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1. Introduction 

Due to the increasing progress of science, in the twentieth century, 

for the first time, members of the Research Council in the social 

sciences used the term interdisciplinary. This approach created an 

integration between different disciplines that were splitting and turned 

scientific autonomy into scientific collaboration. Because literature 

originates from the human mind and psyche and covers a wide range, 

it has its roots in various sciences including psychology. This science 

deals with the cognition of the psyche, and since it’s impossible to 

study the psyche directly, its external manifestation, that is behavior, 

is examined. One of the behaviors that leads us to know more about 

the human mind is writing, which is directly related to literature. In 

the psychology of colors (which is a branch of psychology), the choice 

of color, desire and hatred to it, is related to the personality of the 

individual and leads us to an understanding of the mental state of the 

individual.  

In this research, the position and importance of color in the poetic 

language of Hamid Mossadegh and Ahmad Shamloo are investigated;  
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Of course, with a psychological approach and with this method, a 

better understanding of their poetry will be obtained. Aspects of the 

poet's personality and outlook will be discovered to some extent 

through the colors and symbols made of color and the dominant 

atmosphere in his poetry. 

 
2. Methodology 

   In this research, at first, the related books and works and what is 

mentioned as a background were studied, and finally, their poems 

were studied in a descriptive-analytic method. The main sources of 

this research are "Collection of Poems" by Hamid Mossadegh, 

"Collection of Poems" by Ahmad Shamloo and "Psychology of 

Colors" by Max Luscher translated by Vida Abizadeh, and the 

psychological analyzes are all based on this book. Also, in the study of 

Shamloo's poems, Mr. Morteza Mohseni's article entitled "Color 

analysis in Shamloo's poems based on Max Luscher's theory" was 

used, of course, in examining the examples, there was a difference 

with examining the authors in Hamid Mossadegh's poems, for 

example,  the color of the night according to Its high frequency was 

not mentioned in inductive words and white color and its inductive 

words and brown were not studied and analyzed in general, so for a 

more comprehensive comparison, these items were added to the 

present study. 

  In the Luscher's psychology of color,  white color is not mentioned 

and only in the text of the book, white and black are mentioned as two 

extremes. Therefore, all articles in this field have eliminated white 

color even in spite of its high frequency in their research.As a result, 

the poet's color preferences have changed.For this reason, in the 

analysis of color pairs, no comparison is made between the analysis 

and the characteristics of the poems and the personality of the poet. In 

this article, a different procedure has been adopted in the analysis of 

poems.Accordingly, white color was not removed and was examined 

due to its high frequency and its contrast with black, which itself 

induced in the studied texts. And in the analysis of color pairs, 

because there was no analysis of white color in Luscher's psychology, 
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in the first color pair of both poets - which was black and then white - 

only black color analysis was given; but the poet's color preferences 

did not change. 

   The only purple color, which had no example in Mossadegh's poetry 

and was mentioned only three times in Shamloo's poems, was 

removed due to the limited frequency in the analysis of color pairs in 

order to obtain a more consistent analysis with the poems and their 

characteristics. 

 
 3. Discussion 

Psychologists carefully use colors to identify the hidden layers of a 

person's personality, Jung, one of the greatest thinkers and 

psychologists of the twentieth century, believed in the symbolic power 

of colors and encouraged his patients to use colors without thinking 

while painting , to reveal the deepest part of their subconscious and be 

able to establish a link between the subconscious and the conscious to 

achieve mental health (Sun, 1378: 58) 

In modern psychology, colors are criteria for measuring 

personality.Each color has a special mental and physical impact on the 

person, and people's tendency to colors shows their mental and 

physical condition, and this issue has been proven by the advancement 

of physiology and psychology.Color reveals the innermost thoughts 

and human emotions and reflects the values of the individual. The 

colors we love the most represent the hopes and aspirations  that we 

pursue with passion. The colors that you are least interested in are as 

important and effective as your favorite colors because they show you 

all the experiences, situations and people you want to avoid. (Sadka, 

2014: 30) 

The study of color elements in the poets’ works, changes in the use 

of color, the type of look at colors, its semantic rotation in every poet 

and also in each period, it draws our attention to their causes and 

factors, and finally these aspects and types can move towards 

scientific criticism and make achievements such as recognizing the 

poet and entering the world of mind and familiarity with his language 

through color analysis (Seddiqi, 2005: 6) 

This study examines Hamid Mossadegh and Ahmad Shamloo's 

poems from the perspective of "color psychology";  and it examines 
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not only the names of colors but also color inducer words to gain 

another understanding of the poet's poems and worldview and his 

personality traits from the angle of colors.Considering that the color 

elements in the poetry of both poets has a symbolic function and with 

the theory of sharing the views of two poets in several cases, in this 

article, using descriptive-analytic method, the poems of two poets 

have been examined from the perspective of color function. 

Due to the importance of color in literature, research in the field of 

color psychology has been done in  the literary works, some examples 

of research are as follow: 

_ Ghasemzadeh, seyed Ali and Nikoobakht, Naser (2003), "The 

psychology of color in the poems of Sohrab Sepehri", Literary 

research, No 2, Pp 145-156. 

_ Mohseni, Morteza and Pirooz, Gholamreza and Poorali, Marziye, 

(2012), "Color analysis in shamloo's poems based on Max luscher 

theory", literary research. 

_ panahi, Mahin, (2006), "The psychology of color in Nima's 

collection of poems", (Based on the color psycology of Max Luscher), 

Articles in scientific and literary research journals, No 12&13, Pp49-

82. 

_ Talebanpoor, Parisa, (2011) "Analysis of symbolic concepts of 

colors in Islamic mysticism" (according to persian prose texts from the 

fourth century to the end of the seventh century) and its study from the 

perspective of psychology, Supervisor: Kheirollah Mahmoodi, 

Ministry of Science, Research and Technology _ State University of 

Shiraz ، Masters. 

_ Zabih Nia Omran, Asiye and Hoti Nejad, Seyed Khalaf, (2013), 

"The psychology of color in the narration of Wameq and Ozra" (Study 

and analysis of color psychology in four narrations of Wamegh and 
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Azra Hosseini, Joshaghani and Zahir Kermani),  Chideman Farhang, 

No2, Pp154-162. 

 

4.Conclusion 

According to the findings of this study, color has a special function 

in the poetry of Hamid Mossadegh and Ahmad Shamloo and indicates 

the appropriateness of the poets' thoughts, feelings and emotions with 

the social and political life and the requirements of their time. Among 

the colors, black and white have a high frequency, and these colors are 

in exact proportion to the situation of the time and its effect on the 

inner world of both poets. 

 

Keywords: color, color psychology, Luscher, Hamid Mossadegh, 

Ahmad Shamloo 
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 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

ۀ ینظر براساس شاملو احمد و مصدق دیحم اشعار در رنگ عنصرۀ سیمقا
 لوشر ماکس

  5ینیقزو انیهاد میرم ؛6( مسئول سندهینو)یطاهر دیحم

 چکیده

 یشورا یبار اعضانخستین یبرا ،یالدیروزافزون علوم در قرن بیستم م شرفتیبا توجه به پ   
 هایرشته نیب کردیرو نیرا به کار بردند. ا یارشتهانیاصطالح م یدر علوم اجتماع یپژوهش

 هاییرا به همکار یعلم ی هایکرد و خودمدار جادیا قیبود، تلف یمختلف که در حال گسستگ
 یعیو شامل قلمرو وس ردگییت مئنش یاز ذهن و روان آدم اتی. از آنجا که ادبمودبدل ن یعلم

پردازد و چون  یعلم به شناخت روان م نیدارد. ا شهیر یاست، در علوم مختلف از جمله روانشناس
 از یکی. ی کندم یرسرفتار را بر یعنیآن  یروان وجود ندارد، نمود خارج میامکان مطالعه مستق

 میمستق وندیپ اتینوشتن است که با ادب دهد،یذهن بشر سوق م شتریما را به شناخت ب که ییهارفتار
ر و تنفّ لیاست( انتخاب رنگ، تما یاز علم روانشناس ایشاخه که) هارنگ یدارد. در روانشناس

فرد رهنمون  یروح تیّاز وضع یشود و ما را به درک یفرد مرتبط م تینسبت به آن، به شخص
« رنگ یروانشناس»احمدشاملو از منظر  مصدق و دیاشعار حم یپژوهش به بررس نی. اسازدیم
ۀ تا از زاوی کندیم یالقاگر رنگ را بررس واژه های بلکه ،هارنگ یو نه تنها اسام پردازدیم

ن ها حاصل آید. آ یتشخصی های شاعر و ویژگی ینبیجهان و اشعار از دیگر شناختی نیز هارنگ
 دگاهیبه اشتراک د دارد و با نظر نیرنگ در شعرهر دو شاعر کارکرد نماد عنصرکه نیتوجه به ابا

اشعار دو شاعر از منظر  ،یلیتحل-یفیمقاله با استفاده از روش توص نیدو شاعر در موارد متعدد، در ا
پژوهش رنگ در شعر  نیا یها افتهیقرار گرفته است. بر اساس  بررسی مورد هاکارکرد رنگ 
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 احساسات و و شهیاند سبنات تگریحکا و دارد یکارکرد خاص شاملو، مدمصدق واح دیحم
 انیدر م روزگار آن دوست و اتیمقتض و یاسیس و یاجتماع اتیخاص شاعران با ح عواطف

یر آن ثأبا احوال زمانه وت قیدق یتناسب هارنگ نیا دارند و ییبسامد باال دیسپ و اهیرنگ س ،هارنگ
 شاعر دارد. دو عالم درون هر بر
 

 .شاملو احمد مصدق، دیحم لوشر، رنگ، یروانشناس رنگ، های کلیدی:واژه

 

 مهمقدّ .0
ست و انسان از روزگاران بسیار دور تاکنون تحت نفوذ هارنگدنیای پیرامون ما دنیای 

سروکار آن رنگی است که بشر با ۀ شب و روز اولین پدید رنگ و تأثیر آن بوده است.
شر اولیه به کرد و بفعالیت بشر را متوقف می آورد که است. شب محیطی را پدید میداشته 

محیطی بود که در آن کار و عمل مقدور بود؛ لذا بشر  واسطۀ ،روز .بردمی سمت پناهگاه
کار یا به جستجوی ش بیابدمواد غذایی خود را ۀ شد تا توشاولیه دوباره دست به کار می

ز فعالیت وساحرکتی، آرامش و کاهش عمومی سوختد. شب به همراه خود بیبپرداز
به ارمغان جسمانی را روز به همراه خود امکان کار و عمل و افزایش فعالیت  و جسمانی

ی مرتبط با این دو محیط عبارتند از رنگ آبی هارنگداد. و به انسان نیز هدف میآورد می
 .(51:6311لوشر،ر.ک: )روشن نور آفتاب آسمان شب و زرد ۀ متمایل به تیر

  بیان مسئله . شرح و0-0
 ،بودند او کنترل در( سبز رنگ) دفاع یا( قرمز رنگ) حمله از اعم اولیه بشر اعمال چون

