
 
 
 
 
 
 

  نسبت كاربرد رنگ واژه ها با روانشناسي شخصيت در شعر شاملو
  دكتر ناصر نيكوبخت                                              

دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس                                                                        
  سيد علي قاسم زاده                                                

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه وليعصر (عج) رفسنجان
  چكيده

كشف رابطة شخصيت و خصوصيات روحي شاعر با آفرينش شعر يكي از دغدغه هاي منتقدان  و        
رسد. اما  محققان ادبي از ديرباز تاكنون بوده است و سابقة آن به يونان باستان و نظريات افالطون و ارسطو مي

ي و اشراقي دارد و پذيرش آن اغلب بحثهاي كه دراين زمينه از افالطون تاكنون ارائه شده، بيشتر حالتي ذوق
شك  خواهند از دريچه علم بدان دست يابند، دشوار است. بي براي روزگار علم زده كنوني و محققاني كه مي

يكي از روشهاي پذيرفتني در اين مورد، استفاده از تحقيقات علم روانشناسي است. استفاده از اين روش، در 
ند و از بروز نمود شخصيتي خود در اشعار گريزانند؛ مي تواند ده شناسايي شاعراني كه تن به شناخت نمي

يكي از راهكارهاي  علمي و عملي تلقي گردد. شاملو در ميان شاعران معاصر ما، از چنين ويژگي برخوردار 
است. با وجود آنكه دربارة خصايص روحي او سخنها گفته شده؛ تاكنون از اين منظر به او و شعرش 

. اين مقاله ضمن توصيف كاركرد رنگ واژگان در اشعار او، به كمك مباني روانشناسي نگريسته نشده است
از رابطة ميان روان و شعرشاعر رمزگشايي كرده و حجاب از شخصيت شعري او برداشته » ماكس لوشر«رنگ 
  است.

  صورخيال ، شعر، روانشناسي رنگ، احوال روحي شاملو، ماكس لوشر.كلمات كليدي: 
  مقدمه
ادبيات ظرفي است با مظروفهاي متفاوت، براين اساس گاه ظرف دانشها و معارف  و گاه احساسات و          

رسالتي جز رسالت » پارناسين«عواطف است و حتي زماني كه به ظاهر از معنا گريزان است و به زعم مشرب 
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و معنايي بلندي است كه  هنري ندارد و تنها در پي بازنمايي هنري و زيباشناسي است؛ همواره حاوي انديشه
معرفت افزا و روح افزا مي نمايد. بنابراين نمي توان در آثار ادبي ناب، مدعاي بي معنايي شد، زيرا  به قول 

  صائب تبريزي:
  لفظ و معني را به تيغ از يكدگر نتوان بريد            كيست صائب تاكند جانان و جان از هم جدا  

قديم نيز رجوع كنيم ؛ عنصر معنا و صورت را به عنوان دو ركن جداناشدني  اگر به تعاريف نظريه پردازان
شاعري صناعتي است كه « خواهيم يافت.  نظامي عروضي در چهارمقاله در تعريف شعر و شاعري مي نويسد:

بدان اتساق مقدمات موهومه كند و التيام قياسات منتجه، بر آن وجه كه معني خرد را بزرگ گرداند و معني 
زرگ را خرد، و نيكو را در خلعت زشت بازنمايد و زشت را در صورت نيكو جلوه كند، و با ايهام، قوتهاي ب

غضباني و شهواني را برانگيزد، تا بدان ايهام، طباع را انقباضي و انبساطي بود و امور عظام را در نظام عالم 
الت اثر ادبي را در معنارساني آن ) شمس قيس رازي نيز بيشترين رس42 :1375نظامي عروضي،»( سبب شود.

سخني است انديشيده، مرتب معنوي، موزون، متكرر، متساوي، « دانسته ، چنانكه در تعريف شعر آورده:
  )188: 1373شمس قيس رازي،»(حروف آخر آن به يكديگر ماننده

د؛ با اين تفاوت كه نمي خواهد پيام  گير آفريننده اثر ادبي غالباً از زبان به عنوان ابزار انتقال معنا بهره مي      
و معناي مورد نظر خود را مستقيم و بي پرده به مخاطبان عرضه كند. در بسياري از آثار خالقه ادبي به دليل 
چنين اعتقادي، با غلبه زبانِ پر ابهام و پيچيده بر معني، و سلطة ناخودآگاه ذهن بر خودآگاهيِ ذهني روبرو مي 

فت معنا يا معاني غير مستقيم آن دشوار، و به خوانشي تفسيري و تأويلي نيازمند است. شويم؛ در نتيجه دريا
چنين آثاري، نه تنها معناي اصلي  و نهايي متن را از دسترس خواننده دور مي كنند و اختيار برداشت معني 

كنند. برخورد با اينگونه  دهند؛ خواننده را در هاله هاي از معاني، سرگردان مي واحد را از متن ادبي به او نمي
« بلغاري را به اظهار نظرهاي اينچنيني واداشت كه» تزوتان تودروف«متنهاست كه برخي از منتقدان ادبي چون 

) كه 273 :1378ر.ك: احمدي،»(اساساً در هر بار خواندن، برداشت و معناي تازه اي از متن به دست مي آيد
روالن بارت در نقد ادبي نيز پيگيري » مرگ مؤلف«گمان، نظريه  ممكن است با معناي قبلي متفاوت باشد. بي

  همين نگرش است. 
ديوان شعر شاملو در ادبيات معاصر بهترين نمونه از آثاري است كه به دليل درونمايه، ساختار و زبانِ       

گيرد؛ متوني كه دريافت معاني آنها تنها از رهگذر رمزگشايي  قرار مي 1پيچيده آن، در زمره متون باز يا گشوده
وحدت « گردد. چنانكه دربارة ظرفيت تأويل پذيري اشعار شاملو گفته شده:   و تأويل و تفسير ميسر مي
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ساختاري شعر شاملو ناشي از وحدت عاطفي تجربه اوست و زبان خاص شعر او كه به دليل انواع شگردهاي 

كه مبتني بر نظامهاي ثانوي - دايي، شكل و شيوه اي خالف عادت پيدا كرده است، و رمز آميزي آن آشنايي ز
خود حاكي از آن  -نشانه شناختي است و كمتر بر داللتهاي اوليه و قراردادي و رايج كلمات استوار است
او برانگيخته مي شود، است كه او بر بيان و تصوير هرچه بيشتر ابعاد حادثه اي كه در آفرينش شعر در ذهن 

نيز نظر دارد. شعر شاملو به همين سبب، بالقوة معاني متعدد است و استعداد تأويل پذيري دارد. اما اين بدان 
در آن نباشد. وقتي شاعر خود بر متعهد  -كه همان نيت شاعر است- معنا نيست، كه معني يگانه و پايداري 

علي رغم تأويل پذيريهاي متعدد، پذيرفتني بودن شعر اصرار دارد، فقدان يك معني اصلي 
  )41:  1381پورنامداريان ،»(نيست.
روشن است شناسايي آفرينشگر چنين متوني نيز، به سادگي ميسر نيست و براي كنار زدن حجاب از         

ي شامل آن دسته از ويژگ«سيماي او بايد به روشهاي متقن و دقيق علمي متوسل شد. اگر شخصيت هر فرد را 
) بدانيم؛ بي گمان هر اثري مي تواند، 3 :1381پِروين، »( هاي فردي و الگوهاي ثابت فكري، عاطفي و رفتاري 

