
 

 

                         

 نظریه ی ماکس لوشرتحلیل رنگ در اشعار شاملو بر اساس 

 * مرتضی محسنی                                                                                                                

 ** غالمرضا پیروز                                                                                                                                     

 ***مرضیه پورعلی                                                                                                                                      

 چکیده

بـه حدّی است که حتّـی انسان ها در  ن ارتباط عنصر رنگ، بــا زنـدگی مـا رابطه ای تنگاتنگ دارد. ایـ        

کلمـات و جمالت خود نیـز، بـرای بیـان احساسات درونـی شـان از رنــگ استفاده مـی کنند. شـاعران از جمله 

می و تصـاویر شعری  زبانساسات خویش در قـالب کسانی هستند که، بیشترین استفاده را از رنگ، بـرای بیان اح

احمد شاملو از  شاعرانی است که از عنصر رنگ در سروده های خویش بهره ای آگاهانه جسته است.    برند.

اشعار او سرشـار از تصاویر رنـگیِ مربوط به طبیعت ،  تصاویر اجتماعی و سیاسی و حوادث  و امور حاکم بر 

 بررسی وهشت رنگ کارکردی ماکس لوشر  بر اساسرنگ در شعر های شاملو   قالهمدر این    جامعه است.

شاعر سعی شده است تا به وضعیت روانی  ،تحلیل شده و با احتساب فراوانی و تقسیم بندی به صورت زوج رنگ

 نظریه ی روانشناسی رنگ مـاکس لوشر یکی از معیار های سنجش شخصیت بـه شمار می آید و. نقبی زده شود

رنگ سیاه باالترین تأثیر روحی و جسمی را که رنـگ می تواند بر یـک شخص باقی گذارد، به ما می نمایاند. 

قرمز، سبز، زرد، آبی،  :بعدی او به ترتیب عبارتند ازمنتخب رنـگ های  است.بسامد را در اشعار شاملو داشته 

با چنین رویکردی به رنگ های هشت گـانه، خاکستری، بنفش و قهوه ای. بر ایـن اسـاس مـی توان گفت شاملو 

شخصیتی پـر اضطراب و نـگران دارد. او با رنـگ سیاه اعتراض خود را اعالم می کند و در تالش است تا 

با انتخاب رنگ قرمز پس از رنگ سیاه عالقه به فعالیت و شوق و اشتیاق خود را برای  ؛ امّاسرنوشت را تغییر دهد

سپس با  ال است.هد و سعی در نابودی ظلم و تباهی دارد و در این راه بسیار فعّرسیدن به هدف نشان می د

 وی در ادامه .می توان تالش او را برای باال بردن  موقعیت خود دیداز سوی شاعر،  انتخاب رنگ های سبز و زرد

 مردم و مشکالت به دلیلو ایـن که  با انتخاب دو رنگِ آبـی و خـاکستری نیازش را بـه آرامش نشان می دهد

جامعه، آن را در شـرایط فعلی رفتاری نامناسب می داند و آن را طرد می کند، و در آخر با انتخاب رنــگ های 

مشاهده  ،که عبارت از  طرد زندگی مرفه و بی دغدغه استرا  ، می توان ویژگی دیـگر شاملوبنفش و قهوه ای

 .کرد 

 ، جفت رنگگ، احمد شاملو، سیاهماکس لوشر، روانشناسی رنواژه های کلیدی: 

 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران *دانشیار

 **دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

 ***کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران 



 

 

 

 مقدمه -1

علم  .ی آوردلوژی و روانشناسی پیش میک، فیزیومطالعه درباره ی رنگ مالحظاتی را در زمینه های فیز         

شیمی، هر کدام بنا به ماهیت خود آن را می شکافند و جستجو می کنند؛ حال آن که روانشناسی در فیزیک و 

 :١۳4٨، دیـ)رشیه ی بصری بحث می کند ـربچون عنصری از تج هم ،گت نسبت به رنمسایل آگاهی و ذهنیّ

آن سروکار  ، الیه های پنهان شخصیت کسانی را که بانیز مورد توجه است بسیار روانشناسی رنگ، که ی جنبه (.١

، )ایتن روانشناسی رنـگ بـه کشف روابط بین عوامل رنگ و اثرات آن در انسان می پردازددارند، نمایان می کند. 

اوتی از جمله: عکس العمل های مختلفی ایجاد می کند، که به عوامل متف ،رنگ از نظر روانشناسی(.۳٣: ١۳4٨

ا به کار امّ» (.۲: ١۳4٨فرهنگ اجتماعی، سن، سلیقه ی شخصی و سمبل های تاریخی بستگی دارد )پوردیلمی، 

بردن رنگ ها در متون ادبی از این عوامل متأثر نیستند، بلکه از عوامل درونی و فضای روح و روان و ذهن بر زبان 

گ ها از ذهن شاعر های درونی آن هاست و رنانگیزه  شاعر جاری می شوند؛ یعنی رنگ های شعری بازتاب

 (.۱١: ١۳4۱پناهی،)« گزارش می دهند

( برای نمایاندن دغدغه های روحی و فضای ١۳٣۱ - ١۳۱٨)« بامداد –، الف بحص –ف ال» لو احمد شام        

یب های بسیاری نشراز و اجتماعی زمانه اش از رنگ های متفاوت یاری جسته است. زندگی شـاملو همراه بـا ف

ن شعر ایبا توجه به این که شرح حال کاملی از او دردست نیست شعر او خود زندگی اوست و از » بوده است و

 ١۳4١پورنامداریان،) «ه افکار، عواطف و زندگی او و ما را نواخته است، می توانیم بشنویمگی را کزیر و بمِ آهن

و  و رنگ در آن جلوه ای خاص دارد« ساسات واقعی اوستمحصول ناب عواطف و اح»شعر شاملو (. ۱١ -۱۱:

زیبا ه در ذهن دارد، اندیشه ها و مفاهیم مختلفی را ک بخشی از ک کرده تا بتواندبه شاعر کمهمین رنگ است که 

، گاه در معنای حقیقیِ شان و آن جا مجموعه اشعارشدر جای جای را  گوناگونیو رسا بیان کند. او رنگ های 

 دین به کار برده است. ی و نمایده است در معنای غیر حقیقکه الزم د

 

 چارچوب مفهومی -2

روانشناسی رنگ یکی از دیدگاه های جدید، برای شناخت آثار شاعران  ی بررسی آثار ادبی براساس نظریه        

جسمی را که و نویسندگان است. این نظریه یکی از معیارهای سنجش شخصیت به شمار می آید و تأثیر روحی و 

رنگ می تواند بر یک شخص باقی گذارد به ما می نمایاند. این موضوع با توجه به پیشرفت دو دانش فیزیولوژی 



 

 

در زمینه ی شناخت شخصیت انسان « اخرورشـ» ایش معروفاز آزمو روانشناسی بـه اثبات رسیده است. پس 

ریه ای است که در این باره ارائه شده است. ه های رنگین جوهر، آزمایش ماکس لوشر جدیدترین نظازطریق لکّ

ننده ی شخصیت نیست، بلکه در انتخاب گروه ها و کند که یک رنگ به تنهایی بیان ک در این نظریه لوشر بیان می

ن ایوی این نکته را یاد آور می شود که شناخت.  ی باززوج های رنگ است که شخصیت افراد را می توان تا حدّ

ی به شمار آورد شناسی و روانکاوی دارد و نباید آن را در ردیف آثار سرگرم کننده ی غیرعلمنظریه جنبه ی روان

ه اهمّیت رنگ در شناخت شخصیت، از طریق آزمایش افراد می رنگ بنظریه ی روانشناسی  (. 4: ١۳4٨)لوشر، 

کارکردی به رابطه ی  یاسوشر بر روی رنگ ها روانشناسی کارکردی نامیده می شود؛ روانشنردازد. کار ماکس لپ

 ی شود. اسی شخصیت اطالق مانتخاب رنگ با روانشن

آن رنگ « معنای واقعیِ»در آزمایش رنگ لوشر اهمیت روانشناسی و فیزیولوژیِ یک رنگ ثابت است؛ و بـه عنوان 

است؛ « آرامش و سکوت»تعریف شده و برای همه ی افراد یکسان است. مثالً رنگ آبی مایل بـه تیره به معنای 

     صرف نظر از این که فردی این رنگ

و « تمایل ذهنی نسبت به رنگ»عبارت است از « کارکرد»را دوست داشته و یا دوست نداشته باشد. از سوی دیگر 

 ین اساس استوار استاایش لوشر بر مختلف فرق می کند و تفسیرهای آزممورد اشخاص همین است که در

 (.۳١)لوشر: 

یب ه ترتساس هشت رنگ موجود در آزمایش، رنگ مورد عالقه ی خود را بریه، شخص بر ادر این نظ         

( و چهار رنگ ٨(، زرد)۳قرمز)(، ۲(، سبز)١رنگ اصلی: آبی)انتخاب می کند. این هشت رنگ عبارتند از چهار 

