ها، تغزلي در بـاران ها هـايي متمـايز

دگان، ارائه داد؛ تاآنجاكه برخي پژوهنـ غزل را در ميان شاعران جريان شعر سنتي معاصر

: 1379روزبـه،(انـد دانسـته»ي نوآوري در غزل امـروز هاي اصلي زنجيره از حلقه« او را

ازو معتقدند، تصويرهاي كامالً) 204 سـرايان شـاخص غزل ديگرتازه در اشعار او بيش
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هـايي از تـأثير سـبكي او را بـر همچنين نشانه.)352: 1391زرقاني،:نك(معاصر است

و حتي نيمايينهشاعران مذهبي، ترا مي سرا .توان ديد سرايان پس از انقالب

و از ديگـر سـو و فرهنگ كهن فارسي بهره بـرد منزوي از سويي از آبشخور ادبيات

ي تصـاويري تـازه،و بـا ارائـه شـود پس از نيمـا نزديـك هاي شعري توانست به تحول

 رو،؛ ازايـن)433و432: 1383لـي، حسـن:نك(هايي نو به غزل معاصر عرضه كند جلوه

اوي هاي نوآورانه بررسي جلوه دراش تواند به دريافت جايگاه حقيقيمي رنگ در اشعار

در. شدن تصاوير غزل كمك كند در عينياوويژه نقش شعر معاصر، به بـه همـين دليـل،

در اين مقاله سعي شده با بسامديابي عناصر سازنده هـاي اشـعار قالـبي همـهي رنـگ

 هـايي پاسخ داده شود كه چه رنگها پرسشاي، به اين مقايسهو به روش تحليلي منزوي

از نظـر كـاربرد منـزوي اشـعار همچنين، اند؟ داشتهرا ترين نمودشبي اين شاعردر اشعار

و در كنـار نـوآوري  و شـاعران چـه جايگـاهي دارد  هـا، رنگ، در مقايسه با ديگر متون

 كدام است؟اوبسترهاي اصلي تقليد در اشعار

ي تحقيق پيشينه.2

ي بررسـي كـاركرد رنـگ در متـون شـعر فارسـي در حوزهدمتعديهاي تاكنون پژوهش

ي كـاربرد رنـگ را در متـون هاي موجود، نحـوه صورت گرفته است؛ اما اغلب پژوهش

و شاهنامه مانند،ي فارسي گذشته يـا برخـي شـاعران شـاخص،..، اشعار سنايي، نظـامي

و وحيـديان كاميـار سـام: پژوهشگراني چون اند؛ براي مثال كردهمعاصر بررسي   خانيـاني

وو نيكو) 1388(، يعقوبي)1382( به صورت كلي، نمود رنـگ،)1384( زادهمسقا بخت

و صـديقي حسن. اند را در شعر معاصر مطالعه كرده در را هـاي رنـگ جلـوه) 1382( لي

چنين، كاربرد رنگ در اشعار فروغ فرخزادهم. اند در كانون توجه قرار داده شعر سهراب

و پورشهرام علوي نيز موضوع پژوهش و براين، افزون. بوده است) 1389( مقدم روحاني

م) 1390( عنايتي قاديكاليي در. انـد سرشك بررسي كـرده. كاركردهاي رنگ را در شعر

به پژوهش شناسـي هاي عشـق، سـبك هنجارگريزي، جلوه،منزوي نيزاشعار هاي مربوط

و ها، نوآوري ترانه بررسـيو تاكنون پژوهشي بـا موضـوع بررسي شده... هاي ساختاري

.هاي حسين منزوي در كاربرد آن، صورت نگرفته استو نوآوري عناصر رنگ
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 بحث اصلي پژوهش.3
هاي متضـمن بار از واژه 904سازي، به سبب تمايلش به تصوير،در اشعار حسين منزوي

مي1ي شمارهكه در جدولنشده كه از آن ميان، چنا رنگ استفاده  واژه 757شـود، ديده
از( را)%83 بيش كه با خود، مفهوم رنگ شاعر نقاش، سـهراب دارند؛ اين درحالي است

و صـديقي، حسـن: نـك(بار از عنصر رنگ استفاده كـرده اسـت 159سپهري، تنها  لـي
شـود، مـي هاي سپهري به ُنه دسته تقسيم همچنين از نظر تنوع رنگي، رنگ؛)64: 1382

در در و شانزده صورتي كه رنگ در آثار منزوي . اسـت كردنـي بررسـي گونـه93 دسته
و دايره تنوع جلوه،ينبرا افزون ازي واژه هاي رنگ هاي متضمن رنگ در اشعار او، بـيش

و در پژوهش: بسياري از شاعران معاصر چون هاي موردي فروغ فرخزاد، شفيعي كدكني
و گرمارودي است  و وحيـديان كاميـار، سـام: نـك(بيش از نيما يوشيج ؛ 1382خانيـاني

و پورشهرام،؛ علوي1388يعقوبي، و عنايتي قاديكاليي،؛1389مقدم .)1390روحاني
مي ها، در غزل نمود رنگ%57بيش از شود كه اين نكتـه بـا حجـم هاي منزوي ديده

و سـپيد بيشـترين نمـود رنـگ را در  و پس از آن اشـعار نيمـايي اين قالب تناسب دارد
بي رنگ،ي اصلي در ادامه در سه دسته. اشعار او دارند يهـاي خاكسـتر فـام، رنـگ هاي

در به بررسي شيوه، هاي فاميو رنگ) آميخته( و تقليـدي كـاركرد رنـگ هـاي نوآورانـه
.اشعار منزوي خواهيم پرداخت
 هاي رنگ در اشعار حسين منزوي فراواني گونه:1ي جدول شماره

درصد 1تعداد اشعار

مذهبي

نيمايي

و سپيد

ديگر

هاسنتي

هاغزل هايگونه

رنگي

رنگ اصلي هاي رنگگونه رديف

15/12 92)144( 11 29 23 81 15 روشن

هاي رنگ

 فام بي
1

88/11 90)105( 5 21 10 69 11 سياه
04/3 24)73( 4 13 11 45 8 تاريك
77/2 21)32( ___ 11 4 17 4 سفيد
77/2 21)22( 1 2 ____ 19 2 زالل
03/3 23)23( ___ 6 2 15 7 خاكستري هايرنگ

 آميخته

)خاكستري(
2

24/2 17)24( 1 1 6 16 5 كبود
06/1 8)8( ___ 5 ____ 3 2 ايقهوه

21 159)159( 3 45 19 92 13 سرخ

هاي رنگ

 فامي
3

36/18 139)153( 14 43 15 81 6 ي رنگواژه
71/8 66)74( 2 19 10 43 4 سبز

7/6 49)49( ___ 23 5 21 3 آبي

95/4 31)31( 3 13 6 9 7 زرد
92/0 7)7( ___ __ ____ 7 1 صورتي
79/0 6)6( ___ 4 ____ 2 2 نارنجي
52/0 4)4( ___ 2 ____ 2 3 بنفش

100 757)904( 34 237 111 522 93 16 جمع 4
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بي انعكاس رنگ.3.1  فام در اشعار منزوي هاي

شـامل نـد كـها فـام بـي)%7/32( نمونـه 248نمود رنگ در آثار منزوي، 757از مجموع

مي مانندهايي مفاهيم يا واژه و سفيد را. شوند زالل، روشن، تاريك، سياه اگر اين مفاهيم

و روشن حدود دو دسته به و روشن تقسيم كنيم، خواهيم ديد كه عناصر سفيد ي تاريك

از17% و تاريك كمتر مي%15و عناصر سياه با؛دنده را تشكيل ي توجه به غلبههرچند

و روشـني،، بـه فضـايي معتـدل)خاكسـتري( هاي آميخته تيرگي در رنگ بـين سـياهي

و اشـعار منـزوي دهنده اي كه نشان رسيم؛ نكته مي ي فضاي دوقطبي سنتي حاكم بر ذهن

و بي در ايـن بخـش بـه. دهـد ها نشان مـي رنگ گونهتر نگاه تقليدي او را به اينشاست

.ي هريك از اين عناصر در اشعار منزوي خواهيم پرداخت انهبررسي جداگ

و درخشندگي.3.1.1  روشني

و معاني مثبـت انسـاني را القـا روشني بيش از آنكه تجلي رنگي داشته باشد، وجود نور

و توصـيف در اسطوره. كند مي و تعاليم ديني، روشني گاه مترادف سپيدي گـر فضـايي ها

و خدايي است شـكل زيباترين تجلـي اهـورامزدا از نظـر متـون زردشـتي، بـه. روحاني

و تجسم روشني  م.)69: 1382، هينلز:نك(است خورشيد خداونـد،، نيزاسالمي نابعدر

و ايمـان  و روشـني نشـانه،پيامبران، قرآن، راه خدا، بهشـت، راسـتي در؛انـد هـاي نـور