 دیگر سوی از. اندکرده توصیف «کنندهخودتنظیم» یا «مستقل» را هارنگ و عوامل این لذا
 به «فعالیت» آن از صادره فعل و بوده قدرت یا مال کسبجهت   اکتسابی عمل یک حمله
 غیر» عمل یک دلیل همین به و است شخص خود به محدود فقط دفاع ولی ،آیدمی شمار
 .(56:همان) باشدمی «فعال

رنگین کمان،  های طبیعی رنگارنگ دیگر از قبیلبا گذر زمان ذهن بشر متوجه پدیده
ی شیمیایی و هارنگتدریج ی طبیعی بهارنگنتیجه در کنار رد ؛رعد و برق و... شد

آرایی به کار رفت. و برای خود گسترش یافت هارنگمصنوعی ایجاد شد و استفاده از 
در زمان های مهمی از حیات فرد از قبیل: تولد،  گونه که در قبایل مختلف و معموالًاین

له طرح و رنگ شدکه هر قبیهایی روی بدن انجام میآمیزیرنگ بلوغ، ازدواج، مرگ و ...
خاص خود را داشت و نوع طرح و رنگ نشانگر هویت فرد و تعلق او به طبقه ای خاص 

 بود.
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در هندوستان  در مراسم مختلف نیز در هر منطقه از رنگ خاصی استفاده می شد؛ مثالً
 اما در چین از قرمز  تا ارواح را دور نمایند،  رفتبه کار میبرای مراسم عروسی رنگ زرد 

ر.ک: ) ای خوب و شاد استنماد زندگی تازه و آیندهشد که برای آنان ده میاستفا
 .(3: 6311محمودی،

رنگ  ۀی در زمینتحقیقات زیاد ،روانشناس مشهور اتریشی ،(Ulrich beer)دکتر الریش بیر 
 نویسد:دارد. وی چنین می 

گی رنگ مشاهده توان در طبیعت چیزی به بزرندرت میهطور یقین از لحاظ روانشناسی بهب
تواند در برابر طبیعت قرار بگیرد و غریزه، عواطف و احساساتش کس از ما نمیکرد. هیچ

بریم. رنگ قسمتی از خودآگاه، لذت می هارنگما از دیدن و درک ۀ برانگیخته نشود. هم
ر رفتارمان از خود واکنش نشان آگاه و ناخودآگاه ماست و ما با دریافت رنگ دنیم
ۀ فیزیولوژیک روانی یا ادراکی نیستند؛ بلکه ممکن است جنب ها فقطاین واکنش دهیم.می

ترین تعریف یک پدیده سایکوفیزیولوژیک است که رو رنگ کاملاینهم داشته باشند؛ از
در مغز و روان ما ایجاد می شود و خارج از ذهن ما مفهومی نخواهد داشت. 

 (66: 6315فرد،)بختیاری
توانند تعادل روحی و روانی، های مختلفی که دارند، میخاصیت هبا توجه ب هارنگ

ۀ از صحن هارنگدی نیست که با حذف تردی»شادابی و نشاط را برای انسان ایجاد کنند. 
رود، که با توجه به اصالت فطری حس زیبایی طبیعت، زیبایی و جمال طبیعت نیز از بین می

توان به می _بخصوص حیات روحی وی_ندگی او در انسان و نقش و اهمیت آن در ز
 (62:6313)حجتی،« پی برد. هارنگاهمیت وجود 

ی الیه های پنهان شخصیت افراد ، به بازشناسهارنگروانشناسان با دقت در کاربرد 
بیستم، به نیروی ۀ پزشکان سدیکی از بزرگترین متفکران و روان «یونگ»پردازند. می

کرد تا به هنگام نقاشی، بی هیچ ارانش را تشویق می قاد داشت و بیماعت هارنگنمادین 
ترین بخش ناخودآگاه خویش را آشکار گیرند تا بدین وسیله ژرفکاررا به هارنگفکری 

دآگاه و خودآگاهشان یافتن به سالمت روان، پیوندی بین ناخوو بتوانند برای دست کنند
 .(21:6311سان،ر.ک: )برقرار سازند 

نقش نمادین آنها متعلق به ضمیر ناخودآگاه جمعی است.  و هارنگدرک حکایت 
های بیرونی بر محرکهمانطور که تعلق افراد به یک فرهنگ باعث واکنش مشابه در برا

هم ارزش نمادین احساسات ناشی از طبیعت فرد و تجربیاتی است  هارنگشود، درمورد می
گ خاص، ت باعث عالقه به رننهای، درکه او نسبت به رنگ آگاهانه یا ناآگاهانه داشته

ر.ک: )تقلی دارد مس کامالًشود و هر رنگ شخصیت روانشناسی ترجیح و یا تنفر از آن می 
 .(1: 6314عطاری و فالحی،
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که ؛ چراشوداز معیارهای سنجش شخصیت محسوب می در روانشناسی جدید، رنگ 
افراد به  گذارد و گرایشی و جسمی خاصی را در فرد باقی میهر رنگی تأثیر روح

های دهد و این موضوع با پیشرفت دانشیت روانی و جسمی آنها را نشان می، وضعهارنگ
 فیزیولوژی و روانشناسی ثابت شده است.

سازد، عنوان را با روانشناسی شخصیت مرتبط می به عقایدی که انتخاب رنگ
در این مورد  ای است کهدهند. آزمایش لوشر جدیدترین نظریهمی« روانشناسی کارکردی»

که از طریق لکه های جوهر رنگین به  «آزمایش رورشاخ»ارائه شده است و قبل از آن، 
پرداخت، مطرح بود. در آزمایش لوشر ساختار رنگ ثابت است شخصیت انسان می بررسی

و به عنوان معنای واقعی تعریف شده است و برای همه یکسان است؛ یعنی رنگ آبی معنی 
دارد و اینکه کسی این رنگ را دوست داشته باشد یا خیر، در معنای آرامش و سکون را 

تمایل ذهنی نسبت به »کند. از طرفی کارکرد عبارت است از ذاتی آن تفاوتی ایجاد نمی
و تفسیرهای آزمایش  تفاوت داردت که در مورد اشخاص مختلف اس به این دلیلو  «رنگ

ن است یک رنگ خاص را دوست لوشر نیز بر همین اساس استوار است. شخصی ممک
تفاوت کننده بداند، سومی نسبت به آن بیداشته باشد، دیگری شاید همان رنگ را خسته

 .(36:6311لوشر،ر.ک: ) از آن گریزان باشدارمی شاید کامالً باشد و چه
های فرد کند و نمایانگر ارزشفکار و عواطف انسان  را آشکار میترین ارنگ درونی 

یی که بیشتر از همه دوستشان داریم، نمایانگر امیدها، آرزوها و آرمانهایی اهرنگ»است. 
یی که کمترین عالقه را نسبت به آنها هارنگ هستند که با شور و اشتیاق درپی آنهاییم.

ها، که تمام تجربهیرگذاراند؛ چراتان، مهم و تأثی دلخواههارنگازه ی دارید نیز به اند
« دهد.به شما نشان می ،خواهید از آنها بپرهیزیدکه میموقعیتها و مردمانی را 

 .(31:6313)سادکا،
، هارنگتغییر و تحول در کاربرد رنگ، نوع نگاه به » بررسی عناصر رنگ در آثار شاعر

دهد را به علل و عوامل آنها توجه می ، ماآن نزد هر شاعر و نیز در هر دورهچرخش معنایی 
تواند به سمت نقدی علمی حرکت کند ها میها و گونهین سویهرانجام انماید و سو راه می

ازجمله شناخت شاعر و ورود به دنیای ذهن و آشنایی با زبان  و دستاوردهایی را برسازد؛
 .(1:6314صدیقی،ر.ک: )« .هارنگوی از طریق تحلیل 

 . اهداف پژوهش0-2
ق و احمد شاملو بررسی حمید مصددر این پژوهش جایگاه و اهمیت رنگ در زبان شعر     
شناسی و با این شیوه تا حدی درک بهتری از شعر آنها گردد؛ البته با رویکرد روانمی

و نمادهای ساخته  هارنگبینی شاعر از پس های شخصیتی و جهانحاصل خواهد شد. جنبه
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با این پژوهش ارتباط ادبیات با علم  واز رنگ و فضای مسلط برشعر او تا حدودی کشف 
 های ادبی آشکار خواهد شد.ان شناسی و تأثیر مطالعات روانشناسی در پژوهشرو

 
 . پیشینه پژوهش0-3

روانشناسی رنگ در آثار ادبی ۀ زمینهایی در با توجه به اهمیت رنگ در ادبیات، پژوهش
 گردد:های انجام شده ذکر میونه ازپژوهشصورت گرفته است، چند نم

)براساس روانشناسی « شناسی رنگ در مجموعه اشعار نیماروان»(، 6312) .پناهی، مهین_ 
 .15 -41، صص 63و65، شفصلنامه پژوهشهای ادبیرنگ ماکس لوشر(، 

 و وامق روایت در رنگ روانشناسی» (،6315).خلف سید نژاد،حوتی و آسیه عمران، نیاذبیح_ 
 و جوشقانی نی،حسی عذرای و وامق روایت چهار در رنگ روانشناسی تحلیل و بررسی)« عذرا
 .615 -624صص  ، 5سال دوم، ش ،فرهنگ چیدمان ، (کرمانی ظهیر

 در هارنگ نمادین مفاهیم تحلیل» کارشناسی ارشد ۀپایان نام (.6311) .پریسا پور،طالبان_ 
 از آن بررسی و( هفتم قرن پایان تا چهارم قرن از فارسی نثر متون به استناد با) اسالمی عرفان
 .شیراز دانشگاهاستاد راهنما: خیراهلل محمودی،  ،«شناسیروان علم منظر

 سهراب اشعار در رنگ روانشناسی» (،6316).و نیکوبخت، ناصر سیدعلی زاده،قاسم_ 
 .621 – 642، صص 5ش ،ادبی فصلنامه پژوهشهای، «سپهری

 تحلیل رنگ در اشعار شاملو( »6316) .پیروز، غالمرضا و پورعلی، مرضیه ؛محسنی، مرتضی_ 
 ، پژوهشهای ادبی.«بر اساس نظریه ماکس لوشر

 روش پژوهش. 0-0
ها یاد شده است، بط و آنچه به عنوان پیشینه از آندر این پژوهش ابتدا کتب و آثار مرت  

شاعر بررسی  تحلیلی، اشعار دو -ای توصیفیمورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت با شیوه
احمد « اشعارۀ مجموع»حمید مصدق، « اشعار ۀمجموع»شد. منابع اصلی این پژوهش کتاب 

های زاده است و تحلیلویدا ابی ۀاثرماکس لوشر به ترجم« هارنگروانشناسی »شاملو و 
گرفته، همگی مبتنی بر این کتاب است. همچنین در بررسی اشعار روانشناختی صورت

ملو بر اساس نظریه تحلیل رنگ در اشعار شا»آقای مرتضی محسنی نیز با نام ۀ شاملو از مقال
ها تفاوتی با بررسی نگارندگان در استفاده شده که البته در بررسی مصداق «ی ماکس لوشر

توجه به بسامد باالی آن در  که رنگ شب باعار حمید مصدق داشت؛ از جمله ایناش
طورکلی های بهای القاگر آن و رنگ قهوههای القاگر رنگ نیامده و رنگ سپید و واژهواژه