 (.    ٣( و سیاه)۱(، خاکستری)٨(، قهوه ای)۱: بنفش)فرعی

شخص مورد آزمایش، انتخاب شد، رنگ ها به چهار ه ترتیب عالقه، از سوی این که رنـگ ها بـ پس از         

ه این است که معنای زوج د. اصل مهّم در این نظریّزوج رنگ مورد تحلیل قرار می گیر دسته تقسیم و به صورت

 رد مورد ـرنگ ها برای شناخت هر ف

تعیین کرد که یک رنگ خاص نشانه ی  نظر است. بـا مشاهده ی طرز قرار گرفتن کـارت هـای رنگی، می توان

، منطقه ی عالقه است و انتخاب رنگ های این وضعیت بر اساس ترجیح و چه نوع کارکردی است. شروع ردیف

  .ار زیاد صورت می گیرداولوّیت بسی

م است کـه منطقه ی رنـگ های ایـن منطقه بـا عالمتِ بـه عالوه )+( مشخص می شوند. پس از آن، وضعیّت دو

مشخص می شوند. منطقه ی )×(  ن وضعیت با عالمت ضربدرـادی محسوب می شود، دو رنگ موجود در ایع



 

 

ا بی ارم حکایت از انزجار ی( می باشد، منطقه ی چه)= ی تفاوتی است و عالمت ایـن گروه مساویسوم جایگاهِ ب

 .( مشخص می شود-) ه آن انتخاب دارد و با عالمت منهاب میلی شخص

 تحلیل رنگ هاتجزیه و  -3

  ( ٧) سیاه  -3-1

مرز مطلقی است که در فراسوی آن اه نشانه ی سی .دخود را نفی می کن کهست ها رنگ سیاه تیره ترینِگ رن      

ترک عالقه،  ه ینشان، . سیاه نقطه ی پایانیرا می نمایاند فکر پوچی و نابودی از این رو، هدشزندگی متوقف 

در مجموعه اشعار شاملو، رنگ سیاه با بیشترین تکرار در رتبه ی اول  (.۱٣لوشر: ) است تسلیم، یا انصراف نهایی

قرار دارد؛ البته این تعداد با محاسبه ی تداعی کننده های رنگ سیاه، چون: تـاریـک، ظلمت، تار، تیـره، دود، قیر و 

سیـاه اسم مفـهومی  .رسد میار ـب ۳٨۱ عار او به  حـدودـمجموعه اشمرکب،  محاسبه شده است. این تعـداد در 

م بـر خود و هم بر دایره ی وسیعی از معانی ضمنی داللت می کند، که می را که هن دارد، چادینای نمعاست که م

(. شاملو این را می داند و از ١4٨: ١۳4٨ ه،الجقت و ... )سبداد، غفلهل، استد مانند: ظلم، جود جانشین آن شتوان

، ی کندگ سیاه استفاده مزمانی که از رنهایش برای همین امر کمک  می گیرد؛  گ سیاه و همه ی تداعی گرـرن

در ی دیگری را نن رنگ، معاـموارد از آوردن ای اکثره در کبل، اً به دنبال بیان فام یا همان حقیقت رنگ نیستـصرف

ومی، شختی، تیره روزی و نشان دادن سیاهی و خفقان، ظلم، جهل و نادانی، ناامیدی، دشمنی و کینه، بدب. نظر دارد

سیاه در اشعار شاملو در جامعه از آن ها استفاده می کند.  بی عدالتیاملو برای نـشان دادن است که ش مفاهیمی

ارش ده است که در اشعراطی منجر شوضعیت اول آزمایش رنگ ها قرار گرفته و به رفتاری جبرانی از نوع اف

ه بیرون از دایره چیزی ک رخواهد ه ، میندانتخاب کدر وضعیت اول  اه راسیسی ک هک چنان قریباً مشهود است.ت

نفی کند؛  ،شاید نیستو  باید وی آن طور کهر از نظ وت ـع موجود اسـی او نسبت به وض وجانهاعتراض  لج ی

سرنوشت خود، قـد علـم می کند و در معـرض یـک  این شخص در برابر سرنوشت، و یا دست کم در برابر

 (. ۱4 :١۳4٨ لوشر،نه و غیر عاقالنه می باشد )رفتار عجوال

، لجوجانه( راضیاعت) او به وضع موجود اعتراض دارد .این موضوع در مورد شاملو کامالً صدق می کند        

. این رنگ نشانه ی روح  داو را به مبارزه می طلب فضایی تیره و نا بسامان بر روح او و جامعه اش حاکم است که

 ان کننده ی جبران یک اضطراب که شاعر با آن دست و پنجه نرم می کند. اوـاعر است؛ بیابسامان شـنـ ه وـآشفت

ی وضعیت روحی و طراب حاکم بر ذهن و روحش را کـه ناشی از وضع رقّت بار اجتماع یا حتّمی خواهد اض



 

 

مایش رنـگ لوشـر امری دگاه آزـن موضوع از  دیـران کند و ایـانوادگی اش است را جبـدرونی خود و زندگی خ

 .    اشدطبیعی می ب

 در شعر شاملو نی حقیقی و غیر حقیقی رنگ سیاهمع -١-١-۳

امّا  ،خود به کار رفته است، یعنی قاب شکسته ای که سیاه رنگ است حقیقیرنگ سیاه در معنی « 23»در شعر -   

داعی کننده وید: پشت ظلمت، ظلمت که تباز می توان معنای اعتراض و ناراحتی را در این ترکیب یافت، او می گ

 ی رنگ سیاه است اما از آن بدبختی و تیره روزی را ارده می کند:

پشت سکوت و /  پشتِ میله ها و ملیله های اشرافیت/ چه کنم هایِ سر به هوای دستانِ بی تدبیرِ تقدیر!/ هی!  -» 

پشت رنج، پشت / –با قاب سیاه شکسته اش  -دپشت امروز و روز میال/ پشت افتراها پشت دیوارها / پشت دارها

 (.  ٨۲: ١۳4۱شاملو،نه، پشت ظلمت... )

شـامـلو از رنـگ سیــاه استفاده مـی کند، امـّا در معنـای غیـرحقیقـی. او می گوید  بـاز« نگاه کن»در شعر  -   

معنای غیر حقیقی و زندگی سیاهی نیست. این که برای زندگی رنـگ قایـل شده مشخص می شود کـه رنگ در 

بـرای نشان دادن رنــگ زندگی، یعنی خوبی و بدی آن است. در این جـا یعنی، زنـدگی تیـره روزی و بدبختی و 

 ناامیدی نیست: 

زندگی با من کینه داشت / من به زندگی لبخند زدم، /خاک با من دشمن بود من بر خاک خفتم / چرا که زندگی 

 (. ۲١است )شاملو: سیاهی نیست /چرا که خاک خوب 

(، تیره روزی و  ۱٨)رانـده:  بی چاره و تیره روز :شاملو از رنگ سیاه و تداعی گرهایش در معانی غیر حقیقی

(، ظلم و تباهی )بر سنگ  ۲١: (، یأس و ناامیدی )نگاه کن ١٨۱: (، شـومی و بـدی )دیوارها۱۱ :همانبدبختی )

 ( و ... استفاده کرده است.4١٨: سیاه خانه: غربت )هجرانی (،۳۳۱: (، روسیاه: گنهکار )برسنگ فرش۳۳۱: فرش

در مجموع، در همه ی اشعـار شـاملو معنای غیر حقیقـی رنگ سیاه بر معنای حقیقی آن غلبه می کند و در کمتر 

شعری، معنـای حقیقی رنـگ سیاه مورد نظر است؛ حتی جایی که سیـاه را در معنای اصلی آن به کار می برد باز 

 .یافتعر معنی ضمنیِ رنگ را می توان دراز محتوای ش

 ( 3قرمز )  -3-2

قـرمـز یعنی لزوم به دست آوردن نتایج مورد نظر و کسب کامیابی؛ نشانه ی آرزوی شـدید برای تمام         

 .(4٨: ١۳٣٣)لوشر،  چیزهایی است کـه شدّت زندگی و کمال تجربه را تحت پوشش خود دارند



 

 

بار می رسد، که در ردیف رنگ ها آن را  ٣۱رسـی اشعـار شـاملو تعداد فراوانی رنگ قرمز به حدود در بـر        

در وضعیت دوم، بعـد از رنگ سیاه قرار می دهد. عالوه بر رنگ سرخ در اشعار او بـه تداعی گرهایی از رنگ 

ی. کلمه ی خون نیـز در مواردی قرمز نیز برمی خوریم، مانند تداعی گـر ارغوانی، مسی، نارنجی، شنگرفی و گل

 در معنای رنـگ قرمـز به کار رفته است.

همان طور که گفته شد رنگ قرمـز یعنی تالش برای کسب کامیابی و اراده برای پیروزی و شـاملو بـا          

ماعی خود فریاد یقین به راهی کـه انتخاب کرده است و تـالش بـرای پیروزی، امیدوار به ثمربخشی مبارزات اجت

 است: 

 (. ۳۳۱:  ١۳4۱من فکر می کنم / هرگز نبوده قلب من این گونه / گرم  و سرخ ) شاملو ، 

       

از سروده هایی کـه رنگ سرخ در آن ها تجلی دارد عالوه بر عشق عمومی و اجتماعی بارقه هایی از عشق   

شاعر به هر دو عشق، هم اجتماعی »گوید: شخصی را نیز می توان مشاهده کرد. همان طور  که خود شـامـلو می 

اما به طور معمول عشق شخصی است، که انگیزه ی عشق ورزی به مردم را در او « و هم شخصی نیازمند است.

