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   :چکیده

ر زنــدگی دثیرگــذاري هــا عــالوه بــر تأ رنــگویژه شعر اســت. ه ب ،عوامل مهم خلق اثر هنري ازیکی رنگ بی شک،      

رینش اثــر شــاعر در آفــ ها واستعدادهاي نهفته درانســان شــده اســت. گاه موجب بروز خالقیت اجتماعی انسان، فردي و

مــا گــاهی هــم اهاي درونی آن را پدیــدار ســازد،  ارزش هاي حسی به کار می گیرد تا زیباییبه خاطر  گاه رنگ را خود

ایــن  در. ر مــی دهــدعنایت خــود قــرا موضوع توجه و را ها مفاهیم نمادین رنگ نهاده و فراتر را از این مرحله پا هنرمند

هــا ســبب  نگراثرات مختلف  از آنها کنار آگاهی به پدیده هاي هستی در نگاه عمیق شاعران معاصر و میان وسعت دید

 کنار زیبــایی اثــر رد هنرمندان آثار در ها حضور رنگ د.نکن زیبایی پیدا نمود جلوه و آنها اشعار ها در که رنگ می شود

 زا و ه خاصــی کــردهوجـّـت به آنها ها، ثیرات رنگآگاهی از تأ مخاطب می افزاید. به همین دلیل شاعران با بر هاآن ثیرتأ بر

 جایگــاه رنــگ تــالش شــده اســت کــه تحقیق حاضر در ه اند.ن نمودن مزیّترکیبات رنگی ها و به رنگ دیرباز آثارشان را

شــاعر  اشــعار درهاي مختلف  حسی رنگ هاي نمادین و همچنین معانی وداللت تصاویر شعري شاعر و هاي مختلف در

 حســی، ري،ثیرات بصــنیز تالش شــده تــأ ها تبیین گردد. شناختی این رنگ زیبا شناختی و برخی از جنبه هاي روان و

الي ه البــ از عراین طریق حقــایق ذهنــی شــا از تا ابوماضی مورد بررسی قرارگیرد ایلیا شعر سمبلیک یا نمادین رنگ در

ویکــرد ردر ایــن تحقیــق، روش کــار، یــک روش و  جنبه هاي مختلف زیباشناختی رنگ براي خوانندگان نمایان گــردد.

تفاده و فرعــی اســ ه ایلیا ابوماضی از انواع رنگ هاي اصلیتوصیفی و تحلیلی دارد و نتایج این پژوهش، نشان می دهد ک

د کــه شــاعر نمی باشدر شعر ابوماضی نموده است و رنگ قرمز و زرد و سیاه و سفید، در تحقیق حاضر، رنگ هاي غالب 

ي رنــگ هــارســی بحث بردر و  بهره جسته است. و نیز خلق تصاویر شعري زیبا از آنها به خوبیدر انتقال مفاهیم ذهنی 

گــار پررنــگ و ن مختلف در اشعار وي به این نتیجه مهم می رسیم که، گرچه او غالب اشعارش را در جامعه ایی متمدن و

الهــام  تی شــرقشهري امریکا سروده است، اما در تصویرسازي و رنگ آمیزي شعري اش از رنگ هاي طبیعی محیط سنّ

  گرفته است. 

  

  .رمانتیک ،شعرمصاصر ها، معانی رنگ ایلیاابوماضی، تصویر شعري، شناسی، زیبا: هاواژه کلید
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  مقدمه  

که این  خدا، رنگ، با همه اسرار و جاذبه هاي خود بهانه اي بیش نیست براي شناخت بیشتر و بهتر

د یگر ابعادانند ده و نقش رنگ همنعمت را براي ما فراهم کرده است. رنگ، اولین هدیه خدا به انسان بو

  زندگی انسان با تنوع و گوناگونی همراه بوده است. 