و آينههاي ادبي توصيف و روز و در اشـعاري روشـنايي نماينده،بيش از همه،، آب انـد

و رهايي نمادين، نشانه .هستنداي از نيكويي، عدالت، پاكي

وو در اشعار منزوي، روشني بيش از تجليات عيني، بيـانگر مفـاهيم نمـادين سـنتي

را، دركنار مفاهيم نمادين روشني، نشـانه نمونه92در. تكراري است عمدتاً اي از رنـگ

تألندمانهايي واژه در درخشـشو، جال، بـرق، فـروغؤلروشن، رخشا، درخشان، پرتو،

و بعـد دينـي. توان ديد مي همچنين در اشعاري با محوريـت مفـاهيم شـكوِه، مقاومـت

و تقليـدي دارد  در. انتظار، مفهوم روشـني كـاربردي تكـراري از35ايـن رنـگ نمونـه

ن شعرهاي عاشقانه هم، حضور دارد كه تا حدودي توصيف ي منزوي از تـن وآورانههاي

:گيردو چشم معشوق را در بر مي

ي تن تـوشكفد در زمينهبهار ميهاي روشن تودمد از چشمستاره مي

)535: 1388منزوي،(
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ي هفت آسمان منزيباترين ستارهاي مطلع اميد من، اي چشم روشنت

)536:همان(

ب و سنت شعرر اساسروشني همچنين و موّلـد گذشته، رنگ نـور هـاي آن اسـت

شـمع، فـانوس، چـراغ،:ي چـون هـاي بار از ايـن مفهـوم، بـراي معرفـي واژه34منزوي 

 بـرده كـه تقريبـاً شهاب بهرهوو آتش، آفتاب، صاعقه خورشيد، ستاره، ماه، روز، جرقه

و شعر نمادين انقـالب اسـت؛ آميخته بـه،روشـني،ينبـرا افـزون اي از سبك شعر كهن

و هدايت استو زايندگي مثلگاه بيانگر مفاهيمي،شعر نيماييپيروي از سنت  .زيبايي

 سياهي.3.1.2

و ظلمـتوي ناخودآگاهي كامل نشانه شناسي از منظر رواناين رنگ  اسـت رنـگ عـزا

و فرهنگ غرب).284: 1371اپلي،:نك( و نابودي«در ادب لوشـر،(» بيانگر فكر پوچي

و ناداني است دهنده نشان«و از نظر بصري)97: 1373 در).216: 1374ايتن،(»ي جهل

ميمنفي رنگي غالباً نيز تعاليم اسالمي يادآور،در قرآنبراين، سياهي رود؛ افزون به شمار

و دروغگويان)17/زخرف؛58/نحل:نك(خشم:چون مفاهيمي آل: نـك(، روي كافران

همچنـين؛)20/طور؛54/دخان:نك(حوران بهشتي استو چشم)6/زمر؛ 106/عمران

و روايات، رنگ گناه بنابر بي:نك(احاديث  استسياهو لباس جهنميان)373:تا كليني،

هـاي مـذهبي، نمـودي در عـزاداري رنگ سياه البته از ديرباز،؛)8: 1372 مجلسي،:نك(

 در متون عرفانيسياه.)140: 1386محدثي،؛4: 1350مشحون،:نك(است مثبت داشته 

و گاه صـفات الهـي عنوانبه نيز الهيجـي،: نـك(رود بـه كـار مـي رنگ تجلي نور ذات

واعـظ؛38: 1345بـاخرزي،:نك(ردي مثبت داردككاردر مجموع،و)130و83: 1381

.)194و168: 1350كاشفي، 

و جـادوگران، توصيف براي، شاهنامهدر سياهي و ميدان نبرد، ديـوان انبوه لشكريان

و صالبت  و قدرت و حسـن: نـك( رفته استبه كارصاشخاشب، زلف، عزاداري لـي

و نـاداني،:، بـا مفـاهيمي چـون هفت پيكـردر؛ اما)153-146: 1386احمديان،  جهـل

و فـراق  و مختارنامـه،: نـك(ارتبـاط دارد سوگ، جادو ايـن ). 179-172: 1386واردي

بيرنگ  و سـياهي جامعـه تناسـبشدر شعر معاصر، و با شـب  تر كاربردي نمادين يافته

).222و1384:221زاده،و قاسم نيكوبخت:نك(دارد
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باد فـام اسـت؛ امـا بار كاربرد، يكي از دو عنصر اصلي بـي نودر اشعار منزوي، سياه

و سپهري مثل و كمتـر بـا مفـاهيمي منزوي نيسـ ترين رنگ در اشعار مهم،اشعار نيما ت

و تبـاهي سـازگاري دارد:چون ؛74-64: 1386،و احمـديان لـي حسـن: نـك(پـوچي

بـراي بـيش از همـه، رنگ سـياه در تصاوير عيني.)221: 1384، زادهو قاسم نيكوبخت

و) چهـارده بـار( چشم معشـوقو) هجده بار(شب توصيف ايـن نكتـه بـه كـار رفتـه

ا دهنده نشان در كاربرد رنگ سياه اندك او نوآوريوز سنت شعر فارسيي تقليد منزوي

:است
يا آسمان هركجا، امشب همين رنگ است؟رنگ چشمان سياه توست؟اين آسمان هم

)1388:321منزوي،(

و سنتيرنمونه نيز با مفاهيمي تكرا سيزدهاين رنگ در مصيبت، سـوگواري، مانندي

و عزا مفهوم مرگ در شعرهاي آزاد منـزوي در مقايسـه بـا آثـار البته؛ است همراه مرگ

و تا :حدودي نزديك به سنت شعر نيمايي يافته است سنتي، كاربردي نمادين

تو مصيبت در دست/ سياه بپوشي يا نپوشي« و مـي سنگ مـي/ هاي :همـان(» مانـد شـود

915(.

» قم خورده استر/ بر اوراقش/ مرگ درشت/ ترين حروف كه با سياه/ اي است روزنامه«

.)869:همان(

در. اسـت كـاربرد داشـتهي منـزوي در اشعار عاشقانهنيز بار31اين رنگ همچنين

كـاربرد رنـگ سـياه در اشـعار منـزوي چـون شـاعران نيمـايي، توان گفـتمي مجموع

و شعر مرگ، منفي نيست؛ اما تلقي مثبت عرفـاني ايـن رنـگ هـم، در  رمانتيسيسم سياه

.شود اشعار او ديده نمي

 تاريكي.3.1.3

ميتاريكي درمقابل روشني از تعريف و بيش و پديده شود هاي منفـي همه، نماد صفات

و دوره،هاي ايرانـيرهبر اساس اسطو. است از مكـان زنـدگي اهـريمن، دوزخ ي پـيش

در تـاريكي همچنـين ). 103و100و81: 1382هينلـز،:نـك(تاريك است،ظهور منجي

م). 219: 1388، مـددپور:نك(اي عدم استر گونهنگاساطير هندو، بيا اسـالمي تـون در

از نيز و ستم، دروغ، كفر تاريكي، بيشتر، بيگناه، شيطان، ظلم حكايت جهنمو ايمانيو
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شب كند مي آنو در معنـي ظـاهريچهو در ادبيات، و(چـه در معنـاي نمـادين ظلـم

و سقوط .تاريك است برآمده از فضايي،)خفقان

آنهايي در اشعار منزوي، نمونه ي توجه اسـت؛ ها به كار رفته شايسته كه تاريكي در

آن از ميان اشعاري كه واژه  نمونـه بـا رنـگ مـرتبط24ا به كار رفته، تنهاهي تاريكي در

و ديجور(تاريكي. است گـر در يازده مورد به سنت شاعران گذشته، توصيف) تار، تاري

و شام است :رنگ شب

و چراغ هدايتي )ع(دريابمان در اين شب تاريك يا حسينتو كشـتي نجات

)995: 1388منزوي،(

اتـاق تنـگ، دوزخ، مانند هايي از ابيات هم، اين رنگ براي توصيف واژه در برخي

و شوميم مفاهيو به كار رفته افقو ستاره خانه، آسمان بي را نيز القا كـرده گناه، سقوط

ها، تاحدودي به سبك فردي اشعارش نزديـك شـده كـه بـه است؛ منزوي در اين نمونه

ش شيوه و همچنين فضاسازي آني شاعران معاصر و نـوع كـاربرد رنـگ در هـا عر غرب

:شباهت دارد؛ اما در مجموع، در كاربرد اين رنگ نوآوري چشمگيري نداشته است
و شب تاريكنم با عشقميكورم چراغي از دلم برمن نه شب وافق تاري استگيرم اينجا خانه تاري

)418:همان(

شب/ كه روز خصم« .)969:همان(» شوم وتاريك است/ هاي دوزخ چون

در اشـعار نيـز مظلـمو ظلمـت، شـب، ظـالم، تـاريكي هاي يادشده، در كنار واژه

و منفـور گر وضعيت بحراني جامعه منزوي، توصيف ي پيرامون شاعر يا محـيط ظلمـاني

.زندگي، در جدايي از معشوق است

 سفيدي.3.1.4

در،دارد؛ بـه همـين دليـلي مستقيمو با نور رابطه استي مقابل سياه نقطه رنگ سفيد،

و باورها اسطوره د،ها و معنـوي وو رنـگ ويـژه اشـته اغلب كاربردي مثبت ي خـدايان

و: هاي ايزداني چون هاي ايراني، اسب اسطورهدر. ايزدان بوده است تيشتر، سروش، مهر

و پوشيدن لبـاس سـفيد،)120و76و41و37: 1382 هينلز،:نك( تصوير شده سفيد،بهرام

و بهشتي هندهد نشان : 1385كنـدري،؛ 179: همـان: نـك(اسـت عفت، طهارت، پاكي

).56: 1374ايتن،؛ 278و271و138
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كه درقـرآن، روي؛ چنانهمراه استبا مفاهيم مثبت معموالً، سفيددر تعاليم اسالمي

