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5 

  احمد شاملو» در آستانه«روانشناسی رنگ در کتاب 
 

  

  1فاطمه آزاد کردمحله 

  چکیده
توان رمزها را آشکار ساخت،  میها و تأثیرات آن  ها، خاصیت اي است که از طریق شناخت ویژگی عنصر رنگ از عناصر ویژه

دقت در . پردازند هاي پنهان شخصیت افراد می ها به بازشناسی الیه روانشناسان با دقت در کاربرد رنگ. ها پی برد و به راز درونی آن
در . نمایان سازداي را براي شناخت بیشتر این اثر  تواند پنجره تازه شاملو، می» آستانه در«عنصر رنگ و شیوه کاربرد آن در کتاب 

توان  شاملو و به کمک مبانی روانشناسی رنگ ماکس لوشر می» در آستانه«این مقاله ضمن توصیف کارکرد رنگ واژگان در اشعار 
  .ي میان روان و شعر شاعر را رمزگشایی کرد و شخصیت شعري او را به دیگران شناساند رابطه

ي این  ها، صفاتی را که تداعی کننده مود که شاعر عالوه بر کاربرد آنتوان مشاهده ن در اشعار این کتاب شش رنگ را می
توان از روانشناسی  آیـا می -1: هایی پاسخ داده شود، نظیر ها هستند نیز آورده است، و سعی شده در این مقاله به پرسش رنگ
آیا شاعر در این  -3کار رفته است؟  و بهشامل» در آستانه«ها در کتاب  چه تعدادي از رنگ -2ها به شخصیت شاعر پی برد؟  رنگ

آیا  -5تواند روي شخصیت افراد تأثیر بگذارد؟  آیا رنگ می -4ي بیشتري کرده است یا روشن؟  هاي تیره استفاده کتاب از رنگ
  بسامد کدام رنگ در این کتاب بیشتر است؟ -6کند؟  رنگ به القاي مفاهیم مورد نظر شاعر کمک می

  
  

 شاملو، شعر» در آستانه«روانشناسی رنگ، رنگ تیره یا روشن، اخوال روحی شاملو،  :ها کلید واژه

                                                        
 دانشجوي کارشناسی ارشد  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن - ١
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  پیشینۀ تحقیق و هدف از اجرا
پیکر  هاي هفت بررسی رنگ در حکایت«، »روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهري«هاي،  قبالً مقاالتی دربارة رنگ به نام

، »پور سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین«، »بر سیاه و سفید کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی با تکیه«، »نظامی
کاربرد نظریه روانشناسی رنگ، ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر فروغ «، »ها بر صورخیال و هسته روایی شاهنامه تناسب رنگ«

اما مقالۀ حاضر روانشناسی رنگ را . تنوشته شده اس» ها با روانشناسی شخصیت در شعر شاملو نسبت کاربرد رنگ واژه«، »فرخزاد
دهد تا زوایاي تاریک شخصیت شاملو را از میان اشعارش نمایان  شاملو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می» در آستانه«در اشعار 

اندازه  که تا چه سازد، و هدف از این پژوهش شناساندن شخصیت شاملو براساس روانشناسی رنگ به خوانندگان است، و این
  .ات شاعر تأثیر بگذارد و خواننده را به درك مفاهیم شعري نائل گرداند تواند بر روحی ها می رنگ

  
  مقدمه

هاي کاربرد  دقت در عنصر رنگ و شیوه. بررسی عناصر گوناگون یک اثر ادبی در بازیافت راستین آن اثر بسیار کارگشاست
ها به بازشناسی  روانشناسان با دقّت در کاربرد رنگ«. براي شناخت بیشتر این اثر بگشایداي را  تواند پنجرة تازه آن در آثار شاملو می

ترین متفکّران و روان پزشکان سدة بیستم، به نیروهاي نمادین  یکی از بزرگ» یونگ«. پردازند هاي پنهان شخصیت افرار می الیه
ها را به کار گیرند تا بدین وسیله  هیچ فکري، رنگ نقاشی، بیکرد تا به هنگام  ها اعتقاد داشت و بیمارانش را تشویق می رنگ
ترین بخش ناخودآگاه خویش را آشکار سازند و بتوانند براي دست یافتن به سالمت روان، پیوندي بین ناخودآگاه و  ژرف

  )58:1378سان، (» .خودآگاهشان برقرار سازند
ي  ها، صفاتی را که تداعی کننده نمود که شاعر عالوه بر کاربرد آن توان مشاهده شاملو، شش رنگ را می» در آستانه«در اشعار 
اند، و  باشد، که بعد از انقالب اسالمی سروده شده می 1376تا  1364این کتاب شامل اشعار سال . ها هستند نیز آورده است این رنگ

او از . کند ي نمادین می ها استفاده لو از رنگشام. باشد که مربوط به دوران جوانی شاعر است می 1338تنها یک شعر آن متعلق به 
ها همراه  ي آن هاي تداعـی کننده ها را با صفت گیرد و بسیاري از رنگ ها، به تناسب افکار و موضوع مورد نظر خود بهره می رنگ
  .توان در روحیۀ شاملو به وضوح دید ها را می تأثیر رنگ. کند می