ز همی اماز دیدگاه روان شناسی، رنگ ها جایگاه ویژه اي در زندگی انسان دارند، یعنی بخش 

ان نگ می تواز ر زندگی ما را تشکیل می دهند و جزیی جدایی ناپذیر از زندگی انسان هستند. با استفاده

  ).2: 1389در همه افراد و در هر سنی تأثیر مثبت یا منفی گذاشت. (قاسمی،

م هایی . پیادر تمامی اشکال ارتباطات غیر کالمی، رنگ یکی از روش هاي سریع انتقال معانی است

کی تواند ی نگ میتأثیر گذارترند که، از تناسب بصري و مفهومی بهتري برخوردار باشند و در این میان ر

  ).12: 1390ن اصلی در انتقال صحیح مفاهیم باشد. (محمدي فر،از ارکا

ویند. گن می باید دانست که رنگ ها روح دارند، زنده اند و همچون کلمه اند و همانند کلمات سخ

ا زندگی م می ازاز دیدگاه روان شناسی، رنگ ها جایگاه ویژه اي در زندگی انسان دارند. یعنی، بخش مه

 ن در همهی توازیی جدایی ناپذیر از زندگی انسان هستند. با استفاده از رنگ مرا تشکیل می دهند و ج

ري ر کس دیگاز ه افراد در هر سنی تأثیر گذاشت اّما این تأثیر در کودکان و نوجوانان و جوانان بیشتر

 نگ هارأثیر تنمود پیدا می کند. انسان پیوسته چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ روان شناختی تحت 

بوده است. داشتن یک رنگ خاص یعنی داشتن یک خصوصیت که قدرت ظاهر شدن به شیوه هاي 

هاي  شیوه مشخص را دارد. رنگ ها داراي ویژگی هاي فیزیکی اند؛ همچنین انعکاس هاي خیالی که به

 :1389قاسمی،(هاي ذاتی دارند نیز آنها بی مانند و کاهش ناپذیرند.  خاص دیدنی اند. رنگ ها ویژگی

3.(  

ما در دنیاي رنگ ها زندگی می کنیم و تا حد بسیار زیادي به رنگ ها خو گرفته ایم. رنگی بودن 

جهان یکی از بزرگ ترین موهبت هاي الهی است که باعث شادي و نشاط انسان ها شده و موجب 

ی گردد؛ رنگ به وجود ما بر م«می گوید:  1رسیدن به امید و آرامش در آنان گردیده است. لوکوربوزیه

  ).3(همان:» شاید هر یک از ما رنگ خاص خودش را داشته باشد.

                                                
 )1887 – 1965مھندس و معمار معروف سوئیسی، کھ بھ او پدر معماری مدرن لغب داده اند.( 1
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ی شود مایان بی شک در جهت انتقال مفاهیم از طریق رنگ، گستره بی انتهایی در برابر دیدگان نم

حسی و  و چه که هنرمندان را قادر می سازد به راحتی معانی و تصورات ذهنی خود را چه در بعد بصري

رنگ از  ست کهیله رنگ به مخاطبین خود منتقل نمایند. در این پژوهش تالش گردیده اچه نمادین به وس

  زوایاي مختلف در اشعار ایلیا ابوماضی مورد بررسی قرار گیرد. 

گ به سی رندر قلمرو مردم شناسی به رنگ، به منزلۀ نماد خاص فرهنگی توجه می شود و روان شنا

می  یار بهرهنگ بسن ها می پردازد. هنرمندان و طراحان نیز از ربررسی تأثیر آن بر رفتار و احساس انسا

  ). 17: 1390برند و شاید رنگ اساسی ترین عنصر مورد استفاده آنان باشد. (محمدي فر،

ه هر کدر روان شناسی نوین، رنگ ها یکی از معیارهاي سنجش شخصیت به شمار می آیند؛ چرا 

 ووانی یک فرد باقی گذارده و رنگ نشانگر وضعیت ر یک از آنها تأثیر خاص روحی و جسمی را در

ثبات ای به جسمی وي می باشد. این موضوع با توجه به پیشرفت هاي دو دانش فیزیولوژي و روان شناس

اي هرنگ  رسیده است. ناگفته پیداست که انسان ازروزگاران بسیار دور تاکنون تحت نفوذ و تأثیر

 ه استخیر که صنعت رنگ سازي به نقطه اوج تحول خودرسیدپیرامون خود بوده است و درصد سال ا

 ).19: 1376تأثیر مزبور دو چندان شده و در همه ارکان زندگی روحی مارخنه کرده است. (لوشر،

عر ر مشارنگ اشیاء و شکل آنها ازجمله مظاهر حّسی هستند که باعث تواتر در اعصاب وحرکت د

در  بازي که لبتّهاها و اشکال و بازي با آنها را دوست دارد،  می شوند؛ اّما شاعر مانند کودك این رنگ

ین نابرادرجه نخست باعث کشف یک صورت، و در درجه دوم باعث برانگیخته شدن خواننده می شود. ب