: نـك( هـاي بهشـتي، شـراب)187/بقـره: نـك(، صـبح)107، عمـرانآل: نـك(منانؤم

؛33/؛ شـعرا 108/اعـراف: نـك(ي دسـت موسـي از همـه معجـزهو بـيش)46/صافّات

در قلمـروي شـرقي اسـالمي،. سفيد توصيف شـده اسـت با رنگ)22/؛ قصص12/نمل

 نمـود،در عرفـان؛ امـا ايـن رنـگ)441: 1383بيهقي،:نك(سفيد رنگ عزاداري است 

ظ«: گويدمي كه نجم دايهي تجلي نور الهي است؛ چنان مراحل پيشرفته لمت نفـس چون

).306: 1383، رازي(»نوري سپيد پديد آيد،نماند

در در سنت شعر و طلـوع،ي كننـده، سـفيد بـيش از همـه توصـيف شاهنامهفارسي

و رنگ زالانديوو برخي زيبايي زنان، رنگ حيوانات : نـك(است، جاودانگي كيخسرو

و احمديان، حسن جمعـه، روزبـا رنـگ نيـز ايـن هفت پيكردر.)162-157: 1386لي

و سياره همچنين ايـن ). 186: 1386و مختارنامه، واردي:نك(است همراهي زهره پاكي

اميد، سـعادت، بهـروزي:نيما، با مفاهيمي چون مثلشاعران معاصر برخي شعردر رنگ 

و قاسم:نك(تناسب داردو عدالت   نيـز در آثـار سـهراب؛)222: 1384زاده، نيكوبخت

و رهايي مانند القاگر مفاهيمي و شفافيت و صـديقي، حسن:نك(است انتزاع : 1382لي

64-72.(

و به كـار رفتـه ادب فارسي هاي در امتداد سنت،رنگ سفيد در اشعار منزوي اسـت

ه كه در مقابل داشتمنزوي كاربرد اشعاربار در مجموع23 رنگاين. نداردهي تازا جلوه

و چشمگيري سياه واژهبسامد و ديگر شاعران كهن نيست كرده ايجاد تمايز بين شعر او

مي: منزوي سپيدي را بيشتر همراه با مفاهيمي چون. است و زاللي او بيشتر. بيند روشني

و رومي اسـتفاده مـي زماني از واژه كنـد كـه بـه تجلـي هاي سفيد، سپيد، كافوري، برفي

و عيني سپيدي توجه دارد با.بيروني در) بـار11( نگاهي عيني رنگ سفيد بيش از همه،

و با نگاهي نمادين در شـعر انتظـار كـاربرد دارد اشعار عاشقانه بـالش سـپيد،.ي منزوي

برخي از تصاويري است كه او بـا روي سفيد،و اسب سپيد، ياس سپيد، شير سپيد پگاه

مي بهره :سازد گيري از اين رنگ

و پيرهن سرخ و تبارمافسانهنشان اوست درهمان سوار كه اسب سپيد هاي ايل

)120: 1388منزوي،(
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و  كفن كه نمـادي از پـاكيزگي روح در آثار منزوي، رنگ سفيد بيش از همه با لباس

 همچنـين.ي ايـن رنـگ دارد مفهومي كه پيوندي عميق بـا پشـتوانه؛ند ارتباط داردهست

و بازوي معشوق نيز، به تقليد :است رنگسپيد،شعر كهناز صورت

و سفيد پنجدو گل هاي همگن بازوي توستواشده بر ساقهپر، چون آفتابسرخ

)298:همان(

 زاللي.3.1.5

را. تعلقي استبي زاللي رنگ درمي زاللي و توان سفيدي تفسـير كـرد؛ بـا كنار روشني

و آب اسـت اين و زالل رنـگ شيشـه و تفاوت كه سفيد رنگ برف، روشن رنـگ نـور

تـوان بـين تجلـي اگرچه اين سه وضعيت بسيار به هم نزديك است، در بيشتر مواقع مي

و اين، از تمايزهاي شعر منزوي در مقايسـه بـا ادب كهـن اسـت آن شـايد. ها فرق نهاد

،كيفيتـيبي«: آن را مترادف مفاهيمي چون نجم دايه. ناميد»رنگيبي رنگ«بتوان زالل را 

وبي،حدي بي منـزوي در اشعار.)307: 1383، رازي:نك(است دانسته»ضديبيمثلي

و شـاعر زالل، رنگ اشعار عاشقانه. استفاده شده استاين رنگ بار از 21 ي منزوي است

و در اين سرودهشانزده بار ها از آن بهره برده كه از آن ميان هشت بـار صـفت معشـوق

و تصاويري نسبتاً :از آن شكل گرفته استنو با استفاده اندام او بوده
ي ذهنم آن گيسوان خيس معطريادي است در هميشه

آب شناوربر سينه ي زالل تو افشان، همچون خزه بر

) 572: 1388منزوي،(

شدصفت زاللي با بار چشم معشوق نيز چهار بـار همچنين زاللي پنج.استههمراه

وعنوان به و ويژگي بركه وبي صفتنيز بار چهار به كار رفته؛چشمه آبگير رنگـي آينـه

و ماننـد مفاهيمي، اينبر افزون.استقرار گرفته آب  عصـمت، خنـده، عشـق، نـام، يـاد

در ند؛ البتها نيز، گاه رنگ زاللي گرفته حضور معشوق در مجموع، كاربرد مفهـوم زاللـي

:شعر منزوي شبيه اغلب شاعران معاصر است

زندي زالل ميهميشه تن به آن دو بركههاي توچشمي نگاه من به شوقپرنده

)325: همان(
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ي رنگهر سو شوي جاري، افسوس، طيفي است آلوده

گريزيها ميپاك زاللم كه چون آب، از رنگ

)221: همان(

 در اشعار منزوي) آميخته( هاي خاكستري نمود رنگ.3.2

و سـفيد اسـت هاي آميخته، عناصري رنگي است كه يا آميخته منظور از رنگ اي از سياه

بي يكي از رنگ غالبيا از تركيب  . اسـت هاي فامي شكل گرفته يكي از رنگبافام هاي

كـه شـود ديـده مـي نـوع رنـگ از اين) %34/6( نمونه48اشعار منزويدر،در مجموع

ميايو قهوهكبود،هاي خاكستري، تيره واژه .گيرد را در بر

 خاكستري.3.2.1

و نـه عينـي، شناسي رنگن در روا و نه تيره است، نه ذهني ها، خاكستري نه داراي رنگ

و فضايي خنثي را به مخاطب منتقل مـي آزاد از محرك بلكه كامالً كنـد هاي رواني است

زرد ماننــد،مكمـل هـاي كـردن رنـگ ايـن رنـگ از مخلـوط).76: 1373لوشـر،: نـك(

و سـفيد حاصـل مـي  و قرمز يا سياه و نارنجي، سبز : 1374ايـتن،( شـود وارغواني، آبي

آن)104 .است كردهسرشار يا مكمل را از مفاهيم متضادو اين ويژگي،

و سفيد(از رنگ خاكستري،در ادبيات كهن طور مسـتقل چنـدانبه) نه تركيب سياه

انگـاريي مطلـق شاعران معاصر به علت خروج از دايـره در مقابل،؛ است استفاده نشده

از ميان شاعران معاصر، فضاي كلي. اند، به اين رنگ بيشتر توجه نشان دادهادبيات سنتي

ي، خاكسـتري برآمـده از صـداي 1376تا1367هايي سال پور در گستره سبك اشعار امين

كه تضاد را در آثـار)10: 1387فتوحي،:نك(منفعل حاصل از واخوردگي آرماني است

وي رنگ خاكستري، گاه به رنگ خانواده.دهد او نشان مي فام پهلـوبيبه،گاه هاي فامي

و با رنـگ بار در آثار منزوي به كار23 اين رنگ،. زنند مي اي، سـيمين، نقـره هـاي رفته

و ابلق  .نزديكي داردسربي، سيمابي

و ايـن نشـان گونه خاكستري در اشعار مذهبي منزوي هيچ ي دهنـده حضوري نـدارد

و مقدس حاكم بر اين اشعار ازبه،فضاي مطلق اين رنـگ. سنت شعر كهن استپيروي

و اشـعار عاشـقانه بيشتر در قالب و ايـن ويژگـي، بـاي منـزوي ديـده مـي هاي نو  شـود

و همچنين زمينـي نيـز آميـز در آثـار شـكوِه. بـودن معشـوق او تناسـب دارد تكثرگرايي

آنودي اين رنگ كاربرد يافته تاحدو در. هاست مؤيد فضاي منفعل حاكم بر ايـن رنـگ
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و خميدگي، چينرنگ، آثار منزوي و ويراني مه خرابي و گرفتـه، هاي مغز، فضايي مبهم

و بي و منـزوي در اسـتفاده از آن، بـه» مـالل«تر از همه مهم عشقي، شهر زندگي اسـت

شخود سبك شاعران نو روزگار :استده متمايل
كه خاكستري بودمي و خميده، تصوير ويرانآمد از برج ويران، مردي و خراب تري بودخرد

)444: 1388منزوي،(

:همـان(» رنگ مالل، خاكستري/ روزي كه لبخند نارنجي است/ چشمت به رنگ عشق«

737(.

