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سيميائية اللون في شعر الماغوط
مل ّخص

تيسري جريكوس وفاديا سليمان

**

الشعرية معها،
حممد املاغوط أحاسيسه باأللوان ،ورسم هبا كلماته القاسية ،كما حدد عالقته ّ
جسد ّ
ّ
وأخرجها عن مألوفها ،وطبيعتها؛ ليوقظها وﻫجاً ناريّاً جيعل اللون يلسع البصر والبصرية ،كما ﻫي صوره
جتسمها ،وتضفي
الشعريّة .و ّ
ّ
الشك يف أ ّن لأللوان واألضواء يف األدب دوراً إبداعياً فنياً؛ ّ
توضح املعاين و ّ
الروح ،وهتديها إىل اإلدراك مصوغة أمجل
عليها بالوصف ّ
تقرهبا من النّفس و ّ
الضوئي واللوين حركة وحياةّ ،
منمقة ،واضحة املعامل ،بيّنة التّفاصيل ،بل قد يضفي اللفظ األديب على معاين األضواء
صياغة ،مشكلة ّ
ميوه املعاين يف رمزية لطيفة إن احتاج اهلدف إىل متويه.
واأللوان غموضاً حمبباً شـفيفاً ،وسحراً خالباً؛ إذ ّ
حممد املاغوط ،فوظّفه يف أشعاره ،كاشفاً دالالته
لقد شكل اللون ﻫاجساً ذاتياً عميقاً عند الشاعر ّ
املعرفية واجلمالية ،فاللون  -إضافة إىل كونه مظهراً من مظاﻫر الواقعية يف الصورة الشعرية  -كان حاملة
توضعت يف األلوان مجلة من البىن األسطورية واحلضارية املؤسسة لثقافات الشعوب،
إرث ثقايف؛ إذ ّ
فكانت ذات دالالت مجالية.
كلمات مفتاحية :السيميائية ،الشعرية ،الداللة املعجمية ،البعد النفسي ،اللون واالنزياح.

مقدمة:

فرد إىل ٍ
لأللوان أثر بال ٌغ يف النفوس ،وﻫذا األثر خيتلف من لون إىل لون ،كما خيتلف تأثريه من ٍ
فرد؛
إذ يدخل مزاج الفرد وجتاربه وخرباته الشخصية ،وما يتمتّع به من عوامل ذاتية خاصة يف رغبته للون ما،
كل لون من روح ومعان متتزج بانفعاالت الفرد وعواطفه.
وتفضيله إياه ،إضافةً إىل ما ميتاز به ّ
 -أستاذ يف قسم اللغة العربية ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية( .الكاتب املسؤول)
**  -طالبة دكتوراه يف قسم اللغة العربية ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية.
تاريخ الوصول9315/03/91 :ﻫ.ش= 1095/04/00م تاريخ القبول 9315/00/16 :ﻫ.ش= 1094/99/96م
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ولئن كان صحيحاً بأ ّن البيئة العربية كانت فقرية يف أساليبها الفنية الناضجة يف جمال الفنون التشكيلية
حفلت به النصوص األدبية العربية من
استغنت عن ذلك مبا
تعرب بالصورة املرسومة باألصباغ ،فقد
ْ
ْ
اليت ّ
األلفاظ اللونية اليت قدمت ال ّداللة اللونية املناسبة.
أﻫم خصائص استخدام اللون ﻫوفهمه بوصفه رمزاً ،وترتّكز رمزية اللون يف كونه حامالً للفكرة
إ ّن من ّ
تدخل أي مؤثّرات أووسيلة أخرى .أي أنّه
معرب بذاته من دون ّ
ال ّدرامية،ولنظام التّعبري من حيث إ ّن اللون ّ
الشاعر ﻫوالذي مينح اللون األفكار واألحاسيس اليت يريدﻫا ،وحيوله
مضمون خارج الشكل ،إنه جتريد ،و ّ
إىل رمز.
بكل املنظومة الفكرية
ونالحظ التّطور التارخيي اخلاص للون ،املرتبط بوعي اجملتمع وال وعيه ،و ّ
والعاطفية والدينية للفرد واجملتمع .فمثالً اللون األسود ﻫورمز احلزن ،وارتداء املالبس السوداء يكون عند
املوت ،بينما يف اليابان نرى النّاس
يرتدون املالبس البيضاء يف مثل ﻫذه املناسبات؛ أي أ ّن ال ّداللة اللونية ختتلف من جمتمع إىل آخر.
استخدمت ألفاظ األلوان أ ّن العرب كانوا على معرفة جيّدة
كما تظهر النصوص العربية القدمية اليت
ْ
السبعة اليت تتحلل
باأللوان ،فقد عرفوﻫا وميّزوا بينها ،وأوجدوا هلا التّسميات املناسبة ،وﻫي ألوان الطّيف ّ
الرتتيب :األمحر ،والربتقايل ،واألصفر،
مير من خالل منشور زجاجي ،وﻫي على ّ
من شعاع ضوئي أبيض ّ
واألخضر ،واألزرق ،والنيلي ،والبنفسجي.
الشاعر
لعل منزلة اللون يف الصورة احلديثة تفوق منزلته السابقة يف الصورة القدمية؛ إذ بلغت لدى ّ
و ّ
مستوى من التكثيف والتعقيد جيعلها أمراً عصياً على الفهم واالستيعاب أ ّول األمر ،مثّ ما تلبث أن تق ّدم
من داخلها إضاءات منبثقة من مجاع الصالت الداخلية بني الرامز ومرموزه ،واإلحياءات ،واألصوات،اليت
تساعد يف فهم الرمز حمققة متعة فنيّة لقارئ الصورة ومتمثلها.
أهمية البحث وأهدافه:

الشعرية خلف االﻫتمام بالصورة نفسها ،وبنائها ،ومكوناهتا،
الصورة ّ
توارت فكرة دراسة اللون يف ّ
الصورة ،ال لوجودﻫا يف ذاهتا ،بل الختاذﻫا
وجه عنايته إىل دراسة األلوان يف ّ
قل َمن ّ
وأنواعها ،وشعرائها ،و ّ
عرف على أنواعها ،وإدراك ال ّدالالت املثارة بوساطة اللون!
الصورة ّ
مدخالً لفهم ّ
الشعرية ،والتّ ّ
احلسية للصورة _ وﻫو اللون _ جاء ﻫذا البحث لدراسة أثر
ويف حماولة للوقوف على أحد املكونات ّ
الشعرية ،وما حيركه من إحياء يثري داللة اللفظة ،ومعىن اجلملة ،ممّا جيعل للون
اللون يف إنتاج الصورة ّ
توظيفاً رمزيّاً.
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الشاعر حممد املاغوط (حزن يف ضوء القمر ،وغرفة مباليني اجلدران،
أحصينا ورود اللون يف دواوين ّ
وقفت على ما فيه من تناول مباشر،
نت منزلته يف التّصوير الفين ،و ُ
والفرح ليس مهنيت) ،ووصفتهُ ،وبيّ ُ
الشاعر املستوى املعجمي.
رت داللته الرمزية واإلحيائية حني يتع ّدى ّ
فس ُ
وتناول غري مباشر ،و ّ
منهجية البحث:

املنهج السيميائي الذي يسعى إىل استنطاق النص بشكل ال يفسد داللة املعاين احلقيقية للبىن
العميقة ،يعتمد على أن النص ال حيمل يف ذاته داللة جاﻫزة وهنائية ،بل ﻫو فضاء داليل وإمكان تأويلي،
لذا فهو ال ينفصل عن قارئه وال يتحقق من دون إسهام القارئ .فكل قراءة حتقق إمكانا دالليا مل يتحقق
من قبل إال م ن خالل التسلح بنظرية األدب واالنطالق من مكونات النص ومـدى اسـتفزازه للمتلقي
والناقد على السواء؛ ألهنا العملية األساس التـي نتكـئ عليهـا فـي حتليـل النصوص ،وتقوميها ،ومعرفة
طبيعتها األصلية ،ومدى إسهامها يف تطوير األدب ،ومدى انزياحها عن املعـايري الثابتـة للـنص.
ومبا أ ّن األسلوب ﻫو انزياح؛ أي كسر النّظام ،واالحنراف باللغة عن مسار اجلمود ،وخلق خلخلة يف
الشعرية اجلماليّة ،كان ال ب ّد من اعتماد األسلوبيّة انطالقاً من لغة النص؛ واألسلوبية:
بنية التّوقّع ّ
موضوعي يقوم على اإلحصاء للمفردة ،واألسلوب ،واجلملة ،ويق ّدم معطيات أولية
علمي
ّ
ﻫي منهج ّ
ميكن استثمارﻫا من خالل ال ّدراسة التّحليلية للنّص ،للوقوف على مجالياته.

شعرية واالنزياح:
مفاهيم السيميائية وال ّ
لقد استطاعت السيميائية أن تكشف بنية ال ّداللة اخلارجة عن نطاق اللغة ،واليت ميكن أن تساعد
اللغة على اإليصال والتّوصيل ،مثّ توزعها حبسب وظائفها ال ّداخلية واخلارجيّة ،فالسيميائية تبحث عن
املعىن من خالل بنية االختالف ولغة الشكل والبىن الدالة .وال يهمها املضمون وال من قال النص ،بل ما
يهمها كيف قال النص ما قاله؛أي شكل النص .ومن ﻫنا فهي دراسة ألشكال املضامني ،وتنبين على
خطوتني إجرائيتني مها :التفكيك والرتكيب قصد إعادة بناء النص من جديد وحتديد ثوابته البنيوية.
يشتغل اللون بصفته التشكيلية (الشكالنية ،والداللية ،والسيميائية) يف النّص الشعري احلديث بواقع
(السطحية والعميقة) أقصى
شعري نوعي وخاص وقصدي ،ينهض أساساً على استثمار الطاقة اللونية ّ
استثمار وتفريغ محولتها ال ّداللية السيميائية يف أنساق الدوال ،والعمل يف اإلطار ذاته على قدرهتا على
التأثري ،والتّذليل ،والتّصوير ،والتّشكيل من خالل التحامها مبكونات كالمية ولسانية منشغلة بتأليف لعبة
معىن خاصة حتيل الكالم الشعري يف دواله اللونية على بناء مناخها ،وتشييد فضائها.
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تقوم حساسية اللون الشعري يف أمنوذج ﻫذا التفاعل على مضاعفتها يف املدى الذي يتوفّر هلا " ،فتربز
الصفة اللونية املواتية للتجربة ،مما يقود إىل تشكيل املعىن
قدرة اللون وخمزونه التّشكيلي اجلمايل على إجناز ّ
الشعري.9 ".
السيميائي من خالل التأثري الذي حيدثه اللون يف صياغة الكالم ،وتوجيه املعىن ّ
ونعتقد بأ ّن من أبرز خصائص الشعر احلديث :اإلمياء والتعبري بالصورة ،واهلمس بالكلمات ،واستيحاء
األسطورة ،وجتنب التقريرية ،وتفاعل الشعور والعقل ،واستبطان التجربة واحلياة فيها.
بالصورة ال خيضع للمنطق
"والتعبري بالصورة يفوق درجات التعبري باللغة العامة النمطية كما أ ّن التعبري ّ
نفسه الذي ختضع له التقريرية ،وهلذا تصبح الصورة الشعرية ذات منزلة منفردة وذات رؤية مجالية من نوع
خاص تراعي املفردات يف عالقاهتا ،واملفردات يف امتداداهتا الداللية".1
شعرية:
ال ّ

ﻫي مصطلح يشمل أشكال اخلطاب األديب كلها ،وال يقتصر على الشعر ،فالشعرية ﻫي علم
املتجسد
اخلاص
األسلوب ّ
الشعري ،وﻫذا يفرض القران بني العام املتمثّل حبدود النّوع وارتساماته ،و ّ
ّ
مبهيمنات النّص وعالماته الفارقة.
الشعرية تضع "ح ّداً للتوازي القائم على ﻫذا النّحو بني التأويل والعلم يف حقل الدراسات األدبيّة.
وﻫي خبالف ﻫذه العلوم اليت ﻫي علم النفس ،وعلم االجتماع...اخل ،تبحث عن القوانني داخل األدب
جمردة وباطنيّة يف اآلن نفسه".3
ذاته .فالشعريّة إذن مقاربة لألدب ّ
االنزياح:

خرق نظام النّحو ،ونظام ال ّداللة ،خللق لغة شعرية؛ العمل الذي سيمنح الصورة مقدرة على
وﻫو ُ
تدخل
التعبري إضافيّة ،بل سوف يصعب الوصول إليها إذا ما اكتفت مبحاكاة الواقع كما ﻫو من غري ّ
املوضوعي للصورة بالضرورة ،وإّمنا يفعل
الشاعر وانتقائه ملا ميكن أن حيتمل داللةً قد ال يفرضها الوجود
ّ
ّ
ذلك ملا تفضي إليه العالقة اليت يقيمها الشاعر وﻫي عالقة اختالف وليست تشاهباً ،وﻫذا ما سوف
نسميه (االنزياح) .فاالنزياح ﻫو خلق خلخلة يف بنية التّوقع اجلماليّة ،تبدو أكثر اتّساعاً واستيعاباً ..وكلّما
ّ
تعمقت درجة االختالف بني املعطيني ازدادت مسافة التوتر؛ فاملنطقة املتوترة أبعد من مسافة التوتر.
ّ