 تفاده ازي واسشعر می تواند از جنبه ایی در سایه الوان واشکال شکل گیرد. پس نیاز شعر به تصویرگر

یال، خست و ا، یکی از اساسی ترین عامل درجهت برقراري ارتباط با خوانندگان تصاویر مختلف و تازه

نند کفامی مایه تحرّك تصویر و خمیرمایۀ تصویرسازي است وآن چه در پویایی تصاویر نقش اساسی ای

سا، . ( شمی»مجموعۀ رنگ، شکل، معنا و حرکت دانست « رنگ ها هستند و از اینجا می توان تصویر را 

1379 :365 .(  

بنابراین می توان گفت، که رنگ ها به عنوان گسترده ترین حوزة محسوسات انسان در 

تصویرسازیهاي شعري شاعران سهم عمده اي دارند و از قدیم ترین اّیام مجازها و استعاره هاي خاصّی 

معنوي  از رهگذر توسعه دادن رنگ در غیر مورد طبیعی خود وجود داشته است. چنان که بسیاري از امور
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که به حس زیبایی در نمی آیند با صفتی که از صفات رنگ هاست، نشان داده شده اند (شفیعی کدکنی، 

1370 :274 .(  

ست، یبا ازاز این رو یکی از مهّم ترین وظایف شاعران، تصویرآفرینی در جهت آفرینش تصاویر  

است.  تجربه تبیین و القاي آنچون شعر نوعی تجربۀ خیالی است، تصویرپردازي بهترین ابزار در جهت 

صویرها ایی تدر این میان رنگ ها برترین عنصر تجّسمی آن تصاویر و عاملی درجهت پویایی و واقع نم

نّقاشی  ابلويتهستند. بنابراین وجود رنگ ها در تصاویر شعري، بیش از هرعنصر دیگري، شعر را به یک 

خشی ببایی وچه جدید به طور خودآگاه براي زی پر نقش و نگاري تبدیل می کند، وهر شاعري چه قدیم

  به اثرخود دست به انتخاب رنگ می زند.

انتخاب یک  پس انتخاب رنگ توسّط یک هنرمند، ریشه درمسائل زیبایی شناسی دارد. افزون براین،

ر، ن شاعرنگ و ترجیح آن بررنگ هاي دیگر به حاالت روحی و روانی او بستگی دارد. محیط پیرامو

بی ي مکتوگرایش ها خاّص زندگی او، اوضاع سیاسی، اجتماعی واقتصادي، و گاه مسائل جهانیشرایط 

یق ایط، عالین شرااو نیز درگزینش رنگ ها درآثار هنري او تأثیر می گذارد تا جایی که تغییر هر یک از 

 وگرایشات او به رنگ ها را نیز دست خوش تغییر و دگرگونی می کند. 

یشینیان پفاوت که مورد اهتمام و توجّه هنرمندان بویژه شاعران بوده است، با این ترنگ از دیرباز     

مندان ی هنربیشتر به معناي ظاهري و محسوس رنگ، توجّه می کردند؛ اّما با پیشرفت علوم، بر آگاه

 اهري،ظعناي موشاعران به رنگ ها نیز افزوده شد؛ از این رو با گذر زمان رنگ ها با پشت سرگذاشتن 

 ده و سبببخشی معناي رمزي به خود گرفتند، همین ایهام و تنوّع معناي رنگ ها به آنها زیبایی خاّصی

ه این اینک شد تا آثاري که سرشار از رنگ هستند بیشتر توجه مخاطب را به خود جلب کند، ضمن وجود

 ري لذّت ر  هناز اثگونه آثار موجب می گردد تا مخاطب با کشف روابط و معناي پنهان در درون رنگ ها 

اف اصلی ز اهدبیشتري ببرد و تحت تأثیر آن قرار بگیرد؛ لذا اثرگذاري یک اثر ادبی بر مخاطب یکی ا

  شاعران در به کارگیري رنگ ها در شعر است. 

ه و از ی داشتنویسندگان و ادباي عرب  به ویژه شاعران نیز از دوره جاهلی به رنگ ها توجّه خاصّ   

زعناصر هّمی ادرتصاویر شعري خود از رنگ ها کمک گرفته اند. ازآن جهت که رنگ عنصر مقدیم األیّام 

  . ی کندساختار فّنی قصیده را تشکیل می دهد، و در شکل گیري صُور شعري نقش مهّمی را ایفا م
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ایی که ج، تا تشبیهات و استعارات و کنایه هاي زیادي با توسعه در معانی رنگ ها شکل گرفته اند

نکه ، ضمن ایار بودها از دیرباز تکیه گاه تصاویر، و ابزار فنی بودند که قصیده بر پایه آنها استورنگ 

  برجمال و زیبایی قصیده هم می افزاید.