يكابلق بد نيز با و و نيك و سياه و متشكل از سپيد بار كاربرد، بيانگر فضايي متضاد

از كنـار هـم) چهـار بـار(نـدرتي اشـعار كهـن فارسـي، بـه فضايي كه به شيوهاست؛ 

و روشن، در آثـار منـزوي ترسـيم  و سايه و سفيد  شـده اسـت قرارگرفتن دو رنگ سياه

مف.)274: همان:نك(  اي تجلـي خاكسـتري هوم خاكستري، گونهدر كنار حضور خنثاي

مي)و روشني( سفيدي متمايل به اي، هاي نقـره اين تجلي در رنگ. توان يافت، در اشعار

و سيمابي ديده مي ود كه در اشعار منزوي عـالوهشو سيمين، سربي بـر مفهـوم سـفيدي

جر روشني سنت ادبي شعر كهن، گونه يـان اي عينيت نزديك بـه خاكسـتري را متـأثر از

مفهـوم بـر خـالف شـعر سـنتي، بـا البته گاهي اين رنـگ، شعر رمانتيك به همراه دارد؛

.سپيدي متمايز است

و بدن معشوق بيشترين نمود را داشـته صفت سيمين، درآثار منزوي، در توصيف ماه

و شـاعر بـا اسـتفاده از آن، نيزاي نقره).539و496: همان:نك(است  رنگ عشق اسـت

و كندميو روحاني را ترسيم فضايي عاشقانه و قداست عشق اوسـت كه يادآور نجابت

:گاه با تصاوير رازآلود جريان شعر رمانتيك نيز نزديكي دارد

هاي خواب منيتو نبض آبي درياچههاي بيدارياي چشمهتو روح نقره

)36: همان(

)كبودي(تيرگي.3.2.2

از كبود، آميخته و آبي استهاي رنگاي  كه اين رنـگ را بـراي اهل عرفان در نظر. سياه

و كـاربردي مثبـت دارد كبـود رنگ آسمان،گزينند شان برمي خرقه واعـظ: نـك( اسـت

، رازي: نـك(و در تجلي انـوار، رنـگ مقـام لـوامگي اسـت) 169و168: 1350كاشفي، 

؛496: تـا، بـي قمـي: نـك( كاربردي منفي يافته اسـت؛ اما در ادبيات ديني)306: 1383
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و.)281: 1384مقدم، و كبـودي بـا انـدك تفـاوت در كـاربرد در اشعار منزوي، تيرگي

و تنها  آن هفدهماهيت، كاربردي متوسط دارند يـازده(تيـره. ها استفاده شده است بار از

و كدر از رنگ) بارسه(، كبود)بار كرديراند كـه بـيش از همـه، در كـا هاي تيرهو نيلي

شب تقليدي، هاي تيـره همچنين از رنگ. آلود سازگاري دارندو اشعار شكوِه با توصيف

ويها صفت واژه عنوان به :است استفاده شده ...ابر، محاق، پوست

شناسيدممن همان خورشيدم، اما مياين زمانم گرچه ابر تيره پوشيده است

)467: 1388منزوي،(

و كبود، همچنين :است هاي زندگي برخي از لحظهرنگ چشم معشوق، آفاق

و گفت آلود؟هاي خونبدل شده است بدين بركههايت آن دو كبودچرا چشم:نگفت

)380: همان(

اي قهوه.3.2.3

و از رنگ قهوه و سرخ ساخته شده هايي اسـت كـه بـا بافـت شـعر اي از آميختگي سياه

كمء چهارجز،بار كاربردهشتبا، اين رنگ. معاصر تناسب دارد اهميـت در آثـار رنگ

و بيش از همه و،منزوي است از شود؛ سرودهمي سپيد ديده در اشعار نيمايي هـايي كـه

ــكايت  ــاهي ش ــوا نگ ــر محت ــد نظ ــفي دارن و فلس ــود ــوه دو واژه. آل ــيي قه و ميش ،اي

گر رنـگ با سه بار تكرار، تصوير» ميشي«. هستندهاي اين رنگ در آثار منزوي زيرشاخه

و از اين منظر، كاربردي جديـد از رنـگ در ترسـيم سـيماي»مچش« قهرمان شعر است

:دهد معشوق را نشان مي
كه مييك لحظه آن نسيم كه مي رفتندآمد، وآن ابرهاي تيره

چه بيي روحت، آن ميشينگاه چشمت، آينهآ غش بودزالل

)449: همان(

و در بـار در مجموع، پـنج،اي نيز قهوهرنگ  در كنـار اشـعار منـزوي بـه كـار رفتـه

لكمانند هايي واژه بهدرياي توفاني، ها، روز، منفرد، تلخي اوراق، خانه، » عشق«ندرتو

و قــرار گرفتــه و كــاربرد آن در اشــعار ســنتي منــزوي، متــأثر از فضــاي شــعر نيمــايي

:هاي رايج در شعر معاصر است آميزي حس

).856: همان(» معطر/ تلخ/ردمنف/اي قهوه/ چه روزي است امروز«
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و احوال درهم، مـبهم، متنـوع كننده اي توصيف، قهوهطور كلي به وي برخي لحظات

او خوب و در شعر منزوي در غزل،ندارد؛ براي مثالنمود مثبت وبد زندگي شاعر است

و تجربـه زير كه در توصيف عشق سروده، براي توصيف لحظه در هـا هـاي گونـاگونش

:است اي بهره بردهو نقرهاي قهوه هاي عشق، از رنگ مواجهه با
اي يك لحظه چون درياي توفانيسالم اي قهوه

 افشاني اي چون چشمه وقت پولكو يك دم نقره
)496:نهما(

 هاي فامي در اشعار منزويي رنگ جلوه.3.3

هـاي اسـتخراج از مجموع نمونه. را در اشعار منزوي دارد ترين جلوه هاي فامي مهم رنگ

هـاي بـنفش، آبـي، دهد كه رنـگمي را عناصر فامي تشكيل)%89/60(نمونه 461شده، 

و ايـن بسـامد.در ايـن گـروه جـاي داد توانميرا... سبز، سرخ، نارنجي، زرد، صورتي

اش نشان مي و از منظر تنوع رنگ،دهد كه جهان و فامي است بـا عار منزوي بيشتر رنگي

مشهوديو همچنين شاعران نمادين معاصر تفاوت) جز شاعران خراسانيبه( شاعران كهن

و كمتر شاعر معاصري را، در گونه مي دارد .توان با او مقايسه كرد گوني رنگ تصاوير،

 سرخ.3.3.1

و همه اين رنگ از منظر روان هاي ميلي شكل شناسي، بيانگر نيروي حيات، معناي آرزو

و قدرت است؛ از تمايالت جنسي گرفته تـا گـرايش بـه تحـول  و اشتياق، شور زندگي

اين رنگ، زندگي نوين، شروع تازه، قدرت ابتكـار،).87و86: 1373لوشر،:نك(انقالبي

و  مي روحيهاشتياق به عمل، گرمي، هيجان : 1378 سـان،:نـك(دهدي پيشروي را نشان

آني رنگ سرخ، نمود دوگانه گفتني مهم درباره.)60  اسـت؛ سـرخ در ادبيات دينـيي

و گاهيگاه آممنفييمثبت ،پيراهن اهـل دوزخ؛ براي مثال، از سويي ده استبه شمار

ديگـر، بـه از سـويو) 447: 1388جوادي آملـي،:نك(است سرخ چون مس گداخته

 المعمـور؛ همچنـين بيـت)292: همان( استي در بهشت رنگ حلقه)ص(ي پيامبر گفته

).57: 1385بلعمي،(است رنگ سرخ نيز

و مرگ بوده خشك نخست رنگدر ادبيات جاهلي عرب، سرخ، بهسالي  تـدريج؛ اما

و رنگ شراب شده است هاي سرخ، گونه يادآور گل شـفيعي كـدكني،: نـك(ي معشوق

هـوا، گر رنـگن، اين رنگ عالوه بر خون جنگاوران، بياشاهنامهدر«.)271و270: 1385
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و درفش در نيـز پيكـر هفـتدر.)68: 1369رسـتگار فسـايي،(» ميدان نبرد استزمين

و مرگ ميرا عشق و مختارنامه،:نك( كشد به تصوير .)181: 1386واردي

و در شعر نيما هم اين رنگ گاه براي ميانشهيددر ادبيات معاصر :نك(رود به كار

بيانگر آغاز شب در شعر سهراب سپهري اين رنگ.)223: 1384زاده،و قاسم نيكوبخت

و صـديقي، حسـن:نك(استو رنگ گل سرخ) غروب( در شـعر).69و64: 1386 لـي

و شقايقوي اللهها با واژهو است رنگ خون شهيدانانقالب،  : نـك( پيونـد دارد سرخ

 1367تـا 1357 هـاي، اشعار سـال نيز شاعران انقالبآثار مياندر.)216: 1373 رحمدل،

و عمل رنگ سرخ فضايي پور، امين گراي انقالبي وآرمـاني دارد كه برآمده از صداي فعال

).10: 1387 فتوحي،:نك(اوست 

و بار حضور، پركاربرد 159سرخ با رنگي در آثار منزوي، خانواده ترين رنگ است

و همچنـين اثرپـذيري او را از جريـان نزديكي دوران شاعر با زمان انقالباين نكته  هـا