 - 9فاتن عبد اجلبّار جواد ،اللون لعبة سيميائية ،ط9

 - 1يوسف حسن نوفل ،الصورة الشعرية واستيحاء األلوان ،ص.11
 - 3تزفيتان تودوروف،الشعريّة ،ص.13
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اللون وال ّداللة الوضعية المألوفة:

أحب العرب اللون األمسر ،وع ّدوا اللون األسود للحزن والظالم
لأللوان داللتها عند الشعوب ،فقد ّ
والظلم واليأس ووصفوا به اليوم الشديد ،وأحبّوا اللون األبيض وكان مثار التفاؤل.
ولأللوان مصادرﻫا أمام عيين الشاعر حيث الطبيعة بسمائها وحبارﻫا وصخورﻫا ورماهلا ونباتاهتا
وطيورﻫا وجنومها وكواكبها مما جعل للون منزلةً يف التعبري الشعري.
للون وظيفة اتّصالية ،ووظيفة شعرية ،كما تؤدي البيئة واملكان بانفتاحاهتما الطبيعية ،والرمزية،
واالجتماعية ،واألسطورية دوراً مهماً يف حتديد الداللة ،وإشاعتها ،وتوسيع حدود تداوليتها ،كما تتخذ
فهم من سياق
األلوان أحياناً دالالت غري الدالالت املتعارف عليها بني الناس فرتمز إلی دالالت تُ َ
الکالم .نستعرض دالالت بعض األلوان:
يقولون :فالن ثوبه أبيض کناية عن القلب األبيض والطاﻫر ،ويعنون بذلك طهارة قلبه ونقاءه..

وحب اخلري والبساطة يف احلياة وعدم التقيّد
فاللون األبيض «رمز للصفاء ،ونقاء السريرة ،واهلدوء واألملّ ،
والتکلّف».

يقولون :فالن قلبه أسود ويعنون بذلك حقده وخباثته ،کما يستخدمون اللون األسود للداللة علی

سوء احلظ والتعاسة واحلزن ،فيقولون :يوم أسود وقسمة سوداء .فاألسود لون سليب يدل علی العدمية
والفناء .ورد اللون األسود سبع مرات فی القرآن الكرمی ،بعضها متثل الكفر واالرتداد ،والعصيان
والتكذيب ،فسواد الوجه يرمز إىل سواد الروح ،وتلوثها متثل وجتسم فی وجوﻫهم ،ألن الوجه مرآة الروح
وال خيفى ما يف الروح من احلاالت:
َّ ِ
﴿وي ِ ِ
للمتكبّرين﴾
ين َك َذبُوا َعلَى اهلل ُو ُج ُ
ََ
مثوى ُ
وم القيَ َامة تَ َرى الذ َ
أليس في َج َهنّ َم ً
وه ُهم ُم َ
س َّودةٌَ ،
(الزمر.)40 :
وههم أكفرتُم بعد إيمانِكم﴾ (آل عمران:
ُّ
﴿يَ ْو َم ُّ
تبيض وجوهٌ
فأما الذين ّ
أسودت ُو ُج ُ
وتسود وجوهُ ّ
.)904
ولرّمبا ارتبط اللون األزرق يف داللته مع راية الطّبقة العاملة ،وملا عليه ﻫذا اللون من االتّساع ووحدة
اللون ،وبعضهم يقول"األزرق"کنايةً عن اهلل سبحانه وتعالی انطالقاً من لون السماء األزرق.

وقد يكون اللون األمحر من أوائل األلوان اليت عرفها اإلنسان يف الطبيعة" ،فهو من األلوان الساخنة
املستمدة من وﻫج الشمس واشتعال النار واحلرارة الشديدة وﻫو من أطول املوجات الضوئية".9
 -9أمحد خمتار عمر ،اللغة واللون ،ص.109
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اللون األصفر ﻫو أحد األلوان الساخنة ،فهو "ميثل قمة التوﻫج واإلشراق ،ويعد أكثر األلوان إضاءة
ونورانية ،ألنه لون الشمس ،ومصدر الضوء ،واﻫبة احلرارة واحلياة والنشاط والغبطة والسرور" .9وقد أشار
يقول إهنا
قال إنّه ُ
لوهنا َ
بك يُبني لنا ما ُ
ع لنا ر َ
القرآن الكرمی إىل أثره النفسي ،فهو يسر الناظرين﴿ :قالوا ْاد ُ
فاقع لوهنا تَ ُسّر الناظرين﴾ (البقرة.)41 :
بقرةٌ صفراءُ ٌ

يدل علی اخلريف واحلزن واملوت والقحط والبؤس والذبول واألمل والشحوب
"اللون األصفر ّ
واالنقباض ،واألحمر يشري إلی الشهوة والنشوة والثورة والتمرد واحلرکة واحلياة الصاخبة والغضب واالنتقام
والقسوة ،واألبيض يرمز إلی الصفاء والغبطة والنقاء والعفاف والسلم ،واألسود يوحي باحلزن واخلطيئة
والظالم والقساوة ،واألخضر عنوان انبثاق احلياة والصحة يرمز إلی الکون والطبيعة والربيع واملرح والسرور
السکينة والعامل الذي ال يعرف احلدود".1
والشباب .واألزرق يشري إلی اهلدوء و ّ

متّ إحصاء ما يقارب

توزعت كما يأيت:
مئة ومثانني مركباً لونياً يف حقل دراستنا األعمال ّ
حممد املاغوط ّ
الشعرية للشاعر ّ
ِ
مرة.
 اللون األمحر ومرادفاته( :األرجواين ،والوردي ،واخلمري ،و ّاملخضب ،والقرمزي) ذُكرت أربعني ّ
ِ
مرة.
 اللون األصفر ومشتقاته( :الذﻫيب ،واألشقر ،والعسلي) ذُكرت ستاً وثالثني ّمرة.
 اللون األزرق ورد ثالثني ّمرة.
 اللون األسود ومشتقاته( :الرمادي ،والربونزي ،واملكفهر ،واألمسر) وردت مثاين وعشرين ّمرة.
السكري ،واملضيء) وردت إحدى وعشرين ّ
 اللون األبيض و(الفضي ،و ّمرة.
 اللون األخضر ورد عشرين ّمرات فقط.
مخس ّ
 اللون البنفسجي ورد َولن يكون لتلك األرقام دور يف احلكم على أمر ما ،فما يعنينا ﻫو ال ّداللة على وجود ظاﻫرة ما من
لكن اإلحصاء جنّبنا ما قد
خالل التمازج بني داللة اللون والسياق الذي ورد فيه لفهم التّجربة ّ
الشعوريةّ ،
ينجم عن االختيار العشوائي من حضور ال ّذاتية وغياب ال ّدقة.
فلو بدأنا بأكثر األلوان وروداً وﻫواألمحر ومرادفاته ،لوجدناه لزم ،يف أغلب األحيان ،ال ّداللة املألوفة،
دل
والسيما عندما يتعلّق األمر بلون الورد( :القرنفلة احلمراء ،والوردة احلمراء ،والزنبق األمحر .3)...كما ّ