تر باشد این موارد به پژوهش حاضر رسی و تحلیل نشده بود؛ لذا برای تطبیقی که جامعبر
 افزوده گردید. 
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نیز رنگ سفید ذکر نشده است و تنها جایی در متن کتاب  در روانشناسی رنگ لوشر  
اند؛ لذا تمامی مقاالت در این حیطه، آورده شده که سپید و سیاه دو حد افراط و تفریط

اند و به تبع را حتی با وجود بسامد باالی آن در تحقیقات خود حذف کردهرنگ سپید 
به همین دلیل های رنگی شاعر دستخوش تغییرات شده است که در برخی از آنها اولویت

تطبیقی بین تحلیل و ویژگی اشعار و شخصیت شاعر نمودار  ،هارنگدر تحلیل جفت 
گونه که اینای متفاوت پیش گرفته شده، بهگردد. دراین مقاله در تحلیل اشعار رویهنمی

بررسی القا  سپید به علت بسامد باالی آن و تقابلی که با سیاه دارد و خود متنهای مورد
تحلیلی ۀ ، به دلیل عدم ارائهارنگیل جفت کرد، حذف نگردید و بررسی شد و در تحلمی

که سیاه و بعد سفید - از رنگ سپید در روانشناسی لوشر، در جفت رنگ اول هر دو شاعر
تنها تحلیل رنگ سیاه آورده شد؛ اما اولویتهای رنگی شاعر تغییر نکرد. تنها رنگ  -بود 

بنفش که در شعر مصدق هیچ مصداقی نداشت و در اشعار شاملو تنها سه بار آمده بود، به 
 حذف گردید تا تحلیلی مناسبتر با اشعار و هارنگدلیل بسامد محدود در تحلیل جفت 

 ویژگی آنها حاصل آید.
 

 بحث وتحلیل.2
 در اشعار حمید مصدق هارنگ.بسامد و تحلیل 2-0
 

 آبی خاکستری ایقهوه سبز قرمز زرد سپید سیاه رنگ

 61 33 21 656 644 621 565 313 بسامد

 

ۀ ها واژود دارد که از بین آنعنصر سیاه در تمام شعرهای حمید مصدق وج 313در مجموع 
که اولین شعر و اولین دفتر حمید مصدق یعنی درفش جاییترین آنهاست؛ تاپربسامد «شب»

 کاویان با توصیفی  از شب و تاریکی و تداعی رنگ سیاه چنین آغاز می گردد:
پایاب شبی آرام چون دریای بی جنبش/ سکون ساکت سنگین سرد شب/ مرا در قعر این گرداب بی»

 (61:6316مصدق،) «د. گیرام را خواب میگیرد/ دو چشم خستهمی
کند. سیاه نمایانگر واقع خود را نفی میترین رنگ است و درسیاه،  تیره»در آزمایش لوشر 

گردد؛ ازاین رو بیانگر فکر پوچی و که در فراسوی آن زندگی متوقف می مرز مطلقی است
ست. سفید ید انماد آن رنگ سف و «بله»مقابل ۀ قطبوده و ن «نه»نابودی است. سیاه به معنای 

پایانی است که  ۀماند که داستان را باید روی آن نوشت ولی سیاه نقطبه صفحه ای خالی می
 .(13:6311لوشر،)« چیز وجود ندارد.در فراسوی آن هیچ
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ناخودآگاهی کامل است؛ رنگ عزا و ظلمات است. در اروپا سیاه، رنگی ۀ رنگ سیاه، نشان
یا تعبیر شود. شخص طور مثبت در رؤهاکن بسبهآید و نباید ابتدا منفی به حساب می

های تاریک و بدون امید هستند. در کلیسا جشن شوم، مار سیاه، همه نشانهۀ پوش، خانسیاه
 .(514:6316شود )اپلی، مردگان تحت لوای رنگ سیاه برگزار می

رنگ، سفید قرار داده نشده در آزمایش هشت اند. سیاه و سفید دو حد افراط و تفریط
اگر در یک گروه قرار گیرند،  ترین رنگ به آن زرد روشن است واما نزدیک ،تاس

خود، نشانگر ترک عالقه، تسلیم ۀ کنندطی است. سیاه به عنوان نفینشانگر نوعی رفتار افرا
قوی بر هر رنگی برخوردار است. اگر کسی این رنگ را  تأثیریا انصراف نهایی است و از 

خواهد هرچیزی را نفی کند که دهد که شخص مینشان می ر وضعیت اول انتخاب کند،د
او به وضع موجودی است که در آن، وی احساس ۀ ی اعتراض لجوجانبیرون از دایره

و شاید، نیست. این شخص در برابر سرنوشت و یا دست  چیز آن طور که بایدهیچو کند می
 .(11: 6311لوشر،ر.ک: ) کندرابر سرنوشت خود قد علم میکم در ب

رنگ سیاه برای مصدق رنگ زمان حال اوست که فضایی نامساعد را تصویر می کند. 
 اکنونی که:ایی از سیاهی اکنون است؛ شاعر خواستار بازگشت به سپیدی گذشته و ره

 (54:63116مصدق،) «.نه کس بیدار/ نه کس را قدرت گفتار / همه در خواب/ همه خاموش»
( که در همین جمله 54)همان،.« را تاریک تر می کردشب تاریک »اینها ۀ نتیجه، همدر 

 کشد.اعر، سیاهی مضاعف را به تصویر می ش
شود. شاعر در دل تاریکی با فضایی سیاه شروع می  بخش دوم این دفتر نیز مجدداً

 گرفتار است و انتظار طلوع سپیدی دارد: 
جار/ رسیدند آن زمان چون ابر کالغان سیه/ این فوج پیش آهنگ شام تار/ فراز شهر با آواز ناهن»

« های نور را در جام خاک خسته می نوشید.ماندهپوشید/ زمان/ تهظلمت بار/ زمین رخت عزای خویش می
 (51)همان:

آبی، خاکستری و سیاه است. در عنوان این قصیده نیز بسامد  ۀدومین دفتر شاعر، قصید
 و با توصیف شب تنهایی آغاز با تیرگی )خاکستری و سیاه(  است. این قصیده در فراق

دا می کند. ساخت سیاسی پیحتوایی رمانتیک دارد و در ادامه شود. ابتدای قصیده ممی
اندیشد، ناامیدانه سخن به تنهایی و فراق از معشوقش میکه جا شاعر در این قصیده هر

که به توصیف معشوق خود رد و هرجا گیگ سیاهی می سراید و فضای شعر رنمی
گیرد و قصیده مدام با جا به جایی این دو زد، مضامینی سفید و روشن به کار میپردامی

 گیرد.رنگ و این دو محتوا شکل می
در شبان غم تنهایی خویش/ عابد چشم سخن گوی توام/ من در این تاریکی/ من در این تیره شب » 

 (21)همان:.« جانفرسا/ زائر ظلمت گیسوی توام
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ن ها آه واژگان سیاهی هستند که شاعر خود را زائر شب، تیره، ظلمت و گیسو هم
 داند و در ادامه به بسط شب می پردازد:می

  باران پوشانده/ آسمان را یکسر/ ابرشب تهی از مهتاب/ شب تهی از اختر/ ابر خاکستری بی»
تر سرد کدورت افسوس/ سخت دلگیر خاکستریۀ باران دلگیر است/ و سکوت تو پس پردخاکستری بی

 (21)همان:.« تاس
ای در آن نیست و سراسر کند که حتی اندک روشنای ستارهشاعر شبی را توصیف می

کیدی بر استمرار و گستردگی کستری پوشیده شده است واین نیز تأآسمان با ابری خا
هاست، سکوت معشوق است در تر از این سیاهیتیرگی است و البته آنچه برای شاعر سیاه

نیز سردی و  «کدورت»ۀ و واژ «اِ»مصوت و« س»نین تکرارصدای پس کدورتی سرد. همچ
 سیاهی را القا می کند.

سومین دفتر مصدق نیز تلفیقی از سیاهی و سپیدی در مفاهیم و واژگان است. شاعر 
 بیند. در وصف این سیاهی مجدداًویش را سپید و اکنونش را سیاه میمطلوب و معشوق خ

شب مثل شب شریر و سیاه » شب را چنین وصف می کند: شب سهم قابل توجهی دارد و شاعر
 (611)همان:.« است و پر ز درد
گیرد و سیاهی شب تنها به خود  قرار تشبیه ،بهمشبهٌتر از شب نبوده است که گویی تیره

 :می بیند تمام سرزمینش را در شبقدر سیاه نیست که شب. شاعر چیز آنماند و هیچمی
 (521)همان:.« زده آویختو صالبتش/ بر سرزمین تب ش و توانشب با تمام تو»

 گوید:بیند، نومیدانه میر در سیاهی میو حال که خود را مستم
 (  و این همان دوام سیاهی هاست.611)همان:.« گویی/ شب را پگاه نیست»

بخش اول سراسر تغزلی و  :است که دو بخش دارد «هااز جدایی»دفتر بعدی مصدق 
؛ مانند دفترهای قبلی مصدق رنگ فضا یخش دوم حاکی از تعهد سیاسسمبولیک است و ب

استمرار  از در قسمتی از دفتر شعر خود سیاهی.ۀ غلب تلفیقی از سیاهی و سپیدی است؛ البته با
 ها و نبود روشنایی چنین گفته است:سیاهی

ه آفتاب بگو منفذ/ بهای بیشب/ ای شب/ ای شب ظلمت گرفته در آغوش/ دلم گرفته از این غار»
 (311همان:) «های نورش کو؟نیزه

گرفته و غاری اند و شبی که در آغوش ظلمت قرارشب و غار خود القاگر سیاهیۀ واژ
ای از نور را هم باطل افزاید و حتی تصور روزنهمنفذ است، غلظت سیاهی را میکه بی

گیرد و خواهان را می ز آفتاب سراغ نیزه های نورکند و حال در این خفقان و تاریکی، امی
 روشنی است؛ آن هم در فضایی که سراسر سیاه است:

کسی به سوک نشست/ که سوکوار جوانی است/ سوکوار امید/ و سوکوار گذشتن/ و برنگشتن »
 (316)همان:« هاست/ کسی نمی داند/ که پشت پنجره رودی است در سیاهی شب.