آنچـه از تحليـل).512و511: 1390شـمس لنگـرودي،:نك( كندمي شعر چريكي تأييد

مي شعر منزوي از منظر روان داشـتن زنـدگي پـر تمايل او به آيد، شناسي لوشر به دست

در بيشـتر اي كـه نتيجـه.)1373:87لوشـر،: نـك(وجوش از طريق فعاليت است جنب

هاي فـامي از نظر تنوع رنگي نيز رنگ سرخ در واژه. نمايدمي عاشقانه درستيها نمونه

بـار95بـا» سـرخ«ي ترين رنگ در شعر منـزوي اسـت؛ البتـه واژه واژه، متنوع سيزدهبا 

. رنگ در اشعار اوست ترين واژه كاربرد مهم

و تقليدي، آن44 اين رنگ در كاربردي سنتي و پس از بار31بار در اشعار عاشقانه

و وطني دارند، ديده هم به صورت نمادين در اشعاري كه معنايي مبارزه از. شـود مـي اي

و حتي ادب غرب، درسـرخ بار رنـگ36 نظر مفهومي نيز، به سنت شعر فارسي، عربي

ي تـوجهي عاشـقانه بـه ايـن دهنده نشان،كه بيش از همهگرفته قرار گل سرخمجاورت

:رنگ است

گل سرخ آوازهاي منيتو شعر مني، تو صـداي مني

)570: 1388منزوي،(

در،شانزده بار نيز با به صورتي تكراري، اين رنگ را  چنـين بينيم كـهمي خونپيوند

مي، بيشتر در آثار اجتماعييكاربرد و از ايـن منظـر بـاو با رويكرد مقاومت ديده شود

و شصت، نزديكي دارد هاي شعر پايداري دهه جريان :هاي پنجاه
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: همـان(» بـاالتر از سـياهي سـرخي اسـت/ دانسـتيم/ خونت كه بر سياهي شب ريخت«

و از روايـت رايـج» سيب«در ده نمونه، سرخ رنگ.)746 است كه با عشق ارتباط دارد

:ي تبعيد آدم از بهشت به زمين، بسيار اثر پذيرفته است غرب، دربارهدر ادب 

ز باغ سبز تنت سيب سرخ چيدن مندر آن اتاق گنه بود، در بهشت نبود

)397: همان(

و بـازويس و شيخ اشراق، شفق، لـب، دهـان، تـن، سـينه رخ همچنين با عقل سرخ

و طاليي، رنگوو گيالس، گل ارغوان، خورشيد، مرگ، ساعت معشوق، بهار هاي سياه

و برخـي توصـيف،دارد كه از اين ميان، تنهـا ارتباط هـاي او از رنـگ پوسـت معشـوق

و متمايز پديده مرتبـه كـاربرد داشـته34نيـز) خونين( خوني. است هاي عيني، نوآورانه

در)بـار22(؛ نمود چشمگير اين واژه است و، نخسـت در اشـعار مبارزانـه پـس از آن

ميآميز اشعار شكايت بـه تقليـد از ديگـر اين رنگ نمادين، در اشعار منزوي،. شود ديده

و ديگر مفاهيم ادب پايداري تناسب دارد جامه،كفن،شاعران، با پيرهن :ي شهيدان

بر« مي به بهاي تيري كه بر/ نشيند گلويم اي/ هـمد را سـر مـي تـو/ انگشتانمو تبري كه

.)931: همان(»ي خونين اي ترانه/ آزادي

ي رنگ واژه.3.3.2

و مترادفاتش چـون بار از مطلق واژه 139منزوي در مجموع اشعارش، رنگـين،:ي رنگ

و طيف ي تمايل او به رنگارنگي اشعار دهنده بهره برده كه نشان رنگارنگ، نگار، نگارين

را واژه. است ازو بار نودي رنگ و گاليـه همه در شعربيش آميـز هاي عاشقانه، فلسفي

و فريبدر باردو، رنگشده هاي يافت در نمونه. بينيم مي در اسـت؛ آمـده معني نيرنگ

خود رنگ بوده است؛ بـراي نمونـه،ي رنگ ها، هدف منزوي از آوردن واژهي نمونه بقيه

به مي م كه يكي از رنگين اشاره كرد غزل زيرتوان :نزوي استترين اشعار
و خزانيهاي كهنهنقش انـدها، رنگ حسرت جوانينقش غربت جوانهاندام چقدر، تلخ وخسته

و آسـماني رنگ آب راكدند اگـر آبـي  انـد انـد

و ارغـواني رنگ خون مرده  انـد اند اگر قرمزند

دـان معاني]ي[رنگ ذاتاند، هاي معني رنگ ذات

 انــد دار مهربــاني هــا در آن وام كــه تمــام رنــگ

)404: همان(

كه در مثـلاند، رنگروغن جال نخورده هاي من

و هاي من سفيـد رااند، رنگكفن گرفتهاز كف

دـــهاي ذات نيستنام، رنگهاي طرح تازهرنگ

ام،از دوچشم مهربان دوستاي كشيدهنقش تازه
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هـايي رنـگ، سـاخت اضـافه مطلـق واژه هاي اشعار منـزوي در كـاربرد از ويژگي

حس استعاري . اسـت،يا شاعران سبك هنـدي هاي مكرر، شبيه سهراب سپهري آميزيو

و، منزويها از نمونه%20در كمتر از در متـرادف آن هـاي واژهرنگ اي كنـار نمونـه را

مي شده از رنگ شناخته پي( رنگيبي. دهد ها قرار از،دكـاربر پـنج نيز بـا) رنگي يا يكـي

در هاي شعر منزوي است؛ البته زيباترين رنگ ساخت رنگ آثار او از كنـار هـم نهـادن ها

و واژه و(هاي ديگر رنگ حسچه عيني مي)و ذهني آميزانه چه و تركيب. شود خلق هـا

،)بـار سـه(، رنـگ خـاطره)بـاردو(، رنگ شفق)بار چهار(يي مانند رنگ عشق تعبيرها

هـاي متغيـر، رنـگ خونابـه، شدن، رنگ انهدام، رنـگ جامـه مهربانرنگ معشوق، رنگ

و رنگ ... هاي واپسين، رنگ حسرت، رنگ شرم، رنگ ذات، رنگ معنـي، رنـگ آسـمان

.به كمك اين شيوه ساخته شده است

 سبز.3.3.3

از بار كاربرد،66با اين رنگ  هـاي جنبـه دومين رنگ فامي در شـعر منـزوي اسـت كـه

و سبز نشانه«. دارد هاي تقريباً مثبت گوناگون، تداعي اپلـي،(اسـت» تسـليي احسـاس

اراده داراي صفات روحـيِ،ي اين رنگ كننده انتخاب« شناسي از منظر روان).283: 1371

و ، تلقي نيز در ادبيات ديني.)83: 1373لوشر،(» استقامت است در انجام كار، پشت كار

: نـك(كه در زبان قرآن كريم، سـبز رنـگ درختـان مثبت است؛ چنان از رنگ سبز كامالً

حج99/؛ انعام46و43/؛ يوسف80/يس هـا، بـالش)64/الرحمان:نك( رنگ بهشت،)63/؛

جـوادي: نـك(و پرنـدگان بهشـتي)31/كهف؛21/انسان؛76/الرحمان:نك(هاو جامه

در).8: 1372مجلسي،؛318: همان:نك(رنگ سيادت استو)315: 1388آملي،  سـبز

و دنيا است  و صالح دين و بركت ).281: 1384مقدم،:نك(تأويل خواب، رنگ خير

، رازي: نـك(اسـت هاي مهم تجلـي نـور الهـي عرفاني از رنگ اين رنگ در ادبيات

و كاله از رنگ) 306: 1383 واعظ:نك( رودمي هاي محترم به شمارو در انتخاب خرقه

و؛)168: 1350كاشفي،  و مراتـع خـرم و فارسـي، بهـار همچنين در سنت ادب عربـي

ميهاي خوب چراگاه ).270و269: 1385شـفيعي كـدكني،:نك(آورد را به ياد مخاطب

و پرهيز از تكبر اسـت نمادي از مثبت هفت پيكردر سبز : نـك( انديشي، اتكا به خداوند

و مختارنامه، ).180-178: 1386واردي
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و در در شعر معا و سـعادت صر و معنويـت : نـك(آثار نيما، رنگ سبز نمـاد عشـق