چه اثر  آن«دوزد و معتقد است  شناخت اثر و آفرینندة آن، نگاه خود را به شواهد ادبی مینیز براي » مکتب ژنو«پدیدار شناسی 
  )325:1385هارلند، (» .کند نامه می نامه نیست، بلکه برعکس گاهی اثر است که ما را قادر به فهم زندگی دهد، زندگی را توضیح می

تواند به ما در شناخت  بسامد رنگی خاص با روان شاعر، می بررسی زبان اثر و استخراج واژگان رنگین و تحلیل رابطۀ میان
شوند، و امکان دارد  ها از محیط طبیعی یا اجتماعی خود متأثر می چهرة واقعی شاعران کمک کند، چون شاعران نیز مانند همه انسان

اندازد و در گفتار  آگاه شاعران سایه میاز چیزي خوششان بیاید یا متنفر باشند و این تنفر و تمایل بر ذهن و ضمیر خودآگاه و ناخود
  .شود و نوشتار آنان به وضوح نمایان می

ها به  هاي اصلی و از بقیه رنگ از چهار رنگ سرخ، آبی، زرد و سبز به عنوان رنگ» ماکس لوشر«در روانشناسی کاربردي 
هاي اصلی را بر  دل روحی، معموالً رنگدر این روش، افراد بهنجار و داراي تعا. شود هاي کمکی و فرعی یاد می عنوان رنگ

هاي اصلی یا طرد یکی از  انتخاب شدن یکی از رنگ. هاي اصلی نشانۀ احتیاجات اولیه روانی انسان است گزینند، زیرا رنگ می
  )52:1383لوشر، . (هاي روحی فرد دانسته شده است ها، نشانۀ برهم خوردن تعادل روانی و درگیري آن

طور کلی شخصیت واقعی او، از میزان  بر این باور است که خصایص روحی آدمی و به» ها کاربردي رنگروانشناسی «امروزه 
مندي یا تنفر در گفتار یا نوشتار، یکی از بهترین  شود و تحلیل این عالقه مندي او به رنگی خاص یا تنفرش آشکار می عالقه
  .ان است، زیرا از نظر این علم، هر رنگ معنایی داردها از سیماي شخصیتی انس هاي علمی در کنار زدن نقاب روش
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هاي اجتماعی، و قابل درك کردن آن عواطف براي مخاطبان، از  شاملو براي بیان عواطف و احساسات خود نسبت به پدیده
را متمایز از که این کاربرد عنصر رنگ اثرش . برد انگیز اشعارش، بهره می طبیعت و عناصر سازنده آن چون رنگ در تصاویر خیال

  .سازد دیگر شاعران می
  

  شاملو» در آستانه«کار رفته در شعر  هاي اصلی به بسامد رنگ
با بررسی . هاي اصلی هستند رنگ» قرمز، آبی، زرد و سبز«طور که گفته شد در روانشناسی رنگ ماکس لوشر چهار رنگ  همان

  .نگ اصلی بیشتر استگردد که بسامد کدام ر این چهار رنگ در اشعار شاملو آشکار می
  قرمز

در ظلماتی از عظمت / يِ خوف سیاهی به زهدان ماننده در چنبره/ کند، ات انکارِ تو می که پیراهن/ وار پیچیده به خویش جنین -
  )15:1376شاملو، . (کینه یا تحقیر سرخِ
لِ اره و نعره/ ي مرگش را، پلک آشفته/ مژگانِ حیرانِ برگش را - فرو / اي نگران دره بر سبزي/ سرخ/ یرييِ زنج يِ اُز گَ
  )29: همان. (ریخت
ره: قناري گفت - ره/ يِ ما کُ / اش به محیطی يِ هفت سین سفره سرخهايِ  ماهی/ دان چینی هاي زرین و چینه ها با میله يِ قفس کُ

  )36: همان. (تعبیر کرد
  . بر آیینه/ سرخو گردش مبهوت سیبِ / يِ غرشِ آن توپ آشتی یکی کودکی بودن در لحظه -
  )40: همان(
  . فرا پیش زمان/ التهابی درك ناشده بود/ تنها/ سرخشو سرگذشت / شناخت زمین، هنوز مدار نمی -
  )44: همان(
  )62: همان. (سربند سرخي زرد و  گوید بوته نقلی ناشنیده می/ کنار چراغ کلبه -

برد و تنفس را بیشتر  کند و فشار خون را باال می سریع می نبض را«اند که  در روانشناسی رنگ لوشر قرمز را رنگی دانسته
قرمز یعنی . هاي میل و اشتیاق را دارد قرمز بیانگر نیروي حیاتی، فعالیت عصبی و غددي بوده و لذا معناي آرزو و تمام شکل. کند می

ایی است که شدت زندگی و کمال نشانگر آرزوهاي شدید براي تمام چیزه. لزوم بدست آورده نتایج مورد نظر و کسب کامیابی
از نظر . قرمز رنگ عشق و زندگی است و باورهاي متفاوتی دربارة آن وجود داشته است. تجربه را در پوشش خود دارند

هاي شور زندگی و قدرت، از  اي براي پیروزي و تمام شکل قرمز یعنی محرّك، اراده. روانشناسان، قرمز، رنگی پویا و زنده است
و بارآوري  1»شهوت جنسی«اي است براي فعالیت شدید، ورزش، پیکار، رقابت،  انگیزه. ی گرفته تا تحوالت انقالبیتمایالت حس