نمودي راستين از الگوهاي فكري و عاطفي فرد و تبلور آرزوها، عقايد، عاليق و نفرتهاي او به شمار آيد، از 
  يت نويسنده است.اين روي، تحليل دقيق و علمي اثر، مبين بخشهايي مهم از شخص

بر اين باور است كه  خصايص روحي آدمي و به طوركلي » روانشناسي كاربردي رنگها«امروزه        
مندي به رنگي خاص يا تنفر وي از رنگي ديگر نمود      مي يابد  شخصيت واقعي او، از رهگذر ميزان عالقه

ز بهترين روشهاي علمي در كنارزدن  نقابها از مندي يا تنفر در گفتار يا نوشتار، يكي ا و تحليل اين عالقه
سيماي شخصيتي انسان است؛ زيرا از نظر اين علم، هر رنگي معنايي دارد و انتخاب آن گوياي هنجارها يا 

  ناهنجاري رواني و عاطفي در وجود فرد است. 
جديدي را  هاي روحي و شخصيتي، رويكرد علمي آگاهي از نقش كاربردي اين روش در تحليل خصيصه    

پژوهشي  -در تحقيقات ادبي سالهاي اخيربه وجود آورد كه از آنها مي توان به نگارش مقاالت علمي
روانشناسي « )، 1382(پژوهشهاي ادبي، شماره دوم، زمستان و پاييز2»روانشناسي رنگ در اشعار سپهري«چون

هايي  ) و پايان نامه1385پژوهشهاي ادبي،شماره دوازدهم و سيزدهم، تابستان و پاييز »(رنگ در اشعار نيما
بررسي و تحليل «)، 1377دانشگاه تهران،»(هاي نمادين آن در ادب فارسي تا قرن ششم رنگ و زمينه« چون

بررسي عنصر رنگ وجلوه هاي آن در شاهنامه « )،1381دانشگاه تربيت مدرس،»(گ در اشعار معاصرعنصر رن
ماكس « ) و ... اشاره نمود. اين مقاله نيز، مطابق همان رويكرد  به كمك نظرية1381دانشگاه شيراز،»(فردوسي
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يل اشعار شاملو و معرفي هاي مهم و رايج در علم روانشناسي رنگها، به تحل به عنوان يكي از نظريه» لوشر
  احوال دروني او مي پردازد؛ به اميد آنكه راهگشاي پژوهشگران و دانشجويان عالقه مند باشد.

  بسامد رنگ در شعر و رابطه آن با روان شاعر - 1
شعر ناب به دليل برخورداري از فضاي ناخودآگاه و اشراقي و تركيب آن با خودآگاه ذهني، همواره در        
گي معنا و برانگيختن عواطف و احساسات شخصي و انعكاس تجارب خاص شاعر به خواننده مؤثر رسانند

) 35: 1381(پورنامداريان ،» شعر حقيقي و ناب،آيينة روح و شخصيت جامع شاعر است« است. بدين جهت 
ر اين صورت زبان معرف انديشه است و انديشه نيز آنگاه كه به مرحله زباني درآيد، به بيان در مي آيد. د

) لذا در سايه توجه عميق 7 :1373است كه زبان با سخن گفتن از خويش، به خود عينيت مي بخشد.(آشوري،
هاي تحليل فضاي روحي و رواني  توان زمينه به زبان و ساختار اثر ضمن كشف معنا و مضمون آن، مي

ايندگان انسان ملتهب روزگارند و كه نم -آفرينندة اثر را مهيا نمود. اين شيوه اغلب براي شاعران معاصر
كارآيي بهتر و روشنتري دارد.  -اشعارشان بازتاب واقعي از زندگي، باور و عواطف آنها محسوب مي شود

شاعر امروز راوي صادق جامعه و افكار و تجارب زندگاني خويش است؛ لذا برخالف اشعار ديروز بيشتر 
  )10: 1376است.(ر.ك: جاللي،  بيانگر روحيات شاعر و به طور كلي انسان معاصر

) براي Idiolectدر رويكردهاي روانشناسانه به متون ادبي، اعتقاد براين است كه هركسي زباني خاص(        
خود دارد و با مطالعه در  زبان و سبك نوشتاري هركس به خوبي مي توان به روح و روان آفريننده يا گويندة 

)  به رابطة بين زبان و روان اعتقاد داشت و 1887-1960آلماني(»سپيتزرلئو ا«اثر نقب زد و او را شناخت. 
يابي به روان  روش مطالعاتي خود را در سبك شناسي براين نظريه استوار كرد. وي معتقد بود  براي دست

نويسنده يا شاعر آنقدر بايد با متن محشور و مأنوس شد، تا به نكات مهم و مكرر رسيد و سپس برمبناي آن 
)گرچه روش او به دليل 121 :1372ژگان يا واحدهاي مكرر به روح و شخصيت هنرمند پي برد.( شميسا ،وا

) و Hytier»(هاي تير«تواندكارگر باشد، مورد انتقاد و اعتراض بسياري از محققان ادبي چون  اينكه هميشه نمي
د خط بطالني بر نظريه اي باشدكه توان گاه بررسي اثري از اين منظر، مي 3) قرارگرفت؛Riffaterre»(ريفاتر«

مؤلف براي خواننده/ناقد » منِ واقعي«معتقد است؛ كشف نيت واقعي آفريننده اثر ممكن نيست، به همين دليل 
زبان چيزي بيش از «) در نگاه پديدارشناسي هايدگر نيز 452-451  :1385دست نيافتني است.(ر.ك: مكاريك،

ساحت واقعي وجود است ... و جهان را به عرصه وجود مي  صرف ابزار ارتباط انساني است. زبان
) در حقيقت  در روش پديدارشناسي عقيده براين است كه براي نقد و تحليل يك اثر بايد 353همان: »(آورد
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همه آثار نويسنده يا شاعر را خواند و با كشف نقاط وحدت اثر، به كل آگاهي نويسنده يا شاعر وارد 

نيز براي شناخت اثر و آفريننده آن، نگاه خود را به » مكتب ژنو« ) پديدارشناسي471 :1378شد.(ر.ك: مقدادي،
آنچه اثر را توضيح مي دهد، زندگي نامه نيست؛ بلكه برعكس گاهي اثر « شواهد ادبي مي دوزد و معتقد است

  ) 325: 1385هارلند،»(است كه ما را قادر به فهم زندگي نامه مي كند.
ه گفتيم، بررسي برخي رويكردهاي نقادانه به آثار ادبي، در نمايش ميزان ارتباط روان بر اساس آنچ       

شاعريا نويسنده با اثرادبي و تحليل عقايد و افكار و حتي شخصيت شاعر و نويسنده به كمك اثرش، ضرورت 
نگها اين تحقيق را براي شناساندن روحيات و خلقيات واقعي شاعري چون شاملو به كمك روانشناسي ر

كند. بي شك بررسي زبان اثر و استخراج واژگان رنگين(واژه هاي مربوط به حوزه رنگ) و تحليل  توجيه مي
تواند به ما در شناخت سيماي واقعي شاعري چون شاملو  رابطة ميان بسامد رنگي خاص با روان شاعر، مي

ا اجتماعي خويش به رنگي خاص كمك كند؛ زيرا شاعر نيز مانند هر انسان ديگري متأثر از محيط طبيعي ي
عالقه دارد يا از رنگي ديگر متنفر است و  اين تنافر يا تمايل بر ذهن و ضميرِ خودآگاه و ناخودگاه شاعر 