و قاسم اميد، نمو:و در آثار سپهري، با مفاهيمي چون است) 223: 1384زاده، نيكوبخت

و معنويت  و شهود و حسن:نك( پيوند داردو حركت، حيات، سعادت، خدا، كشف لـي

تناسـب با مفـاهيم روزآن در شعر پس از انقالب نيز، كاربرد).93-64: 1382صديقي، 

و شهادت و پيام امام يافته مي)ع(حسين طلبي .)205: 1373رحمدل،:نك(آورد را به ياد

و اشعار در كاربرد رنگ سبز، ميان هـايي شـباهت ديگر شـاعران معاصـر آثار منزوي

و25اين رنگ. وجود دارد بـار در اشـعاري بـا محتـواي هجـده بار در اشعار عاشـقانه

و مبارزه همچنين در بيان شكوِه از گذشـت روزهـاي. طلبي، كاربرد داشته است مقاومت

و انتظار موعود از رنگ در مجمـوع، نـوع.اسـت پرتكـرار هاي خوب، توصيف طبيعت

و سـنت ادبيـات استفاده ي منزوي از رنگ سبز، چيزي بين شعر انقـالب، شـعر معاصـر

كـه اش، نمودهايي نوآورانه از رنگ سبز دارد؛ چنان البته او در اشعار عاشقانهكهن است؛

و اعضاي تن و طراوت معشوق بار از رنگ سبز استفاده كرده يازدهاو در بيان سرسبزي

:را سبز توصيف كرده است تر چشم، نگاه يا پيراهن معشوق انهرو در نگاهي نوآو

خواهمي سبزت، به بر نميكه غير جامه!مباد رخت خزانت به بر، هميشه بهار

)265: 1388منزوي،(

و عينـيدهگر پديـ هم توصيف بار21رنگ سبز ماننـد رويـش، بـاغ،،هـاي طبيعـي

و ي هـاي تـازه اسـت كـه در كنـار واژه، شـده ...درخت، سرو، دشت، برگ، بهار، سبزه

ازي مفهوم رنگ در اين نمونه دهنده نشان را سـنت شـعر فارسـي ها، كاربردي تكـراري

دو. دهد نشان مي از بار منزوي و در توصيف زمرديرنگ هم بهار اسـتفاده كـرده صبح

نگـاه، چشـم زيتـوني كه تصويرگر فتهر كاربه باردواودر آثار رنگ زيتوني نيز. است

و در كنار آن مفهوم صلح و بوده معشوق ازاست رنگ را در اشعار مفهوم كاربردي تازه

:دهدمياو نشان 

و آن هم مثل دشمن خوني پيك صلح بودي تو اي نگاه زيتونيجنگ با من

)460:نهما(

 آبي.3.3.4

و نمـادي از آب آرام، خلـق دهنده رنگ آبي نشان وخـوي آرام، طبيعـتي آرامش كامل

و درخشش است  و روشني هـاي جنبـه«از منظر هنر).79و78: 1373لوشر،:نك(زنانه
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مي گوناگون روحي مي. دهد را نشان و اشاره آبي معني ايمان را اي است بـه فضـاي دهد

و،؛ همچنين در هنر هندو)216: 1374ايتن،(»اليتناهي روح ،گل نيلوفر آبي تمثال بودا

.)243: 1388مددپور،:نك(بيانگر آرامش روح بيدار است

از 34،هايش توصيفدرفردوسي وي واژهبار )الجـورد( بـار از الژورد99نيلگون

و احمديان، حسن:نك(است استفاده كرده ، ايـن رنـگ هفت پيكـردر.)147: 1386لي

و ظهور منجيو رهاييمفاهيم و مختارنامـه،: نـك(كنـدمي القارا تعادل : 1386واردي

هم اشعارمياندر.)183 با،معاصر ، چهـارمين رنـگ دفتـر سـهراب تكـرار بـار24آبي

و آرامـش سپهر و بيانگر مفاهيمي مانند آرامش، حقيقت، رنگ آسمان، صداقت، پاكي ي

و صديقي، حسن:نك( است .)90-64: 1382لي

و، سومين عنصر فامي در اشعارتكراربار49با اين مفهوم عـالوه بـر منزوي اسـت

و درياييهايي مطلقِ آبي، رنگ مي را نيز مثل آسماني در31 آبي. شود شامل اشـعار بـار

بيي منزوي عاشقانه داو تر در اشعار آزادشو از نظر قالبي بهاشتهكاربرد طوري كه حتـي؛

:هـايي چـون بار با پديـده سيزدهآبي. به كار رفته است شاعربرخي از اشعار آزاد در نام 

و آفاق با يازده،آسمان آب رنگو پنج بار با شفافيت بركهو اقيانوس، دريا، درياچهبار

 منـزوي هـاي اي كه اهميت عينيت را در كاربرد اين رنـگ، در سـروده؛ نكتهيافتهتباط ار

اشعار پيـرو سـنت شـعر فارسـي اين هاي اين رنگ در اغلب كند؛ هرچند جلوهمي ييدأت

:است

بـاز هم چشم درياچه آبي استيعــنياندسياههاآسمان

)448: 1388منزوي،(

.)674: همان(» روزهاي آفتابي/ روستاي آسمان صاف آبي«

 پـنج،)گاه در تركيب با سـبز(در نگاهي نوآورانه، رنگ چشم معشوق، شش بار آبي

و،بار پيـرهن معشـوق. اسـت معرفي شـده رنگ قداست معشوق،بار چهار رنگ عشق

ويژهبه،ي منزوي رنگ آبي در اشعار عاشقانه. آبي تصوير شده استبه رنگ بارسه،هم

:ف چشم معشوق، از نوآوري او در ترسيم معشوقي زميني حكايت دارددر توصي

مردد بـود»درياچـمن«كه بر دو راهيبالتكليف،»سبزآبي«دو چشم داشت، دو

)450: همان(
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با بار با گل نيلوفرسه،همچنين اين رنگ ؛ پيوند خورده اسـت بوداو چهار بار نيز

از نكته :هاست شاعران معاصر از ادبيات ديگر ملتپذيري اثراي كه برآمده

و و شك آبي شدآسمان آبي بودايي تـونيلوفرِگلِچتـرِزيرِعشق آبي

)317: همان(

و تركيب در قالب واژه در برخي اشعارآبي رنـگ شـك، پـاكي، روزهـاي هـاي ها

خوش گذشته، استواري انسان، انعطـاف مـاهي، دختـران، فـانوس، بـاغ، صـلح، آزادي، 

و مرگ شهيد  بـه ايـن را معاصر منـزوي مفاهيمي كه نگاه نسبتاً.نمود يافته استاشراق

.دهدمي رنگ نشان

 زرد.3.3.5

از بـراي بيـرون جـو بـراي يـافتن راهـيو از نظر لوشر، معناي رنـگ زرد جسـت آمـدن

او).82: 1373 لوشــر،: نــك( هاســت دشــواري ــگ از نظــر ــاب، زرد، رن روشــني، بازت

و تسـكين خـاطر طلبي بالمـانع، سـهل درخشش، شادي زودگذر، توسعه  اسـت گـرفتن

 زرد طاليـي ترين رنگ بـراي گنبـد امامـان ديـن مناسب،در عقايد شيعيان.)91: همان(

و عنـوان سـمبل آخـرت، از ايـن رنـگ بـه ... هاي طاليي مساجد بيزانس در گنبد«است

و خورشيد اسـتفاده شـده  و سلطنت، نور ). 210: 1384ايـتن،(»اسـت شگفتي، پادشاهي

آن قرآن رنگ زرد را به گاو بني و  دانسـته اسـت انگيز را رنگي نشاط اسرائيل نسبت داده

و كشتهر،همچنين،زرد؛)69/بقره:نك(  هـاي خشـك در زمـان عـذاب نگ محصوالت

).33و32ت، مرسال:نك(و رنگ آتش دوزخ است)21/زمر؛51/روم:نك(

و اكوان ديو از : نـك(اسـت گرفتـه زرد بهـره رنـگ فردوسي براي توصيف درفش

و راسـتي نظامي، نشـانه هفت پيكر در زرد).80و68: 1369رستگار فسايي، ي صـداقت

و با خورش و مختارنامه،:نك(يد تناسب دارد است اين رنـگ).176و174: 1386 واردي

و تنفـر اسـت  و غـم و: نـك(در آثار نيمـا نمـادي از پژمردگـي، اضـطراب نيكوبخـت

و نيز در آثار گرمارودي زرد.)224: 1384 زاده، قاسم نمادي از تنفر، تـرس، شرمسـاري

و صـلح اين رنگ يادآور در آثار سهراب،؛ اما)232: همان(ري است بيما اسـت آرامش

و صديقي، حسن:نك( ).81: 1382 لي

و،، زرنگار، زرافشـان)اي آميخته با قهوه(زرد، طاليي، زرين، زري، كهربايي عسـلي

،مجمـوعدرودنده را تشكيل مي زرد در اشعار منزوي رنگي خانواده،گاه رنگ انگور
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و از نظـر ميـزان كـاربرد از نظر تنوع، اين. اند به كار رفتهبار 31 ،دسته چهـارمين رنـگ

و سـپيدكلششمين رنگ در و بيش از همـه در آثـار نيمـايي ديـده او آثار شاعر است

ميـاناز. اي كه بيانگر ديدگاه نسـبتاً معاصـر منـزوي از ايـن رنـگ اسـت شود؛ نكته مي

هـاي در شـعر،بـه صـورت نمـادين،)بار هشت(ي زرد، خود زرد بيش از همه خانواده

ميي شاعر عاشقانهاشعاردر،به صورت وصفيوشكوايي  ءاين رنگ با اشيا. شود ديده

و حتي چشم معشوق، ارتبـاط دارد: هايي چونو پديده برگ، خزان، ياس، رسيدن گندم

و حلول،و از نظر مفهومي، گاه و شوق و مرگ مي سوگ :آورد را به ياد

منبه/ تا بيفشاند/،يك دست ديگر« مي/،گور و زرد : 1388منـزوي،(» چيند ياس سفيد

768(.