 (. ١4۱،  ١۳4٨تقویت می کند) سالجقه: 

 )سرخ( معانی حقیقی و غیر حقیقی رنگ قرمز -١-۳-۲

رنـگ سرخ در معنای حقیقی رنگ آمده است و شـاملو  «سرود مردی کـه خودش را کشتـه بود»در شعر -   

 از مردان اصفهان که 

 خون خود را در سرخی گونه ی دختر پادشاه نقاشی کرده اند سخن می گوید:

که خون تان را / در سرخی گونه ی دختر پادشاه / بر پـرده قلم / –مردان اصفهان !  –اکنون این من ام /و شما 

 (. ٣۱نـد )شاملو: کـار اتاق ام پـاشیده ا

 شاعر بـا  آوردن .ی کندمحقیقـی آن را اراده  غیر( شـامـلو از آوردن رنـگ سـرخ معنای طـرح در شعر)  -   

تیـغه ی گیوتین بعد از بوسه ی سرخ، تیزی و برندگی تیغه ی گیوتین پس از برخورد با گردن که هم چون بوسه 

 معنای تیز و برنده به کار رفته است: ای است، نمایش داده است. سرخ در این جا در

بوسه ی سرخ « /  کاپه » رقص مهتاب مهرگان زیباست،/  با دم اش نیم سرد و سر سنگین / هم چو بر گردن ستبر 

 (. ١٨۱شاملو: تیغه ی گیوتین ! )



 

 

دگی امید به زن(، ۳۳۱: گرما بخشیِ عشق )ماهیشاملو از رنگ سرخ و تداعی گرهایش در معانی غیر حقیقی: 

: (، تیره گی خون )همان۱٨۱ :...، بدی کینه )در پیچیده به خویش(٣4١: زبان دیگر(، نمادی از عشق )۳۳۱: )ماهی

 و ... استفاده کرده است. (،۱٨۱

را بر معنای حقیقی آن مشاهده « سرخ » در کل، در اشعار شاملو،  می توان غلبه ی معانی غیر حقیقی رنـگ قرمز 

 .کرد

 ( 2)  سبز -3-3

است. کسی که در آزمون لوشر این رنگ  رنگ سبز در آزمایش لوشر نشانه ی وجود شرایط روحی مناسب        

 بررا انتخاب می کند، دارای صفات روحی اراده در انجام کار، پشتکار و استقامت است؛ از این رو، این رنـگ 

خود آگاهی نیز  در ضمن از ثبات عقیده واست.  ناظر عزم راسخ، پایداری و مهم تر از همه مقاومت در تغییرات

. ولی مهم تر از همه ( 4۳ :١۳4٨ ،)لوشر عاملی است که امنیت و احترام به خود را بیشتر می کند وحکایت دارد 

شخصی که رنـگ سبز را بـر می گزیند، مایـل است عقاید خود را بـه کرسی بنشانـد و خود را به این است که 

اسـاسی و تغییر ناپذیر معرفی کنـد. در نتیجـه، برای خود مقامی بلند قایـل است، و می  عنوان نماینـده ی اصول

 (. 4۱-4٨: لوشر)کندخواهد که بـه دیـگران پند و اندرزهای اخالقی دهد و آنان را موعظه 

ادف آن بار می رسد که تعداد رنـگ های متر پنجاهدر بررسی اشعـار شـاملو، تکرار رنگ سبز به حدود         

را در  چون: زیتونی، زنگاری) سبز تیره ( و فسفری، نیز به همراه آن محاسبه شده است. این تعداد از رنگ سبز، آن

شاملو در حالت طبیعی ِاین انتخاب قرار  داده ووضعیت سوم از هشت وضعیت موجود، در آزمایش لـوشر قرار 

یشتر در معنای نمادین و برای نشان دادن روح مبارزه طلبی دارد. سبز در اشعار شـاملو، همانند رنـگ های دیگر، ب

و تغییر وضعیت موجود به کار رفته است. شاملو مبارزان جوانی را که سرود حق طلبی سر داده اند، هم چون 

سنبله های سبز و نورسیده ای می بیند که در راه عدالت خواهی سرود بر لب دارند و با آن، دروگر را که خواستار 

 ودی آن هاست تحقیر می کنند. ناب

از حقارت / که دروگر/  در آستانِ درو سرودی چندان دل انگیز خوانده اند/ این سنبله های سبز/  ای برادران!

 (. ٨٨۲:  ١۳4۱خویش لب به تَحَسُّر گَزیده است ) شاملو ، 

 معانی حقیقی و غیر حقیقی رنگ سبز -١-۳-۳



 

 

لو از رنـگ سبز، در معنـای حقیقی خود استفـاده کرده است. او  در ایـن شـام«  شعر ناتمام» در سروده ی  -  

شعر، از کسی سخن می گویـد که با او آفتـاب، در واپسیـن لحظاتِ روزِ یـگانه، بـه ابدیـت لبخنـد می زند، با او 

 می کند: یک علف گویی همه ی جنگل است و یک گام راهی است به ابدیت، و بـاران جویبـار خشک را سیراب

و  دستان من از نگاه تو سرشار است./ چراغِ رهگذری/ شب تنبل را از خواب غلیظِ سیاه اش / بیدار می کند

 (. ۲۳٨شاملو: )باران جویبار خشکیده را / در چمن سبز سفر می دهد

 سبز در این جا صفت برای چمن است که در معنای حقیقی خود به کار رفته است.

کـه شعری است با درونمـایه ی اجتمـاعی، شاملو سعی در « فه ی سرخ یـک پیـراهنتـا شکو»در شعر  -   

نمایاندن فضای خفقان بار اجتماع دارد و فضایی که شاعر، خود را درسروده اش حبس می کند، تـا بـرای مبارزه 

، هم رزمانی دارد شاعرد. آمـاده شود. او خود را زندانـی جامعه ای می داند کـه باید بـرایش مبارزه کرد و رنج بـر

که خون خود را فدای مبارزه ی شان می کنند. او دیـواری از دوست داشتن تام و فراگیر، به دور خود می کشد، 

دوست داشتن مردم، حتی دوست داشتـن سگ هـا  و تفنگ هـا و خونِ سبـزِ کلروفیل را که بر زخم برگ لگد 

 (: ۱٨–٨۱:  شاملومال، ریخته شده است )

ست داشتن اشک تو بر گونه ی من / و سرور من بر لبخند تو/ دوست داشتن شوکه ها / گزنه ها و آویشنِ دو

 (.۱٨وحشی،/  و خون سبز کلروفیل، / بر زخمِ برگِ لگد شده )شاملو: 

در این جا خون سبـزِ کلروفیل می تواند، خونِ مبارزی باشد که از بدنش که چون برگی لگد شده بر خاک   

، جاری است.در این قسمت از شعر، شاملو از چندین گیاه نام می برد که همگی تداعی کننده ی رنگ سبز افتاده

می باشد. از آن جا که رنگ خون در عالـم واقع سبز نیست، سبـز در معنای غـیر حقیقی خود آمده است و معنای 

 د.کرحیات و زندگی را می توان از خون سبز برداشت 

حیات و  (،۲٣۱: غزل آخرین انزوا) مترادف هایش در معانی غیر حقیقی: نوید و بشارت شاملو از رنگ سبز و

 ( نیز استفاده کرده است. ۲4۱: بزرگزندگی )غزل 

 (4) زرد -3-4

ت روشنی و شادمانی ظاهر مـی روشن ترین رنگ محسوب، و اثـر آن به صوررنـگ زرد در آزمایش لوشر         

زرد نشانه ی تسکین و رنگ  وسعه طلبی بـالمانع، سهل گرفتن یـا تسکین خاطر است.زرد نمایان کننده ی تشود. 