  سايه مي افكند و همواره در گفتار و نوشتار او متجلي مي شود.
كاركردي ندارد و گاه  رنگ گرچه مي تواند بازتاب دهنده واقعي دنياي بيرون باشد، همواره چنين       

) به اين دليل مي تواند بهترين وسيله براي توصيف ذهن و 109: 1373بيرن،»(زاييده كيفيت درك انسانهاست«
ضمير شاعر يا نويسنده باشد؛ زيرا امتياز بزرگ استفاده از رنگها سليقه و پسند انسانها در گزينش آنهاست و 

ربيات شخصي خود رنگي را برمي گزينند يا آن را طرد مي كنند. انسانها بسته به روحيات و عقايد و حتي تج
) و ديگران به اين راه؛ يعني تحليل lusher)، لوشر (Rorschachنظر به همين ويژگي است كه امثال رورشاخ(

روانشناسانه شخصيتها به وسيله رنگها، متمايل شدند تا بدين وسيله هنجاري و يا ناهنجاري شخصيتي را 
  ليل نمايند.توصيف و تح

  نقش رنگ واژه ها در تصويرسازي هاي شعر شاملو - 2
) از جمله شاعراني است كه جامعِ توجه به صورت و معني است و بررسي اشعار 1379-1304شاملو(      

، گوياي چنين مطلبي است. با وجود اين بسياري از اشعار او به داليلي چون برخورداري از زبان نمادين و 4او
فضاي خالي ميان اشعار كه بايد با فعاليت ذهني خواننده پر «ژگان و جمالت در داللتهاي ثانويه و كاربرد وا

) پيداست كشف نيات اصلي شاملو نيازمند آشنايي 43 :1381پر ابهام و پيچيده است.(ر.ك: پورنامداريان،» شود
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ر نمايش ذهن و ضمير با ذهنيت و خصوصيات روحي و عاطفي است، و رنگها به دليل ظرفيتهاي واال د
انسانها، مي تواند ابزار مناسبي براي نمايش سيماي واقعي و شخصيت مكتوم شاملو باشد. اين رويكرد زماني 
اهميت مي يابد كه بدانيم اغلب شعرهاي او با وجود رسالت اجتماعي و مردمي،به دليل برخورداري از عاطفه 

دي و هنجارشكن دارند و گاه براي مخاطب، ناآشنا  مي اجتماعي و انساني و تخيل سرشار، ساختاري غيرعا
نمايد. شاملو از جمله شاعراني است كه  از شعر  با همه جنبه هاي صوري و محتوايي به عنوان وسيله اي 
براي بيان مقصود و اظهار عواطف و احساسات خويش بهره گرفته است. البته اين بدان معنا نيست كه او از 

غافل باشد؛ شعر او سرشار از هنجارگريزي هاي واژگاني، دستوري، نوشتاري، بالغي و  جنبه هاي بالغي شعر
و اين خود بهترين دليل براي كاربردآگاهانه واژگان و جمالت در شعر او به شمار مي آيد.  5معنايي است

خفي نگه روشن است پرده گشايي از سيماي شاعراني كه اينچنين خود را در زيرصورت و چندمعنايي اثر،  م
دارند، بسيار دشوار و گاه دست نيافتني است. از اين روست كه حدس و گمان در نقد و تحليل شخصيت  مي

  اينگونه شاعران راه به جايي نخواهد برد. 
شاملو از رنگها به تناسب افكار و موضوع مورد نظرخود  در زنجيره افقي و عمودي اشعار بهره مي          

ا ايجاد برجستگي در زبان به عواطف و نمايش حاالت روحي خود مي پردازد.شعر زير گيرد و بدين وسيله ب
مي تواند گواه مناسبي براي اين ادعا باشد كه رنگها در محورهاي دوگانه شعر او با همه كاركردهاي 

 همه/ لرزش  تصويرساز، بهترين ابزار براي به عينيت درآوردن ذهنيت و عواطف و احواالت دروني اوست:
دست و دلم/ از آن بود/ كه عشق/پناهي گردد/ پروازي نه/ گريزگاهي گردد/ آي عشق آي عشق/ چهره 
آبي ات پيدا نيست./ و خنكاي مرهمي/ بر شعله زخمي/ نه شور شعله/ بر سرماي درون./ آي عشق آي 
عشق/ چهره سرخت پيدا نيست./ غبار تيره تسكيني/ بر حضور وهن/ و دنج رهايي/ بر گريز 

ور./سياهي/ بر آرامش آبي/ و سبزه برگچه/ بر ارغوان./ آي عشق آي عشق/ رنگ آشنايت/ پيدا حض
  »)بر سرماي درون«نيست.(ابراهيم در آتش،

شاملو براي بيان عواطف و احساسات خود نسبت به پديده هاي اجتماعي، و قابل درك كردن آن عواطف 
گ در تصاوير خيال انگيز اشعار خود، بهره ها برده براي مخاطبان، از طبيعت و عناصر سازنده آن چون رن

است و از اين لحاظ شعر او در ميان شاعران معاصر همچون نيما از برجستگي خاصي برخوردار است. اما 
نكته مهم، كاركرد غريب ساز وآشنايي زداي رنگ واژه هاي اشعار اوست؛ كاركردي كه تاكنون به اين وسعت، 
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يا حتي معاصراش سابقه نداشته است. اين نقش در پركاربردترين تصاوير شعري  در شعر شاعران قبل از او

  شاملو چون حسĤميزي،تشخيص، استعاره، متناقض نما و تشبيه؛ تشخص و نمودآشكارتري دارد:
  الف) نمونه هايي از نقش رنگ در حسĤميزي:

در «(در آستانه،يا تحقير غلظت سرخ كينهبه زهدان ماننده/ در ظلماتي از  خوف سياهييِ  در چنبره -
  »)پيچيده به خويش

  »)را.(حديث بي قراري ماهان، نخستين از غلظة پنيرك آه سياهرا مانستي/ يكي  آه سياهيپنجمين/  -
هاي بهار گوش  سرود سبز جرقهو من به جذبة زودشكن قلبي كه در كار خاموش شدن بود/ به  -

  »)غزل آخرين انزوا« دادم.(هواي تازه،
  »)غزل بزرگ«طلوع مي كند...(هواي تازه، شعله هاي بنفشِ دردو شب پر آفتابِ چشم اش در -

  ب) نمونه هايي از نقش رنگ در استعاره كه غالباً با تشخيص همراه است:
كه در افق توفانيِ چشمان تو چنگ مي نوازد/ با من چه مي خواهد  6اسب سياه وحشيو اين  -

  »غزل بزرگ«بگويد؟(هواي تازه،
/ در طول خويش/ از گرهي بزرگ/ 7ريسمان بي انتهاي سرخرشته چرم باف/ فرود آمد/ و  -

  »)مرگ ناصري«برگذشت.(ققنوس در باران،
/ از تپش باز مي ماند.(آيدا، 8ساعت سرخآه/ بگذاريم!بگذاريم!/ اگر مرگ/ همه آن لحظه آشناست كه -

  درخت و خنجر و خاطره)
/ سراسر چشم انداز در رؤياي زرين مي گذرد.(ققنوس 9فيروزه گوناطلس / در گوي طالي گداخته  -

  »)پاييز« در باران،
  پ) نمونه هايي از نقش رنگ در تشخيص:

هر نور را در بطن هر فانوسي/ ز ماللي گنگ/ دريا/ در تب هذياني اش/ با خويشتن  سياهي مي مكدو  -
  »)شعر ناتمام« مي پيچد.(هواي تازه،

- ه فرو ريخته زنجيري/ و نعرل اُزگلِ ارخاطره« .(در آستانه،سرخ/ بر سبزي نگران در(«  
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؛ با اين توضيح كه غالباً رنگ واژه ها  به عنوان صفت با مشبه يا ت) نمونه هايي از نقش رنگ در تشبيه
  مشبه به مي آيند و در دريافت وجه شبه يا ساختار آن به مخاطب كمك مي كند:

/ زيرا لبان سرخ، سرانجام/ پوسيده خواهد آمد چون خمها و لبان بادسرخ، خواهر همزاد زبگذار  -
« (آهنها و احساس،زخمهاي سرخ، سرانجام/ افسرده خواهد آمد چونان لبان سرخزخمهاي سرخ/ وين 
  »براي خون و ماتيك

، به سياهي شب را به فروبستگي چشمان خود تعبير كنمو مي ديدم كه اگر فانوس را به آب افكنم و  -
بودايي بي دغدغه ماننده ام كه درد را از آن روي كه طليعه تاز نيروانا مي داند به دل آسودگي بر مي 

  »)ركسانا« گزيند.(هواي تازه، 
  »)براي خون و ماتيك«...(آهنها و احساس،خاكستر سياه فراموشيو ريخت خواهم اش به سر/  -

  وسيله رنگ:ث) شواهدي ازخلق تصاوير پارادوكسيكال(متناقض نما) به 
! خواهي دانست كه جاي چيزي در وجود نتو خالي است. خون سبز منو تو آنگاه خواهي دانست،  -

  »)غزل بزرگ«(هواي تازه، 
تا از سبزينه نگران/ آن دو چشمان است/ دور سوي آن دو سهيل كه بر سيبستانِ حيات من مي نگرد/  -

  »)ننگرا«.(حديث بيقراري ماهان،نارس خويش/ سرخ برآيد
  
  
  رنگ واژه ها و معاني نمادين آنها در  شعر شاملو  - 3

اگرچه نمادپردازي را بايد نوعي تصويرسازي ادبي محسوب نمود و اين اوج هنرمندي زباني را كه از دل       
استعاره ايجاد شده است، از جمله صور خيال دانست، به دليل غلبه چند معنايي بر صورت در نمادپردازي 

نستيم اين مطلب را در قسمتي جداگانه تحليل نماييم؛ بويژه آنكه اغلب تصاوير ادبي شاملو كه از شايسته دا
رهگذر استفاده از رنگ واژه ها ايجاد شده اند، به نوعي با نماد تداخل دارند.از سوي ديگر، نمادها در 

ارند و اين مسأله با انعكاس ذهنيت و عقايد شاعر يا نويسنده بيش از هر عنصر تصويرساز ديگري نقش د
  رويكرد روانشناسانه ما در تحليل اشعار شاملو به كمك رنگ تناسب و ارتباط بيشتري دارد.
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رنگ سياه و صفتهاي تداعي كننده آن چون تيرگي،تاريكي، ظلمت، دود،  نماد واژه هاي سياه و سفيد: -الف 

كاركردي نمادين دارند؛ و رمز ظلم ، بي  اغلب -كه بيشترين بازتاب را در اشعار شاملو دارند-قير و زنگي 
  عدالتي ، اختناق و مرگ اند: 

  »)سياهي مي مكد هر نور را در بطن هر فانوس(هواي تازه،ن مرغ باران -
شب/ با گلوي خونين/ خوانده ست/ ديرگاه/دريا / نشسته سرد/ يك شاخه / در سياهي جنگل/ به  -

  »)طرح«سوي نور/ فرياد مي كشد.(باغ آينه،
/ بر زردي برشتة گندم زار/ با خش 10هنوز در فكر آن كالغم در دره هاي يوش/ با قيچي سياهش -

خشي مضاعف/ از آسمان كاغذي مات/ قوسي بريد كج/ و رو به كوه نزديك/ با غار غار خشك 
گلويش/ چيزي گفت/ كه كوه ها/ بي حوصله/ در زلّ آفتاب/ تا ديرگاهي آن را/ با حيرت/ در كله هاي 

  »)هنوز در فكر آن كالغم«نگيِ شان/ تكرار مي كردند.(دشنه در ديس،س
  سياهي رنگ عزا و ماتم است و شاملو همواره بدين مفهوم نيز نظر داشته است:

باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد/ كه مادران سياه پوش/ داغداران زيباترين فرزندان آفتاب و باد/  -
  »)آخر بازي«اند.(ترانه هاي كوچك غربت، هنوز از سجاده ها/ سر بر نگرفته

مرگ آنگاه پاتابه همي گشود كه هزارِ سياه پوش/ بر شاخسار خزاني ترانة بدرود ساز مي كرد(حديث  -
  »)با تخلص خونين بامداد« بيقراري ماهان، 

بارزه با سياهي از منظر شاملو سياهي نه تنها در بيرون؛ در درون انسانها نيز سلطه دارد، لذا هدف او م     
) و در اشعار خود دائماً به چنين مبارزه 214،ص1381براي پاك شدن يا به پاكي گراييدن است( ر.ك: مجابي،

من دراين گود سياه و سرد و توفاني نظر با جستجوي گوهري / دارم/ تارك زيباي  اي اشاره مي كند: 
زندگي، بي گوهري اينگونه،  صبحِ روشنِ فرداي خود را تا بدان گوهر بيارايم/مرغ مسكين/

  »)مرغ باران«نازيباست.(هواي تازه، 
  رنگ سپيد در اشعار شاملو نماد اميد، آزادي و پاكي است:      

/ همه - اي اميد سپيد –برف نو، برف نو، سالم سالم/ بنشين، خوش نشسته اي بر بام/ پاكي آوردي  -
  »)برف«آلودگي است اين ايام(باغ آيينه، 

  ماس/ ديب گله داره/ سفيدي پادشاس،ديب گله داره/ سياهي روسياس/ ديب گله داره دنيا مال -
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اما نكته خالف عادت در برداشتهاي نمادين از رنگها، گستره منفي رنگ سفيد است كه در پرتو كاربرد 
  گسترده رنگ سياه رنگ باخته است.:

اند؟/ با  چركتابي/ از سپيدي/ ازآنگونه چگونه با كلماتي سخن بايد گفت كه شان به زباله دان افكنده  -
زبان « كه شاعران/ با ظلمت بي عدالت مرگ خويش، از طبيعت آفتاب سخن گفتند.(دشنه در ديس، 

  »ديگر
و چندان كه خش خش سپيد زمستاني ديگر/ از فراسوي هفته هاي نزديك/ به گوش آمد.(آيدا، درخت  -

  و خنجره و خاطره)
چيز، در بازتاب وارونة نماد واژة سفيد در اشعارش مؤثر بوده، نگرش منفي او نسبت  گويا آنچه بيش از هر   

به امور اجتماعي و دغدغه هاي ذهني او در تقابل با ظلمت و اختناق جامعه است. خود او نيز درباره چنين 
انم به سادگي در باب آنچه زمينة كلي و در نتيجه زمينة اصلي شعر مرا مي سازد، مي تو« ذهنيتي مي گويد:

گفته باشم كه از ديرباز سراسر زندگي من در نگراني و دلهره خالصه مي شود. مشاهده تنگ دستي و بي 
عدالتي در همه عمر، بختك رؤياهايي بوده اند كه در بيداري من گذشته است، بي عدالتي دغدغه هميشگي 

ر/ حربة خلق است/ زيرا كه شاعران/ شع«) از نظر شاملو امروزه 84:ص1381پورنامداريان،»(من بوده است.
خود شاخه اي ز جنگل خلقند/ نه ياسمين و سنبل گلخانة فالن/ بيگانه نيست/ شاعر امروز/ با دردهاي 

هواي »(مشترك خلق/ او با لبان مردم/ لبخند مي زند/ درد و اميد مردم را/ با اسخوان خويش/ پيوند مي زند.
  ») تازه،شعري كه زندگي است

پس از رنگ سياه، سرخي همراه با صفت خونين و خون رنگ بيشترين بازتاب را در  واژه  سرخ: نماد -ب 
اشعار شاملو دارد. سرخ در اشعار او نه تنها در تصويرسازي هاي ادبي؛ در رسانندگي بار عاطفي و معنايي 

يل خاصيتي حماسي جمالت او نقش بارز و حياتي دارد و فراواني آن به برخي از اشعار شاملو، چون شعر ذ
  و رزمي بخشيده است:

چنينم من: / قلعه نشين حماسه هاي پر از تكبر/ سم ضربه هاي پر غرور اسب وحشي خشم/ بر سنگ 
فرش كوچة تقدير/.../برقي در دشنة يك انتقام/ و شكوفه سرخ پيراهني/ در كنار راه فرداي بردگان 

  »)تا شكوفه سرخ يك پيراهن«امروز.(قطع نامه، 
سرخ در نظرِ شاملو يادآور خون و مبارزه است؛ لذا به دليل روحية مبارزه طلبي اش، سرخي را مناسب     

به پايان بردم/ لحظه لحظه تلخ انتظار 11 تخلص سرخ بامدادبا «ترين رنگ براي خود مي داند و مي گويد: 
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در اشعار شاملو اغلب  با اين اوصاف، سرخي   »)با تخلص خونين بامداد« خويش.(حديث بيقراري ماهان،
  نماد عشق ، ايثار و مبارزه است:

مردي چنگ در آسمان افكند/ هنگامي كه خونش فرياد و / دهانش بسته بود/ خنجي خونين/ بر چهره  -
  (ابراهيم در آتش) 12ناباور آبي/ عاشقان/ چنينند.

ابالغ ژرف محبت است/ »/ تو«به نمادي رياضت كشانه قناعت كن/ قلندرانه به هويي/ همچنانكه  -
  »)زبان ديگر«حرمتي/ كه نمازش مي بري.(دشنه در ديس، »/ سرخي«و
اين رنگ واژه، بيشتر نماد رويش، حيات ،آرامش، آرزو، محبت، دوستي و جواني است  نمادواژه سبز: -پ

  كه شاعر در فضاي سلطة سياهي و ظلمت به دنبال آن است:
  »)غزل بزرگ«نجاتم بده.(هواي تازه،چسبنده من،  خون سبزنجاتم بده، اي  -
شادي تو بي رحم است و بزرگوار/ نَفَست در دستهاي خالي من، ترانه و سبزي است/ من بر مي  -

خيزم/ چراغي در دست، چراغي در دلم/ زنگار روحم را صيقل مي زنم/ آينه يي برابر آينه ات مي 
  )»باغ آينه«گذارم/ تا با تو / ابديتي بسازم.(باغ آينه،

در لبان تو/ آب آخرين انزوا به خواب مي رود/ و من با جذبة زود شكنِ قلبي كه در كار خاموش  -
  »)غزل آخرين انزوا« شدن بود/ به سرود سبز جرقه هاي بهار گوش مي دارم.(هواي تازه،

بسته  اما نيمه شبي من خواهم رفت؛ از اين دنيايي كه مال من نيست و از زميني كه بيهوده مرا به آن -
  »)غزل بزرگ« اند/ و تو آنگاه خواهي دانست، خواب سبز من.(هواي تازه، 

اي برادران/ اين سنبله هاي سبز/ در آستانه درو سرودي چندان دل انگيز خوانده اند/ كه دروگر/ از  -
  »)خفتگان« حقارت خويش/ لب به تحسر گزيده است.(آيدا در آينه،

اين رنگ درحوزة نمادين اشعار او، بيشتر نمادي از مالل، نااميدي، پيري و پژمردگي و  نمادواژه زرد: -ت
  شرمساري است: 

  »)كليد« باز آمدم ز راه، پريشان و دل شكار/ رنجيده پاي و خسته تن و زرد روي و سرد.(باغ آينه، -
  »)ببر«سايه و زردي، مرگ خاموش را ماند.(در آستانه،  -
  »)دختران ننه دريا«سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن(باغ آينه،  كوره ها سرد شدن، -
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  »)خاطره« تا به كسالت زرد تابستان پناه آريم/ دل شكسته/ به ترك كوه گفتيم.(درآستانه، -
درجدال «وتشريفات/ سخت درخور بود:تا هابيل از زاري خويش زردرويي نَبرد (مدايح بي صله، -

                                                                                                                         »)            باخاموشي
وگاه نماد فسونگري و فريب است. نگرش منفي او به اين رنگ تا جايي است كه به خورشيد كه اغلب  نماد 

نگر/ تا به چشم زرد خورشيد اندر/ نظر/ ي اعتماد است:  اميد و نور و كانون اين رنگ محسوب مي شود؛ ب
  »)درآستانه« نكني/ كه افسونت/ نكند.(مرثيه هاي خاك،

اين رنگ نيز در حوزه رمزناكانه و ساختارشكن اشعار شاملو، بيشتر نماد آرامش و  نماد واژه آبي: -ث
  معنويت است:   

  »)بر سرماي درون«م در آتش،آي عشق آي عشق/ چهرة آبي ات پيدا نيست.( ابراهي -
ديگر جا نيست/ قلبت پر از اندوه است/آسمانهاي تو آبي رنگيِ گرمايش را از دست داده   -

  »)به تو بگويم« است.(هواي تازه، 
الالي نجوا وار فواره اي خرد/ كه بر وقفة خواب : آبي در اشعار شاملو گاه رمزي از وطن قرار مي گيرد

  »)ترانه هاي آبي« ها بعد/ آبي را/ مفهومي/ ناگاه/ از وطن دهد.(دشنه در ديس،آلودة اطلسي ها/ تا سال
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  جامعه آماري  رنگ واژه ها در اشعار شاملو - 4
  بسامد صريح رنگ واژه ها در اشعار شاملو - 1- 4

  نارنجي خاكستري بنفش  آبي سفيد زرد سبز سرخ سياه  عنوان اثر
  -  -  1  -  1 2 1 13 6 )1329- 1326آهنها و احساس(

23)1330(  1 2 - - -  -  -  -  -  
  -  -  -  -  1 3 3 10 - )1330- 1329قطع نامه(

  -  -  2  3  10 9 9 14 34 )1335-1326هواي تازه(
  -  -  -  -  3 2 5 3 22  )1338-1336باغ آينه(

  -  1  -  -  - - 3 1 - )1340-1339لحظه ها و هميشه(
  -  1  -  -  1 - 1 1 4 )1343- 1341آيدا در آينه(