. كـاربردي منفـي دارد بيشـتر زرد در آثار منزوي، به تقليد از اغلب شاعران معاصـر،

و نوآورانه جلوه در، در پيونـد بـا تجربـه ايـن شـاعر آن در اشعاريي متمايز ي تخـدير

و منحصر به او را در شعر معاصـر زندگي او نمود يافته كه از اين منظر، كاربردي فردي

:خلق كرده است
و تدفين به زردي نشسته است از جرم تخدير اكنون

كه روزي، مثل قلم جوهري بود انگشت  هايي
)445: همان(

كه)اي زرد آميخته با قهوه( كهربايي شـود، ديـده مـي منـزوي بـار در آثـار هفت هم

و بيشتر،اغلب در دو بـار اسـت؛ البتـه توصيفگر پـاييز) بار چهار(رنگ اشعار آزاد نيـز

در كـاربردي، اغلـب اين رنگ. استبه كار رفته رنگ چشم عنوانبه، متفاوتكاربردي 

و غيرِ غم،هاي طبيعت، زمستان با خورشيد، منظرهنمادين، عيني و :نيز ارتباط داردسرما

خورشيد كهربايي پاييزانگيزشاد غم!تفتهسرددم

)582: همان(

مي« .)794: همان(» هايش بسوزد با برگ/ با خرمن كهربايش/ تواند پاييز هم

و طاليي نيز از. انـد بار در آثار منزوي استفاده شده سيزده،مجموعدر،زري، زرين

و سـازگار بـا لحظـه طاليي، رنگ اشعار عاشقانه، رنگي مثب،آن ميان و آرمـاني هـايت

و تـرنج رنگ خوب زندگي،   زريـن نيـز. اسـت خورشيد، قرآن، چشم معشـوق، عشـق
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و اغلب در اشعار آييني نمود يافته معموالً به ظهور منجـي توجـهوكاربردي مثبت دارد

و دارد؛ همچنين رنگ  و ستاره استحلول .رسيدن گندم، شوق، خورشيد

 صورتي.3.3.6

و لطيف و عشقي ماليم و سفيد است ايـن. كنـد را بـازگو مـي صورتي تركيبي از سرخ

كمءجز رنگ و تنهـا هفـت سه رنگ بـار در آثـار او ديـده كاربرد در آثار منزوي اسـت

آن شود كه همه مي بههاي بار براي پنجاز رنگ صورتي. است هاي عاشقانه غزل مربوط

و صورت معشو هـاي هلـو،ق استفاده شده؛ همچنين صورتي رنگ شـكوفه توصيف تن

و برخ و نسـبتاً،در مجمـوعوي از روزهاي زندگي استمهرباني  نگـاه عينـي، معاصـر

مي شاعري نوآورانه :دهد را نشان

رسته روي پيرهنتشكوفه دوباره صورتي صورتي است باغ تنتهاي هلو

شدنتات، رنگ مهربانه روز صورتيببرد كه تا برسمدوباره خواب مرا مي

)508: همان(

 نارنجي.3.3.7

در) قرمـز كمرنـگ( صندلي. كاربردي نداردچندان رنگ نارنجي در ادبيات كهن فارسي

با هفت پيكر و سـياره تناسب دارد كه رنگ كشور اين رنگتا حدودي ي مشـتري چين

و و شفابخشي:چون در كنار مفاهيمي است و مختارنامـه،: نـك(آيـدميمعجزه واردي

و بـاريكشعر معاصر نيز،در). 185: 1386 و بيـانگر خورشـيد  در آثـار سـهراب آمـده

و نمو است و صـديقي، حسن:نك( تحرك منـزوي در اشـعارش تنهـا).74: 1382 لـي

و از نظــر تعــداد، ايــن رنــگ پــس از بــنفش شــش ،بــار از ايــن رنــگ اســتفاده كــرده

،حال در مقايسـه بـا ديگـر شـاعران معاصـر در اشعار اوست؛ با اين كاربردترين رنگ كم

از. بيشتر به اين رنگ رغبت نشان داده است منزوي در) بـار چهـار( همـه نارنجي بيش

مي شاعراشعار آزاد و شايد اين نكته عالوه بر محتواي متفـاوت آثـار آزاد او، ديده شود

ي اين واژه است كه بـه سـختي در وزن عروضـي دهنده به سبب سه هجاي بلند تشكيل

يك منزوي براي. گيرد اشعار سنتي جاي مي از تداعي نارنجي و پـنج پرتقـاليي واژه بار

:استفاده كرده است نارنجيبار از خود

شفق به خـون زده خورشيد پرتقالي رابه سيب سرخ رسيده بدل شده است انگار

)212: 1388منزوي،(
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كهنارنجي عالوه بر اهميت و عشـق اسـت دارد در تصاوير عينيي از.، رنگ شكايت

كه در تصوير خورشـيد در مجموع، منزوي، چنان.نارنجي است،لبخندديد منزوي رنگ

و چه در اشعار نمـادين، نسـبت بـه ايـنمي پرتقالي نيز ديده شود، چه در اشارات عيني

و متمايز با ديگر شاعران معاصر دارد .رنگ، ديدگاهي تازه

 بنفش.3.3.8

و آرامـش آبـي گري اي از سطله آميزه،ها شناسي رنگ در روانبنفش : نـك(رنـگ قرمـز

و سـلطه هرج«و نماد)94و93: 1373لوشر، و عشـقي يزدانـي ي ومرج، مرگ، سـتايش

كم،در سنت ادبي،اين رنگ). 219: 1384ايتن،( است»روحاني ؛ رنگ داشـته حضوري

در بااين ها بار از آن استفاده شده كه بيشتر براي بيان رنگ تيـغ، درفـش،ده شاهنامه حال

از رسـد؛ البته به نظـر مـي)66: 1369رستگار فسايي،:نك(استو هوا بودهرخ  بـيش

از.كننده بـوده اسـت از آن تعييني فراوان در استفاده» درفش«ي ضرورت معنايي، قافيه

و، زنـدگي خـواب بار در دفتر ميان شاعران معاصر، سهراب دو در توصـيف خورشـيد

و صديقي، حسن:نك( استفاده كرده است اين رنگروز، از  .)73: 1382لي

و جلـوه ترين رنگ اهميت اين رنگ، كم  هـاي آن را تنهـا ها در اشـعار منـزوي اسـت

تا در واژهتوان مي و و نيلـوفري هاي بنفش هـاي؛ اگرچـه رنـگ ديـد حدودي سوسـني

و نيلوفري از جانبي به رنگ و آبييها سوسني ها به سبب اين رنگ.ندا نزديكنيز كبود

مي تنها درغزل،كاربرد اندكشان و آثار آزاد ديده رنـگ،نيلوفري با دوبار كاربرد. شوند ها

و عرياني  و نشـانه رنگ بال،و بنفشاست خورشيد، كابوس، خون ي تكثيـر؛ بالِ پرنـده

مي آشكاراي تقليد از شاعران نيمايي ها، نشانه اين رنگ كاربرداگرچه در :شود ديده

مي/اما پرنده ديدم« را/ بال بنفششو رنگ بال/ شود تكثير » كندميپر/ ديدم تمام آسمانم

.)708: 1388منزوي،(

كه سوسني نيز تنها يك گـر در كاربردي تازه، تصوير بار در اشعار منزوي به كار رفته

بـنفش هـا، شناسـي رنـگ در روان،لوشـر ديـدگاهاز.تنوع رنگي چشم معشـوق اسـت 

مييصميميت شدن آرزوي داشتن سركوب ؛)94: 1373لوشر،:نك( دهد عارفانه را نشان

مياشعادر ربردي رنگ بنفشكاكم رو، ازاين تناسـب پنهـاني دهندهد نشانتوانر منزوي

در اشـعار عاشـقانه، منزويـي، از سـويي، بـر بازتـاب. اين رنگ با محتواي آثار او باشد

و ذهني ادب كهن به شيوه و از سوي ديگر، بـه مفاهيم عرفاني اي انتزاعي اصرار ورزيده
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و توصيف برهنگـي معشـوق عالقـه بيان لحظه هاي عاشقانه با محوريت لذت جسماني

و،گرفتن معشوقي زمينين نكته، سبب شكلهمي. نشان داده است امـا همچنـان مقـدس

به دست .ها شده است ويژه در غزل نيافتني،

 گيري نتيجه.3

به در مجموعه و بكـر، رنـگ اشعار حسين منزوي، دليل توجه شاعر به خلق تصاوير نـو

بـر افـزون ايـن نكتـه،. اند هاي شعر منزوي، فامي از رنگ%60. هايي گوناگون دارد جلوه