ر و اشعا امّا نقش رنگ و جایگاه آن در شکل گیري قصائد واشعار معاصر، جدي تر شد و رنگ در

ذشته گهاي  اللت ها و معانی ساده خود که دردورهقصائد شاعران معاصر، زبان رمزي شد که فقط بر د

ی که ، تا جایدل شدبرآن داللت می کرد، محدود نماند؛ بلکه از آن حّد تجاوز کرد و رنگ به زبان اشاره ب

شعار اگ در رنگ ها در برخی از قصائد مطلوب و مقصود شاعر و تکیه گاه اصلی او شد. حتّی حضور رن

صیده قدر یک که شاهد کثرت به کارگیري رنگ ها در اشعار شاعران معاصرشاعران معاصر به آنجا رسید 

ایگاه جثر و هم هستیم. گستردگی سیاق هایی که رنگ درآنها به کاررفته هم به نوعی بیان گر نقش مؤ

  قوي و پرشور رنگ ها دراشعار شاعران معاصراست.

ل انتقا عصر، از رنگ ها درایلیا ابوماضی شاعرخوش ذوق معاصر نیز در کناردیگر شاعران هم 

م ین مفاهیاتقال مفاهیم شعري اش بهره جسته تا از این راه بر زیبایی آثارش بی افزاید. وي در جهت ان

اي سیاه هرنگ  وشعري از نقش و کارکرد روان شناسی انواع رنگ ها، مانند: رنگ قرمز، زرد، سبز، آبی، 

ی ذهنی ه معانبهر کدام از این رنگ ها را با توجّه و سفید و رنگ هاي دیگر به زیبایی بهره جسته و 

ز نظر اي چه مورد نظر خود در اشکال مختلف و تأثیرات آنها بکار برده است. خلق تصاویر زیباي شعر

ه ست، باظاهري و چه از نظر محتوایی که هدف نهایی شاعر از بکارگیري رنگ هاي مختلف در شعرش 

  زیبایی در سروده هایش هویداست. 

صل فین تحقیق، در قالب چهار فصل تدوین گردیده است که فصل اول شامل کلیات پژوهش و ا

حث و بدوم که شامل مبانی نظري پژوهش است، در پنج بخش تنظیم گردیده است و فصل سوم که به 

ث و بررسی رنگ ها در شعر ابوماضی پرداخته است و در نهایت محتواي فصل چهارم که شامل بح

  ژوهش می باشد.نتیجه گیري پ

 ا دقتو اما، با توجه به اهمّیت مقوله رنگ در شعر شاعر، در پژوهش حاضر تالش شده تا ب

ی و درحاالت روحی و روانی وشرایط محیطی و موقعیت متفاوت زندگی و شرایط سیاسی و اجتماع

شعار در ا اقتصادي و گرایش هاي مکتبی حاکم بر اشعار او جنبه هاي زیبایی شناسی رنگ هاي مختلف

 وي کشف گردد. 
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  بیان مسأله - 1-1

ثیر هم تأبدون هیچ شک و تردیدي رنگ ها و نمادهاي رنگی موجود در اطراف ما یکی از عوامل م

ر گرفته قرایز نشناسی  گذار در روح و روان ما می باشد که این مطلب مورد تأیید دانشمندان علم روان

قادر  ینکه رنگند. ا تمام جوانب زندگی بشر را در بر می گیر. این تأثیرات در مقیاسی وسیع و تقریباً است

وحی ربه تحریک فرد درجهت انجام  یک واکنش خاصی می شود جاي بسی شگفتی دارد.  این خاصیت 

اد این ه ابعو روانی رنگ که در تمام افراد بطور متفاوت وجود دارد محققین را بر آن داشته است ک

مندي اش و هنریچ نقنتایج کاربردي  آن را ارائه دهند. مسأله دیگر اینکه ه شگفتی را سنجیده و در پی آن

نگ در  ارگیري ربه ک بطور اتفاقی و ناخود آگاه، دست به استفاده از رنگ ها در اثر خود نمی برد. بلکه از

ن به قال آاثر خود هدفی را دنبال می کند که آن هدف همان بار روانی رنگ است که وي در صدد انت