-1343آيدادرخت،خنجروخاطره(
1344(  

2 5 5 - 2  -  -  -  -  

  1  -  -  -  - 3 2 1 3 )1345- 1344ققنوس در باران(
  -  -  -  -  1 - - - 4 )1348-1345مرثيه هاي خاك(

  -  -  -  -  - - - 1 - )1349-1348شكفتن در مه(
  -  -  -  3  - - 3 2 1 )1352-1349ابراهيم در آتش(
  -  -  -  5  1 2 2 2 3 )1356-1350دشنه در ديس(

-1356ترانه هاي كوچك غربت
1359(  

3 1 3 1 1  -  -  -  -  

  -  -  -  -  1 1 1 1 7 )1369- 1359مدايح بي صله(
  -  -  -  -  2 3 3 6 3 )1376- 1364در آستانه(

-1351حديث بي قراري ماهان(
1378(  

7 2 1 1 2  -  -  -  -  
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  1  2  3  11  26 27 42 65 100  جمع كل
  
  كننده رنگهابسامد صفات تداعي  - 2- 4

  مرتبط با سبز  مرتبط با آبي مرتبط با سفيد مرتبط با سرخ  مرتبط به سياه
تيرگي،تاري

كي و 
  ظلمت

خون 198
رنگ و 

  خونين

روز ، صبح، سپيده، 150
  سحر و آفتاب

فيروزه  220
  اي

سبزي  2
  نه

2  

دود  يا 
  دودين

  14  سبزه  2  الجورد  1 شيري رنگ 4 ارغواني  12

زنگي يا 
  زنگار

وشفق  7
  فلق

بلورين و الماس 8
  گون

زيتون  18  كبود  9
  ي

2  

          14 سيمين و نقره اي    2  شبق
              381  شب

  18    22   244  162  600  جمع كل
 مرتبط با خاكستري  مرتبط با زرد

زرين و 
  طاليي

 2 سربي  25

    2  زردابه
 2   27  جمع كل

  
  نمودار فراواني نه رنگ در مجموعه اشعار شاملو
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  تحليل روانشناسانه رنگها  - 5
به عنوان رنگهاي اصلي و  سرخ، آبي، زرد و سبزاز چهار رنگ » ماكس لوشر«در روانشناسي كاربردي       

از بقية رنگها به عنوان رنگهاي كمكي و فرعي ياد مي شود. در اين روش، افراد بهنجار و داراي  تعادل 
؛ زيرا رنگهاي اصلي مبين احتياجات اوليه رواني انسان روحي، معموالً رنگهاي اصلي را برمي گزينند

) لذا انتخاب نشدن يكي از اين رنگهاي اصلي يا طرد يكي از رنگهاي 52و43 :1380است.(ر.ك: لوشر،
يادشده، نشانه برهم خوردن تعادل رواني و درگيريهاي روحي فرد است. البته هريك از اين رنگها بسته به 

  كنند. ، داراي معاني متفاوتي اند و احوال رواني فرد را بازگو ميجايگاه انتخاب شده خود
اگر به جدول جامعه آماري شعر شاملو نظر افكنيم، بسامد چشمگير رنگ فرعي سياه و صفات تداعي       

گرآن را به وضوح مشاهده خواهيم كرد. بي ترديد انتخاب فراوان رنگ سياه، بيانگر نهاد نا آرام اوست؛ زيرا 
اه كه انسان از نظر رواني و فيزيولوژي نيازمند آرامش و رهايي از كشمكشهاي روحي باشد، انتخاب رنگ آنگ

دراين » لوشر«سياه و طرد رنگهاي اصلي در انتخاب اول، اين برهم خوردگي تعادل روحي را نشان مي دهد. 
اه مبين مرز مطلقي است كه در سياه، تيره ترين رنگهاست و در واقع خود را نفي مي كند.سي«گويد:  باره مي

سفيد » بله«دربرابر» نه«فراسوي زندگي متوقف مي گردد، لذا بيانگر فكر پوچي و نابودي است. سياه معناي
است. سياه به عنوان نفي كننده خود، نشان دهنده ترك عاليق، تسليم يا انصراف نهايي است و از تأثير قوي بر 

0
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700

سياه سفيد سرخ سبز زرد آبي خاكستري بنفش نارنجي
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برخوردار است و خصلت آن رنگ را تأييد مي كند. هر كس كه اين رنگ رنگ كه در همان گروه قرار گرفته، 
) رنگ سياه از 97  :1380لوشر،»(را در مرحله اول انتخاب كند، در برابر سرنوشت خويش قد علم مي كند.

منظر شاملو رنگ مرگ ، ظلمت و اختناق است؛ اما بيش از آنكه اين رنگ محبوب شاعر باشد، مغضوب 
ا وجود طرح سياهي و ظلمت، فرياد اعتراض خويش را برسر آن بلند مي كند؛ و دربرابر آن اوست و همواره ب

مرا لحظه اي تنها مگذار/ مرا از زره   سرتسليم فرو نمي آورد؛ چنانكه در شعر زير بدان تصريح مي كند:
رده نوازشت رويين تن كن/ من به ظلمت گردن نمي نهم/ جهان را در پيراهن كوچك روشنت خالصه ك

  »)شهر سرد«ام/ و ديگر به جانب آنان/ باز/ نمي گردم.(باغ آينه،
خواهد هر چيزي را نفي كند كه بيرون از دايره  مي«انتخاب سياه در مرتبه اول، مبين شخصيتي است كه 

اعتراض لجوجانه او نسبت به وضع موجودي است كه در آن احساس مي كند، هيچ چيز آن طور كه بايد و 
 -كه از داليل حاكميت سياهي است -)كاربرد فراوان شب، ظلمت و تاريكي 54 : 1380لوشر،»(شايد نيست.

دليل ديگري بر ناآرامي روحي شاملو و فرياد اعتراض و افكار نفي انديش اوست. اما گزينش رنگ سياه در 
خاب رنگ سرخ يا اشعار شاملو حالتي منفعالنه ندارد؛ يعني دربرابر آن سرتسليم فرو نمي آورد. وي با انت

قرمز در مرتبه دوم، روح پويا و ناآرام خود را نشان مي دهد. از نظرگاه رواني، شاملو رنگ سرخ را دربرابر 
سياه برگزيده است و بدين وسيله ضمن اعالن بيزاري از سياهي و ظلمت، ميل و اراده قوي خويش را براي 

انتخاب كننده رنگ قرمز، تمايل » روانشناسي رنگها«ه تغيير و تحول در جهان بيرون نشان مي دهد.مطابق نظري
دارد با فعاليت زياد، به زندگي خود جنب و جوش بخشد.قرمز محرك اراده براي پيروزي و نشانه قدرت 

) كنار هم قرارگرفتن اين جفت رنگ 87-86اراده و تمايل براي ايجاد شور و هيجان است.(لوشر ،پيشين:
) شايد شاملو براي 111است (همان: » نمايشي شده«و» آرزوي مبالغه شده«ناي واژه(سياه و سرخ) نيز به مع

رفع شكست عاطفي، به عكس العمل جبراني دست زده است و با اميد بستن به تغيير در نهادهاي جامعه و از 
اب بين رفتن بي عدالتي ها، درترسيم مدينة فاضله خود اغراق نموده است. اگر اينچنين باشد پس بايد انتخ

رنگ قرمز را دركنار سياه گوياي همين نكته دانست. اگر به نحوه كاربرد اين جفت رنگ واژه دقت كنيم، 
نسبت تقريباً يكسان در انتخاب رنگ سياه و سپس رنگ سرخ را در سراسر زندگي او مي توان مشاهده نمود. 