دادن جهاني رنگارنـگ اسـت، از منظـري ديگـر،ي تمايل او به نمايش دهنده اينكه نشان

و متشتت حاكم بر روح و تكثرگرايي نسبي موجـود در نـوع/فضاي هيجاني ذهن شاعر

مي شناسانه نگاه هستي .دهدي او را نشان

ومنزوي، در شعر موجود هاي فامي از ميان رنگ آبي بيشترين به ترتيب، سرخ، سبز

و اميدواري نگاه نسبتاً كاربرد را دارند كه اين نكته، دربردارنده و شاعر مثبت به زنـدگي

و روشـن، در مجمـوع.ستاوپويايي  فضـايي،همچنين تعادل در كاربرد عناصر تاريك

و نـوكردن براي سنت منزويباوجود تالش شاعر ايجاد كرده؛ خنثي را در اشعار  گريزي

اياشعارش و به ترسيمن فضاي خنثي،، منجـر شـده اسـت؛ سنتي تقريباًفضايي دوقطبي

پسهايي كه پيوسته سنت .اند او قرار داشتهي ذهن زمينه در

ي هاي رنگ، گستره اي است كه تنوع گونه اهميت رنگ در بوطيقاي منزوي به اندازه

و دامنه واژه  با بسـياري از شـاعران ها در اشعار او،ي معنايي القاي رنگ هاي متضمن آن

ي هـا شـده در پـژوهش اغلب شاعران معاصـر بررسـيو) جز شاعران خراسانيبه(كهن

و حتـي: چون پيشين، شـاعر نيما، فروغ فرخزاد، شفيعي كـدكني، موسـوي گرمـارودي

.استمتمايز،نقاش، سهراب سپهري

و ارتبـاط آن بـا پديـده 180از ميان حدود ون در هـاي گونـاگ تلقي موجود از رنگ

و تجربه%70اشعار منزوي، حدود  و تكراري و تازه هستند كه بـا نسبتاً%30شده متمايز

و همچنـين صـور خيـال،  درنظرگرفتن محدوديت كاربرد متمـايز رنـگ در زبـان شـعر

و منحصر به مي تمايزي چشمگير  منزوي، در نگاه تقليـدي. دهد فرد را در اشعار او نشان

ازاش تلقـي پنجاهحدوداو اثر پذيرفته؛از سنت شعر فارسي خود به رنگ، بيش از همه

و نوع وجه رنگ بي هايش شبه ها و تغييري، از سـبك شـاعران كهـن را، كمترين نوآوري
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در. وام گرفته است هـايي سرا يا نشـانه تلقي از رنگ، ردپاي شاعران نيمايي44همچنين

ميديگر از ادبيات ملل  رپذيري منزوي نيز مربوط به ادبيات دينـياثكمترين. توان ديد را

و استفاده از تلقـي  و همگـاني در ميـان تـودهو عرفاني ي مـردم از كـاركرد هـاي رايـج

.هاست رنگ

بي منزوي در كاربرد رنگ و بيشـترين هاي فام كمترين ميزان نوآوري را نشـان داده

كم نمود تمايز، مربوط به رنگ و تاحـدودي صورتي، نارنج مانند،كاربرد هايي ،ي، بـنفش

و خاكستري است كهربايي، سبز، آبي، قهوه او از تلقي. اي بهمي هاي نو سـي حدود توان

نو نمونه21و كاركرد انتزاعي از رنگ نمونه و ها يـا كه اين تلقي اشاره كردتصاوير تازه

و پيراهن معشوق، تجربه به رنگ چشم، بيشتر هاي تازه، شبه وجه فـرد هاي منحصربه بدن

و تخدير(زندگي شاعر در  و هـا، لحظـه زمـان، فصـل توصـيف،)اعتياد هـا، احساسـات

.اند مربوطدريافتي تازه از طبيعت يا فضاي زندگي،ندرت به

و قالب از مي تحليل كاربرد رنگ متناسب با نوع كـه او دريافت توان اشعار منزوي

و سپيدش در فضاسـازيو بهـره گرفتـهگرنكاربرد نمادينازبيشتر،در اشعار نيمايي

و رمانتيسيم دهه اشعارش، به شيوه هـاي بيسـت تـا چهـل،ي شاعران جريان سمبوليسم

و انقالبـي منزوي.نزديك شده است اي نزديـك بـه شـاعران شـيوه، در اشـعار مـذهبي

و همچنين جريان شعر پس از انقالب دارد كه واژه ازدر هاي رنـگ چريكي  ايـن دسـته

و سرشار از بار ايدئولوژيك استودياشعار، تقلي در اشعاري نيز كه به سبك. تكراري

و به و تقليد از گذشـتگان شاعران عراقي و ويژه حافظ سروده، بيشتر پيروي نمـود دارد

و شاعران كهن فارسي نمي تـوان گفـت مـي،در مجموع. توان ديد چندان تمايزي بين او

ج هـاي تصـويري او دارد، ايگاهي كه در نوآوريكه رنگ در بوطيقاي منزوي، عالوه بر

و تشـتت تنـوع ماننـد شـاعر، هاي دروني شخصـيتي جنبه دهنده نشان و طلبـي ذهنـي

و عالوه برآن، بسياري از تجربه و مدرنيته است و بـد سرگشتگي بين سنت هاي خـوب

و در مواردي نگاه اوايدئولوژي زندگي ميك .دهد را به مخاطب نشان

 يادداشت

از عدد درون پرانتز جمع واژه.1 و عدد بيرون كه از نظر لفظي داللت رنگي دارند هايي است

كه نمود معنايي رنگ نيز دارد پرانتز، جمع واژه .هايي است
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و تحليل جلوه و تقليدي آن ــــــ تنوع متمايز رنگ در اشعار حسين منزوي 165 ــــــهاي نوآورانه

(زرقاني، مهدي .ثالث: تهران. انداز شعر معاصر ايران چشم). 1391.

و خانياني، علي سام (وحيديان كاميارتقي اكبر و.»رنگ در شـعر معاصـر«). 1382. زبـان
و علوم انساني مشهد ادبيات دانشكده شي ادبيات صص4، ،17-37.

(سان، هورادو دورتي : تهـران،ي صـفارياني نغمـه ترجمـه . زنـدگي بـا رنـگ ). 1378.

.ي فرهنگي حكايت موسسه

(كدكني، محمدرضا شفيعي .آگه: تهران. صور خيال در شعر فارسي). 1385.

(شمس لنگرودي، محمد .مركز: تهران.3ج. تاريخ تحليلي شعر نو). 1390.

و (پورشـهرام سوسن علوي مقدم، مهيار شناسـي رنـگي روان كـاربرد نظريـه«).1389.

و تحليل شـعر فـروغ فرخـزاد  و ادبيـات پـژوهش.»ماكس لوشر در نقد هـاي زبـان
شفارسي صص6، پياپي2، ،83-94.

(فتوحي، محمود .»پـور سه صدا، سه رنـگ، سـه سـبك در شـعر قيصـر امـين«). 1387.

شپژوهي ادب صص5، ،9-30.

(عباس قمي، شيخ آل منتهي).تابي. و .جاويدان:جابي. اآلمال در احواالت نبي

(االسالم كليني، ثقه و شرح جواد مصـطفوي3ج. اصول كافي).تابي. : جـا بـي،، با ترجمه

.علميه اسالميه

(كندري، مهران و اسطوره در آمريكـاي وسـطا ). 1385. پژوهشـگاه علـوم: تهـران . دين

و مطالعات فرهنگي .انساني

(الدين الهيجي، شمس .زوار: تهران. راز االعجاز في شرح گلشن مفاتيح). 1381.

(لوشر، ماكس .درسا: تهران،زادهي ويدا ابي ترجمه.ها شناسي رنگ روان). 1373.

(مجلسي، محمدباقر .ي مطبوعاتي حسيني سسهؤم:جابي. المتقين حليه). 1372.

(مددپور، محمد .سوره مهر: تهران،1ج.ي هنر دربارهآراي متفكران ). 1388.

(محدثي، جواد .معروف:قم. فرهنگ عاشورا). 1386.

(مشحون، حسن .سازمان جشن هنر:جابي. موسيقي مذهبي ايران). 1350.

(مقدم، كاظم .مصطفي:قم. كليات جامع تعبير خواب). 1384.

(منزوي، حسين .نگاه:تهران،كوشش حسين فتحيبه.ي اشعار مجموعه). 1388.

و نيكو (زاده قاسمسيدعلي بخت، ناصر ؛ هاي نمادين رنگ در شعر معاصر زمينه«). 1384.

و موسـوي گرمـارو و تأكيد بر اشعار نيمـا، سـهراب سـپهري ي نشـريه.»ديبا تكيه
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239.

و واردي، زرين (مختارنامهآزاده تاج هاي هفت پيكـر بررسي رنگ در حكايت«). 1386.

شپژوهي ادب.»نظامي صص2، ،167-189.

(واعظ كاشفي سبزواري، حسين محمـدجعفر كوشـش بـه.ي سلطاني نامه فتوت). 1350.

.بنياد فرهنگ ايران:جابي،محجوب

(هينلز، جان و احمـد تفضـلي جمـهتر. شناخت اساطير ايران). 1382. ،ي ژالـه آموزگـار

.چشمه: تهران

(يعقوبي، علي سرور حس«). 1388. و ، مطالعات نقد ادبـي.»آميزي در شعر معاصر رنگ

صص14ش ،105-124.