انسان  ه بسامخاطب برآمده است. رنگ ها به مانند گردنبندي بر گردن زیبایی و جمال، می درخشند، چ

ه کارند دهایی رنگی را دوست دارند و از رنگی کراهت دارند ولی همگی بر این موضوع اتفاق نظر 

 ).5: 1989بدون رنگ زندگی زیبا نیست.(العمري،

رکرد مله کارا می توان به وضوح مشاهده نمود. از آن جامروزه کارکرد رنگ در عرصه هاي مختلف 

  رنگ در ادبیات و هنر و نیز می توان به نقش رنگ در قرآن کریم اشاره کرد.

 ست، آثارهده اامروزه رنگ و نقش آن در ادبیات و تار و پود نظم و نثرادبی به زیبایی قابل مشا 

ینندگان گاه بنخود افزوده و خود را به ذوق و  ادبی با بهره گیري از نقش رنگ هاي مختلف به زیبایی

بین دو مخاط عرضه می دارند. رنگ ها با در بر داشتن بار روانی و معنایی مختلف لذت خواندن را در

ذشته در گ چندان می نمایند. برداشت هاي متفاوت از معانی رنگ چه از نظر ظاهري و چه بعد روانی

یعی در اي طبهو در شیوه هاي بیانی و صور شعري و از واقعیت  متفاوت بود. اما با گذشت زمان، شعرا

ي شعر، ن رمزشعر تجاوز کردند و به نوعی از تجربه شعري دست یافتند که به آن جنبه سمبلیک یا بیا

ا رخود  می گویند. در این شیوه رنگ، در تصویرپردازي هاي شعري به صورت یک عنصر زنده در متن

  ) 41ا: جلوه می کند. (نوفل،بی ت

رنگ و هنر پیوسته و همواره در گذر زمان در کنار هم بوده اند، و هنر مصور بی وجود رنگ    

نمودي نداشته و نیز هنرهاي مصور هر سرزمین براي خود رنگ ویژه اي دارند و هر هنرمند بنا به 
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را در این مقتضیات و تأثیر عوامل پیرامون خود، دیدي مخصوص به رنگ داشته و رنگ هاي بخصوصی 

    زمینه به کار می گیرد. 

نشمندان اه داهنرمندان در طول زمان از نقطه نظرات خاصی به رنگ ها نگریسته اند، البته نوع نگ

د علوم دانشمن براي یک« علوم تجربی و طبیعی با نوع نگاه هنرمند به رنگ کامال متفاوت است چرا که 

دن ست بوهمنطقی و تجربی دارد و آن پس از مرحله  طبیعی نگریستن به اجزاي طبیعت فقط یک رابطه

  ).86: 1378(نوري، » به دیدن آن می پردازد و نامش را واقعیت می گذارد 

نیز  اژگاناز آن جایی که رنگ ها در طبیعت بسیارند، به همین دلیل داللت هاي آنها در بین و

 ت یک رنگ چندین داللتبسیارند. چون درجه رنگ ها متفاوت هستند به همین دلیل ممکن اس

نگ، به عنوان ) لذا، به همین خاطر براي یک نقاش اطالع از ر37: 1987گوناگون داشته باشد، (خلیفه،

 یک عامل هنري، الزم و ضروري است. چرا که با شناخت رنگ هاي گوناگون و خواص و اثرات

  گوید. خن مینگ ها با او سمختلف آن ها به شکل خاّصی با بیننده ارتباط برقرار کرده و به زبان ر

 از جنبه کریم از دیگر کارکردهاي رنگ، می توان به کارکرد رنگ در قرآن کریم اشاره کرد که قرآن

نواع انار  کهاي مختلف معجزه است و اعجاز رنگ ها یکی دیگر از این جنبه هاست. خداوند متعال در 

نی و ت به روشی آیااده نموده تا بار معناي برخقالب هاي  بیانی که در آیات، از اعجاز رنگ ها نیز استف

ره می رانی اشاات نوبا تأثیرات خاصّی  بیان شوند . به خاطر اهمیّت این موضوع به نمونه هایی از این آی

  شود.