در طول حيات شاعري اوست.  مسأله ايي كه بيشتر نشان دهندة ثبات نگرش و تغيير ناپذيري روحي شاملو
گرچه  با ظهور نشانه هاي انقالب، همانند اغلب شاعران روزگار، اندكي از غلبگي رنگهاي تيره در اشعار او 
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كاسته شد؛ به مرور حال و روز قبلي در برخورد با پديده هاي اجتماعي به سراغش آمد و بار ديگر سياهي و 

  ش اعتراض و مالمت دوباره از سر گرفته شد.تيرگي بر ذهن و ضميرش سايه افكند، و رو
نيز گوياي اين نكته است كه  13- به جز سالهاي منتهي به انقالب اسالمي -طرد رنگ آبي در اشعار شاملو     

طرد » روانشناسي رنگها«او از آرامش و سكون پرهيز مي كند؛ زيرا دنيا را به وفق مراد خود نمي بيند. در نظر
نياز ارضا نشده و ناكامي عاطفي است و براي جبران اين نياز معموالً رنگ سبز و يا رنگ آبي، نشانه يك 

خواسته هاي غرورانگيز و طغيانگر براي «سرخ انتخاب مي گردد. اگر رنگ سبز برگزيده شود، متضمن 
است و اگر رنگ سرخ برگزيده شود، به معناي نيازمندي  به يك محرك است.(ر.ك: » استقالل
) به ويژه اينكه از لحاظ فيزيولوژي نيز اين رنگ(سرخ) داراي خاصيت گرمي است و 82-81 :1380همان،

) اين مسأله در 203: 1370باعث گرما در بدن ، افزايش فشار خون و تحريك سيستم عصبي مي شود.(الد،
به اشعار شاملو به خوبي در بسامدگزينش رنگهاي سرخ و سبز به جاي طرد آبي آشكار است.(نگاه كنيد 

  جامعه آماري رنگها در اشعار شاملو) 
وي اميال سركوب شده و ناكامي هاي عاطفي كه او را به طرد رنگ آبي كشانده است، در برخي از شعرها به 

غبار تيره تسكين/ برحضور وهن/ و دنج رهايي/ بر گريز حضور/ سياهي/ بر آرامش  تصوير كشيده است:
  »)بر سرماي درون« آبي/ و سبزه برگچه/ بر ارغوان(ابراهيم در آتش،

معتقد است اگر رنگ آبي در وضعيت ششم، هفتم يا هشتم انتخاب شود، نشان دهنده آن است » لوشر«      
) 81 :1380في، ارضا نشده باقي مانده و موجب اضطراب گشته است.(لوشر،كه نياز ارضا نشده يا شكست عاط

شاملو نيز رنگ آبي را در مرتبه ششم برگزيده است و همين مطلب نشانة خوبي براي  نمايش روح پر آشوب 
شب/ با گلوي خونين/ خوانده است/ و مضطرب اوست؛ اضطرابي كه در اشعارش نمود آشكار يافته است: 

  »)طرح«ا/ نشسته سرد/ يك شاخه/ در سياهي جنگل/ به سوي نور/ فرياد مي كشد.(باغ آينه،ديرگاه/ دري
) پريشاني روحي خود را به گرفتاري در دور باطل زندگي 1367شاملو در ضمن يك سخنراني،(شهريور 

رفتار دور ولي ناگزيرم با دريغ بسيار اين واقعيت را هم بگويم كه ما گ« تشبيه مي نمايد و اظهار مي دارد:
باطل طلسم گونه اي شده ايم. من درست در سي و چهار سال پيش از اين در شعري نوشته ام:... و مردي كه 
اكنون با ديوارهاي اتاقش آوار آخرين را انتظار مي كشد/ از پنجره كوتاه كلبه به سپيداري خشك نظر مي 

اكنون با خود مي گويد:/ اگر سپيدار من  دوزد/ سپيدار خشكي كه مرغي سياه بر آن اشيانه كرده است/ ...
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ر.ك: »( بشكفد، مرغ سيا پرواز خواهد كرد/ اگر مرغ سيا بگذرد سپيدار من خواهد شكفت.
  )498:ص1381مجابي،

بسامد ناچيز رنگ سفيد دربرابر رنگ سياه درديوان شاملو نيز جاي تأمل دارد. سياهي شش برابر سفيدي در 
ه است و اين مشخصه حاكي از فراگيري ذهن شاملو با پوششي سياه و مجموعه اشعار شاملو تكرار شد

تاريك  و نيز گواه دغدغه ها و اضطراب او از حاكميت تيرگي و تاريكي بر روشني و آزادي است. لذا معذور 
  است كه سپيدي را با واژگاني چون پير و بيمارگونه همراه مي كند:

پاي غروب/ لغزان/ لغزان/ به خانه درآيد/ و كنار تو/ در پس اندوه را ببيني/ با سايه درازش/ كه پا هم
  پنجره بنشيند/ او به دست سپيد بيمارگونه / دست پير ترا...(مرثيه هاي خاك)

انتخاب رنگ زرد در موقعيت پنجم اگرچه در روان شناسي  لوشر اهميتي ندارد؛ انتخاب رنگ زرد و        
  ) 167-166ي ايجاد موقعيت بهتر و مهيج تر نشان مي دهد.(لوشر: سبز دركنار هم اميدواري شاملو را برا

آرزوي داشتن يك صميميت عارفانه با فرد « قرار گرفتن رنگ بنفش در رتبه هشتم نيز به اين معناست كه     
ديگري رد شده و يا سركوب گرديده است؛ زيرا يا جنبه غيرعملي بودن آن آشكار بوده و يا اين موقعيت 

  )94لوشر: »(امناسب بوده است.كامالً ن
 

  نتيجه گيري
كه هنجارگريزيهاي ادبي در اشعارش خواننده را -تحليل ذهنيت و احوال رواني شاملو به كمك رنگها     

يكي از بهترين روشها  -كند كه خود را از دسترس شناخت خوانندگان دور نگه دارد مقهور و به او كمك  مي
  پي بردن به عوامل تأثيرگذار در انديشه و زبان او محسوب   مي شود.در شناخت خصايص روحي و رواني 

شاملو با استفاده از رنگ واژه ها در محورهاي افقي و عمودي اشعارش، تصاوير شعري خود را كه       
ها  برآمده از تجارب شخصي بيروني و دروني اوست ، به عينيت در مي آورد و تجسم مي بخشد. رنگ واژه

كه شخص  -ترين تصويرهاي شعر شاملو چون تشخيص، حسĤميزي، استعاره و نمادسازي برجستهدر ساختار 
  بروز و ظهور بيشتري دارند. -شعري شاملو بيشتر از رهگذر آشنايي زاديي اين تصاوير شاعرانه است

و  پربسامدترين رنگ واژه ها در مجموعه اشعار شاملو شامل سياه، قرمز يا سرخ است. سپس سفيدي      
سبزي و پس از آنها، دو رنگ واژه سبز و زرد از كاربرد بيشتري برخوردارند. نكته قابل توجه از نظر 