شود،  قرمز از لحاظ نمادي، شبیه به خوبی است که در هنگام پیروزي ریخته می. »قدرت ارده«یا » تأثیر اراده«تهورآمیز، قرمز یعنی 
» .وخوي خونخوار و طبیعت مردانه است نظیر خلق. سازد ور می را در روح انسان شعلهچون شعله عید پنجاهه است که آتش  هم

  )87:1383لوشر، (
اي برخوردار  ها از انرژي عمده در مقایسه با سایر رنگ. آورد این رنگ، زندگی نوین و شروعی تازه را با خود به ارمغان می«
پشتکار، . شود هیجان و روحیۀ پیش روي است که موجب ترقی ما مینمایانگر قدرت ابتکار و اشتیاق به عمل، گرمی و . است

  )60:1378سان، (» .شود هاي خاص این رنگ محسوب می قدرت، استقامت و نیروي جسمانی از ویژگی
ی شاملو از این رنگ در اشعارش به عنوان نماد کینه و تحقیر و زندگی رنج بار و در جایی به عنوان نماد شادي کودکانه و زیبای

اش را در نماد کینه و تحقیر و اسارت به وسیلۀ این رنگ تداعی کرده است و هم چنین  او آرزوهاي طرد شده. استفاده نموده است
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ي نمادین کرده است، که  شادي و زیبایی و هیجان را به عنوان نماد آرزوهایش به کاربرده و شش بار از این رنگ اصلی استفاده
  .قدرت اراده و مستقل و کوشا در به جامۀ عمل پوشاندن آرزوهایش دانستتوان او را فردي داراي  می

  زرد
-  تا به کسالتکوه گفتیم/ دل شکسته/ تابستان پناه آوریم زرد 30:1376شاملو، . (تبرك(  
  )58:همان. (يِ خوف را مرگ خفته را و قیلوله/ مرگ خاموش را ماند،/ زردسایه و  -
  )60: همان. (نگرد به خورجین کنار در می/ تاب زرديِ  مرد پشت دریچه -
  )62: همان. (و سرخ سربند زردي  گوید بوته نقلی ناشنیده می/ کنار چراغ کلبه -

زرد در اساطیر با رنگ «. رنگ زرد، رنگ مقدسی است و در میانِ ملل مختلف باورها و عقاید بسیاري دربارة آن وجود دارد
اي از  هاي بزرگداشت بهار جامه کاهنان در جشن... نگی درخشان و نشانۀ ایزدان استرنگ زرد، ر. زرین ایزدي پیوسته است

هایی که براي جلب حمایت آن  چون گیاهان سوخته در آفتاب، زرین بود و باز شده از انسان کردند که هم پوست انسان در بر می
هاي زرد و طالیی هستند که از دیرباز  هندو، رنگدر خاور زمین وجه مشخصه کاهنین بر همایی مذهب . شدند خدایان قربانی می

پوشید، کنفسیوس نیز  هایی به رنگ زرد می بودا به هنگام نیایش خداي بلند مرتبۀ خود، پیراهن. رفتند هاي مقدسی به شمار می زنگ
  )115:1378سان، (» .پوشید همیشه زرد می

رنگ زرد، داراي گرماي خاص «:گوید ة رنگ زرد میگوته دربار. رنگ زرد از نظر کاربرد رنگ روشنی و دانایی است
  )284:1371اپلی، (» .باشد؛ رنگ زرد شهود است و دل آگاهی خورشیدي و روشن و نافذ می

شاملو نیز با اسفاده از این رنگ . لوشر رنگ زرد را نمایانگر توسعه طلبی بالمانع، سهل گرفتن یا تسکین خاطره دانسته است
هاي موجود و رفتن به سمت شادي و هیجان و  نوعی عالقه به فرار از دشواري. تگی را تداعی کرده استنماد کسالت و ترس و خس
  .آید وجود می نگرانه به او به دنبال نشاط و زنده دلی است که در وراي تغییر آینده. سکوت را القا کرده است

  سبز
فرو / نگران دره اي سبزيبر / سرخ/ يِ زنجیري ز گَلِ ارهيِ اُ و نعره/ ي مرگش را، پلک آشفته/ مـژگانِ حیرانِ برگش را -
  )29:1376شاملو، . (ریخت
  )32: همان. (باال بس تلخ است سبززاري بر سپیدارِ / زاري بر شراع بلند نسیم -
  )49: همان. (گوید تو سالم می سبزِبهاران را با احساسِ / از کجا دریافتی درخت اسفندگان -

. سبز نشانۀ احساس آسایش و تسلی است«شود  گونه تفسیر می سبز از نظر روانشناسان این. آرامش استسبز رنگ معنویت و 
براي همین وقتی در رویدادهاي رویا، رنگ سبز حاکم است یعنی در زندگی . رنگ سبز، رنگ فونکسیون مربوط به حواس است

اپلی، (» .کند ي وجوه ساده و روزمرده زندگی به آسانی عبور میشود و فرد از رو برداري می طور ناکافی بهره خودآگاه از حواس به
هاست این رنگ هیچ انعکاس روحی حاوي شادي و رنج یا  ترین رنگ به نظر کاندنیسکی رنگ سبز مطلق، آرام بخش) 283:1371