 621 0011 پاییز و زمستان، 52 ۀ، شمار63سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

در دام، شکیبایی می کند و به بال ری شکستهشاعر همچون کبوت»در سالهای صبوری 
شود، شعر و کالم نیز رنگ چه به پایان مجموعه نزدیک میهر و بردعشق پناه می

( در این دفتر نیز سیاهی غلبه دارد و در 11:6311)ابومحبوب،« گیرد.تری به خود میسیاسی
 یابد:برخی توصیفات چنان غلظت می یابد که چیزی جز سیاهی مجال بروز نمی

.« ک/ تار/ تار/ تار تار/ تاریک تا نهایت تاریکی/ مستور در تمامت تاریکیتاری»
 (221:6316)مصدق،

 گوید:تابانه میتا جایی که بی
 (211)همان:« آه چه شام تیره ای، از چه سحر نمی شود/ دیو سیاه شب چرا جای دگر نمی شود.»
بیدار/ چشم بر راه سحر ۀ آزادبار/ مردم گونه محنت در شبی این گونه جانفرسا/ در شبی این»
 (264)همان:.«بودند

گرایی با در این مجموعه ایران»است.  «شیر سرخ»آخرین دفتر شعر حمید مصدق 
طور آشکار هرنگ، بسم اجتماعی کمهای اجتماعی و سیاسی به همراه سمبولیمایهدرون

یه و حدود قاجارۀ دهد. از طرفی گویی شرایطی شبیه به شرایط اواخر دورخود را نشان می
گونه در این مجموعه عارت شعر وطنی با زبان شسنّۀ آمدن دوبارزمان مشروطه موجب پدید

در این دفتر نیز مشتقات شب و تیرگی بسامد قابل  .(11:6311)ابومحبوب،« است.شده
  توجهی دارد و فضای حال همچنان سیاه است:

 (112:6316)مصدق،« مدهوش. چراغ ها همه خاموش/ شب است و شهر در آغوش تیرگی»
 است که می گوید: یا معشوق شاعردرپی بازگشت

 (151)همان:« .برخیز و بازگرد و گرنه شبان من/ بی تو پر از توالی تکرار تیرگی است»
 ها و سپیدی ها امیدوار است: و به بازگشت خوبی

فردا را دیدید/ از ما به چشم امید ما به شما زنده است/ گر ابرهای تیره سفر کردند/ و نور روشن »
 (121همان:« )مهربانی یاد آرید/ از ما که در تمام شب عمر/ در جستجوی نور سحر پرسه زدیم.

این بند به نوعی بیان آرزوی شاعر است؛ شاعری که در تمام شب عمر در جستجوی 
نور نامرادی رفتند و ۀ چه ابرهای تیراینک آرزومند و امیدوار است؛ چناننور پرسه زده، 

امید، نور، روشن، مهربانی و ۀ روشن کامیابی آشکار شد، از او به مهربانی یاد آرند. واژ
نتیجه اکنون در آسمان زندگی ابرهای تیره و روشن و سپیدند؛ البته با شرط؛ درسحر همگی 

 آید.سفر کنند، نور و روشنی می «اگر»سیاه حاکمند که 
را در اشعارمصدق دارد و این تقابل سیاه و بعد از رنگ سیاه، سفید بیشترین فراوانی 

 بیند. وی معناداراست. شاعر سپیدی را می شناسد و سیاهی را می سفید در اشعار 
حال هر اثر هنری و هرزیرا به» ؛شودمطرح می «ادبیات متعهد»ۀ لئاینجاست که مس

دترین مجر فعالیت ذهنی شاعر از نمودهای گوناگون خارجی جدا نیست و به همین دلیل
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« غیر شاعرانه نیز با خود همراه دارد.و  اشعار هم همواره چیزی غیر مجرد
 .(14:6311)ابومحبوب،

شعر باشد: انسان، سیاست، جامعه، اخالق، طبیعت، دین، ۀ چیزی ممکن است انگیزهر
یابد و از آن مایه انسانی ارتباط میۀ گونه تجرببا هرهمین جاست که شعر  عشق و... و

  تی ادراک شرع. اریک نیوتن می گوید:گیرد؛ حمی
دن از هنرها همانا ربکردن و لذتآدمی نیست و درکۀ هنر، چیزی جز بیان تجرب

ۀ های بر هم انباشتتجربهۀ توانایی تماشگر است به مرتبط ساختن اثر هنری با ذخیر
تر تنگاش تجربهۀ واکنش تماشاگر در برابر اثر هنری به همان نسبت که دامن اش...شخصی

 .(11تر یا محدود تر است )همان:باشد، ضعیف
و فراوانی  هارنگسیاسی حاکم برآن زمان و توجه به  -نتیجه بررسی بستر اجتماعیدر

های سی و های روحی شاعر راهگشاست. در دههآنها در آشکارکردن ذهن و دغدغه
مهمترین این  های گوناگونی در شعر معاصر رخ داد. یکی ازها و جریانچهل، گرایش

جریانها، جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نوی حماسی و اجتماعی است که شاعران در 
دارند و ای توجه عمدهردم های ماین جریان به مسائل سیاسی، اجتماعی، مشکالت و آرمان

نوعی درک و دریافت فکری و فلسفی برخوردارند. ۀ شاعران این دوره از پشتوانمعموالً 
ماعی، مکتب سمبولیسم اروپایی های مهم جریان شعری سمبولیسم اجتستگاهیکی از خا

 .(613: 6311پورچافی،ر.ک: حسین) است
، دادهدستاثر آندره الالند از سمبول به «قاموس فنی و اعتقادی فلسفه»از تعاریفی که 

ا غیر ای طبیعی( چیزی غایب یمحسوس که )با رابطهۀ هر نشان» این تعریف قابل توجه است:
 .(231:6311حسینی،)سید« قابل مشاهده را متذکر شود.

  گوید:سمبولیسم اقوام اولیه چنین میۀ بارهگل در
پهلوست. انسان  در اولین برخورد با یک سمبول از مبهم و چندسمبول بنا به طبیعتش اساساً 

، در میان پرسد که آیا این واقعا سمبول است یا نه؟ بعد به فرض اینکه چنین باشدخود می
تواند داشته باشد، آن معنی که حقیقتاً متعلق به آن است، معانی مختلفی که سمبول میۀ هم

هگل،  بین نشانه و مدلول ممکن است بسیار دور باشد. )ۀ کدام است؟ بنابراین، اغلب رابط
 ( 231:6311نقل از سیدحسینی، 

عهد در هنر را یک اصل تۀ لئشاعر این دوره برای خود تعهد و رسالت قائل است و مس
زیبایی و هنری که نفعی از آن، جهت بهروزی مردم و »داند. از نظر آنها م و الزم میمسلّ

بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی حاصل نشود و همچون سالحی بر ضد ستمگران به کار 
 .(51: 6316)پورنامداریان،.« ارزش و بیهوده استنرود، هنری بی
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وی هم رفته مصدق شاعری سیاسی و اجتماعی است که ر»مصدق نیز چنین است، 
جهت تعهد ؛ ازایناستایران و آزادی و عشق در شعرش همه جا اثر گذاشته ۀهمواره دغدغ

« آورد.شمارگرا بهشاعران ملیتۀ توان او را جزو دستاو ملی است و می
 .(11:6311)ابومحبوب،

عر یک انسان است و بیان هر شاعری شعرهایی هم برای خودش و دلش دارد. شا 
گوید، هم از همسر ارتباط دارد. مصدق هم از خودش می احساس او، به احساس نوع بشر 

ۀ اینها نیز مسائل انسان عه و مردم، هم از انسان و... همو فرزندانش، هم از عشق، هم از جام
وجود  توجه به تمام اینها معیار واحدی در رنگ فضای شعری شاعر. با(12)همان: هستند

ها، مطلوب و معشوقش را سپید و ها، زیباییخوبی ،دارد. شاعر در هر محتوایی سخن گفته
ه، فضای شعر به تیرگی و جا نامرادی و فراق دیدی شاد وصف کرده است و هرهارنگبا 

که گریز از آنجااست؛ گراید و با این دو رنگ تقابل نیک و بد را ایجاد کردهسیاهی می
در دفاتر  هارنگگذر است از مراد به نامردی و از نامردی به مراد، غالب ناگزیر زندگی، 

، رنگ هارنگاین دو گویی سایر  گردد و در بسامد باالیاش حول سیاه و سپید میشعری
 بازند.می

دوم قرار دارد که از میان اینها نور، ۀ بار، در مرتب 565بعد از سیاه، رنگ سپید با فراوانی 
سپس صبح و مشتقات آن مقدار قابل توجهی را به خود اختصاص داده  روشنی و فروغ،

شده اند که مجدد القای  است و البته مقدار کمی از اینها با ادات نفی و یا توصیفاتی همراه
 کنند مانند: سیاهی می

 (51:6136)مصدق،.« نه در روزش امیدی بود/ نه شامش را سحرگاه سپیدی بود»
 ( 51)همان:.« های نور را در جام خاک خسته می نوشیدزمان/ ته مانده» و یا:
 (311)همان:.« عشقنور و   اینک منم گسسته ز خورشید» دیگر:ۀ نمون

شود که بیشتر آنها در تقابل کاربرد سپیدی در اشعار آورده می هایی ازدر ادامه نمونه 
 ناامیدی آمده و امیدوارانه است: 

 ( 41همان:) «که چون صبح بهاری دلکش و زیباست... نوید ما/ امید ماست/ امید ماست/»
گیر بندد و سپیدی جاییا توصیف روزهای مراد و نیکویی است که سیاهی رخت می

 شود:می
.« خاستمیهان از خواب برشعاع مهر از خاور/ نوید صبحدم می داد/ شب تیره سفر می کرد/ ج»

 (41)همان:
 و از این قبیل است: 

 (41)همان:« .ود از آن ناورد/ نسیم صبح می آوردپیام فتح را با خ»
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در آبی، خاکستری، سیاه توصیفاتی که از معشوق ارائه می شود، روشن و سپید است و 
 «نورۀ که پرستو پر می شوید در چشم»گردد؛ گویی فضای شعر با توصیف معشوق درخشان می

 این زمره است: ( بند زیر از15)همان:
را می بیند/ از گریبان تو صبح صادق/ می گشاید پر و بال/ تو گل سرخ منی/  دیده در آینه ی صبح تو»

 (15)همان:.« تریتو گل یاسمنی/ تو چنان شبنم پاک سحری؟/ نه/ از آن پاک
یبان معشوق که به ای که معشوق در آن نمایان است، سپیدی گرتشبیه صبح به آینه

سپیدی و درخشندگی ۀ یادآرندبههمگی  ،پاکۀ ماند و گل یاسمن و واژصبح صادق می
 هستند.