 (.۱۱: ١۳4٨هم چنین دارای خصلت تغییر است )لوشر، انبساط خاطر؛ 



 

 

رنـگ زرد در اشعار شـاملو در وضعیت چهـارم از ردیف رنــگ ها قرار دارد و از لحاظ فـراوانی به         

ه ایـن تعـداد بـا تداعی گـرهای طالیی و زرین محاسبه شده است. این رنـگ در بار می رسد. البت ٨۲حدود 

اشعار شـامـلو بیشتر در معنای کدورت، مالل، بیماری و نا امیدی آمده تا جایی که به رنگ زرد خورشید که 

 نمادی از امید است اعتماد نمی کند:

بر چشم های خود از دستِ خویش / سون نکند/ که ت افنظر نکنی / تا به چشم  زرد خورشید اندر،/ نگر 

 (. ٨4١:  ١۳4۱ی آسمان را...) شاملو ، سایبانی کن نظاره 

 معانی حقیقی و غیر حقیقی رنگ زرد -١-٨-۳

شاعر از انعکاس نور زردی سخن می گوید کـه بـه مخمل سرخ شنـل می تابد. زرد در «  رکسانا» در شعر -  

 و صفت برای نور قرار گرفته است: این جا در معنای حقیقی رنگ آمده

انعکاس / و در -هواره جنبان اش بودکه شب گ-/ ه و روشنِ بخار و مهِ باالی قایق/ در آشفتگیِ تیراما ناگهان

 (. ۲۱۱)شاملو:  نور زردی /که به مخمل سرخ شنل من می تافت،/ چهره ای آشنا / به چشمان ام سایه زد

ه دختر کـه از جلوخان سرای کهنـه اش گذشتند و سیب سرخی به سوی شـامـلو از س«  احساس» در شعر -  

وی افکندند، سخن می گوید؛ رخش زرد می شود، اما چیزی نمی گوید. رخان زرد در این شعر در معنای غیر 

 حقیقی رنگ زرد آمده و زرد شدن صورت می تواند کنایه از خجالت کشیدن و یـا ترسیدن باشد:

ای کهنه / سیبی سرخ پیش پای ام  افکندند/ رخان ام زرد شد/ اما نگفتم هیچ / فقط سه دختر از جلوخان سر

 (. ١۲4)شاملو:  آشفته شد یک دم / صدای پای سنگین ام/ به روی فرش سخت سنگ

پژمرده )قصه ی دخترای (، ۳١4: و تداعی گرهایش در معانی غیر حقیقی: رنجور و بیمار )کلید شاملو از رنگ زرد

 و... استفاده کرده است. (۲۱: نا امید و خسته ) برای خون و ماتیک   (،٨۱١: ننه دریا

 

 (1آبی ) -3-5

اندیشیدن به این رنگ موجب  و در آزمایش لـوشر، نشان دهنده ی آرامش کامل است رنـگ آبـی تیـره       

 (.٣۱: ١۳4٨)لوشر،  آرامش در اعصاب می شود

احتساب فراوانی آن در وضعیت پنجم از ردیف رنگ ها قرار دارد. این رنـگ آبـی در اشعار شاملو، با         

 تکرار مترادفات آن مانند: کبود، الجورد، نیل گون و فیروزه گون با محاسبه یبار  ۳۱رنـگ در دیوان شاملو حدود 

 کم رنـگا صورتی امّ ،شده است. از آن جا کـه قرار گرفتن رنـگ آبـی در وضعیت پنجم نشانی از آبی طرد شده



 

 

و کسی که این رنگ را طرد کند در وضعیت هماهنگ، متوازن و عاری از اضطراب قرار ندارد، نتیجه می  دارد

 گیریم کـه شاملو از ثبات، یکپارچگی و احساس امنیتی که لوشر از آن حرف می زند برخوردار نیست.

برده و معنویت و سکون این رنگ مورد  کار شاملو در اشعار خود رنگ آبی را بیشتر در معنای آرامش آن به        

 ؛ آن جا که چهره ی سـرخ و پـر شور عشق را آبـی می بیند و بـه دنبال آرامش آبـی می گردد:است ودهتوجه او ب

/  و دنج رهایی/ بر حضور وهن /  غبار تیره ی تسکینی/  چهر ه ی آبی ات پیدا نیست...   / آی عشق / آی عشق

 (. ١۳4۱:٣۳۱بر ارغوان...)شاملو ،  / و سبزه ی برگچه، / یاهی بر آرامش آبیس/  بر گریز حضور،

 معانی حقیقی و غیر حقیقی رنگ آبی -١-۳-۱

از رنگ آبی بهره برده است؛ او می خواهد رنگ آبی را نماد وطن  چهار بار«  ترانه ی آبی» در شعر  شاملو  

 آمده است: در معنای حقیقی رنگ بند زیرمعرفی کند. رنگ آبی در 

 (. ٣۱١قیلوله ی ناگزیر /   در تاق تاقی حوض خانه،/ تا سال ها بعد آبی را مفهومی از وطن دهد )شاملو: 

برای دود که می تواند به رنگ سفید یا سیاه باشد، رنگ « نمی رقصانمت چون دودی آبی رنگ» ردر شع عرشا -  

از آوردن این رنگ برای دود  وی دحقیقی رنگ است؛ شای آبی را به کار برده است. آبی در این جا در معنای غیر

 می خواهد سردی و سکوت فضایی را پر رنگ تر توصیف  کند:

.../ دو کودک  -نمی رقصانمت چون دودی آبی رنگ / نمی لغزانم ات / بر خواب های مخملِ اندیشه ای ناچیز:

فرشِ سرد/  و صد کودک / به خاکِ مرده ی  بر جلوخانِ سرایی،/  خفته اند  اکنون / سه کودک بر سریرِ سنگ

 (. ١۳۱مرطوب ) شاملو: 

آرامش و معنویت (، ۲۱٨: شاملو از رنگ آبی و مترادف هایش در معانی غیر حقیقی: آرامش و امنیت )سرگذشت

 ( بسیار استفاده کرده است.٣۱۲: )ترانه ی آبی

 ( ۰خاکستری )  -3-6

است، آزاد از هر محرّک یا گرایش روانی. شخصی که خاکستری را  رنگ خاکستری در آزمایش لوشر رنگی       

در وضعیت هشتم انتخاب کند، مایل است هر چیزی را در پوشش اراده ی خود قرار دهد و احساس می کند که 

(.  ٣۱ ٣٨-: ١۳4٨وی می دهد برخوردار است) لوشر، چیزی که پیرامون او ر از حق کاملی برای شرکت در هر

ادگی خود را ر کسی رنگ خاکستـری را در وضعیت های آخر برگزیند و در واقع آن را طرد کند، آمبنابراین اگ

رای کارهای پر تحرّک و اضطراب آور اعالم می کند و مایل است که هر مانع احتمالی را که در راه هدف او قرار ب

 (.٣٣: دف خود آرام و قرار ندارد )لوشررای رسیدن به هیان بردارد و بدارد، از م



 

 

بار تکرار شده  ۲۲بار و به همراه تداعی گرهای سربی و خاکستر  ۳رنگ خاکستـری در اشعار شامـلو         

این تعداد از تکرارِ رنگ خاکستری آن را در وضعیت ششم از گروه رنگ ها قرار داده است، و تمایل شاملو . است

رای رسیدن قرار دارند، نشان می دهد. او هیچ فرصتی را ب ی که بر سرراه هدف اورا برای از بین بردن موانع احتمال

بـه اهداف خود و رودررویی بـا موقعیت هـای اضطراب آور از دست نمی دهد و بـرای مبـارزه در راه هدفی که 

 (.٣٨ :لوشر) همانـا رسیدن بـه عدالت و آزادی و از بیـن رفتن ظلم و فساد است، آرام و قرار ندارد

ی آن به کار برده است و آن را صفتی برای هوای در معنای حقیق بیشتر در اشعارش خاکستری را شاملو        

 گرفته ی بعد از غروب آفتاب قرار داده است، آن جا که می گوید:

در نیل  –از خون آفتاب بشسته  -/ خاکستری قبای هوا را / چون دختران گازر/  گویی به قله های ازاکوه، اختران

 (. ٨١۱: ١۳4۱ املو،)ش می زدند

 معانی حقیقی و غیر حقیقی رنگ خاکستری -١-٨-۳

. او رنگ انگارد عطر هوا را در نزدیکی صبح خاکستری می« سرود پنجم»از شعر « 12بخش »شاملو در  -  

خاکستری را صفتی برای عطر که امری نا محسوس است تصور می کند. خاکستری در معنای حقیقی رنگ است 

 را در کنار عطر حفظ کرده است:و معنای خود 

این است عطر خاکستری هوا / که از نزدیکی صبح / سخن می گوید،/ زمین آبستن روزی دیگر است./ این 

 (.٨۱۳: ١۳4۱) شاملو، است زمزمه ی سپیده/  این است آفتاب/ که بر می آید

و آغاز رعد و برق و رگبار را بر  فضای سیاه و سنگین آسمان را نشان می دهد« طرح بارانی»شاملو در شعر  -   

بستر تشنه ی خاک توصیف می کند. شاعر از خوابی خاکستری سخن می گوید که بی گاه بر خاک می غلتد. او 

؛ شاید می بردبرای خواب از رنگ خاکستری استفاده می کند و این رنگ را در معنای غیر حقیقی آن به کار 

 سبکی و بی گاهی آن باشد:خاکستری بودن خواب در این جا به معنی 

درنگِ سنگین ساتور خونین / و نزولِ لختالختِ تاریکی/ چون خواب،/ چونان لغزشِ خاکستری خوابی بیگاه 

 (. ١۱۱۳برخاک )شاملو :

 ( 5بنفش )  -٧-3

د تا جنبه ی تسخیری غیر ارادی رنگ بنفش، رنگِ مستقل و مشخصی به شمار می آید. بنفش تالش می کن       