به عنوان يك رنگ فرعي در وضعيت  سياهروانشناسي كاربردي رنگ واژه ها در اشعار شاملو، گزينش 
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اع روزگار و تنفر از انتخابي اول است. انتخاب رنگ سياه درچنين جايگاهي بيانگر فرياد اعتراض از اوض

حاكميت بي عدالتي، سياهي و فضاي اختناق آور اجتماعي است. انتخاب رنگ سياه در اين مرتبه، به جاي 
بيان كننده نهاد ناآرام  -كه از رنگهاي اصلي و نماد آرامش است-آبيرنگهاي اصلي ديگر و به تبع آن طرد 

اميدي از برگشت آرامش است و شاملو در اشعار خود شاعر است؛ زيرا طرد آبي حاكي ِگريز از آرامش يا نا
مدام از اين موضوع سخن گفته است. تنها در سالهاي منتهي به انقالب اندكي تحول فكري و خستگي از 
اوضاع رنجور روزگار در او مشاهده مي شود كه غلبة رنگ واژه هاي روشن بر تيره در اين سالها، نشان 

دوره را در زندگي شاملو استثنا كنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه گزينش و  دهنده اين موضوع است. اگر اين
چينشِ رنگ واژه ها در مجموعه اشعار شاملو، تقريباً تمامي ايام شاعري شاملو در ناآرامي و اعتراض خالصه 

  مي شود.
تحول عميق گزينش رنگ سرخ پس از رنگ سياه نمودار عالقه و شور و هيجان براي ايجاد تغيير و       

  درجامعه و زندگي است و بسياري از اشعار او همين ويژگي روحي شاملو را نشان مي دهد. 
از نحوه گزينش و كاربرد رنگها در اشعار شاملو بر مي آيد كه شاملو نه تنها در زنجيره همنشيني و       

مي كند و همين انحراف از جانشيني كالمش ساختارشكن است، در نحوة به كارگيري رنگها نيز ساختارشكني 
معيار عادي گزينش رنگها و معناي القاي آنها، بيانگر نوعي بي تعادلي و ناهنجاري رواني در اوست. يكي از 
اين نمونه هاي ساختارشكن، كاربرد سفيدي در معنايي مخالف معناي رايج و القايي آن است. سفيدي در 

مين بيانگر نااميدي از هرگونه تغيير و تحول زودهنگام در اشعار او در هاله اي از سياهي پيچيده شده و ه
وضعيت جامعه يا زندگي خويش است. گزينش رنگ واژه هاي ديگر در مراتب بعدي همگي از  شكست 
عاطفي يا ناكامي در برآوردن نيازهاي روحي و رواني شاعر حكايت مي كند. گويا تناسب و نحوه گزينش يا 

لو همگي دست به دست هم داده اند تا نيازهاي روحي و برهم خوردگي تعادل چيدمان رنگها در اشعار شام
  رواني او را در رويارويي با وقايع اجتماعي و زندگاني شخصي نشان دهند.

  پي نوشت
است. از نظر او متن بسته،متني » امبرتو اكو«اصطالح متن گشوده در برابر متن باز، از اصالحات برساخته  -1

اي روشن و صريحي در راه تفسير، براي خواننده ايجاد مي كند و ساختار و زباني ثابت و است كه محدوديته



 2237    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

بي ابهام دارد. در حالي كه متن باز، متني است كه راه هرگونه تفسير را براي خواننده باز مي كند و درونمايه و 
  )276- 275:ص1385ساختار و زبان پيچيده اي دارد.(مكاريك،

  اولين اثر با چنين رويكردي(روانشناسانه) در تحقيقات فارسي محسوب نمود. اين مقاله را بايد -2
مي » توانش زباني«) بيان داشت: خوانندگان با برخورداري از 1978»(نشانه شناسي شعر«ريفاتر در كتاب  -3

بود.(ر.ك: توانند به فراسوي معناي ظاهري دست يابند. براي تفسير يك اثر ادبي نيز بايد به آن توانايي مجهز 
  )85-84: ص1384سلدن و ويدوسون،

مجموعه آثار « در ارائه نمونه ها و هم چنين ارائه جامعه آماري رنگ واژه ها در اشعار شاملو از  كتاب -4
  ، استفاده شده است.1383(دفتر يكم: شعرها) ، چاپ پنجم، انتشارات نگاه،» شاملو

ار ساختار سپيد اشعارش؛ بايد به عنوان        سبك به يقين بزرگترين مشخصة شعري شاملو كه دركن  -5
) Deconstruction) و ساختارشكني (Deviationشاملودرنظرداشت؛ همين هنجارگريزي(» ايديولكت«شخصي

) بخشيده كه الزم است به نمونه foregroundingاست كه به اشعار او در ميان شاعران معاصر برجستگي (
  هايي از آن اشاره نماييم:

  ) هنجارگريزي نوشتاري(شعرهاي ديداري يا كانكريت) :  الف
  اي كاش مي توانستم                        

  خون رگان خود را                                         
  من                                                          

  قطره                                                              
  قطره                                                                  

  قطره                                                                       
  بگريم                                                                        
  تا باور كنند.(مرثيه هاي خاك)                                                                        

  ب) هنجارگريزي  دستوري: ما همچنان دوره مي كنيم/ شب را و روز را/ هنوز را(شكفتن در مه)
نوشت/ به پاشنة آشيل/ ج) هنجارگريزي واژگاني: و شيرآهنكوه مردي از اينگونه عاشق/ ميدان خونين سر

  درنوشت.( دشنه در ديس)
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استعاره از مردمك سياه چشم است كه گردش ناشي از نگراني صاحب آن در كاسه » اسب سياه وحشي«  -6

  چشم به اسبي ناآرام تشبيه شده است.
سرخ  استعاره از تازيانه اي است كه در اثر آغشته شدن با خون زخم عيسي(ع)» ريسمان بي انتهاي سرخ« -7

  شده است.
  استعاره از قلب است.» ساعت سرخ« -8
  استعاره از آسمان است.» اطلس فيروزه گون«استعاره از خورشيد و» گوي طالي گداخته« -9

كالغ نماد ظلم و ستم و قيچي سياه(استعاره از بالهاي سياه كالغ) نماد سلطه سياهي و ظلمت كه هراس  -10
  )293-281:ص1381ك: مجابي،انگيز و برهم زننده آرامش است.(ر.

  تخلص شاعري شاملو است.» بامداد«-11
تمام « اين شعر را تصوير مردي دانسته كه      » سفر در مه«كتاب  251و 250پورنامداريان در صفحات -12

عمر فرياد اعتراض بر ضد ظلم و خفقان و بيداد سر داده است و مبارزه كرده است، وقتي هم كشته مي شود 
خ، دهانش را از فرياد مي بندد، فواره خونش فرياد مي شود و آخرين كالم حق را فرياد مي كند. و مرگي سر

خوني كه از پيكرش فرا مي جهد چون فريادي است كه از دهانش بر مي شود. او حتي در لحظه مرگ هم 
ود تا به نشانه ذلت و تسليم نمي پذيرد. پنجه خونين دست او هم به دنبال فرياد خون بر آسمان بلند مي ش

  » آخرين اعتراض چهره آسمان را كه شاهد بي طرف اين ظلم است بخراشد...
)دانست كه در 1355آذر»(ترانه آبي« نمونه چنين تحول كوتاه مدت در روحية شاملو را مي توان شعر -13

  آمده است.» دشنه در ديس«مجموعة شعر 
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