  )98:1371ریوفراري، (» .ترس ندارد و به هیچ طرفی در حرکت نیست بلکه آرام و ساکن و راضی از خود است
کند که در پشت آن هیجان ناشی از وجود  عنوان عامل اضطراب مانند سدي عمل می در روانشناسی رنگ لوشر رنگ سبز به

هاي سرکوفته قرار دارد و موجب افزایش حس غرور و برتري مهار شده شخص بر دیگران از لحاظ قدرت مهار کردن  محرك
رنگ سبز نماینده صفاتی است از قبیل خود محوري و استقالل و . گردد یها م حوادث، یا دست کم توانایی کنترل و هدایت آن

ي اضطرابی بهره کرفته است که تردید و پرسش را به همراه دارد  شاملو نیز از این رنگ اصلی به عنوان تداعی کننده. تغییرناپذیري
  .کار برده است او این رنگ را به عنوان نماد تردید و نگرانی پرسشگرانه به
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شود و بیشترین میزان  توان مشاهده نمود که از چهار رنگ اصلی، قرمز پر بسامدترین رنگ را شامل می هاي باال می میان مثالدر 
عنوان اولین رنگ قرار بگیرد نشانگر  رنگ قرمز در روانشناسی رنگ لوشر اگر به. کاربرد را در مقابل سه رنگ دیگر داراست

آرزومندي جزء صفات برجستۀ . ي این رنگ داراي حس رقابت و اهل عمل و فعالیت است است و انتخاب کننده» نیروي اراده«
  .عاطفی در انتخاب کننده این رنگ است
رنگ . هاي اصلی در دومین مرتبه قرار دارد و بعد از رنگ قرمز بیشترین کاربرد را داراست رنگ زرد در این مجموعه از رنگ

چون قرمز به . شود گ به شمار آمده و اثر آن به صورت روشنی و شادمانی ظاهر میترین رن روشن«زرد در روانشناسی لوشر 
از سوي دیگر، چون رنگ . گردد، لذا از قدرت تحریک بیشتري برخوردار است تر از رنگ زرد ظاهر می تر و سنگین صورت غلیظ

لوشر، (» .دارد 2»تلقینی«باشد بیشتر جنبۀ  تر و غلظت کمتري در مقایسه با رنگ قرمز دارد، لذا به جاي این که محرك زرد سبک
90:1383(  

اما . گیرد که نمایندة صفاتی است از قبیل خود محوري و استقالل و تغییر ناپذیري رنگ سبز بعد از زرد در مرحلۀ سوم قرار می
گ از یک تأثیر آرام آبی نشان دهندة آرامش کامل است این رن«. از رنگ آبی در مجموعۀ چهار رنگ اصلی استفاده نشده است

 –هاي خود  یابد، در حالی که مکانیسم فشار خون، نبض و تنفس کاهش می. بخش در سیستم اعصاب مرکزي برخوردار است
در  4»همدلی«آبی به عنوان یک حساسیت تسکین یافته، شرط قبلی ... نماید فعالیت می 3»موجود زنده«محافظ براي تجدید نیروي 

  )78: همان(» .آگاهی اندیشمندانه استتجربه زیبایی شناسی و 
ماکس لوشر معتقد است اگر یک رنگ اصلی طرد شود، نشانگر آن است که یکی از نیازهاي اولیه آن شخص ارضاء نشده و 

شود رنگ قرمز بیشترین کاربرد را در مقابل آبی  در این جا نیز چنان چه مالحظه می. شرایط موجود، شرایط دلخواه آن فرد نیست
گردد تا  شخصیت شاملو حول محور هیجان و اضطراب می: تواند گفت پس می. د که اصالً مورد استفاده قرار نگرفته استدار

  .آرامش و کامیابی
  

  )غیر اصلی یا فرعی(هاي کمکی  موارد کاربرد رنگ
در نظر ) اصلی یا فرعیغیر(هاي کمکی  اي و بنفش به عنوان رنگ در روانشناسی رنگ لوشر چهار رنگ سیاه، خاکستري، قهوه

ر بسامدترین رنگ با بررسی این رنگ. گرفته شده است شود کمکی نمایان می ها پ.  
  سیاه

شاملو، . (به زهدان ماننده سیاهیدر چنبريِ خوف / کند، ات انکار تو می که پیراهن/ وار در پیچیده به خویش جنین -
15:1376(  

  )69: همان(گلی لپاش / سیاهچشاش / یه مردي بود حسین قلی -
  حلقه چاه  سیاتچشم / ي خشک است سرِ راه کوزه/ دشت و بیابون ببین/ ي بی نو نو ببین سفره -
  )80:همان(
سیاه نمایانگر مرز مطلق است که در فراسوي آن زندگی متوقف . کند ترین رنگ است و در واقع خود را نفی می سیاه تیره«
  )97:1383لوشر، (» .دي استگردد، و لذا بیانگر فکر پوچی و نابو می

ي حس ناامیدي که از  شاملو از رنگ سیاه براي تداعی کردن ترس و تنهایی و فقر استفاده نموده است، نوعی تداعی کننده
  .اي دیگر باشد گیرد و نوعی شکایت از وضعیتی که باید به گونه ترس نشأت می
  خاکستري
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شاملو، . (شده کنارِ فنجانِ چاي از یاد رفته خاکستريسیگاري / ابی مبهم وکت/ در نخستین نگاه آفتاب/ بر میز/ دسته کاغذ -
16:1376(  