9
الرافد ،ص .991
 -خالد زغريت ،مجلّة ّ

1
الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث  ،ص.971
تطور ّ
 -نعيم اليايفّ ،

شعرية -قصائد (حزن يف ضوء القمر).
 -3حممد املاغوط ،األعمال ال ّ
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يود الغناء ،ثياب قطنية محراء) .9ومن
الصاخبة (قليب خيفق كوردة محراء ،يف حنجريت بلبل أمحر ّ
على احلياة ّ
املألوف أيضاً أن يذكر ﻫذا اللون ومشتقاته عند احلديث عن احلب والغزل( :شفتيه الورديتني ،شريطة
محراء بني دفاتري ،ياقات الفرو احلمراء ،)...كما الزم اللون األمحر داللته املألوفة عندما جاء الكالم على
الثورة ،يف قصيدة (حريق الكلمات):
ل َم ْن هذه القبضة األرجوانية؟

1

ضاربة إلى الحمرة .3إشارة إىل لون ال ّدم.
الساحات ال ّ
وكذلك يف قصيدة (القتل)ّ :

الشاعر ال ُحيدث بكلماته صدى وإيقاعاً خياطب األذن ،بل يُش ّكل صوراً ،ويصنع رؤى ،فيحيي
إ ّن ّ
موات األشياء ،مبا يبثّه فيها من حياة.
الشاعر استخدمه للداللة على ال ّذبول واملوت.
وباالنتقال إىل اللون األصفر ومشتقاته ،جند ّ
كان اللون األصفر عند املاغوط وسيلة فنية لتجسيد رؤاه املأساوية ،ومطيته اجلمالية لصياغة تصوراته،
وفكره ،وفلسفته ،وتساؤالته الفلسفية .ولتخطي االستطراد يف التأسيس ملعىن املأساوي بصفته قيمة مجالية
جند يف التعريف اآليت ما يناسب ﻫذا املقام" :املأساوي ﻫوالشعور واألحاسيس اليت تنجم عن حالة صراع
حر ،ضد جربية خارجية ال مفر وال راد هلا" .6وﻫي حالة الضرار اليت عاشها
خيوضه كائن يعتقد أنه ّ
املاغوط نتيجة شعوره بدونيته اإلنسانية وسط اجملتمع السياسي الذي أفرزته السلطات يف مرحلة اإلقطاع
السياسي ،أو عدوﻫا اإلقطاع الثوري ،وقد كشف الشاعر من خالل األصفر عن إحساسه املأساوي
مبواقف وحاالت اجتماعية سياسية معتمة ،تعيش الظلم واحلرمان والقهر ،وكان اللون األصفر ﻫوالتشكيل
اجلمايل للتعبري عن مأساة الشاعر هبذا الواقع:
ووجوهنا المختلفة بالسعال الجارح

تبدو حزينة كالوداع ،صفراء كالسل

ورياح البراري الموحشه

تنقل نواحنا إلى األزقة وباعة الخبز الجواسيس

 -9املصدر نفسه ،ص  39وص .51
 -1املصدر نفسه ،ص.70
 -3املصدر نفسه ،ص .00

5

 -6ن .غ .تشرنيشفسكي ،عالقة الفن الجماليّة بالواقع ،ص.54
5
حممد املاغوط ،األعمال الكاملة ،ص .95
ّ -
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لكن نفس الشاعر
صحيح أن اللون األصفر تسرب إىل شعر املاغوط من مدركاته احلسية يف الطبيعةّ ،
ومزاجه املنفعلني حب ّدة ،أولعاه باستخدامه الرباق للداللة على ح ّدة نزقه وسخطه ،فأضفى ذاته عليها
وعكس أحاسيسه خالهلا مستعرة الﻫبة عارية حبدة عري الفضيحة الواضحة كالشمس:
وتحت شمس الظهيرة الصفراء

كنت أسن ُد رأسي على ضلفات النوافذ

وأترك الدمعة

تبرق كالصباح ،كامرأة عارية
أرى جيوشاً صفراء ،كناية عن املوت الذي تقوده جيوش االحتالل.
الصفراء.)..
الصفراء ..األبواب ّ
الزجاجية ّ
(ﻫضبة صفراء ميتة ..آالف العيون ّ
ليدل على حفنة التّفاؤل ،كما يف قصيدة املسافر( :ميامة تصدح شقراء
وجاء استخدام اللون األشقر ّ
الشقر..ذراعاه األشقران.)1
يف الوادي ،األطفال ّ
الشاعر يرسم بالكلمات صوراً مضيئة تفتح يف
مثّ جاء اللون ال ّذﻫيب ليسكب بريقه يف القلوب ،فكان ّ
كوات األمل بالنور( :ليتين مطر ذﻫيب ،شعرك ذﻫيب والمع ،جواده ذﻫيب ،اخلطوات ال ّذﻫبية ،القمح
احلياة ّ
السنابل ال ّذﻫبية) ،وغريﻫا من العبارات اللونية اليت مل تفارق ال ّداللة املألوفة
الصوجلان ّ
ال ّذﻫيبّ ،
املذﻫبّ ،
هلذا اللون.
ونصل إىل اللون األزرق ،فنتابع وروده يف النّصوص ،إنه امتداد السماء الواسعة ،فقد ورد ذكر عبارة
تتلون بلوهنا( ،يا
السماء ،و ّ
مرة ،لينسحب ﻫذا اللون بصفائه إىل الطّيور اليت حتلّق يف ّ
(السماء الزرقاء) غري ّ
الزرقاء املهاجرة).3
طيوري ّ
الشاعر يف قصيدة (حلم) ويصبغ به الرمال الذﻫبية؛ إذ يقول:
واألزرق كذلك لون البحر ،يستخدمه ّ
بالصحر ِاء
نحلم ّ
كنّا ُ
اهب بالمضاجعة
الر ُ
يحلم ّ
كما ُ
اليتيم بالمزما ِر
و ُ
9