، توصیف طلوع صبح ۀبندی مدام تکرار می شود. در ادام« در رهگذار باد» در دفتر
سیاه و  کد، اکنونِکند و این تکرار مؤنور را طلب میشاعر از بین بردن سیاهی و زایش 

 نورخواهی را تصویر می کند.
ریخت/ گفتم:/ برخیز و خواب را..../ برخیز و میروها/ فبلندترین کوه ۀسیماب صبحگاهی/ از قل»

دیدم نسیم صبح/ این قیرگونه » ( و در جایی از زوال شب می گوید:11)همان:« روشنی آفتاب را...
ۀ سحری شب/ ما را به سوی صبح/ سوی سپید» ( و یا:663)همان:« .گیسوی شب را/ سپید می سازد

 (651)همان:« .بردمی
 ؛یفات شاعر از معشوق و خاطرات او مثل همیشه روشن استدر این دفتر نیز توص

 چنانچه در بند:
 »های سیب/ ایثار سادگی است...های محبت/ مثل شکوفهباغدر کوچه آواز مهربانی تو با من/»

 (566همان:)
 (562)همان:.« دماوندۀ های قلفتر/ از برای پاک»و از این قبیل است توصیفات زیر: 

تو درخشید/ از ۀ تو در آن شب سیاه/ شاید بشارت از دم صبح سپید بود/ وقتی طلیعباری طلوع پاک »
 (551)همان:.« صبح امید بود دم که این طلوع/ زیباترین سپیدۀم/ دیپشت کوهسار توهّ

قبل رو به روشنی دارند؛ مخصوصاً ۀ به نسبت سه مجموع هارنگ «هااز جدایی»در دفتر 
 کند مانند:او را به چیزهایی روشن تشبیه می  گوید ومیدر زمانی که شاعر از معشوقش 

 (513)همان:.« بهارانی/ تو روح بارانیۀ باران نونوشین کوهسارانی/ تو مثل قطر ۀتو مثل چشم»
 (311)همان:.« تو پاک مثل پرستو» و یا:

 (511)همان:.« تو عطر بودی و نور/ تو نور بودی و عطرگریز و رنگ خیال»
 (516)همان:« .ها/ سپیده چون تو گل تارک بهاران بودو من و یاد با تو بودن سپیده بود»ونیز 

 کند:در بندی دیگر معشوق را چنین توصیف می
تو مثل خورشیدی/ که شرق شب زده را غرق نور خواهی کرد/ تو مثل معجزه در وقت یأس و »

 (311همان:) .«نومیدی/ ظهور خواهی کرد
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 گوید:چنین  -شته استه برای همسرش الله نوک-در آخرین شعر از این دفتر  
رو به صبحدم باز است/ چو آفتاب درخشان چه ۀ ز شب هراس مدار این هنوز آغاز است/ بیا که پنجر»

 (315)همان:« .خوش درخشیدی/ طلوع پاک تو در شب قرین اعجاز است
 ها.خواهی شاعر است در دل سیاهیو این همان سپیدبینی، سپیدشناسی و سپید

زخم  اشرنگ سپید کم و رنگ غالب سیاه است و درون سینه« های صبوریسال»ر د
گردد و می گوید که مرگ حال منکر سیاهی میکاهد بااینست که او را مدام میایکهنه

گردد و محبوبش را ظاهر می  -رنگگرچه کم -اش هیخواکند و سپیدنور را باور نمی
نور ۀ تو سرچشم» گوید:( و در توصیفش چنین می313ن:)هما داندسان خدایان ستودنی میبه

 (436)همان:.« مهر پگاهی/ نسیم خوش صبحگاهی/ تو نوری/ تو شعری/ تو شوری
« فروغ روی تو سازد دل مرا روشن.» گوید:اش میبارهگونه است که درو معشوق آن

 (411)همان:
/ و تیرگی و تاری و ظلمت/ از آن نور/ نقش سرور بود» کند:و در جایی نور را چنین وصف می

 (225)همان:.« نور، دور بود
گرفته بود ز دانستن/ شایستن از برای بودن و بایستن/ وز ملتقای  تآن نور بود توانستن/ نشأ» و یا

 (223)همان: «.ظلمت و بیداد/ وز بطن نیستی/ هستی نور گوهر خود را بروز داد
در این دفتر  منتشر شد. «شیر سرخ»آخرین مجموعه ی شعر مصدق یعنی 6311در سال 

 گردد:هایی پراکنده از این دفتر ذکر می ند. بنداعناصر سپید بیش از سیاه
 ای آفتاب حسن ز فیض حضور تو/ تابان شود دل من و روشنگر آینه»

 (111)همان:« ...هر صبح برکشی چو سر از خواب، دست چرخ/ گیرد به پیش چهر تو از خاور آینه.
 های تابان، روشنگر، صبح، آینه و... القای سپیدی و درخشندگی دارند.ژهدر اینجا وا

« با نور شمع باید/ از سطرهای سربی واژه گذر کنم/ بر بستر سپیدی کاغذ سفر کنم.» و یا:
 بندد.وشن در ذهن نقش میسپیدی آمده است و فضایی رۀ که واژ ،(116)همان:

ی شعر مصدق قرار هارنگ سومده ی ردر 621بعد از سپید، رنگ زرد با فراوانی 
گر رنگ هستند و نه نام رنگ. از قبیل طالیی، زر و تداعیۀ گیرد که اکثر آنها واژیم

 مشتقات آن؛ خورشید، آتش، قناری، سمند و... 
به صورت روشنی آید و اثر آن میشمارترین رنگ بهرنگ زرد در این آزمایش روشن»

ر و سنگین تر از رنگ زرد ظاهر شود؛ چون قرمز به صورت غلیظ تو شادمانی ظاهر می
کنندگی بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر چون رنگ گردد، از قدرت تحریکمی

تر و غلظت کمتری در مقایسه با رنگ قرمز دارد؛ لذا به جای اینکه محرک باشد زرد سبک
 بیشتر جنبه ی تلقینی دارد.
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درخشان و شادمانی ند از: روشنی، بازتاب، کیفیت صفات اصلی رنگ زرد عبارت
« گرفتتن یا تسکین خاطر است.طلبی بالمانع، سهلگذر آن. زرد نمایانگر توسعهزود

 .(11:6311)لوشر،
 گردد:یک نمونه ذکر می  از هر دفتر شعر مصدق در ادامه

وران شور و کوبد/ به سوی روزگار کودکی/ دمیان خواب و بیداری/ سمند خاطراتم پای می»
 ( 51)همان:.« هاها/ خوشا آن روزگار کامرانیشادمانی

، زرد رنگ روشنی هارنگکه خاطرات در آن به سمند تشبیه شده است. در روانشناسی 
ر.ک: )ظار خوشبختی بزرگ داشتن است رهایی و انتۀ و شادمانی است. نشان

گونه که ؛ همانمعناستدارای و تشبیه خاطرات کودکی به عنصری زرد،  (11:6311لوشر،
 در توصیفش ذکر گشته است.« خوشا»در ادامه ی شعر واژه ی 

 (11:6316)مصدق،.« از درون قفس سرد رها می کردیم  ما قناری ها را/»
گر زرد است و شاعر قناری درون قفس را آزاد می کند که به نوعی امید قناری تداعی

و ترقی وی چیزهای تازه، تحول لو، به سزرد نشانگر پیشرفت به ج»به سعادت است؛ زیرا 
 دارد.میو شاعر موانع را بر (16:6311)لوشر،« است
 (615:6316مصدق،) «نامعلوم.ۀ برد/ ما را به سوی خلسرنگ میرسید و ماه/ زرد و پریدهشب می»
من پلک غرق ۀ آفتاب دعوت کرد/ ز روی دیدۀ درون سینه دلم در میان شعله نشست/ مرا به وسوس»

 (316)همان:.« واب گشود/ کسی که پنجره را/ رو به آفتاب گشودخ
کنند و در سطر آخر گویی درخشش آفتاب میالقا  را در این بند شعله و آفتاب زردی

 زاید.آورد و خواب از دیده می گیرد و نور میبه اتاق هجوم می
در  عنصر سرخ 644بسامد در اشعار مصدق قرمز است. در مجموع چهارمین رنگ پر

 .سهم قابل توجهی دارند «گل»و« خون»اشعار حمید مصدق وجود دارد که از این میان 
کند، فشار بردن انرژی است. نبض را سریع میکارنشانگر یک شرایط جسمانی به»قرمز

کند. قرمز بیانگر نیروی حیاتی، فعالیت عصبی و برد و تنفس را بیشتر میخون را باال می
دارد. قرمز در خود نهفته های میل و اشتیاق را ی آرزو و تمام شکللذا معنا ؛غددی بوده

 نشانگرآرزوی شدید برای ،ابییعنی لزوم به دست آوردن نتایج مورد نظر و کسب کامی
: 6311)لوشر،« ود دارند.چیزهایی است که شدت زندگی و کمال تجربه را در پوشش خ

شود. رنگی بسیار وشن نمیرآسانی تاریک و درخشد و بهشدت میقرمز به. (11
ل حیات و زندگی است وآید. این رنگ سمبمیاست و به حاالت مختلف درپذیر انعطاف

هیجان و شورش ۀ کنندو عامل مؤثری در سازندگی و تشدید رویش گیاهان بوده و بیان
از مبارزه  شدهاست. قرمز عالمت جهان متالطم، جنگ و شیاطین بوده است و نشانی تثبیت

 .(564: 6312ایتن، ر.ک: )قالب و شورش دارد و ان
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.« گروهی عزمشان راسخ/ که اکنون جنگ باید کرد/ به خون اهرمن شمشیر را گلرنگ باید کرد»
 (32: 6316)مصدق، 

« ؟گندم چقدر شیرین بود؟/ و سیب سرخ وسوسه حوا را/ در دامن فریب چرا فکند آه ای پدر مگر/»
 (662)همان:

ی میان باغ شکفت/ به دست خصم تبهکار اگرچه پر پر شد/ به ما نوید بهاران ببین، ببین/ گل سرخ»
 (321)همان:.« آشفت دیگری را داد/ و خصم را

بار در وضعیت پنجم قرار می گیرد. برگ و 656بعد از رنگ قرمز، رنگ سبز با فراوانی 
ل به ای از آن را شامل می شود. الزم به ذکر است که در جدول جنگبهار بخش عمده

که این واژه به تنهایی سبزی را به ذهن متبادر رفته است؛ چرا القاگر سبز به کار ۀعنوان واژ
رساند و کند؛ اما در بافت اشعار مصدق اغلب انبوهی و صالبت و یا عطرآگینی را میمی

 .معنایی آن سبزی مد نظر نیستۀ درالی
در آزمایش رنگ، نشانگر وجود ای از رنگ آبی نیز دارد و رنگ سبز در این آزمایش رگه

این رنگ دارای صفات روحی ۀ کننداست. انتخاب« پذیراضطراب انعطاف»شرایط روحی 
لذا سبز مایل به آبی نمایانگر عزم راسخ،  ؛اراده در انجام کار، پشتکار و استقامت است

ده و باشد. در ضمن از ثبات عقیپایداری و مهمتر از همه مقاومت در برابر تغییرات می
خودآگاهی نیز حکایت کرده و ارزش زیادی را برای خود شخص در تمام شکلهای تعلق و 

ت و احترام به خود را آید که امنیّشود؛ زیرا تعلق، عاملی به شمار میاظهار وجود قایل می
 (13:6311کند. )لوشر:بیشتر می

 (51: 6316دق، )مص« .نشسته در میان جنگل گیسوی مشکین فام  غبار راه سال و ماه/»
 (21)همان: «گیسوان تو شب بی پایان/ جنگل عطر آلود.» و یا:

 (412)همان:« ؟در تو چرا صالبت جنگل نمانده است»
 سبز و سبزآفرین توصیف کرده است: ی، خاکستری، سیاه، معشوق راآبۀ در قصید

« تمنایم را.دریای خیال/ پلک بگشا که به چشمان تو دریابم باز/ مزرع سبز سبزی چشم تو/ »
 (13)همان:

 سبز قرین شده است.ۀ کند که خود با واژباغ القای سبزی میۀ و در بند زیر واژ
                                                                           (654)همان:.« بیارامدرنگ/ ر حریری رویای سبزدر بست خبر از من/بی  بگذار باغ/»

القاگر ۀ واژ 21مجموع گونه که دراینبه ؛ای استسبز، بسامد با رنگ قهوهبعد از رنگ 
کدام ای در تمام اشعار مصدق وجود دارد. الزم به ذکر است که نام این رنگ در هیچقهوه

 از دفترهای مصدق  نیامده است. 
ارادی شده است. خصلت شور زندگی بیتیرهقرمز  -ای این آزمایش یک زردرنگ قهوه