میمیت همراه با االیی از صو درجه ی ب ی ریاب اتحّاد. این آبی را حفظ کندگ قرمز و تسلیم متین رنرنگ 



 

 

ه اندیشیده و طلب شده حساسیت است، که به ادغام کامل ذهن و هدف می انجامد، به طوری که هر چیزی ک

 (.۱٨: ١۳4٨لوشر، ) باشد، می بایست، واقعیت یابد

ه خودش عظمت بدهد. خصلت خـوش خیاالنه و انتخاب می کند، می خواهد بشخصی که رنگ بنفش را         

غیر واقعی این رنگ، می تواند به معنای همانند سازی به مثابه ی یک ناتوانی از لحاظ تفاوت قایل شدن یا یک 

گ بنفش در جر شود. زمانی که رنتزلزل بی تصمیمی باشد که در هر دو صورت می تواند به بی مسؤولیتی من

و فرد در این حالت، است این رنگ طرد شده  وضعیت هشتم از ردیف رنگ ها قرار گیرد به این معناست که

را در و این یک حالت سرکوب شده است؛ زیـآرزوی داشتن یک صمیمیت عارفانه را با فرد دیگری رد می کند 

رایط برای فرد کامالً نامناسب و یا این که ش می شودایـن حالت یا جنبه ی غیر عملی بودن رنـگ بنفش آشکار 

)لوشر،  رار نگرفته باشدست که در وضعیت های سوم و هفتم قا نگ تنها زمانی از اهمیت برخورداراست. این ر

١۳4٨ :۱۱.) 

. در داده استگ ها، قرار م ردیف رنـر آمده و آن را در وضعیت هفتبا سهاملو تنها ر اشعار شش، درنگ بنف        

ه عنوانِ رنگِ مظهرِ خصایصی انتخاب شـده است که ای بسیار برنگ پس از آزمون ها و خطاه آزمایش لوشر این

ن رنگ بنفش در (. بنابرای٨۳ :لوشری کند )یا رد م می دهدرار فرد عادتاً آن ها را در منطقه ی بی تفاوتی آزمایش ق

لو در استفاده از رنگ بنفش ارد. شامزیرا در وضعیت هفتم قرار د ،اشعار شاملو از اهمیت چندانی برخوردار نیست

 در هر سه مورد به معنای غیر حقیقی رنگ اشاره دارد که در زیر به آن ها اشاره می شود:

 معانی غیر حقیقی رنگ بنفش -١-٣-۳

خن می گوید که پیش از که سروده ای اجتماعی و سیاسی است، شاعر از مرگ کسی س« مرثیه» در شعر -   

   خاموشطلوعِ بزرگش، 

شد. او از تیرگی رنگ بنفش کمک می گیرد تا غم و اندوه شعر را نمایان تر کند و فضای خفقان و ترس حاکم را 

 نشان دهد. رنگ بنفش در این جا در معنای غیر حقیقی خود به کار رفته است:

و از غنچه ی / ..«.خاموش کرده اند ! / پیش از طلوع روز بزرگ اش/ یک آفتاب دیگر را / برادر های یک بطن! -»

از خورشید هزاران غنچه / چرا که ستاره ی بنفشی طالع می شد/ تا طلوع نکرده بخسبد/ او خورشیدی شکفت

 (. ۳۱: ١۳4۱چُنُو ) شاملو،

را اراده کرده  (۲٣٣: : سردی و تیرگی )غزل بزرگآن شاملو از رنگ بنفش و مترادف هایش در معنی غیر حقیقی

 .است



 

 

 (6قهوه ای )  -3-8

رنگ قهوه ای از رنگ های فرعی آزمایش لوشر به حساب می آید. این رنگ مخلوطی از نارنجی، قرمز و         

(. وضعیت قهوه ای در ردیف ٨۳: ١۳4٨سیاه است و یک رنگ تیره و نسبتاً بی روح را به دست می دهد )لوشر، 

مثال، اگـر قهوه ای در منطقه ی بـی  رنگ ها حکایت از شرایط حسیِ بدن انتخاب کننده ی این رنگ دارد. برای

تفاوتی قرار گیرد، یعنی در دو وضعیت آخر، در این صورت وضعیت حسی و شرایط جسمانی در حـالت نرمال و 

ر دو وضعیت اول، قـرار طبیعی خود قرار دارد. چنان چه قهوه ای در نیمه ی اول ردیف رنـگ ها، خصوصـاً د

و در مقابل هنگامی که قهوه ای در  داللت داردیش جسمی و خشنودی حسی نیـازِ روزافزون به آسا برگیرد، 

وضعیت هشتم قرار گیرد، این نیاز به آسایش به کلی رد می شود. در ایـن وضعیت آسایش جسمـانی و ارضـای 

 (.۱٨حسی بـه عنوان ضعفی تلقی می شود که باید بر آن ها غلبه کرد )لوشر : 

یـک بار از این رنگ استفاده نکرده است، بنابراین رنگ قهوه ای در اشعار او  شاملو در اشعارش حتی        

وضعیت هشتم یعنی آخرین وضعیت از ردیف رنگ ها را به خود اختصاص می دهد و رنگی طرد شده شمرده 

ی شود. کسی که رنگ قهوه ای را رد می کند خود را فردی تصّور می کند که، از قدرت مقاومت بیشتری ـم

ردار است و مایل است که به عنوان یک تکرو بدرخشد؛ از نظر چنین شخصی، نه جنبه ی اجتماعی یا برخو

(. بنابراین ۱٣وابستگی متقابل رنگ قهوه ای، و نه برآوردن نیازهای جسمانی اش، هیچ کدام اهمیت ندارد )لوشر: 

یل نبوده و فقط به فکر مردم و اجتماع می توان شاملو را فردی تکرو تصّور کرد، که برای نیازهای خود اهمیتی قا

 اش بوده است.

 :گروه بندی و عالمت گذاری هشت رنگ -3-9

گ به ترتیب عالقه ی فرد در یک ردیف قرار گرفت، به صورت دو به دو ــام هشت رنـه تمـوقتی ک         

(، زوج ×عالمت ضربدر) (، زوج دوم با+)زوجی( گروه بندی می شوند. دو رنگ اول گروه با عالمت به عالوه )

زوج های (. ٨۱: ١۳4٨( تقسیم بندی می شوند) لوشر، -سوم با عالمت مساوی)=( و زوج چهارم با عالمت منها )

 لو نیز به صورت زیر دسته بندی می شوند:رنگی شام

(، =1=۰وضعیت سوّم: )خاکستری آبی (،×2×4)زرد سبز  وضعیت دوم:(، +٧+3سیاه قرمز ) وضعیت اول:

    (.-5-6قهوه ای   بنفش ارم:  )وضعیت چه

ان داده می شود و ت معموالً در وضعیت اول و دوم نشار آن اسدر آزمایش لوشر، آن چه که شخص خواست        

ر وضعیت آخر نشان داده در مقابل، آن چه که شخص از آن اجتناب می کند، با نوع رویکرد به رنگ مورد نظر، د



 

 

ه برای ـ( روشی را به دست می دهد ک-) )+( و کارکرد رد مختلف، یعنی کارکردکارک می شود. ترکیب این دو

غلبه بر یک منبع اضطراب به کار گرفته می شود و این بدان معنی است که لوشر از اولین و آخرین رنگ انتخاب 

ل را توضیح می را معرفی می کند و در آن اضطراب آخرین رنگ و جبران آن توسط رنــگ او (-)+ شده، کارکرد

 دهد. از همین رو به کارکرد هایی که در باال بـه آن ها اشـاره شد گروه پنجمی نیز اضافه می شود به صورت:

 (.+٧-6وضعیت پنجم: )قهوه ای  سیاه  

 (.  ۱۱: لوشرموجود در وضعیت روانی شخص را روشن می کند) « مشکل واقعیِ » این وضعیت در آزمایش لوشر 

آخر ظاهر شود، گ اصلی در وضعیت رار گیرد، بدون این که یک رناه در وضعیت اول قکه رنگ سی زمانی        

دی برای ظهور آن که آن وضعیت، جای عاک اضطراب به شمار آورد، حتی وقتی ن رنگ ردیف را باید ییآخر

ید انتظار وجود یک (. انتخاب اول شاملو رنگ کمکی سیاه است، بنابراین در انتخاب او با۱۱: لوشررنگ باشد )

را در جایگاه اصلی گ فرعی دیگری و رناملاما این اتفاق نمی افتد، زیرا ش رنـگ اصلی را در ردیف آخر داشت؛

انتخاب شده است، اضطراب  ه در آخرین وضعیتخود یعنی آخرین وضعیت انتخاب کرده است. رنگ قهوه ای ک

را براساس آن چه که  وضعیت اول شده است و دیدگاه اواه، در وست که سبب بروزِ جبرانِ رنـگ سیاملپنهان ش

هشتمین رنگ از ردیف رنگ ها همیشه نمایان  انتخاب کرده است می توان دیدی منفی نسبت به زندگی دانست.