   .) 13یۀ نحل آلا(سورة  »رُنَ یَذَّکَّ قَومٍ لِومَاَذَراَلَُکم فِی اَالَرضِ مُختَِلفَاًاَلواُنُه اِنَّ ِفی ذِلکَ َلاَیًه «

ین ا در درآورد اشکال رنگارنگ انواع گوناگون و با که براي شما آفرید زمین آنچه را در ترجمه: و

  مردم هوشیار پدیدار است. نشانه الهیت بر هم آیت و کار

   )63حج آیۀالسورة »(لَطیٌف خَبیرٌ   الّلهَ اِنَّ اَلَم َترَانَّ الّلَه اَنزََل مَِن الّسماءِماًءفَتُصِبحُ اَالرضَ مُخضرَّهً«

ید، همانا خرم گرد آن سرسبز و اثر زمین بر و آسمان آبی فرستاد از ندیدي خداوندترجمه: آیا 

 لطیف وآگاه است. خداوند

   .) 31کهف آیۀ السورة (  »َویَلبَسونَ ثیاباً خُضراً مِن ُسندُسٍ وَِاستَبرَقٍ« 

  می کنند. بر م درضخی نازك و حریر از به رنگ سبز لباسهاي فاخر ترجمه: و

   .) 76رحمن آیۀ السورة » (  مُتَّکِئیَن َعلی َرفرٍَف خُضٍر َوعَبَقرِيٍّ ِحسانٍ « 
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سبز  هاي چهزیباترین پار که با بهترین و که بهشتیان برتخت هایی تکیه زده اند ترجمه: درحالی

  پوشیده شده است.

گاه قرآن دید از وآن تأکید کرده است، یبایی بر اهّمیت رنگ و زاین آیات بیانگر این است که، قرآن 

 ي کسانیبراستند هنیز نشانه هایی بر ذات باري تعالی داشته   ها نشانه هایی هستند که داللت مجید رنگ

از  و بی تفاوت طور گذراه ب واندیشند  کنند و به آنها می نشانه هاي خداوند را یاد می و ها که نعمت

ما و موال علاین افراد مع به این نتیجه می رسیم که، پس، کنند کنار این موهبت حضرت حق عبور نمی

  اهل اندیشه و خردند. 

  

  : هنر نقاشی مورد بررسی قرار داد در سه حوزهرا می توان شناسی رنگ زیبایی 

  : 2امپرسیونیسم    

 کهست ادر لغت به معناي احساس و تاثیر بصري است و یکی از مکتب هاي نقاشی  ،سیونامپر     

: 1372،میسا(ش مدعی آزادي نقاشی از نگاه هاي سنتی بود و بناي آن بر تاثیرات لحظه اي نقاش بود.

20(.  

  :3اکسپرسیونیسم     

یی است در ایوه الح مکتب و شاي هیجان و تاثیر حسی است و در اصطدر لغت به معن ،اکسپرسیون      

نی سات درواصلی آن انتقال عواطف و احساادبیات و سینما که هدف  تراشی،پیکر ،هنر اعم از نقاشی

  .)1390سیفی، ( هنرمند به جهان مرعی است.

آثار که در «ه اعضاي این مکتب در پی آن بودند.سیونیسم این است کاز دیگر تجلیات مکتب اکسپر 

  .)(همان» اسات درونی بیننده را برانگیزند.به گونه اي از رنگ استفاده کنند که احسخود 

  : 4یسمکنستراکسیون

هنر و  یان درنوع شیوه ببه کار بردن سمبل یا نماد به عنوان یک «، در اصطالح یعنی کنستراکسیون

  .)همان(» ادبیات 

  ز انسان ا روان ثیر بسیار مهم و ویژه اي در روح وه به این موضوع که رنگ تأاز این رو و با توجّ 

                                                
2 Impressionism 
3 Expressionism 
4 Constructivism 
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اند  له داشتهین مقونگاه ویژه اي به ا عاصر،از این رو شعرا بویژه نویسندگان م  ،دیر باز داشته است

ا هره هبو جهت ابراز عقاید و حقایق ذهنی خود چه بصورت حسی و چه بصورت نماد و سمبل از رنگ 

ا دو ر نبایی آته زیزیبایی متن یک اثر هنري، توانس جسته اند و استفاده از رنگ در کنار سایر مؤلفه هاي

  . گرداند چندان

نجر به مد بلکه خود قرار می دهنثیر را تحت تاًها نه تنها افراد  رنگ ،ه شناسیطبق تحقیقات جامع

ي کارگیر رنگ در مکان خاص و به با عدم جایگزینی صحیحشوند.  یا رکود یک جامعه نیز میپیشرفت 

ا و ه رنگی شدیدي بر انسان وارد خواهد آمد. صدمات روح ،هاي انسانی در محیط هانادرست آن

ستقیم و مرات ثیم مختلف جوامع بشري بوده است و تأه ملل و اقوااز دیر باز مورد توجّ یترکیبات رنگ

  غیر مستقیم آن بر کسی پوشیده نیست.