  )63: همان(گاه  بی/ خوابی خاکستريِچونان لغزشِ / چون خواب/ نزول لختالخت تاریکی/ درنگ سنگینِ ساتور خونین و -
 آزاد از هر محرك یا گرایش روانی نه تیره است و نه روشن، بلکه کامالً. خاکستري در روانشناسی رنگ لوشر خنثی است

شاملو از این رنگ خنثی دوبار براي تداعی آرامش و . خاکستري رنگی است که نه اضطراب آفرین است و نه آرامش بخش. است
شاملو چنان چه در اشعار نیز مشاده شد فقط از دو رنگ فرعی سیاه و خاکستري استفاده نموده و رنگ . رخوت استفاده نموده است

. اي در وانشناسی رنگ لوشر نشانگر احساس است رنگ قهوه«. هاي نمادین خود به کار نبرده است اي و بنفش را در تداعی قهواه
اي زمانی  رنگ قهوه. مربوط است و وضعیت کاربرد آن به شرایط حسی بدن ارتباط دارد) بدن انسان(حسی که به جسم مادي 

و اما بنفش که به معناي . سمانی یا بیماري باشد و نبود آن حکایت از داشتن بدنی سالم داردیابد که فرد دچار ناراحتی ج کاربرد می
تواند به یک بینش درونی و حساس منجر شود و عدم توجه به این  عنوان یک ترکیب صمیمانه و عاشقانه است می همانندسازي به

دنبال خود محافظه  و به. یک فرد رد یا سرکوب شده است تواند این معنا را برساند که آرزوي داشتن یک صمیمیت با رنگ می
  » .آورد کاري شدید را به همراه می

  )95:1383لوشر، (
  

  هاي اصلی و فرعی جدول بسامد رنگ
خاکستر  سفید  سیاه  زرد  قرمز  ها رنگ

  ي
  جمع کل

  17  2  2  3  4  6  تعداد
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توان  هاي اصلی و کمکی مورد بررسی قرار دهیم، می کاربرد رنگفقط از جنبۀ » در آستانه«اگر بخواهیم اشعار شاملو را در کتاب 
رنگ زرد و سیاه . هاي ذهنی شاعر به وسیلۀ این رنگ صورت گرفته است رنگ قرمز بیشترین کاربرد را دارد و اکثر تداعی: گفت

اي  رنگ آبی و بنفش و قهوهبعد از قرمز از بسامد قابل توجهی برخوردارند و سبز و خاکستري از بسامد کمتري برخوردارند و 
اي  توان نتیجه گرفت که شاملو داراي روحیه با توجه به پر بسامدترین رنگ این مجموعه اشعار که قرمز است، می. کاربردي ندارد
ر جنب دانست، نیرویی که او را شخصی با روحیۀ مبارزه طلبی معرفی » نیروي اراده«توان صاحب  او را می. وجوش است شاد و پ

  .کند می
  

  هاي رنگ اصلی موارد کاربرد وابسته
  قرمز

  گاو سر به مشت  آتشیننه غوتیان / نه ارواح و نه اشباح و نه قدسیان کافورنیه به کف -
  )18:1376شاملو، (
  خبري  خفتگان بی/ در غلتیدنِ خونبه / اش سراسر اعالمِ حضورِ پنهان/ ي برف پوش چلگه -
  )59: همان(
  )62: همان. (به تاریکی در نشست/ شفقگذر از  بی/ آسمان -
. چون خواب/ نزول لختالخت تاریکی/ درنگ سنگین ساتور خونین و/ يِ فلق داعیه در قربانگاه بی/ خونینو درنگ ساتور  -

  )64: همان(
  )69:همان( گلیچشاش سیاه لپاش / به مردي بود حسین قلی -

قرمز زرد سیاه سفید خاکستري

35.25

23.5

17.75

11.75 11.75

نمودار درصد رنگ هاي اصلی
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  )83: همان(خندید؟  پسري خندون می/ خندید؟ می گلگونانار  -
که . هاي رنگ قرمز، چنان که در اشعار نمایان است هشت بار براي تداعی شب و نشاط و زیبایی استفاده شده است از وابسته

هایش استفاده او گاه این رنگ را براي تداعی هیجانات روحی و گاه آن را براي تداعی آرزو. نشان از روحیۀ شادي خوبی او دارد
  .کند می

  زرد
ره -: قناري گفت - ره/ يِ ما کُ   )36: همان(دان چینی  و چینه زرینهاي  ها با میله ي ِ قفس کُ
  )82: همان(ات کو شعورت؟  کو عقل!/ بورتفداي مويِ  -

اهیمی چون شادي و شاملو این رنگ را براي مف. شود از وابسته رنگ زرد، دو بار استفاده شده است طور که مالحظه می همان
او با این رنگ در پی القاي . او با این رنگ به دنبال آزادي و نشاطی است که تغییر را به دنبال خواهد داشت. گیرد هیجان به کار می

  .نگري آگاهانه است آینده
  سبز

: همان(دهد؟  نمی زار سبزهدماغ مجال باغ و / ام در این بهاران/ ي تو که زمزمه/ یـا من/ کشد، ات مرا غریور می تـو که زندان -
52(  