گر یک نیاز سرکوفته است که ممکن است باعث اضطراب شود یا نشود؛ که این نیاز سرکوفته در شاملو باعث 

 برای اولین وضعیت، ترجیح می دهد. ید شده، به نوعی که او رنگ سیاه رابروزِ یک اضطرابِ شد

ت اولیه ی روانی انسان است؛ بنابراین در آزمایش لوشر، شخصی گ اصلی نشان دهنده ی احتیاجاچهار رن        

دهد و  کـه داری سالمت روانی باشد این رنگ ها را در شروع ایـن ردیف یا حداقل در پنج وضعیت اول قرار می

(. برای هر ۱١: د، نشانه ای از حضور نارسایی فیزیولوژی یا روانی در شخص است )لوشرخالف این باشاگر 

جفت رنگ یک تفسیر روانشناسی ارائه شده است که شرح دهنده ی خصایص و رفتارهای ناشی از، طردِ یک 

 (. ٨٨ :لوشر) رنگ از گروهِ رنگی خاص می باشد

که مستقل از وضعیت گ داری معنای ساختاری خاص خود است، ای رنگ، هر زوج رندر بررسی جفت ه        

(، -د، بر اساس کارکرد )+(، )آن در ردیف رنگ می باشد. یعنی عالوه بـر این که هر دو رنگ معنای خاص دارن

اختاری هر عاً بر معنای س، هرگروه تفسیر متفاوت دیگری نیز دارند و مظاهر کارکردی گفته شده، طب)×()=( و 

دا معنای ساختاری هر گروه و سپس تفسیر . ابتپرداخته می شوددر زیر به آن ها گ تأثیر گذار است که گروه رن

 د:آیکارکردی آن ها  می 



 

 

 ( ٧ 3 )      زوج رنگ سیاه و قرمز  -١-۳-۱

عملِ متکی بر  معنای ساختاری این گروه به صورت آرزوی مبالغه شدن یا سرکشی کردن بروز می کند و        

روحیه ی طغیان و سرکشیِ تقویت شده، بـه رفتار بـی اختیار و افراطی بـا هدف ارضـای آرزوهای مبالغه شده 

 (. ١١4: لوشر) می انجامد

ن اهداف ی رسیدن به ایکارکرد )+( همیشه به معنای هدفی است که مورد آرزوی شخص است و فرد آرزو        

+ کـه معنای ٧+3 ز است، به صورتکارکرد )+( مختص رنگ های سیاه و قرمر مورد شاملو را دارد و د

 روانشناسی آن به صورت زیر است :

شدید را سرکوب می کند، در رنج است؛ در حالی که امکان دارد این  ه تحریکاتشخص از این ک        

(. در مورد ١۱4نماید )لوشر:  تحریکاتِ سرکوفته، ناگهان به صورت یک رفتار غیر ارادی و بر انگیخته، غلیان

شاملو می توان گفت: او فردی است با شخصیتی سرکش، که نمی خواهد و نمی تواند با جهان پیرامونی خود کنار 

بیاید، از همین روست که می شود ردّ پای عصیان را در بسیاری از شعرهایش دید. بدین ترتیب شاملو مایل است 

 ز باشند. ــن اهداف مبالغه آمیـرسد، حتی اگر ایکه سرکشی کند و به هدف های خود ب

  (4      2 )زوج رنگ سبز و زرد         -۳-۱-۲ 

د پروازی است و آن ـمعنای ساختاری این گروه به صورت طلب تمجید و ستایش از دیگران و نیز، بلن       

  همراه با افزایش احترام،

ا نفع شخصی به این منظور در این گروه مورد توجه ـپسندانه ی ی شود. عمل خودــاز طرف شخص هدایت م

 ه دیگران اورا ـاست، ک

 (. ١۱۱بشناسند)لوشر: 

ه ی وضع ست و نشانار شخص هرچه باشد، رفتار واقعی اوفتاست و به این معناست که ر)×( کارکرد این گروه 

 :موجود است

رای ـجود راضی نیست و عقیده دارد که بشخص، در پی آن است تا موقعیت خود را باال ببرد؛ او از شرایط مو

 حفظ عزت نفس خود 

( و این چیزی است که تا آخرین لحظه های زندگی شاملو وجود  ٨٨به مقداری پیشرفت نیازمند است )لوشر: 

ادبی، عزت مندانه و با تالش فراوان به فعالیت  -داشته است. او در تمامی حوزه های هنری و تحقیقاتِ فرهنگی



 

 

ه داد؛ حتی زمانی که در دهه ی آخر زندگی اش بر اثر بیماری، از فعالیت های علمی منع شده بود، به هایش ادام

 دور از سفارش پزشکان، سرسختانه به اتمام کارهای نیمه تمامش مبادرت می ورزید.   

   ( 1       ۰ )زوج رنگ آبی و خاکستری   -۳-۱-۳

 ر است:ضعیت سوم قرار  گرفته اند به شرح زیتری کـه در واکسمعنای ساختاری گروه آبی و خ

یا یـک دوره تجدید قوا است، و به دلیل این که باید در برابر  «وقفه ای در آرامش»این گروه خواستار          

د بتواند شرایط یل می شوند از خود دفاع کند، بایگ هایی که پس از خـاکستری تحمفشارهای روانیِ حاصل از رن

ه معنای صفات بارز (. کـارکـرد ایـن گروه عالمت )=( می باشد و این کارکرد ب١۱٨: لوشر) آورد آرامی را پدید

شخص در کارکرد مساوی دارای خواسته های امناسب با وضع موجود است. این تحت محدودیت یا رفتار ن

 اشته باشدق احساسی چندانی نداست و مایل است در یک رابطه ی نزدیک شرکت کند، که عمی بزرگی عاطف

ی کند؛ او خواستار آرامش است و آن را در بودنِ کنار آیدا (. این موضوع در مورد شاملو نیز صدق م١٣٣: لوشر)

نمی ار است، و به دلیل مشکالت مردم و جامعه، امّـا صفت عشق، گـویی در او صفتی تحت فش جستجو می کند،

رفتاری نامناسب می داند و نمی خواهد به جای پرداختن به  رایط فعلیتواند آن را بروز دهد یا این که آن را در ش

انه سرودن اشعار روشن کننده و اجتماعی به آرامش خود و سرودنِ اشعار عاشق مشکالت و دردهای مردم و

ری . به همین دلیل تعداد اشعار عاشقانه ی او بسیار کمتر از سروده های اجتماعی و مردمی اش است. درگیبپردازد

ر از ـرد. در شعر او کمتـه وضوح مشاهده کـرا می توان از اشعارش که ناشی از تأثرات اجتماعی است ب عاطفی او

 سخن رفته است و این می تواند دلیلی بر این ادعا باشد. « عشق عمومی»عاطفه و عشق فردی و بیشتر از 

 (5       6)زوج رنگ بنفش و قهوه ای   -٨-۳-۱

ایی می کند و در حالت  ی ساختاری به صورت لذت و شهوت یا التذاذ، خودنمدر وضعیت چهارم معنا        

ا لذت می برد، نظیر : غذای خوب، و کار داشته باشد که بدن از آن هشیفتگی، شخص ناگزیر است با چیزهایی سر

 (.١١۱: )لوشر محیط اشرافی، لباس زیبا و نظایر آن

صفات بارز طرد شده یا سرکوفته و یا صفات بارز مملو از  و به معنای ( می باشد-)کارکرد این گروه عالمت 

صمیمی  ن گروه شخص خواستار همسری است که به اتفاق یک دیگر بتوانند در یک فضایاضطراب است. در ای

وضعیت مزبور موجب  است،ه نشان دادن فردیت خود ولی چون اجباراً ناگزیر ب ،و بی غل و غش شریک شوند

. بـا وجود ضرورت لـذت بـردن از آرزوهای طبیعیِ خویش، نوعی محدودیت می شود ان او و همسرشنفاق می

و از  خواهد دادرا نشان ار برتری خود ل می کند. زیرا گمان می کند که با این کرا بر خواسته های خود تحمی



 

 

دار و خصوصاً از حسن سلیقه و حس تشخیص برخور ،این شخص فهمیده و قاطعز خواهد شد. دیگران متمای

هر چیز را طبق دلخواه خود موجب می شود تا است. این صفات همراه با تمایل او به شکل دادن عقایدش، 

داوری کند و عقایدش را بـا قاطعیت بیان کند. او از چیزهای اصیل، هنـرمندانه و ظریف لذت می بـرد و تالش 

رند و می توانند در گشایش فکری، وی را می کند، بـاب دوستی را با کسانی بگشاید که سلیقه ای مشابه او دا

)لوشر:  او تمجید کنند و به او احترام بگذارند از یاری کنند؛ این شخص نیازمنـد تعریف دیگران است و این که

د: آن جا که زندگی خانوادگی او در دو دوره با مشکل مواجه می وان چنین نظر دا(. در مورد شاملو می ت۲۲4

این که خواستار زندگی بی غل و او با  .ود اضطراب ناشی از آن باشدصفت عشق و وج شود، شاید نتیجه ی طرد

است، اما این اضطراب موجب بروز مشکالتی در زندگی شخصی او و در نتیجه جدایی شده است. در این  غش