گردد و به و سردتر شده و مالیم تر می شده، کاهش یافتهگ قرمز از طریق این زمینه تیرهرن
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خالق وسیعی را که نیروی ۀ ای انگیزلذا رنگ قهوه ؛شودمی« در هم شکسته»نقاشان ۀ گفت
دهد. شور زندگی فاقد قدرت تأثر فعال بوده و به گونه ای دست میاز فعال رنگ قرمز است،

 (12:6311نده )غیرفعال( و حسی است. )لوشر،انفعالی، پذیر
 گردد:هایی از آن ذکر مینمونه 
.« جاکشان/ همچنان اسبی بگسسته عنان/ سم فروکوبان بر خاک گذشتی همهباد کولی تو چرا زوزه»

 (11)همان:
 آلود و حاصل پراکندگی خاک توسط باد است.که تصویر در این بند غبار

برگ و ای/ بینوازش یک سنگ رهگذر/ تنها نشسته یب را/ محروم ازدیدم در آن کویر درختی غر»
 (651)همان:.« باران/ در آرزوی آبۀ بار زیر نفسهای آفتاب/ در التهاب/ در انتظار قطر

 (513)همان:« .درخت خشک کویرم که برگ و بارم نیست/ امید بارش باران نوبهارم نیست»
 در اشعار شاملو هارنگ.بسامد وتحلیل 2-2

. شعرای وابسته به مکتب 5.شعرای متعهد 6شوند: شعرای زمان شاملو به دو گروه تقسیم می
 .هنر برای هنر

دانند که نباید طور که ذکر گردید شاعران گروه اول خود را زبان گویای جامعه میهمان
 غیر انسانی که در جامعه رخ می دهد سکوت کنند و واکنش در برابر آنۀ در برابر هر واقع

جدا از زندگی مردم نیست گی آنها نتیجه زنددر ،شمارندمیرسالت اصلی خود بررا 
 .(51:6316ر.ک: رحیمی،)
زندگی حضور دائم دارد و به همین جهت نبض شعرهای او با نبض ۀ شاملو در قلب معرک»

یک درگیری وسیع با  زند و شعر او صدای ضربه های یک زندگی اجتماعی واجتماع می
 .(13:6314)پورنامداریان،« ت.رویداد هاس

اند/ نه ای به جنگل خلقۀ خلق است/ زیرا که شاعران/ خود شاخهامروز شعر حرب»او عقیده دارد: 
ک خلق/ او با دهان مردم با دردهای مشتر بیگانه نیست شاعر امروز/ یاسمن و سنبل و گلخانه و فالن.../

 (645:6312)شاملو، «یش/ پیوند می زند.زند/ درد و امید مردم را با استخوان خولبخند می
آثار من اتوبیوگرافی کاملی است. من به این »آثارش چنین گفته است:  ۀو خود او دربار

« هایی در زندگی نیست؛ بلکه یک سره خود زندگی است.حقیقت معتقدم که شعر برداشت
 .(51:6316)رحیمی،

سرایش ۀ اول، دورۀ دور :شود ر شاملو از نظر محتوا به سه دوره ی مجزا تقسیم میشع
ها و احساس، هوای تازه و نامه، آهنقطعهای سیاسی اوست که مجموعه -اشعار اجتماعی

آورد ه مفاهیم عاشقانه و غنایی روی میدوم، شاعر بۀ در دور ؛با این رویکرد است باغ آینه
آیدا در ای هگیرند. مجموعهمیاهمیت قرار دومۀ در درجسرایی گرایی و سیاسیو جامعه

ققنوس سوم با انتشار ۀ از این دوره است. شاعر در دور آینه و آیدا: درخت، خنجر و خاطره
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به شعر فلسفی  در باران، مرثیه های خاک، شکفتن در مه، ابراهیم در آتش و دشنه در دیس
اعی سیاسی است و هم مفاهیم غنایی و فکری روی می آورد که هم دارای مفاهیم اجتم

 .(523:6311پورچافی،ین ر.ک:  حس)
در شعر شاملو نیز مانند مصدق، شب و صبح به دفعات تکرار شده است و بسامد باالیی 

از ای آمیختهدارد. همین بسامد منجر می شود فضای رنگی غالب اشعار شاملو مانند مصدق، 
 سیاهی. ۀسیاه و سپید باشد و البته با غلب

وسیعی ۀ که هم بر خود و هم بر دایرارد؛ چرای است که معنای نمادین دسیاه اسم مفهوم
تواند جانشین آن شود؛ مانند: ظلم، جهل، استبداد، که می از معانی ضمنی داللت می کند

عدالتی ( و شاملو نیز از این رنگ برای نمایش بی611:6314سالجقه،ر.ک: ) غفلت و...
 کند.روزی استفاده میو تیره جامعه و بدبختی

حاکم است که او  اشاعتراض دارد. فضایی تیره بر روح او و جامعه او به وضع موجود
یک ۀ کنندنابسامان شاعر است و بیان روح آشفته و ۀطلبد. این رنگ نشانرا به مبارزه می

خواهد اضطراب حاکم بر ذهن و کند. او میآن دست و پنجه نرم میاضطراب که شاعر با 
 ،ت روحی و درونی خود استاع یا حتی وضعیّبار اجتمتروحش را که ناشی از وضع رقّ

 گوید: چنان که در مرغ دریا می؛ (4:6316محسنی،)ر.ک:  جبران کند
آهنگ شب به گوش من آید؛ لیک/ در ظلمت عبوس لطیف شب/ من در پی نوای گمی »

 (53:6312)شاملو،.«هستم
( و 641:6312شاملو،) «او قصه می کند/ به شب/ از صبح دلپذیر»و شعر را چنین می داند که: 

نتیجه رسالت خود را در ؛ در(641)همان: «او رو به طالع صبح، چشمان خفته را/ بیدار می کند»
داند و به آن چشم دارد و این شعری که زندگی است در دل سیاهی ها، فریاد سپیدی ها می

دش های سپییایی خوابخواهد به سردار رؤو هویداست و میی اهای شعرفضا در مجموعه
 خواهد:نتیجه با تکرار از او چنین میربرسد؛ د

( و 311)همان:.« مرا به پیش خودت ببر /سردار رویایی خوابهای سپید من مرا به پیش خودت ببر/»
 کند.تکرار می «غزل بزرگ»این خواسته را در سراسر 

ار شاملوست. البته این رنگ حتی یکب شعر بسامدای رنگ پربعد از سیاه و سفید، قهوه
های القاگر آن از قبیل: خاک، کویر، بیابان و هم در اشعار شاملو به کار نرفته است؛ اما واژه

گیری گیرند و از آنجا که بهرهکوزه، این رنگ را از نظر بسامد بعد از سپید و سیاه قرارمی
ز اشعار و تحلیلشان حائ وجود آنها در مجموعۀ گیرد،ها از ناخودآگاه سرچشمه میاز واژه

 اهمیت است.
این رنگ در وضعیت سوم در آزمایش لوشر حاکی از این است که فرد از شرایط 

کند و نشان از نیاز فرد به امنیت بیشتر و یک موجود ناراحت است و احساس ناامنی می
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ر.ک: )میل کند، دارد تر و یا شرایطی که فشار جسمانی کمتری به او تحمحیط با محبت
 .(611:6311لوشر،

ای درست در هوهرنگ ق آید، غالباًبه امنیت در آینده در فردی پدید کمترین امید وقتی
خانمان و آواره در جنگ جهانی دوم گیرد و این مورد در میان افراد بیردیف اول قرار می

مشاهده شده است و از نیاز افراد به جا و مکانی که در آن احساس امنیت کنند و از آسایش 
امنی، بیماری، یک محیط ند، حکایت دارد. در وضعیت نار شورداو راحتی خیال برخو

نگ در تضاد و یا وجود مشکالتی که شخص خود را قادر به مقابله با آنها نمی بیند این ر
 در شبانه آمده است: ،(11)همان:گیرد نیمه های اول قرار می

م/ از بذر خاک خشک رنج نوری بروید/ در شکاف پنجره/ چون تلخی لبخندۀ حزنی/ بازشو/ تا شاخۀ»
 (611:6312)شاملو، .«تالش من

چهارمین رنگ پربسامد در اشعار شاملو قرمز است و معنی غیر حقیقی آن بیشتر مد نظر 
شاعر است. قرمز در آزمایش لوشر نشان از داشتن آرزوهای بسیار، شور و شوق زندگی و 

گوید، از عدم امنیت در دی میبیند، از سپیر و قدرت اراده است. شاعر سیاهی را میتهوّ
است، پر شکوه و  صدای مبارزی»رنج است و حال به مبارزات اجتماعی خود امیدوار. او

« دهد.ریزد و خون میکند. خون میخواند و آتش میکوبد، سرود میهیبت، بر طبل می
 (613:6314)صدیقی،

افیه اش/ و چه بسیار/ که دفتر شعر زندگی او/ با قافیه ی خونش/ و زندگی شعر من/ با خون ق»و شعر 
 (11:6312)شاملو، .»زندگی شان را/ با کفن سرخ یک خون شیرازه بستند

گرفتن شاملو است. در آزمایش لوشر قرار رنگ زرد پنجمین رنگ پربسامد در اشعار
خود پایبند است و امیدها و آمالش  ان از این دارد که فرد به عقیدۀزرد در این جایگاه، نش

( و البته 615:6311لوشر،ر.ک: ) ت قلب داردی نیاز به دلگرمی و قوّول ،داندبینانه میاقعرا و
یشتر در امیدی بیشتر باشد، این رنگ بفرد در مسیر ناامیدی قرار دارد؛ چراکه هرچه میزان نا

این رنگ از لحاظ معنایی فضایی ( در اشعار شاملو 15)همان:گیرد ردیف آخر  قرار می
 از طرفی به ضعف و بیماری اشاره دارد و از طرفی به روشنی و فروغ: سازد؛گانه میدو

بگذار این چنین بشناسد مرد/ در روزگار ما/ آهنگ و رنگ را/ زیبایی و شکوه و فریبندگی را/ »
.« های زرد توهای زرد تو می باید جوید، برادرم/ در گونهزندگی را/ حال آنکه رنگ را/ در گونه

 (51:6312)شاملو،
د از دست خویش ت افسون نکند/ بر چشم های خو شم زرد خورشید اندر/ نظر نکنی/ کهنگر/ تا به چ»

 (116)همان:« ...آسمان را سایبانی کن نظارۀ
ز این بسامد بعدی شاملو است. انتخاب رنگ سبز در وضعیت اول نشان اسبز، رنگ پر

است. چنین شخصی نیاز به  گذاردن در محیط پیرامون خویشدارد که فرد مایل به تأثیر
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و فردی که  در برابر مخالفت و ایستادگی داردشدن و داشتن راه و رسم خاص خود شناخته
کند نیز خواستار همان چیزهاست؛ اما بر اثر آن را در وضعیت ششم به بعد انتخاب می

 .(12:6311لوشر،ر.ک: )عیف گردیده است مقاومتی که با آن مواجه شده، ض
دادن بیشتر در معنای نمادین و برای نشان»های دیگر در اشعار شاملو رنگهمانند  سبز

است. شاملو مبارزان جوانی را که سرود رفتهکارطلبی و تغییر وضعیت موجود بهروح مبارزه
خواهی بیند که در راه عدالتای میهای سبز و نورسیدهچون سنبلهاند، همطلبی سر دادهحق