أرسل
كنت ُ
و ُ
أقول لها وأنا ُ

 -9املصدر نفسه ،ص.97
 -1املصدر نفسه ،ص.33

شعرية ،ص.193
 -3حممد املاغوط ،األعمال ال ّ
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األفق ِ
نظراتي إلى ِ
البعيد
هناك نتّكئ على الر ِ
الزرقاء
مال ّ
ّ
ُ
9
الصباح
ننام صامتين حتّى ّ
و ُ
السكينة ،ويعطيها االمتداد
ﻫكذا يلقي البحر ظالله ّ
الرمال ،فيضفي عليها الوداعة و ّ
الزرقاء على ّ
الزركشة وما شاكلها يأيت اﻫتمامه بوصف
الواسع الذي ال حدود له" .ومع اﻫتمام ّ
الشاعر بكلمة اللون ،و ّ
الشعرية من األمهيّة جماراته اجلوالنّفسي للقصيدة ،حزناً وسروراً
األلوان وصفاً يرتبط باملعىن العام للتجربة ّ
حقيقة أو إحياء" .1ورّمبا وجد العرب زرقة العينني أمراً مذموماً؛ إذ اختص به األعاجمَ ،فرَمَز به الشاعر إىل
ليعرب عن غربته( ،العامل كلّه يطارد غريباً أزرق العينني).
ذاته ّ
كما ورد ﻫذا اللون يف سياقات توحي بالتّشاؤم( ،العسكريني الزرق ،وبعض الكلمات زرقاء أكثر،
وﻫل اشتهيت امرأة زرقاء زرقاء كالريح ؟؟ ،وحمرقة زرقاء.3)..
مرة ،ومن الطّريف أ ّن العرب
ّأما اللون األسود ومشتقاته ،فقد تكرر يف حقل دراستنا مثانياً وعشرين ّ
الشعر حياة ،وبياضه
أمست األرض ذات النّبات سوداء ،واجملدبة بيضاء ...وطبقاً هلذا التّفسري يكون سواد ّ
شيخوخة وﻫرم ( :أﻫدابنا قامتة كالفحم).6
السمراوات ..املالءات
ويستمر اللون يف داللته اإلجيابية( :أالحق امرأة طويلة مسراء ..الزوجات ّ
5
السمراويني ..اليد الربونزيّة).
السود ..قدميه ّ
مثّ يأخذ األسود داللته القامتة احلزينة( :األرض الغائمة..حيايت سواد وعبوديّة ..الكالب السوداء..
املكفهرة.4)..
األيّام
ّ
ليدل على التّشتت والضباب يف قصيدة (إىل عتبة بيت جمهول):
الرمادي ّ
مثّ يأيت اللون ّ
الرماديني).7
الرمادية ،ألنعق كالغراب بني هنديك ّ
(تتساقط دموعك ّ
الصفاء والتّفاؤل ،بدءاً من الكلمة اجلميلة:
مثّ يشرق علينا اللون األبيض ،بدالالته ّ
املبشرة بالفرح و ّ
 -9املصدر نفسه ،ص .130

1
شعرية واستيحاء األلوان ،ص .53
الصورة ال ّ
 -يوسف حسن نوفلّ ،

3
شعرية(،ص ،966ص ،907ص ،75ص)103
حممد املاغوط ،األعمال ال ّ
 ّشعرية،ص .10
 -6حممد املاغوط ،األعمال ال ّ

 -5املصدر نفسه( ،ص .904ص،966ص ،916ص)ٍ 00
 -4املصدر نفسه ،ص.111
 -7املصدر نفسه ،ص.911
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إوزة بيضاء) ...إىل األحالم( :أشتهي سفينة بيضاء) ...إىل الطبيعة اخلالبة( :الثّلوج
(الكلمة ّ
البيضاء ..أشجار األكاسيا البيضاء ...الطيور اجلميلة البيضاء ).9
وحىت مشت ّقات اللون األبيض كلها هبجة وسرور ،وقد وردت يف سياق الدﻫشة والفرح:
السكريّة ...على حافة النّافورة وماؤﻫا الفضي.)..
(اجلباه ّ
املخضرة أمالً وهباءً:
ّأما اللون األخضر فقد جاء مصاحباً للحياة واخلصوبة ،من خالل الطّبيعة
ّ
السرو اخلضراء ...يف الوديان اخلضراء ...الغابات اخلضراء.1)..
(أوراق ّ
يتأمل (العيون اخلضر) ،بل ميت ّد األخضر يف عروقه:
ويتوغل االخضرار يف حياة ّ
الشاعر حني ّ
(أشتهي أن أكون صفصافة خضراء).3
الشاعر املاغوط:
وختاماً مع اللون البنفسجي ،لون الفلسفة ،واحلكمة ،والتّ ّأمل ،يقول ّ
(يف عينيها محامتان من بنفسج ...ميضي بعيداًكبائع البنفسج ..أشرب ماءً بلون البنفسج).
السطور) .6
مث يعرض طموحه وأمانيه( :ألركض كالبنفسجة بني ّ
معربة ساحرة ،نقلت قلوبنا إىل
الصور الفنيّة ّ
الرسم بالكلمات واأللوان متضافراً ،فجاءت ّ
ﻫكذا كان ّ
"فالفن ﻫو تفكري بالصور".5
عوامل واسعة من ال ّدﻫشة واجلمال.
ّ
اللون واالنزياح ال ّداللي:

تعشقنا إيّاه ما ﻫو إال استجابة للتفاعل النّفسي بني
الرسم والتّلوين ،وإعجابنا به ،و ّ
إ ّن مظاﻫـر فن ّ
اإلنسان ،وما تصبّه األضواء واأللوان فيه من معان حيّة ،وما ختلّفه من قوى تصويرية يف خميّلة الفرد
تزوده خبصب من معاين اجلمال اخلالق ،وكذلك احلال يف األدب شعراً
تنمي فيه اخليال ،و ّ
وخواطره؛ إذ ّ
ونثراً.
فرد اللغوي الذي ال يأيت من جهة ابتداع
"إ ّن األسلوب ﻫو ميدان خلع اجلمال واملعىن على ضروب التّ ّ
املعاين بقدر ما ينبع من مقدرة الكاتب على إجياد اللفظة األنسب جرساً ومدلوالً لتجسيد املعىن وإعطائه
شكالً".4
 -9املصدر نفسه( ،ص ،47ص ،195ص) 69
 -1املصدر نفسه ،غرفة مباليني اجلدران.
 -3املصدر نفسه ،ص.15
 -6املصدر نفسه ،ص .30