یری از گ گروه، هم چنین می توان ویژگی دیگر شاملو را که عبارت از  طرد زندگی مرفه و بی دغدغه و کناره

اهده کرد. او زمانی که از فقر مالی رنج می برد، مایل نیست شغل پردرآمدی اختیار کند؛ تا مششغل پردرآمد است، 

هنری اش لطمه ای وارد نشود. می توان نتیجه گرفت که او با نپذیرفتن زندگی مرفه خواستار  -به کارهای ادبی

گروه می توان بـه قاطعیت و توانایی  یژگی های او در ایـنتمایز و تفاوت میان خود با دیگران است. از دیگر و

 ی رخوردار نیست، مطالعهبـا این که شاملو از سواد آکادمیک ب اشاره کرد. هایشافی وی برای ابراز عقاید و نظرک

و  است و مسایل پیرامونش شده زیاد و همه جانبه اش، موجب داشتن دیدگاهی وسیع و دقیق نسبت به جهان

او در ا داوری کند؛ آن جا که ت در مورد مسایل مختلف نظر دهد یا قاطعیر به او کمک می کند تا بتواند بهمین ام

ران سخن می گوید، ـتی ایا و موسیقی سنّــموالنوی ان سعدی، مثنـمورد اشکاالت و نواقصِ اشعار فردوسی، بوست

رار گیرد و هم فردی رد تعریف و تمجید قم می تواند مومی توان به این موضوع پی برد. شاملو با این کار ه

 متفاوت و متمایز از دیگران شناخته شود.   

     ( ٧     6 )زوج رنگ سیاه و قهوه ای       -۳-۱-۱

بررسی می شوند، نشان از مشکلی دارند که شخص با آن رو به رو   + ٣ -٨ این زوج رنگ که در کـارکرد         

ـه جلب احتـرام دیـگران به صورت یک الـزام دارد؛ او نیاز به ایفـای یـک نقش است، در این گروه شخص نیاز ب

برجسته و کسب نام و شهرت را برای خود به صورت امری اجباری می داند. واکنش این شخص به صورتی 

ه یا ظاهر می شود کـه اصرار دارد در کـانون توجه قـرار داشتـه باشد و حاضر بـه ایفای یـک نـقش غیر برجست

 (.۲٨۱: )لوشر جزئی نیست



 

 

است که شـاملو با انتخاب این دو رنگ در اول و آخر  اینآن چه از این کارکرد می توان نتیجه گرفت         

اقعـی خود را  نشـان داده ردیف رنـگ ها که نشان  دهنده ی اضطراب و جبران هستند، وضعیت و مشکل و

ت می آید، او خواهان جامعه ای عدالامـلو بر نان که از اشعار شان جدی نیست. چاین مشکل، چند؛ هرچند است

محور است که ظلم و سیاهی در آن نقشی ندارد. مردم را به مبارزه علیه فساد و تباهی دستگاه حاکم فرا می خواند 

ن مورد او سعی در اصالح جامعه و حاکمان آن را دارد و خود را در ای ؛و خود را پرچم دار این مبارزه می داند

 مسؤول می داند.

شود، می توان تالش شاملو را برای آگاه  ه شد و آن چه که در دیوان شاملو یافت میبنا به آن چه گفت        

ی در قالب شعر ای روشن گر و اجتماعساختن مردم و به مبارزه فرا خواندن آن ها یا تالش او برای سرودن شعره

زام نتیجه ی یک اجبار یا ال ،ینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگیمنثور)سپید( و هم چنین حضور او در زم

 ه، اضطراب موجود را جبران کند. درونی برای ایفای یک نقش برجسته و کسب نام دانست تا از این را
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بار می رسد. هر رنگ به همراه  ٨۱۲تعداد کل رنـگ های به کار رفته در مجموعه اشعار شاملو به حدود          

بار در ردیف  ۳٨۱تداعی گرهایش محاسبه شده است. از این میان رنگ سیاه با تداعی کننده های خود، با فراوانی 

بارآمده است. رنگ  ٣۱ست که به همراه رنگ های مترادفش اول قرار دارد. دومین رنگ از این ردیف رنگ قرمز ا
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شاملو، رنگ سیاه را انتـخاب اول خود قرار داده و انتخاب رنگ اول گویای هنجارها و نا هنجارهای ذهن شاعر   

او با رنگ سیاه اعتراض خود بر این اساس می توان نتیجه گرفت که روح او پر از اضطراب و نگرانی است.  .است

را اعالم می کند؛ و این کـه چقدر در تالش است تا سرنوشت را تغییر دهد. او بـا انتخاب رنگ قرمز پس از رنگ 

سیاه عالقه به فعالیت و شوق و اشتیاق خود را برای رسیدن به هدف نشان می دهد و می توان گفت که قرمز 

 رنـگ روح شاعر است. 

 شاملو براساس نظریه ی روانشناسی رنگ ماکس لوشر نتایج زیر حاصل شد: با تحلیل اشعار

و برای همین  استجامعه ای آرام، به دور از ظلم و فساد و همراه با عدالت  ی شاملو تحققِآرزو آرمان و       

خویش امـر نیز تالش می کند. او تحریکات شدیدی را که از جانب اطرافیان بر او وارد می شود، در درون 

سرکوب می کند؛ شاید دلیل این که وی در زندگی خانوادگی اش نیز چندان موفق نبوده است وجود همین 

اضطراب و سرکوب خواسته هـایش باشد. بـا این حال در تـالش است تـا نظر دیگران را به خود جلب کند. 

ا را می او درد دل و نیاز های آن همی سراید که از طرف مردم و جامعه اش خواهان داشته باشد.  شـاملو اشعاری



 

 

ا موقعیت خود را باال ببرد، تسلیم شرایط موجود نشود و پلّه های پیشرفت را به سرعت در سراید. وی می کوشد ت

نیاز  نوردد، تا عزّت نفس خود را حفظ کند. او خواستار توجه بیشتر، از طرف همسرش است و بـه حمـایت او

ردن از خواسته های ی است که احساسات کمتر در آن دخیل باشد. او آرزوی لذّت باه دارد. البته خواستار رابط

و خود را از آن ها محروم می کند و با می نماید محدودیت ایجـاد  ،اامّا برای این خواسته ه ،خود را داردطبیعی 

یاری در گشایش فکری خواستار رابطه با کسانی است که شاملو  این کار سعی دارد تا با دیگران متفاوت باشد.

ر اساس آزمایش لوشر مشکل ال و افکارش مورد حمایت و تشویق قرار دهند. باش کنند و او را به علت اعم

وجه قرار که او اصرار دارد تـا در کانون تاملو را می توان نیازش برای جلب احترام دیگران دانست و این واقعی ش

 گیرد.

تخاب رنـگ سیاه فریاد بلند لو چشم گیر است. انشـام مجموعه اشعاردر  و صفات یـادآور آنبسامد رنـگ سیـاه 

ی همواره نـا آرام و ناراضی ره ی وسیع کاربرد آن، در سیر اشعارش حکایت از شخصیتراض اوست و گستاعت

دارد؛ فضای اجتماعی و سیاسی اشعار او و رویکرد همه جانبه ی شاملو به توصیف دردهای اجتماع و همچنین 

و عالقه ی چندانی به آن ندارد، رنگ قرمز بسیار ر این مدعا می افزاید. بعد از سیاه که شاملصد سیاسی اش بمقا

نشان می ل وّی ظاهر می شود و نشـان از توجه شاعر به این رنگ دارد و اراده ی قوی او را برای تغییر و تحقو

شده ی کامیابی عاطفی و ترجیح سبز به عنوان یک دهد و آبی طرد شده در اشعار او نیز حکایت از یک نیاز ارضا ن

رانی دارد و صفت پشتکار رنگ سبز می تواند متضمن خواسته های غرور آمیز و طغیان گر او برای وضعیت جب

    استقالل باشد.
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   ١    ١   ۲     

نیم شب        

363 

  ١         

باران             

369 

 ١          

دادخواست     

3٧5 

 ١         

از شهر 

 382سرد   

 ١   ۳    ۲       

با هم سفر     

385 

 ١    ١       

باغ آینه        

388 

 ١         

دخترای ننه 

 ...399 

  ٣   ۲            ۲    

سرود           

411 

      ١    

گریزان          

416 

 ١        ١    



 

 

سخنی  

نیست  

425 

 ١    ١       

انگیزه 

های...   

432 

   ۲        

آن که 

دانست  

435 

    ١       

من مرگ را     

438 

 ١         

وصل            

44۰ 

 ١   ١   ١      

انه         شب   

446 

  ١         

من و 

تودرخت 

445 

  ١        

تکرار            

464 

 ١        

سرود 

برای...   

  ٨        



 

 

4٧5 

غزل درود 

 482و... 

 ۲  ١   ١       

قصدم 

آزار...  

5۰٧ 

  ١    ١       

دریغا 

انسان    

526 

    ۲       

شبانه            

544 

    ١         

سرود آن 

  55۰که...  