 هاي ادبیابزار اذعان داشته و در کنار استفاده از عراء و نویسندگان معاصر به این تأثیر شگرفش 

عانی م نتقال باره کارگیري عنصر رنگ براي ابدر نیز ادبی نگاه ویژه اي  بالغی ونظیر عناصر  ، مختلف

  اهتمام کاملی ورزیده اند.به آن و  شمار آن داشته بی

نگ ضوع رمو تهمیّه به ا، و با توجّها در آثار شعراي معاصر لذا با توجه به اهمیت استفاده از رنگ 

ت قّ دبا  ،لبنانی در قصاید شاعر بزرگ و معاصر و خوش ذوق در این پایان نامه سعی گردیده است که

 بررسی بحث و وي گرفته شده در اشعار کاره هاي مختلف ب جوانب زیبایی شناسی رنگ ،نظر فراوان

ردي و فت هاي زندگی هاي روحی و روانی و شخصیتی و موقعی در حالت .  نیز با عنایتقرار گیرد

یبایی ز ،اید شاعرهاي فکري در قص و گرایش اجتماعی ويبا توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی و 

 ون ) ی گوناگ( امکان القاي معانهاي مختلف در این زمینه ها در سه مقوله  بصري و حسی  شناسی رنگ

  .رسی قرار گیردبر بحث و  مورد رنگ سمبولیکو کارکرد 

  

  سؤاالت اصلی پژوهش - 2- 1

  ها در شعرش چیست؟ ترین هدف شاعر در بکارگیري از رنگ مهم -1

  ست ؟ر تا چه میزان بر استفاده شاعر از عنصر رنگ تاثیر گذاشته امحیط زندگی شاع -2

  مورد نظر شاعر را منتقل کنند؟ ها توانسته اند معانی  آیا رنگ -3

  هاي خاصی توجه داشته است؟ آیا شاعر به رنگ -4
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  فرضیات پژوهش - 3- 1    

لی هاي اص چون شاعر در زمره شعراي رمانتیک است عنصر رنگ در شاخص رسد نظر میه ب-1

   این مکتب مانند احساس و خیال و طبیعت نمود بیشتري پیدا کند .

 ت متحده زندگی غربی و ظواهر شهري، و طبیعت بکر ایاالو تنوع رنگ و لعاب  محیط مهجر و-2

  .تواند نقش مهمی در استفاده شاعر از رنگ در شعرش ایفا کند می

 هب ده اندشعري جهت القاي معانی جدید بو دنبال رویکردهاي جدیده شعراي معاصر همواره ب-3

انی لقاي معارنگ را خمیر مایه اي جهت عنصر همین دلیل ابو ماضی نیز از این امر مستثنی نبوده و 

  است . جدید نموده

ا معانی بد که شاعر در جهت القاي معانی مورد نظر، توانسته از رنگ هاي متناسب به نظر می رس-4

  د.مرتبط استفاده کرده باش

  

   هدف (اهداف) پژوهش - 4- 1      

 ،ت استادبیا ونوظهور در عرصه شعر  مقوله رنگ در آثار هنري و استفاده از آن یک پدیده نسبتاً  

ه ن در حوزآه از ه است. رنگ و استفادکه مورد استفاده و اقبال بسیاري از نویسندگان معاصر قرار گرفت

 کهه رنگ ثانوی نیز معانی .روي نویسندگان بگشایده تازه ب هاي جدیدي از معانی است افقتوانسته  ادبی

 يگیر بطور چشم در شعر، در بیشتر مواقع به صورت آگاهانه مورد استفاده قرار می گیرد، توانسته است،

نگ  ی عنصر ری شناسدر این تحقیق سعی شده به زوایاي زیبای فزاید.ابه بار معنایی و زیبایی اثر هنري بی

 بی قرارمورد ارزیا شها در شعر از بکارگیري رنگو غرض شاعر پرداخته شود و هدف  در شعر ایلیا

  . گیرد

ثیر تک تک شاعر کشف شده و تأ شعرطیف هاي مختلف رنگ در  در این پژوهش تالش شده، 

رسی بر بحث و مورد ن رنگ ها،ه در حوزه نمادیحسی و چه در حوزه بصري و چآنها چه در حوزه 