 -5جملّة جامعة تشرين لل ّدراسات العلميّة والبحوث ،اللون في شعر نزار قبّاني ،ص.97
4
السياق ونظرية النّظم ،ص .7
:د.علي جنيب إبراﻫيم ،جماليات اللفظة بين ّ
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يثري اللون طائفة من ال ّذكريات مما جيعله مسوقاً إىل ابتكار رمز موائم لدالالت تلك ال ّذكريات ،فهو
بذلك يكثّف الواقع ،ويؤدي إحياء اللون دوراً يفوق ال ّداللة الوضعية ،ألن اللون صار عضواً حياً يف وحدة
النّص.
السياق؛ وبذلك ال نفهم رمز
وﻫكذا فإ ّن دراسة موقع اللون يف اجلملة يربط بني اللفظ وموقعه من ّ
السياق التّام .وﻫنا تربز أمهيّة االنزياح بوصفه قدرة املبدع على انتهاك املتبادل املألوف،
اللون منفصالً عن ّ
جترؤ على اللغة املثالية ،وكسر ألسوارﻫا
واخرتاقه( ،صوتياً أو حنوياً أو صرفياً أو داللياً ،)...فاالنزياح ﻫو ّ
الصلبة.
ّ
عما ﻫو معتاد،
"إ ّن االنزياح ﻫو استعمال املبدع للغة مفردات وتراكيب وصوراً استعماالً خيرج هبا ّ
تفرد ،وإبداع ،و ّقوة جذب وأسر".9
ومألوف ،حبيث ّ
يؤدي ما ينبغي له أن يتّصف به من ّ
الشعر ،ولغة
يفرق بني لغة ّ
الفين ،وغري ّ
وبذلك يكون االنزياح ﻫو الفيصل بني الكالم ّ
الفين ،وﻫوالذي ّ
النّثر.
الصور اليت ّأدى هبا اللون دوراً
وبعد أن استعرضنا دالالت األلوان ،وإشاراهتا املألوفة ،نأيت على بعض ّ
خمتلفاً إلحداث ال ّدﻫشة واإلبداع.
السبايا الورديّة)
يقول ّ
حممد املاغوط( :دمشق يا عربة ّ
الشاعر ّ

1

يبث البهجة،
الشاعر وإبداعه يف أن جيمع إىل لفظة "السبايا" املريرة لوناً من شأنه أن ّ
تتجلّى مقدرة ّ
الصورة حزينة بائسة،
والفرح .فهو مل يقل( :عربة السبايا احلمراء)؛ ألن األمحر سيوحي بال ّدم ،وتصري ّ
مصريﻫن ،وكأنه عندما قال (الوردية) أراد أن خيفف من بؤس املشهد
السبايا و
ّ
تستدعي القلق على ّ
وقسوته.
الشاعر:
ويف قصيدة بعنوان "حزن يف ضوء القمر" يقول ّ
عندما يكون قلبي هادئاً كالحمامة..
جميالً كوردةٍ زرقاء على رابية،
أموت ملطّخاً
أود أن َ
ّ

وعيناي مليئتان بالدموع.

3

9د .أمحد حممد ويس ،االنزياح في التّراث النّقدي والبالغي ،ص.5
شعرية ،ص.95
 1حممد املاغوط،األعمال ال ّ

3
شعريّة ،ص .91
حممد املاغوط ،األعمال ال ّ
ّ
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القلب وردة ،ﻫذا جيد ومألوف ،لكن ملاذا زرقاء؟؟ وما السبب الستدعاء ﻫذا اللون اآلن ؟؟
السماء ،إهنا داللة أبعد وأعظم فقد رمز باألزرق إىل (اهلل)
فال حبر وال مساء ..ولكن الرابية مرتفعة ح ّد ّ
الشاعر
الصورة مجيلة هبيةّ ،
تدل على قلب ّ
رب العباد ،الذي مسكنه قلب العبد املؤمن ،فجاءت ﻫذه ّ
ّ
يتوسل بال ّدعاء.
الذي يصلّي ،و ّ
فللحب لون ،وللموت لون ،وللتّعب لون ،وﻫنا تكمن
"احلياة حبر من املعاين ،واملعاين هلا ألواهنا،
ّ
لشعر بذاته إحبار يف اآلخرين".9
الشاعر ،أل ّن ا ّ
خصوصيّة ّ
ففي قصيدة بعنوان " رجل على الرصيف" ،يقول املاغوط:
أيّها الشارع الذي أعرفه ثدياً ثدياً ،وغيمة غيمة
يا أشجار األكاسيا البيضاء

مطر ذهبي
ليتني ٌ

كل رصيف
يتساقط على ّ

1

يدل
كل اخلري والعطاء ،وال ّذﻫب ﻫو املعدن النّفيس الباﻫظ الثّمن الذي ّ
املطر ال لون له ،لكنه جيلب ّ
الشاعر بإبداعه أن ينعت املطر بلون يناسبه يف فيض النّعمى ،فحقق
على وفرة اخلري أيضاً ،ﻫكذا استطاع ّ
السحر.
متفردة من اجلمال و ّ
بذلك صورة ّ
تطالعنا عبارة أخرى ،ال ختلو من االنزياح وال ّدﻫشة( ،أرض بيضاء كاملرﻫم).3
للوﻫلة األوىل يبدو طبيعياً ﻫذا التّشبيه ،فاملرﻫم لونه أبيض ،لكن املفارقة ﻫنا تكمن يف البعد النّفسي
للصورة فاألرض البيضاء ،رمز القحط واجلدب ،ورمبا أوحت بالفقر والعدم ،وما يسوقه من العوز واملرض،
ّ
الشاعر يف كسر املألوف
الشفاء من األمراض !! تتجلى جرأة ّ
واملرﻫم نوع من األدوية يستخدم للعالج ،و ّ
من خالل ﻫذا التّشبيه الذي مجع بني نقيضني ال رابط بينهما سوى اللون ،وكأن اللون صار مستنداً وركناً
الشعرية.
الصورة ّ
ال يُستهان به لتجسيد ّ
الشاعر وبراعته ،واللطف والسبق فيه ال يكونان إال باالنزياح
إ ّن التّشبيه اللطيف ﻫو من أمارات فطنة ّ
الشاعر
الشاعرية يكون من ّ
عن املعروف واملألوف ،واإلتيان مبا مل يفطن إليه أحد من قبل ،وعلى مقدار ّ
االنتباه إىل ما بني األشياء من عالقات خفيّة ودقيقة.
9
شعرية عند عبد اهلل البردوني ،ص .104
الصورة ال ّ
مشوحّ ،
 وليد ّ1
حممد املاغوط ،األعمال الكاملة ،ص.61
ّ -