  ١    ١  ٨   ١   ١   

 

 جدول تعداد رنگ قرمز و مترادف های آن در اشعار شاملو -2

 

و  نام شعر

 صفحه

 

 سرخ             

 

 قرمز

 

 ارغوانی

 

  

 شنگرفی

 

 

 نارنجی

 

 مسی

 

 گلی

 

 خون

برای خون 

 28     و...

  ١۲        

              مرثیه  

34 

  ١        ۲      



 

 

بدن لخت 

 39خیابان  

   ۲          ۲ 

تا شکوفه 

سرخ یک 

               پیراهن

49 

   ۳   ١ 

 

    ١       ۲ 

قصیده برای 

انسان ماه 

                بهمن

49 

 

  ٨ 

       

  ۱ 

سرود 

      مردی...

٧۰  

  ۲        

            سفر    

1۰٧ 

   ١      ١   

        احساس   

128 

 ١        

            طرح   

149 

 ١        

در رزم 

  زندگی

15۰  

 ١        



 

 

با سماجت 

 25۰یک...

 ۱        

           رکسانا  

254 

 ٨        

سرود مردی 

 296که...

 ١        

          کلید     

31٧ 

 ١        

           ماهی   

335 

 ۲        

دخترای 

     ننه...

399 

       ١  

باری خشم 

     ...483   

 ١        

دریغا انسان       

526 

 ١        

مرگ را 

دیده 

 534ام...

 ۲        

از مرگ 

     من...

 ١        



 

 

564 

           شکاف  

588 

 ۲        

مرگ  

     ناصری

612 

 ١        

        در آستانه 

681 

     ١    

در نیست 

 ٧11راه...   

 ١        

بر سرمای  

 ٧38 درون

 ١        

       زبان دیگر 

٧81 

 ١        

          فشکا   

٧8٧ 

 ١        

تلخ چون ...      

811 

 ١        

غمم مدد  

 9۰1  نکرد

  ١        

 قناری 

    گفت...

 ۲        



 

 

982 

یکی 

کودک...    

985 

 ١        

        سفر شهود

98٧ 

 ١        

طرحهای ....     

1۰۰۰ 

 ١        

قصه  مردی 

 1۰۰5که..

        ١  

شرقاشرق...    

1۰42 

 ١        

   ... با تخلص 

1۰44 

 ١        

 

 جدول تعداد رنگ سبز و مترادف هایش در اشعار شاملو       -۳

        فسفری  زیتونی  سبز   و صفحه نام شعر         

 زنگاری       

                                   مرغ دریا        

23 

    ١      

تا شکوفه ی سرخ یک 

         49        پیرهن           

    ۲     



 

 

ه برای انسان  ماه قصید 

         62     بهمن              

    ١    

                                 بازگشت          

9۰ 

    ١     

                                  انتظار           

125 

    ١    

                                   پریا            

195 

    ١      

                              شعر نا تمام        

235 

    ١    

                     آواز شبانه برای کوچه ها 

244 

    ١    

                                   رکسانا         

254 

      ۲    

                          غزل آخرین انزوا     

268 

    ١         

                               غزل بزرگ        

2٧6 

    ۳        ١ 

ای خداوند ! از درون   

 344شب...                

    ١    

                                با هم سفر        

385   

    ۲            



 

 

                               باغ آینه            

388 

    ١    

                                  میالد            

414 

    ١    

                          من مرگ را            

438 

     ١    

                                خفته گان         

461 

    ١    

     از مرگ من سخن  گفتم                  

564 

    ۲    

                                 شکاف           

588  

    ١    

                                   سفر            

591    

    ١    

                                 چلچلی          

6۰3 

    ١    

                         من درد بوده ام همه   

6٧2 

       ١  

                              برخاستن           

٧16 

    ١    

                                 تابستان          

٧2۰ 

    ١    



 

 

                                  تعویذ           

٧24 

    ١     

                        سرود ابراهیم در آتش  

٧26 

    ١    

                                 ضیافت          

٧55 

    ١    

                                   باران           

٧95 

    ١    

م می زیسته ام                         چه هنگا

8۰9 

    ۲    

                                  در لحظه        

83٧ 

    ١    

                         پس آن گاه زمین...    

891 

    ١    

                          یک مایه در دو قدم   

942 

    ١    

                         ای کاش آب بودم...   

95۰ 

    ١    

                                   خاطره         

9٧8 

    ١    

                                سفر شهود       

98٧ 

    ١    



 

 

                           نوروز در زمستان   

1۰2۰ 

    ١    

          شرقاشرق شادیانه                   

1۰42 

    ١    

 

 جدول تعداد رنگ زرد و تداعی گرهایش در اشعار شاملو -4

 زرین  طالیی    زرد     و صفحه نام شعر          

                        برای خون و ماتیک     

28   

    ۲    

         سرود بزرگ                            

٧٧ 

    ۳      

                               احساس          

126 

    ١   

                                 پریا             

195 

    ١       ١  

                          دیگر تنها نیستم      

219 

       ١    

                    آواز شبانه برای کوچه ها

244 

    ١   

                               نارکسا           

254 

    ۱   

     ١                             چشمان تاریک        



 

 

293 

                                  کلید           

31٧ 

   ١   

                   قصه ی دخترای ننه دریا  

399 

   ١    

     از مرگ من سخن  گفتم                

564 

       ١     

                                سفر             

593 

   ١    

                          مجله ی کوچک     

622 

       ١          ۲  

                   بی خیالی و بی خبری    

64۰ 

          ١ 

                              پاییز              

643 

     ١      ١      ۲    

                            در آستانه           

681 

     ١    

                               ضیافت          

٧55 

     ١         ١       ١ 

                   هنوز در فکر آن کالغ ام  

٧83 

     ۲   

      ١                     بچه های اعماق               



 

 

8۰5 

در جدال با خاموشی                         

8٧2 

     ۲     

پس آن گاه زمین                              

891 

     ١        

خاطره                                           

9٧8 

    ١   

     قناری گفت ...                            

982 

                ١ 

ببر                                               

998 

    ١   

طرح های زمستانی                          

1۰۰۰ 

    ۲   

                          سراسر روز         

1۰19 

           ١ 

                   با تخلص خونین بامداد  

1۰44 

    ١   

 

 جدول تعداد رنگ آبی و مترادف هایش در اشعار شاملو -۱

 

 و صفحه نام شعر            

 

 آبی    

 

 کبود   

 

 الجورد 

 

 نیلگون

 

 فیروزه گون

    ١                                      مرغ دریا          



 

 

23 

                            برای خون و ماتیک   

28 

     ١    

نمی رقصانمت چون  

           135           دودی آبی...

   ١         

                                  کبود            

163 

         ٨    

                                   پریا             

195 

         ١    

                               سرگذشت         

2۰5 

   ١               

                              به تو بگویم        

22٧ 

   ١      

                                 رکسانا           

254 

     ۲        

                              غزل بزرگ         

2٧6 

    ١     ١    

                       قصه ی دخترای ننه دریا

399 

       ۳    

میالد                                              

414 

    ١      

  ١         سرود آن کس که برفت و 



 

 

                  ...55۰ 

                                   لوح            

5٧8 

    ١    

                  پاییز                             

643 

          ١         ١  

بر سرمای درون                                 

٧38 

   ۲     

از این گونه مردن                               

٧4۰ 

     ١        

یله بر نازکای چمن                             

٧٧1 

   ١     

                              ی آبیترانه         

٧93 

   ٨          

                                  پیغام            

851        

         ١    

                                 خاطره           

9٧8 

          ١   

قصه ی مردی که لب    

 1۰۰5             نداشت

     ١    

 

 د رنگ خاکستری و مترادف هایش در اشعار شاملوجدول تعدا -6

 خاکستر       سرب      خاکستری    و   نام شعر               



 

 

 رنگی صفحه

برای خون و ماتیک                       

23 

         ١ 

مرثیه                                        

34 

               ١ 

تا شکوفه ی سرخ یک  

    4٧اهن         پیر

     ١              ١ 

نمی رقصانمت چون 

              135دودی آبی...    

                  ۲ 

من سرگذشت یاس ام 

 1٧6و امید          

                ۲ 

به تو بگویم                              

22٧ 

                     ١ 

                  حریق سرد             

234 

                   ١ 

پیوند                                      

23٧ 

           ١ 

برای شما که عشقتان 

 239زندگی است   

          ١  

آواز شبانه برای کوچه  

 244ها             

           ۲ 

  ١                 غزل آخرین انزوا                       



 

 

268 

چشمان تاریک                           

293 

      ١ 

تنها                                        

3۰5 

      ١ 

باغ آینه                                   

388 

      ١ 

سرود                                      

411 

      ١ 

                     گریزان               

416 

    ١   

این است 

عطرخاکستری هوا           

493 

    ١   

عصر عظمت های غول 

 51٧آسای...       

     ١   

سفر                                       

591 

     ١  

طرح بارانی                             

1۰۰1 

   ١        

 

 بنفش در اشعار شاملو جدول تعداد رنگ  -٣



 

 

 بنفش                     و صفحه نام شعر        

                              مرثیه           

34  

                      ١  

                       غزل بزرگ         

2٧6 

                     ۲ 
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