« کنند.هاست تحقیر می، دروگر را که خواستار نابودی آنآن سرود بر لب دارند و با
 (1:6316)محسنی،

اند/ که دروگر/ از انگیز خواندههای سبز/ در آستان درو سرودی چنان دلای برادران/ این سنبله»
 (415:6312)شاملو،« .حقارت خویش لب به تحسر گزیده است

گرفتن آن در طرد این رنگ و قرارایش لوشر رنگ آبی بعد از سبز قرار دارد. در آزم
کند و داری میشدگی خودفرد از آرامش یا تسلیم های آخر، نشان از این دارد کهوضعیت

سازد. یک وضعیت برای فرد متوقف می فعالیت، خستگی و افسردگی را موقتاًۀ با ادام
خشنودی بیند. این وضعیت موجب ناادر به تغییر آن نمیبخش نیست؛ ولی خود را قرضایت

 .(611:6311لوشر،ر.ک: ) شودهمراه با بی قراری می
ثیر این رنگ از یک تأۀ دیشیدن دربارآرامش کامل است. انۀ دهندنشان»رنگ آبی 

ت. فشار خون، نبض و تنفس کاهش بخش بر سیستم اعصاب مرکزی برخوردار اسآرام
ود زنده فعالیت جدید نیروی موجمحافظ برای تهای خودکه مکانیسمحالییابد؛ درمی
که در هنگام طوریدهد؛ بهمش و تجدید قوا تطبیق مینمایند. بدن انسان خود را با آرامی

 (11)همان:« شود.خستگی نیاز به این رنگ بیشتر می بیماری و
مادی از ثبات در زندگی ماست؛ آبی به دلیل ارتباطش با آب و آسمان، به عنوان ن

افتد. به همین دلیل رنگی گاه نمیشود و آسمان هیچنمیدید وقت ناپکه اقیانوس هیچچرا
آورد. با دیدن رنگ آبی، مغز شود و آرامش به بار میقابل اعتماد و مورد تعهد شناخته می

بخش هستند؛ به همین دلیل در کند که آرامهای شیمیایی ارسال مییک سری سیگنال
از این رنگ  -در آنها وجود داردکه اضطراب -بسیاری از بیمارستانها و مکانهای دیگر

 (43: 6312آیزمن، ر.ک: )شود تا آرامش به بار آورد اده میاستف
شاملو در اشعار خود رنگ آبی را بیشتر در معنای آرامش به کار برده و معنویت و »

بیند و سرخ و پر شور عشق را آبی میۀ که چهرسکون این رنگ مورد توجه اوست؛ آنجا
 (66:6316)محسنی،.« گرددی میبه دنبال آرامش آب

تسکینی/ بر حضور وهن/ و دنج رهایی/  ات پیدا نیست.../ غبار تیرۀآبی آی عشق/ آی عشق/ چهرۀ »
 (131:6312)شاملو،  «برگچه/ بر ارغوان... ور/ سیاهی بر آرامش آبی/ و سبزۀ برگریز حض
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ه خاکستری را شاملو دارد. شخصی ک هشتم را درشعر خاکستری از لحاظ بسامد، رتبۀ
خود قرار دهد ۀ چیز را در پوشش ارادکند، مایل است که هردر وضعیت هشتم انتخاب می

امون او روی چیزی که در پیرکردن در هرکند که از حق کاملی برای شرکتو احساس می
اشعار ۀ های شاملو درباربا گفته ( و این دقیقا12:6311ًلوشر،ر.ک: )دهد برخوردار است می

س و امید، عشق شعر او سرگذشت مهر و کین، یأ»طبق است که شعر زندگی است. خود من
ام این عواطف اجتماع است و اما محور تم ت، درد و دریغ و حمله و گریز است،و نفر

 .(13:6314)پور نامداریان،« مردمش.
کامالً خاکستری در آزمایش لوشر نه دارای رنگ است؛ نه تیره است و نه روشن؛ بلکه »

نه ذهنی است؛ نه عینی؛  د از هر محرک یا گرایش روانی است. خاکستری خنثی است؛آزا
بخش. خاکستری فاقد حیطه و قلمرو آفرین است و نه آرامو نه برونی؛ نه اضطراب نه درونی

این رنگ » .(14:6311)لوشر،« کس.رز است، مرزی مانند سرزمین هیچفقط یک م ،بوده
کاری به کار دیگران نداشتن است و دارای یک عنصر  عدم مشارک یاۀ دارای صفت ویژ

 .(12)همان:« کاری است.آشکار پنهان
این رنگ در اشعار شاملو بیشتر در معنی حقیقی آن به کار رفته است و به عنوان صفتی »

 (65:6316)محسنی،« بعد از غروب آفتاب.ۀ برای هوای گرفت
در  -از خون آفتاب بشسته-/ خاکستری قبای هوا را/ گویی به قله ازاکوه، اختران/ چون دختران گازر»

 (461:6312شاملو،) «نیل می زدند.
 احمد شاملو ها در آثارحمید مصدق ورنگ.تحلیل جفت2-3

طور که ذکر آن ند. همانهر دو شاعر در ابتدا سیاه و سفیدی پربسامد در اشعار هارنگ
ت، اما به دلیل بسامد باالی آن گذشت، سپید در روانشناسی رنگ لوشر لحاظ نگردیده اس

اسی گرفتن آن منجر به پیدایش نقصی بزرگ در فهم روانشندر اشعار هر دو شاعر، نادیده
 را در اشعار هارنگگردد و از طرفی حذف آنها اولویت رنگ در اشعار این دو شاعر می

رد، در تحلیل وجود ندا که سفید در روانشناسی رنگ لوشردهد؛ لذا با علم به اینتغییر می 
های رنگی شود؛ اما تغییری در اولویتآنها در جفت رنگ اول تنها تحلیل سیاه آورده می

 بینی آنها حاصل آید.تری بر مبنای لوشر از جهانشود تا تحلیل دقیقآنها داده نمی
ل خود و سیاه در انتخاب اول حاکی از آن است که فرد شرایط موجود را بر خالف می

ر.ک: )چیز در افکار او تأثیر بگذارد دهد که هیچمیبیند و اجازه نفرسا میبسیار طاقت
که در تحلیل اشعار بیان گردید، هر دو شاعر از وضعیت طور. همان(621:6311لوشر،

به عنوان _ اند و به همین دلیل غالب اشعارآن ها فضایی سیاه دارند و شبموجود ناراضی
 یابد.دو میای در شعر آن جایگاه ویژه _نماد
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است، لیکن در انتخاب چهارم  م حمید مصدق و احمد شاملو متفاوتانتخاب سو
قرمز که اولویت حمید مصدق است، در روانشناسی لوشر  -اند. جفت رنگ زردمشترک

بیند حوادث در مسیر که میقرار دارد. فرد از اینبی نشان از شخصیتی فعال، اجتماعی و
( و همین احساس او 611)همان:کند دهد، احساس ناکامی میروی میدلخواه او با کندی 

 بخش باشد. دارد تا روشنیها وا میها و سپیدیرا به بیان سیاهی
فرد  »قرمز است که در تحلیل آن آورده شده که -ایجفت رنگ دوم احمد شاملو قهوه

آن از تر است تا در روست و خواستار شرایطی راحتبدر پیشرفت خود با دشواری رو
 .(611)همان:« هرچیز مضطرب کننده اجتناب نماید.

کند که در مورد احساس می»قهوه ای است. -زوج رنگ سوم حمید مصدق سبز
لذا ناگزیر است که به  ؛آیدهای موجود کار چندانی از دست او بر نمیمشکالت و دشواری

رسالت شاعری خویش  ( در این بین611)همان:« بهترین طرز از شرایط موجود استفاده کند.
سعی در .« خیزندمیر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمن اگ»را به کار می بندد و با تکرار 

 تغییر اوضاع در جهتی سازنده و روشن دارد.
این رنگ در این ۀ کنندسبز برای احمد شاملو جفت سوم است که انتخاب -رنگ زرد 

با  ،کشدنگینی از مشکالت را به دوش میبار س»کند جایگاه در آزمایش لوشر احساس می
پذیری بودن و انعطافدارد و در تالش است با سازگارنمیاین حال دست از اهداف خود بر

در راستای اهداف خود به مردم  جاست که شاعر( و این613)همان:« ها غلبه کندبر دشواری
داند که ی دیگر میپیوندد و در شعری که زندگی است، موضوع شعر امروز را موضوعمی

 باید به جراحات شهر پیر دست ببردبا موضوع شعر شاعر پیشین متفاوت است و شاعر 
 .(641:6312شاملو،ر.ک: )

یک وضعیتی که مورد »آبی است. -آخرین زوج رنگ حمید مصدق خاکستری
 ،کند که قادر نیست آن وضعیت را تغییر دادهولی احساس می ،رضایت شخص نیست

که بدان نیاز دارد در خود پدید آورد؛ لذا در برابر شرایط موجود ایستادگی  احساس تعلقی
شدن از قراری چشمگیر و ضرورت رهاشود که حالت بیکند. این وضعیت موجب میمی

 آید.این وضعیت نیز در او به وجود می
قراری ( که این بی615:6311شر،)لو« قراری.طور خالصه: ناخشنودی همراه با بیهب

زبان شعر ۀ که سیمین بهبهانی دربارجاییر اشعارمصدق سایه گسترده است؛ تاطور دقیق دهب
« خوردمیچشمطلبی و تلقین ستیز بهدر کالم مصدق تشویش حق» گوید:او می

 .(611:6311)ابومحبوب،
قراری حالت ناشکیبایی و بینشان از »خاکستری است و -وج احمد شاملو آبیآخرین ز
کند که قادر به تسلط بر اوضاع نیست و در مورد یک وضعیت یا ساس میدارد. فرد اح
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 نماید.کند، پافشاری میکننده تلقی میکه آن را به عنوان یک مسئولیت ناامیدای رابطه
 .(611:6311)لوشر،« قرار و ناشکیباست.طور خالصه: براثر ناکامی، بیهب

 خیال دو شاعر ۀ.رنگ در الی3-0
ر شعر است. جوهر هن عاطفه نیز همچون صورت خیال، اند وحمل عاطفهتصاویر خیال م   

تصاویر  شناختی است تا مخاطب را به واکنش وادارد وزیبایی ۀهدف شاعر انتقال عاطف
تصرف در واقع این دخالت و در جهان واقع است. برد شاعر در طبیعت ودستۀ خیال نتیج

عاطفه در شعر  رنگ و .باشناختی استزیۀ شعری و عاطفۀ انتقال یک تجربآن به قصد 
ساز نیز با خورد، عناصر تصویرگونه که نوع تصویر با عاطفه گره میهمان تناسب دارند؛

 شاخصی مهم و پیچیده در بافت نازک خیال،ۀ گاناین سه اند؛نوع عاطفه وتصویر متناسب
 شناختی شعرند.ارزشمند در نقد زیبایی

یز رنگ دارند عاطفه ها ن ی القاگر رنگ،هامچون واژهدر شعر رنگ دارند؛ هعاطفه ها 
غم سیاه  نگری شاعر دارند.جهان اندیشه و در ژرفای خیال و هارنگو حکایت از چینش 