 -3املصدر نفسه ،ص.966
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ننتقل إىل قصيدة بعنوان " إىل عتبة بيت جمهول" يقول شاعرنا:
أيتها العتبةُ المستديرةُ كعي ِن النّسر
وحل األيّ ِام المريبة
وأنا أكش ُ
ط َ
تبدين لي برتقاليّةً وحزينة
ذات ٍ
و ِ
نكهة
9
ِ
ٍ
ِ
الحقول المزدحمة باألشالء
بنكهة
شبيهة
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حب احلياة واألمل ،والتّحفز لالنطالق،
اللون الربتقايل من األلوان البهيجة ،اليت تدعو للتفاؤل ،و ّ
فكيف يرتبط باحلزن؟؟
يتوضح لنا
ﻫنا تأخذنا ال ّذاكرة إىل أرض الربتقال ..إىل فلسطني احلبيبة ..اجلرح النّازف أبداً ،ﻫكذا ّ
الشاعر.
كيف يستدعي الربتقايل صفة احلزن يف خيال ّ
"إن روح البالغة كلّها كامنة يف الوعي بفجوة ممكنة بني اللغة الواقعية ،ولغة حمتملة ،تلك الفجوة اليت
يكفي أن تقوم يف الذﻫن لكي يتم حتديد فضاء الصورة".1
الصفراء) .3
يقول ّ
السماء ّ
الشاعر ّ
حممد املاغوط( :رأيتهم مجيعاً حتت ّ
السماء ختلع لوهنا األزرق ،وتلبس ثوباً أصفر شاحباً.
ﻫا ﻫي ّ
الشاعر وقتها ،فجاءت اللوحة غريبة مفعمة
مر هبا ّ
رمبا يعكس البعد النّفسي ،أو احلالة ّ
الشعورية اليت ّ
بالصورة املدﻫشة ،وإميانه بدورﻫا يف
بعنصر املفاجأة ،فكلما ش ّفت أحاسيس ا ّ
لشاعر ازداد إميانه ّ
الشعر ،وأنواع الكتابة األخرى.
توضح احلدود بني ّ
بناءالقصيدة ،على الطّريقة واألسلوب اليت ّ
ننتقل إىل قصيدة (أمري من املطر ،وحاشية من الغبار) ،حيث يوحي العنوان بشيء من الغرابة والتّفرد،
الشاعر:
ويستدعي أن تكون حواس املتلقي مفتوحة إىل أقصاﻫا ،إىل أن يقول ّ
إنّه بردى

الصغير
بردى األلثغ ّ

شب
كبر و َّ
َ
9
واهترأت مريلتُهُ الخضراء على صدره
ْ
9
شعرية ،ص .901
حممد املاغوط ،األعمال ال ّ
ّ -

 -1ﻫنريش بليث ،البالغة واألسلوبية،ص .903
3
حممد املاغوط ،األعمال الكاملة ،ص .996
ّ
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الشاعر ،ويقرنه بلفظة (اﻫرتأت) ،فكأنه يقلب بذلك
األخضر لون احلياة ،ولون اخلصب ،جييء به ّ
موازين األلوان ،ودالالهتا!!
الصورة الوصفية هلا دور الفاعل يف إعادة تشكيل املوجود على أسس جديدة ،وهلا أبعادﻫا يف تشكيل
ّ
كل منعرج معىن ،ويف
العالقة بني املوجود والوجود ،وهلا ظالهلا يف نفوسنا بوصفنا متلقني ،لتكشف لنا يف ّ
كل نافرة نبض ،يقول شاعرنا املبدع:
ّ
الريف
أنا طائر من ّ
الكلمة عندي أوّزة بيضاء
1
واألغنية بستان من الفستق األخضر
األغنية ليست بستان كلمات ،فهذا مألوف وعادي ،وﻫي أيضاً ليست بستان أحلان ،إمنا أرادﻫا
كل مجيل يف
ّ
الشاعر بستاناً من الفستق األخضر ،فهذا األخضر يفتح لنا اآلفاق املمتدة الالهنائية من ّ
احلياة ،لنقف على شرفات الضوء والبهجة ،األخضر عامل من اخلصب ،واخليال مرتامي األطراف.
النتيجة:
حممد املاغوط وفق نوع
لقد شكل األثر الذايت للون متناقضة أسهمت يف تركيب شخصية ّ
الشاعر ّ
القلق الذي حتمله ،بسبب انتمائها السياسي ،فصار رمزاً حيمل مدلوالت ثقافية سياسية ،فأعلى يف أشعاره
ما كان صفة حللم ذي حقيقة إنسانية ،وأدىن ما كان تعبرياً مباشراً عن حالة مزرية بعينها حىت تراءى لنا يف
يعرف هبا من خالله ،فاللون األصفر ﻫو عالمة
حاالت كثرية أن الشاعر يتخذ اللون عالمة فكرية بذاهتا ّ
الرعب واملوت والضياع واملأساة ،كذلك اللون األسود ،أما اللون األمحر فهواملتعة واللذة ،واللون األبيض
ﻫو احللم والصفاء ،بينما اللون األخضر ﻫو اجلمال واحلياة اخلصبة.
الشعرية:
ولرّمبا أمكننا الوقوف على أﻫم ال ّدالالت واإلحياءات يف لوحات املاغوط ّ
سجل اللون األمحر ومشتقاته أعلى نسبة ورود وتكرار ،مما حييلنا على استشفاف
 -9البعد النّفسيّ :
الصاخبة من جهة ،والثورة املعتملة يف صدره على الواقع املرير من جهة أخرى.
حب ّ
الشاعر للحياة ّ
ّ
 -1تكشف لنا الصور اليت قامت على اللون األصفر ودرجاته عند املاغوط عن األثر الرمزي الفين
هلذا اللون ،ومدى إسهامه يف تشكيل مجالية شعرية ،ﻫي نواة وجوده يف البنية الشعرية؛ إذ رأينا كيف
9
شعريّة ،ص .161
حممد املاغوط ،األعمال ال ّ
ّ
1
حممد املاغوط ،األعمال الكاملة ،ص.47
ّ
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ختطت صورة مظاﻫره احلسية ودالالته املألوفه ،ليستقر يف حقل داليل مفتوح على املأساة ،فهو إذن قيمة
مجالية للحزن ،واألمل ،ومصادرة حقوق اإلنسان.
حممد املاغوط بلغة شفافة ،حققت تواصلها مع القارئ من خالل تأويالهتا،
 -3كتب ّ
الشاعر ّ
الرفض؛ إذ ّأدى اللون األسود ومرادفاته دوراً بارزاً يف
وﻫي تعبري شكلي تغلب عليه املعاناة ،والتّمرد و ّ
توضيح املعىن ،وإضفاء البعد املأساوي ،فبقدر ما تكون الكلمة يف احللم طريقاً إىل احلريّة ،جتدﻫا يف الواقع
السجن.
طريقاً إىل ّ
الشعر
الشعرية وألواهنا ،أن ينقلنا إىل لغة ّ
حممد املاغوط استطاع من خالل صوره ّ
 -6إ ّن ّ
الشاعر ّ
احلقيقية ،لغة اإلشارة واإلحياءات اجلميلة ،اليت فتحت أمام أعيننا آفاقاً ،ووسائل استبصار خمتلفة من شأهنا
الشعر العميق.
أن تقذفنا يف عامل ّ
قائمة المصادر والمراجع:

السياق ونظريّة النّظم ،الطبعة األوىل ،دمشق :دار
 -9إبراﻫيم ،علي جنيب ،جماليات اللفظة بين ّ
كنعان1001 ،م.