آید تنها یک بار در شعر شاملو به کار رفته است که باز در این مورد نیز  طور که از شعر باال بر می وابسته رنگی سبز همان
ش توان مشاهده نمود که او از این رنگ براي تداعی تردید و اظطراب بهره برده است او به وسیلۀ این رنگ که رنگ آرام می

  .شناخته شده است تداعی سکوتی سرشار از تغییر ناپذیري را کرده است
  آبی

  )32:همان(کند این مدیحه گويِ تباهی؟  ماهی و باد چه می الجوردیني  بر برکه -
  )79: همان. (مث شترايِ تشنه بود/ کبودهاي  قطار کوه -

هاي رنگ آبی براي تداعی  است، دو بار از وابسته بر خالف این که شاملو از رنگ اصلی آبی در اشعارش استفاده نکرده
از نظر روانشناسی رنگ آبی به معناي آرامش است و از دیدگاه «. عظمت و استقراري همراه با آرامش استفاده کرده است

  )78:1383لوشر، (» .دهد، یعنی خشنودي از وضعیت آرامش همراه با لذت بردن از آن فیزلوژیکی معناي خشنودي را می
  هاي رنگ فرعی وارد کاربرد وابستهم

  سیاه
  از عظمت سرخِ کینه یا تحقیر  ظلماتیدر / يِ خوف سیاهی به زهدان ماننده در چنبره -
  )15:1370شاملو، (
به / ظلماتدر حریر / - هم از این دست -در مجابی تنگ/ بر این سیاره بر این خاك/ هم در این جاي ایستاده بودیم، -

  )33: همان. (آفتاب بردنضیافت آب و 
  )47: همان. (به ضیافت آب و آفتاب بردن/ ظلماتریشه را در  -
  )58: همان(يِ خوف را  مرگ خفته را و قیلوله/ مرگ خاموش را ماند،/ و زرد سایه -
ر جنب مردگی چرك - 60: همان... (سپیدي دراز گوي برف/ و کالغانوجوش  پ(  
  )62: همان. (در نشست تاریکیبه / گذر از شفق آسمان بی -
  )63: همان(چون خواب  / تاریکینزول لختالخت / درنگ سنگین ساتور خونین و -
  )12: همان. (احساس مرگ زاي تنهایی/ مطلقِ نابینایی ظلمات -
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  )13: همان. (نا در کجائی و بی در زمانی/ نه در کجائی، قیرینحجم  -
  )19: همان( ظلماتيِ قطرانی است در نامتناهیِ  ن قطرهفرو چکید/ يِ ناگزیر گذارت از آستانه -
  )27: همان(اش در نشست  در جان ظلمت/ اش به پفی مرد و چراغ -
  )70: همان(حسینی قلی نیسش پکر / سحر دراز بی شباي -
  )69: همان(شب کی دیده؟  مهتاب بی/ لب کی دیده؟ خنده بی -
  )73: همان. (رنسبو رو به سراب بب/ یان آب ببرن می شبیا  -
  )29: همان(تا سحر / زنجیر زنجره بود/ سراسر/ شب -

رنگ سیاه ایجاد غرور و در «از نظر روانشناسان . لوشر معتقد است که سیاه نقطه پایانی است که در وراي آن هیچ چیز نیست
راي این مورد استفاده قـرار سیاه رنگ غم است، رنگ اندوه است، رنگ سیاه در عـزاداري بـ. کند عین حال کدورت روحی می

  )45:1375فرزان، (» .کند عنوان نمادي، غم را همیشه در درون انسان حفظ می گیرد که بـه می
آید و نباید ابتدا بـه  در اروپا سیاه رنگی منفی به حساب می. رنگ سیاه نشانه ناخودآگاهی کامل است، رنگ غرا و ظلمت

در . هاي تاریک و بدون امیدي هستند پـوش، خانه شـوم، مار سیاه، همه نشانه شخص سیاه .طور مثبت در رؤیا تعبیر شود ساکن بـه
  » .شود کلیسا جشن مردگان تحت لواي رنگ سیاه برگزار می

  )284:1371اپلی، (
نگ سیاه هاي ر از وابسته. شاملو نیز از این رنگ بـراي نشان دادن ناامیدي و اندوه و پـریشانی ماتم گونه استفاده کرده است

دهد و شاید این کاربرد فراوان  هاي دیگر نشان می گیري و معناداري را در برابر رنگ شانزده بار استفاده شده است که رقم چشم
اش که باید  شاید او با این رنگ براي تداعی شکایت از وضعیت زندگی. رنگ سیاه ریشه در روحیۀ غمگین و تنهایی او داشته باشد

  .خورد استفاده کرده است قم میاي دیگر ر گونه به
اي در این مجموعه شعر جاي ندارد، در عوض رنگ سفید که در روانشناسی  هاي رنگ فرعی خاکستري و بنفش و قهوه وابسته

  .شود اند چه به صورت مستقیم و چه به صورت وابستۀ رنگی به وفور یافت می رنگ لوشر آن را جزو رنگ زرد به حساب آورده
  سفید