دیده که الش گرتنیز . کارگیري از این عنصر ارزشمند نمایان گردده ان قدرت شاعر در بقرار گیرد و میز

 زوایايان تا بتو وکارگیري شده تا چه اندازه بوده است ه هاي ب متن و اشعار با نوع رنگ یتناسب محتوای

  .را در نهایت ظاهر کردسی رنگ ازیبایی شن
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  ضرورت و اهّمیت پژوهش - 5- 1

را که چآیند شمار می ه بانسان  ها یکی از معیارهاي سنجش شخصیت رنگ ،یندر روانشناسی نو 

وي  جسمی وگر وضعیت روانی ی در روح و جسم فرد باقی می گذارد و نشانثیر خاصّهر یک از آنها تأ

  هستند. 

وشیده بر کسی پ که اهمّیت آن پدیده اي است نو ظهور ،ها در آثار هنري استفاده گسترده از رنگ   

تواند  یم ست وه بسیاري از شعراء و نویسندگان قرار گرفته ات در این عرصه مورد توجّ و فعالیّت نیس

 ا از اینشد و تدر رشد و تعالی آن سهیم بامعانی و اغراض جدیدي را در این حوزه وارد ادبیات کند و 

  . اي تازه به سوي معانی جدید گشوده گردددریچه  منظر،

ر باصّی رنگ ها مطابق با شرایط خاص زمانی و مکانی از اهمّیت خ شناخت و استفاده صحیح از

 ).12: 1389خوردار است. ( کوهستانی،

 ر زیباییبیشت لذا کشف راز و رموز در ارتباط با معانی مختلف رنگ ها در اشعار ابوماضی، به درك

 وقمندان ي عالفرارو تصاویر شعري وي کمک می نماید و می توان از این منظر، افق هاي تازه ایی را در

  پژوهشگران این عرصه گشود. 

  

  ي پژوهشپیشینه - 6- 1

ش د اقبال پژوهشعرا، تقریبًا موضوع تازه اي است که اخیراً بسیار مور حوزه بررسی رنگ در آثار 

عرا شواوین بررسی و پژوهش اشعار و د این رویکرد درگران قرار گرفته است و در طی سال هاي اخیر 

ار در آث ها استفاده از رنگشیوه  ر مختلف در این حوزه ویافته است. در بررسی آثا بسیار گسترش

آن  از .ستموجود ابسیاري  اي مختلف از نظر زیبایی شناسی، مقاالت و پایان نامه و پژوهش هايشعر

  می توان به این آثار اشاره کرد. جمله

مهدي سمتی و نرجس طهماسبی  محقق: محمد» رنگ هاي نمادین در اشعار صالح عبدالصبور« -1

  ) ش -ه 1390، پاییز 20ره پژوهشی، شما -(مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی

ر محقق: دکتر طیبه سیفی و دکت» مادین رنگ سبز در شعر عبد المعطی حجازينداللت هاي « -2

  ) 1389وتابستانژوهشی، شماره دوم، بهارپ -نرگس انصاري (مجله زبان و ادبیات عربی، علمی
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Abstract: 

Un doubtedly an important factor in the creation of art especially poetry colors are 

beginning of human life is active to this day in his life. And played different roles in his 

life. Colors also in fluence individual and social human life. Occasionally cause is human 

creativity and talents. Sometimes the color is due to the creation of the poets own sense of 

beauty to be to revel its inner values. But sometimes the artist of this step foot beyond. 

Their attention to the symbolic meaning of colors. In this way their mental concepts to 

avariety of bright colors and bold to show secondary meaning. Depth look at the breadth of 

contemporary poets are phenomena along their knowledge of the effects of color makes the 

colors look beautiful in their poems. Colors presence in artists works besides the aesthetic 

effect. On the audience is much. That is why the poets awareness of the effects of color. 

They have topay special attention. And in the past had their works have adorned with 

colors. In this research effort has been. The position of the different colors in the pictures 

poems of  poet. And meanings and symbolic implications. And sensory different colors in 

poems of poet. And some aspects of psychological and aesthetic this colors and be 

explained. Efforts are also visual and sensory effects. And symbolicand effects colors in 

elia abomazis poetry be examined. To the facts of the poets mind. Amidst the various 

aspects of aesthetic color be obvious to readers.    
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