الشرق،
حممد العمري ،الطبعة األوىل ،لبنان :أفريقيا ّ
 -1بليث ،ﻫنريش ،البالغة واألسلوبية،ترّ ،
9111م.

 -3تشرنيفسكي ،ن.غ،عالقة الفن الجمالية بالواقع ،ترمجة يوسف حالق ،وزارة الثقافة،

دمشق9103،م

شعرية ،تر شكري املبخوت ،ورجاء بن سالمة ،الطبعة الثانية ،املغرب:
 -6تودوروف ،تزفيطان ،ال ّ

دار توبقال للنشر9110،م.

الشعري ،الطبعة
 -5جواد ،فاتن عبد اجلبار ،اللون لعبة سيميائية ،حبث إجرائي يف تشكيل املعىن ّ

األوىل ،دار جمدالوي للنشر والتّوزيع1090،م.

 -4عمر ،أمحد خمتار ،اللغة واللون ،الطبعة الثانية ،القاﻫرة :عامل الكتب9117 ،م.

الشام
 -7املاضي ،عاﻫد ،ألفاظ األلوان في العربية ،دراسة لغويّة ،الطبعة األوىل ،دمشق :دار ّ
للطباعة1000 ،م.
شعريّة ،الطبعة األوىل ،دار املدى للثقافة والنّشر9110 ،م.
حممد ،األعمال ال ّ
 -0املاغوطّ ،

سيميائية اللون في شعر الماغوط  -تيسري جريكوس وفاديا سليمان

33

الصورة الشعرية عند عبد اهلل البردوني ،الطبعة األوىل ،دمشق:منشورات احتاد
-1
مشوح ،وليدّ ،
ّ

الكتاب العرب9114 ،م.

شعرية واستيحاء األلوان ،الطبعة األوىل ،دار النّهضة العربية،
الصورة ال ّ
 -90نوفل ،يوسف حسنّ ،

9100م.

حممد ،االنزياح في التّراث النّقدي والبالغي ،الطبعة األوىل ،دمشقّ :احتاد
 -99ويس ،أمحد ّ
الكتّاب العرب1001 ،م.
شعر العربي الحديث ،الطبعة األوىل ،دمشق:
الصورة الفنيّة في ال ّ
تطور ّ
 -91اليايف ،نعيمّ ،
صفحات للدراسة والنّشر1000 ،م.
المجالت والدوريات:
-

زغريت ،خالد ،جماليات اللون األصفر في شعر الماغوط ،جملة الرافد ،دائرة الثقافة

واإلعالم ،حكومة الشارقة ،تاريخ 1091 / 5 / 96م ،ص .991

 ميّا ،فاخر ،اللون في شعر نزار قباني ،جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية،اجمللد ،15العدد  1003 ،90م ،ص .97
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چکیده های فارسی

نشانه شناسی رنگها در شعر ماغوط
**

تیسیر جريکوس* فاديا سلیمان
چکیده

محمد ماغوط احساسات خود را با رنگها به تصوير کشیده است و با استفاده از
رنگ کلمات سخن خود را بیان کرده است ،همچنین رابطه شعری خود را با آن
مشخص کرده و آن را از حالت معمول و طبیعتش خارج کرده است و آن را آتشین
قرار داده است؛ به شکلی که رنگ چشم وبینائی را بیدار کند و همچنین يک تصوير
شاعرانه باشد .شکی نیست که رنگها و نورها در ادبیات نقشی مبتکرانه و هنری
دارند که معانی را توضیح داده و آن را ترسیم میکنند و با توصیف نورانی و رنگی به
آنها حرکت و زندگی می بخشد و آن را به نفس و روح نزديک میگرداند و آن را به
سمت ادارک هدايت کرده و به بهترين شکل ساخته و پرداخته میکند که نشانه-
های واضحی دارد و جزئیاتش بیان شده است ،همچنن ممکن است لفظ ادبی به
معانی نورها و رنگها يک پیچیدگی دوست داشتنی و شفاف و افسونی زيبا بدهد يا
اگر هدف به پوشیدهبودن نیاز داشته باشد ،معانی را در قالب رمزگرايی لطیفی
مخفی میکند.
رنگ يکی از دغدغههای عمیق محمد ماغوط است و آن را در اشعارش به کار
گرفته است و نشانههای معرفتی و زيبائیشناختی آن را کشف کرده است .رنگ -
عالوه بر اينکه يکی از مظاهر رئالیسم در تصوير شعری به شمار میرود – حمل
کننده يک میراث فرهنگی است چرا که در رنگ مجموعه ساختارهای اسطورهای و
تمدنی بر پايه فرهنگ ملتها قرار داده شده است و نشانههای زيبايیشناختی دارد.
کلید واژگان :نشانهشناسی ،شاعرانه ،نشانهزبانشناسانه ،بعد روانی ،آشنائیزدايی.

* استاد گروه زبان و ادبیات عربی،
**  -دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی – دانشگاه تشرين الذقیه سوريه.
تاريخ دريافت4920/59/42 :ه.ش= 9540/51/50م تاريخ پذيرش 4920/50/91 :ه.ش= 9541/44/41م
دانشگاه تشرين الذقیه سوريه (نويسندة مسؤول).
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Abstract
Mohammed Maghout expresses his feelings through colors and uses colors
to communicate his ideas. He also uses colors to define and characterize his
poetry and render it different from what is conventional so that it provokes
more, appeals to the eye as well, and seems more poetic. Little doubt colors
and light play creative and artistic roles in literature as they illuminate
meanings, make them more lively and dynamic, and easier to understand
and receive by the audience. On the other hand, literary and poetic
expression renders light and colors more beautiful and charming. The
interaction of colors and words can create a welcome mystery.
Colors are one of the concerns of Mohammed Maghout, who uses them in
his poems and employs their symbolic, and aesthetic potentials. Colors, in
addition to being a manifestation of realism in poetic images, convey
cultural messages because colors are part and parcel of the mythology and
cultural heritage of nations and serve as a medium of beauty.
Keywords: poetic semiotics; lexical semantics; psychological dimension;
colors; defamiliarization