  )60:1376شاملو، ( برفدراز گوي  سپیدي/ ردگی پر جوش و جنجال کالغان وم چرك -
  )16: همان( آفتابدر نخسین نگاه / بر میز/ دسته کاغذ -
  )18: همان(به کف  کافورینهنه ارواح و نه اشباح و نه قدسیانِ  -
  )29: همان( سحرتا / زنجیر زنجره بود/ سراسر/ شب -
در حریر ظلمات، در کتانِ / -هم از این دست –در مجالی تنگ / بر این سیاره بر این خاك/ هم در این جاي ایستاده بودیم، -
  )33: همان( مهتابدر ایوان گستردة / آفتاب
  )47: همان(بردن  آفتابو  آببه ضیافت / دار در ظلمات ریشه -
  )59: همان(اشِ  سراسر اعالم حضورِ پنهان/ پوش برفي  جلگه -
لت بی/ طبله طبله/ و سپیدناوك پر انکسار پوالد / برق و -   بر بستر تشنۀ خاك / کودك طبل رعد غَ
  )63: همان(
. تیاف به کنایه در می/ حیات را/ ات مهتابیئی شیفته بودیم که در پس پشت حضورِ  به مایه!/ کردیم، دریغا ات نمی نگاه -

  )11: همان(
  )69: همان(شب کی دیده؟  بی مهتاب/ لب کی دیده؟ خنده بی -
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  )70: همان(حسین قلی نیش پکر / سحر شباي دراز بی -
  )73: همان(سبو رو به سرداب ببرن / ببرن آبیان  یا شب می -
خلوص، عفت، پارسایی،  این رنگ مظهر. رنگ سفید، خاصیتی مثبت، تهییج کننده، نورانی، فضادار، ظریف و لطیف دارد«

رنگ سفید معرف سکوت است نه محرك، در واقع نماد . گناهی و حقیقت و مهمتر از همه، صبح و پایان جنگ است عصمت، بی
  )42:1380شهامت، (» .جوانی است

در روانشناسی  دانند دانند، بـلکه آن را نتیجۀ نبـود رنگ می بـرخی اصالً آن را رنگ نمی. هاي ویـژه است رنگ سفید از رنگ
هاي رنگی  دار این رنگ در مقابل سیاه و وابسته رنگ لوشر رنگ سفید به عنوان هشت رنگ تأثیرگذار نیامده است اما حضور معنی

  .دهد که شاید این رنگ مبین شخصیت اصلی شاملو باشد سیاه ما را به سمت رنگ تلفیقی سوق می
ها  هاي رنگ سفید استفاده کرده است و آن را براي تداعی پایان سیاهی و وابسته شاملو در این مجموعه شعر بارها از رنگ سفید

  .او زندگی و پاکی و تقدس را در خالل این رنگ نمایان ساخته است. ها به کاربرده است و آشکار ساختن زیبایی
و قرمز حضور پر رنگی را در  هاي رنگی سیاه توان گفت که وابسته با یک نگاه کلی به محور عمودي واژگان رنگی شاملو می

وجوش پیروزي گراي  تواند مبین شخصیت پر جنب این مجموعه شعر دارند و گاه در کنار هم در محور افق اشعار هستند که می
  )111:1383لوشر، (» .شود تر می تر و ضروري آرزومندي طبیعی رنگ قرمز بر اثر وجود رنگ سیاه، الزامی«شاملو باشد که 
توان گفت که در مجموع رنگ زرد و  می. هیم نظر لوشر را مبنی بر این که رنگ سفید جزء رنگ زرد است بپذیریماگر بخوا

هاي آن نوزده بار  ها بیست و یک بار و سیاه و وابسته هاي آن سفید و زرد و وابسته. سفید بیشترین کاربرد را در مقابل رنگ سیاه دارد
  .گیرد هایش با شانزده بار استفاده در مکان سوم جاي می وابسته کار گرفته شده است و رنگ قرمز و به

دهند چه در محور عمودي اشعار و چه در محور افقی  دو رنگ سفید و سیاه در مقابل هم پر بسامدترین رنگ را تشکیل می
حر قرار داده شده است و هر هر جا که سخن از شب است در کنارش واژة س. اند اشعار، این دو رنگ بارها در کنار هم قرار گرفته

  .توان به وضوح مشاهده نمود جا که سخن از ظلمات است، آفتاب و مهتاب را می
اي جایگاه خاصی در  رسد که خاکستري نیز مانند دو رنگ بنفش و قهوه طور که گفته شد، با یک نگاه سطحی به نظر می همان

ر بسامدترین رنگ در این مجموعه اشعار شاملو ندارد، اما با توجه به رنگ خاکستري، که  از تلفیق سیاه و سفید به وجود آمده و پ
توان به این نتیجه رسید که او از رنگ سیاه که بیانگر فکر پوچی و نابودي است گریزي زده و به نوعی با قرار دادن رنگ  است می

بار تفکر پوچی بیرون بکشاند، چون شاملو در  سفید که نشانۀ امید و زندگی و روشنایی است سعی داشته شخصیت خود را از زیر
  .ها و نوید دهندة فردایی روشن استفاده کرده است جاي جاي اشعارش از رنگ سفید براي تداعی پاکی و تقدس و نابودگر تاریکی