 شوق شاید رنگی قرمز دارد. ،امید سپید است ،است
تواند همان رنگ می گونۀاز جامع  وجه شبه و در تصاویر خیالی چون تشبیه واستعاره،

وجه  تر.تر وپنهانتفسیر رنگ را در شعر شاعر داشته باشد؛ البته کمی ژرف وکارکرد 
های بیانگر شبهگیرد؛ لذا بررسی وجهها از ناخودآگاه انسان سرچشمه میها وجامعشبه

 رنگ حائز اهمیت است.
در این مقاله به تناسب محدودیت بیان، ناچاریم بسیار گذرا به اهمیت رنگ در تصاویر 

 تجربه و پنهان عاطفه و وهای آنها از عالم پیچیده گریحکایت شاعر وۀ ساخترخیال ب
حمید « آبی، خاکستری، سیاه»برای این منظور، به بررسی دفتر شاعرچیزی بگوییم.  اندیشۀ

های طبق بررسی شاملو پرداختیم. «ها و احساسآهن»و  «قراری ماهانحدیث بی»مصدق و 
، سرخ و سبز و در شعر یاه، سپیدهایی با رنگ سه شبهبه عمل آمده در شعر مصدق، وج

مل در این منظر از برای تأ ی سیاه و سرخ و سپید دیده شد وهارنگهایی با شبهشاملو وجه
 ها با خوانندگان عزیز: تحلیل آن تفسیر و هایی را فقط یاد می کنیم.نمونه روانشناسی رنگ،

 -(21)همان:.« پایانگیسوان تو شب بی» -(21:6316)مصدق،.« در شبان غم تنهایی خویش»
پیچ تو راهی گیسوی پر  در شب من/ کاشکی پنجۀ» -(21)همان:.« موج دریای خیالشکن گیسوی تو/ »

از گریبان تو صبح صادق » -(15)همان:.« بینددیده در آینۀ صبح تو را می»  -(21)همان:.« جستمی
نان شبنم پاک سحری؟نه/ از منی/ تو گل یاسمنی/ تو چتو گل سرخ » -(15)همان:.« می گشاید پر و بال

.« سبزی چشم تو دریای خیال» -(15)همان:.« تو بهاری؟ نه...بهاران از توست تری/آن پاک
چه » -(14)همان:« کاود.سبزت/ همه بنیان وجودم را ویرانه کنان می سیل سیال نگاه» -(13)همان:

دست مرا/ مرغ آشیان تهی» -(11)همان:.« اکستر کردآتش عشق تو خ کسی باور کرد جنگل جان مرا/
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 «دست پر مهر مرا سرد و تهی بگذارد. آه مگذار که مرغان سپید دستت/ دستان تو پر می سازد.../
 (11همان:)

هی!/ شاعر/ »( 6312:53)شاملو،.« گرید به زیر چادر شب خسته/ دریا به مرگ بخت من، آهسته»
نما کند/ زان پیشتر که دندانکن لبان یار تو را خنده هر زمان/ لیخمها/ هی!/ سرخی، سرخی است/ لبها و ز

آید یکی جراحت خونین مرا به چشم/ کاندر ای ز لولو، بر گل انار/  بیند آن را/ چشم علیل تو/ چون رشته
های صدف خیابان باز اگر خنجر امید دشمن کوتاه نبود/ دندان»( 31)همان: .«میان آن/ پیداست استخوان

وار/ بیند ماهیکند هان؟/ دهان و لبی میدر من اما او/ چه می»( 45)همان: .«توانست/ شما را ببوسدهم می
در واپسین مجال سخن/ هر آنچه  زنم که مگرخود میهی بر»( 6153)همان:.« امان در کار/ و آوایی نهبی
ا، در لجه ی غریو خویش مدفون صدام؟/ نمی دانم/ این قدر هست که در آوار گفته باشم گفته توانستممی

نقش غلط »( 6151)همان:.« روغن چراغشای مغرور را ماند/ در انبارۀ پرام/ و این/ فرو مردن قبیلهشده
.« انعطافی محضیب ظلمات درون/ کوه نیستی/ خشکینۀ سیال ن/ هان/ اقیانوس نیستی تو/ جلوۀمخوا

( 6136)همان:.» جوشدکه از صافی های اعماق میل/ چرا سار زمزمه:/ زالاینک چشمه»( 6151)همان:
نارس  حیات من می نگرد/ تا از سبزینۀ نگران/ آن دو چشمان است، دور سوی آن سهیل که بر سیبستان»

 (6126)همان: «پنجمین/ آه سیاه را مانستی/ یکی آه سیاه را.»( 6126)همان:.« خویش/ سرخ برآید
 

 گیرینتیجه.3
که هر رنگ جدید، رنگ است؛ چرا نجش شخصیت در روانشناسییکی از معیارهای س     

نشانگر وضعیت روانی و جسمی او ثیر خاص روحی و جسمی را در فرد باقی گذاشته و تأ
ای است که در این مورد ارائه شده و این پژوهش بر . آزمایش لوشر جدیدترین نظریهاست

به اولویت انتخابی فرد  رنگ بنا این نظریه شکل گرفته است که در آن تفسیر ثابت هرۀ پای
های القاگر رنگ در مجموع اشعار حمید کند. با بررسی بسامد نام رنگ و واژهتغییر می

بسامدترین رنگ رنگی آنها مشخص گردید و سیاه پر هایمصدق و احمد شاملو اولویت
 آن دوره شاعر متعهد، بیان اجتماعی حاکم بر-توجه به وضعیت سیاسی. باشناخته شد

ها نپرداخته بیان سیاهی ها را جهت تغییر اوضاع، رسالت خود دیده و البته تنها بهسیاهی
ها و در کنار آن ز سیاه، سپید اولویت شاعر است، درنتیجه بیان سیاهیکه بعد ااست؛ چرا

آشنا تا سر حد توان خویش رسالتش را به انجام ست و شاعر دردسپیدی ها هدفمند بوده ا
گوید و ل نبسته از روزهای روشن گذشته میبا اینکه چشم از حقیقت و حاپس  .رساندمی

 شکیباست.قرار و ناها دارد و در این راه بیامید به بازگشت سپیدی
 

 هایاداشت
 در اشعار حمید مصدق هارنگ.فراوانی 6
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 سبز سرخ خاکستری آبی سفید سیاه نام دفتر
زر

 د

درفش 

 کاویان

)سیاه، 61

سیه، 

مشکین 

فام، 

 قیرگون(

6   
-)لعلگون5

 گلگون(
  

آبی، 

خاکستری، 

 سیاه

5 6 4 

1 

)خاکستر

-ی، سربی

 رنگ(

3 66  

در رهگذار 

 باد

)سیاه، 66

 قیرگون(
1 

)آبی، 2

نیلگون

) 

 3 1 3 

از جدایی 

ها)دفتر 

 نخست(

1 6    1  

از جدایی 

ها)عقاب 

 جور(

61 6   
)سرخ،گل3

 گون(
  

سالهای 

صبوری)چ

شمه ی 

 عشق(

4 3   5 5  

سالهای 

صبوری)ا

 شارات(

 5 3 2 )سربی( 6 6 6 1

  1 3 )سربی( 3  5 3 شیر سرخ

 2 31 56 61 61 61 24 مجموع
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 ها در اشعار شاملوفراوانی رنگ-

 نام دفتر
س

 یاه

قرم

 ز

س

 بز
 آبی زرد

خاکستر

 ی
 بنفش

س

 فید

قهوه 

 ای

آهن ها و 

 احساس
1 62 6 5   6 6  

  6    3 3 61  قطعنامه

  2 5  4 1 1 64 31 هوای تازه

      5 4 3 51 باغ آینه

ها و لحظه

 همیشه
4  5   6    

آیدا در 

 آینه
5 6 6   6  4  

آیدا: 

 ،درخت

خنجره و 

 خاطره

6 1 3       

ققنوس در 

 باران
 6 5 5      
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های مرثیه

 خاک
   6    6  

شکفتن 

 در مه
         

ابراهیم در 

 آتش
 5 4  5     

دشنه در 

 دیس
 5 5 3 2   6  

های ترانه

کوچک 

 غربت

 6 3 6    6  

مدایح 

 صلهبی
 6 3 3    6  

  5  6  4 5 2  در آستانه

حدیث 

قراری بی

 ماهان

 5 5 6    5  

 1 61 3 3 66 36 46 13 16 مجموع
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 .آرا قهرمان، تهران: فردوس و مجیدۀ دلترجم .یاؤیا و تعبیر رؤر(. 6316ست. )اپلی، ارن_ 
م، تهران: مترجم محمدحسین حلیمی، چاپ شانزدهکتاب رنگ. . (6312). جوهانز ایتن،_ 

 سازمان چاپ و انتشارات.
پ مزمه، چااهلل زروح :مترجم )پنتون(. هارنگروانشناسی کاربردی  (6312آیزمن، لئاتریس. )_ 

 .ششم، تهران: بیهق کتاب
 .فخراکیا ناشر: تهران دوم، چاپ. ارتباطات و رنگ(. 6315رضا. )حمید فرد،بختیاری_ 
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 .نوید صبح تهران: انتشارات چاپ اول، .سپیده دمان (. 6316رحیمی، هادی. )_ 
ل یاسین، چاپ دوم، تهران: محمدرضا آ :مترجم .هارنگروانشناسی  (.6313سادکا، دوی. )_ 

 هامون.
 حکایت. :نغمه صفاریان، تهران ۀترجم .ا رنگزندگی ب (.6311سان، هوارد و دوروتی. )_ 
 .تهران: انتشارات طیف نگار .هاکاشی امیرزادة  (. 6314الجقه، پروین. )س_ 
 انتشارات نگاه. ران: مؤسسۀ، تهچاپ چهاردهم .مکتبهای ادبی (. 6311ضا)سید حسینی، ر_ 
 اندیشه. آثار ناشر: تهران اول، چاپ .انسان و رنگ معماری، (. 6311ابوالقاسم. ) سید سیدصدر،_ 
 هم، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.چاپ دوازد .اشعار مجموعۀ (. 6312شاملو، احمد. )_ 
 .. چاپ اول، تهران:روشن مهرجستجوی خوش خاکستری (.6314صدیقی، مصطفی. )_ 

: تهران دوم، چاپ. تبلیغات و رنگ روانشناسی(. 6314یوسفعلی و فالحی، رضا. ) عطاری،_ 
 .شتگلگ

: تهران ششم، و بیست چاپ زاده،ابیویدا  :مترجم. هارنگ روانشناسی (.6311ماکس. ) لوشر،_ 
 درسا.

تحلیل رنگ در اشعار شاملو براساس (. » 6316علی، مرضیه. )؛ پیروز، غالمرضا؛ پورمحسنی، مرتضی_ 
 ، دورۀ شش.همایش پژوهشهای ادبی ،«ماکس لوشر یۀنظر
 چاپ. شهرسازی و معماری در شناسیرنگ مبانی و اصول  (.6311کوروش. ) محمودی،_ 

 طحان.: تهران سوم،

 . دهم، تهران: مؤسسه انتشارات نگاهچاپ دواز. اشعار مجموعۀ (.6316مصدق، حمید. )_ 



 

 

 