یق سیاه و سفید آمده است و این تلف» بله«است و نقطه مقابل آن رنگ سفید به معنی » نه«در روانشناسی رنگ لوشر سیاه به معنی 
  .اي خاص دارد شود، در محور افقی واژگان رنگی، سیاه و قرمز نیز جلوه گونۀ تلفیق سیاه و قرمز نیز دیده می به

او ترجیح . داند رنگ و خنثی می آیند، او خاکستري را بی لوشر اعتقاد دارد که سیاه و خاکستري اصوالً رنگ به حساب نمی
اگر شخصیت شاملو را متأثر . داند هاي دیگر، نشان یک نقطه نظر منفی نسبت به زندگی می ر رنگدادن رنگ سیاه و خاکستري را ب
گیري و کشیدن دیوار به دور  اي آرام و انزوا طلب دانست، که با گوشه توان روحیۀ او را، روحیه از رنگ خاکستري بدانیم، می

روحیۀ او تحت تأثیر دو رنگ سیاه و سفید که یکی . امش دارددنیاي خود از جنجال گریزان بوده و سعی در به دست آوردن آر
گیري قاطعانه بدل شده که در تصمیمات فقط یک پاسخ  ترین رنگ است به فردي با قدرت تصمیم ترین رنگ و دیگري روشن تیره

  .براي او وجود دارد، یا بله یا خیر
  

  هاي رنگی اصلی و فرعی جدول بسامد وابسته
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زرد و   ها رنگ
  سفید

  جمع کل  سبز  آبی  قرمز  سیاه

  48  1  2  14  16  15  تعداد
  

 
  گیري نتیجه

ي آدمیان را با شناخت، ها خواستهها، باورها، آرزوها و  یقهسلتوان بسیاري از  یمعنصر رنگ از عناصري است که از طریق آن 
به تناسب افکار و موضوع مورد نظر خود بهره  ها رنگاو از . سازد یمتا جایی که با بررسی اشعار شاملو این موضوع خود را آشکار 

  .ي متناسب با آن مفهوم استفاده کرده استها رنگهاي ذهنی خود از  یتداعگیرد، او براي القاي  یم
رسد که رنگ اصلی قرمز و رنگ فرعی  یمگرفته شده در اشعار شاملو به نظر  کار بهدر یک نظر اجمالی در میان عناصر رنگ 

ربرد را در تداعی دارند، اما با بررسی رنگ سفید و قرار دادن آن در یک محور افقی در کنار رنگ سیاه به نتیجۀ سیاه بیشترین کا
  .این رنگ در شاملو دارد العادة فوقرسیم که حاکی از وجود رنگ تلفیقی خاکستري و تأثیر  یممعناداري 

ا در وضعیت اول انتخاب کند، معنایش این است که هر کس رنگ خاکستري ر«معتقد است که  ها رنگلوشر در روانشناسی 
ي که بتواند خود را در برابر هر نفوذ طور بهیرونی نماید، بخواهد دور هر چیز دیواري بکشد و خود را غیر متعهد و فاقد فعالیت  یم

ارکت براي اصالح شرایط خاکستري کامالً جنبه رفتار جبرانی دارد و تالشی است از طریق عدم مش... یا محرك خارجی حفظ کند
  )75:1383لوشر، (» .شود یمناشی از اضطراب که در رنگ طرد شده نشان داده 

یش در یک نگاه ما را به سمت این مسئله سوق دهد که تأثیر رنگ سیاه بر شاملو ها وابستهي فراوان رنگ سیاه و استفاده شاید 
افقی واژگان رنگی، همه جا در کنار تاریکی، روشنی به وضوح دیده  بسیار زیاد است اما نباید از نظر دور داشت که در محور

در تعادلی که آزاد از هر نوع . شود، پس شخصیت شاملو کامالً سیاه نیست، بلکه در حالت تعادلی از سیاه و سفید قرار دارد یم

سیاه زرد و سفید قرمز آبی سبز

33.25
31.25

29.25

4.25
2

نمودار درصد بسامد وابسته هاي رنگی اصلی و فرعی
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حافظه کار که در برابر هر سوالی، شخصیتی م. یر داردگ گوشهاو شخصیتی آرام و : توان گفت یم. محرك و گرایش روانی است
توان  یمپس در نتیجه . نگرد یماو دور خود دیواري از وسواس کشیده است و به همه چیز با تأمل و قاطعانه . پاسخی قاطعانه دارد

ق ي تیره و روشن به یک نسبت در اشعارش استفاده کرده است و بسامد رنگ تلفیق خاکستري در محور افها رنگگفت که او از 
  .واژگان رنگی او بسیار زیاد است

  
  :ها نوشت یپ

  اصطالحی است در روانکاوي) Enticism(شهوت جنسی  -1
عملی است که از طریق آن یک نفر بدون بحث سلطه یا فشار و اجبار، دیگري را به انجام عملی یا ) Suggestion(تلقین  -2

  .کند یمقبول یک فکر تشویق 
یک دستگاه و نظام مرکب از اجزا،  چون همتواند خود را  یمشود که  یمبه موجودي گفته ) Organism(موجود زنده  -3

  .حفظ کند و رشد خود را ادامه دهد
به معناي یک واکنش جسمی، عاطفی و عقلی است که هنگام تأثیر شخص از عوامل زیبایی، از وي ) Empathy(همدلی  -4
  .شود یمصادر 
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