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  مقدمه - 1
همچـون گربـه   «بـر اثـر   » فرویـد «نخستین بار توسـط   نقد روانکاوانه رویکردي در نقد است که     

ي اثر تکیه داشت     نویسنده وياین نقد در ابتدا بر روانکا      .صورت گرفت » پو  ادگارد آلن «از  » سیاه
هاي داستان استوار  گردان وي بر تحلیل شخصیت و شخصیت      ها این رویکرد به وسیله شا     که بعد 
و معتقـد  بر تحلیل ناخودآگاه به عنوان یکی از منابع اساسی رویـا تاکیـد دارد              روانکاوي   .گردید

 دیـدگاه در تحلیـل      نای. ي ناخودآگاه چیزي بیش از کلمه نیست       است که عنصر تشکیل دهنده    
 کـارل  .گیـرد   آثار ادبی مورد استفاده قـرار مـی      ها در تحلیل   آثار ادبی بعدها توسط سوررئالیست    

اسـتفاده  ) ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعـی     (  از مفهوم ناخودآگاه در دو سطح      گوستاو یونگ 
در هـد کـه     د تـشکیل مـی    هـایی   رکـی تایـپ   آناخودآگاه جمعی را نـشان و نمادهـا و           .نماید می

   .هاي اجتماعی فرد وجود دارد فرد وابسته به محل زندگی و ویژگیناخودآگاه جمعی هر 

به عنوان یکی از ایـن آرکـی      ،   نسبت به رنگ   یونگ مستقیماً  اگرچه    در این رابطه باید گفت،    
دهنده از   عنصر تشکیل  با هر   نمادین ی از آنجا که روش وي برخوردي      ها دیدگاهی ندارد ول    تایپ

  . توان به بررسی آن نیز پرداخت در این راستا می ، ناصر ناخودآکاه جمعی هر فرد استع

هـاي   سـبز و زرد را رنـگ   ، قرمـز  ، چهار رنـگ آبـی  ) سیاه و سفید  ( هاي فام  لوشر بعد از رنگ   
نیـاز بـه     ،  اظهـار وجـود    ،  محبت ،  نیاز به خشنودي   ،  ر نیازهاي روانی  اصلی دانسته است؛ که بیانگ    

فـرد متعـادل در انتخـاب بـه         .فقیت و نیاز به چشم انتظار بودن و امید داشتن اسـت           عمل و مو  
 )1384 ، لوشر(.دهد می انتخاب اول تا پنجم خود قرار هنجار این چهار رنگ را در

 بیان مسئله -2

از دیرباز تاکنون مورد     ،  ترین و نمودارترین عنصر در حوزه محسوسات       عنوان برجسته ه  ب ،  »رنگ«
امـروزه   . بوده و همواره روح و روان آدمی را مسحور قدرت نافذ خویش نموده اسـت           توجه انسان 

شود؛ چنانکه بسیاري  هاي هنري و بهره وري محسوب می    رنگ مهمترین عنصر در بروز خالقیت     
گها  مدیون استفاده خالق از رن- به اذعان خویش    -» گوته«از بزرگان ادبی و هنري جهان چون        

هـا از خـود      انـسان در برابـر رنـگ      ) 2:1395  بیرانونـد و همکـاران،    ( انـد  دهو توجه دقیق بدان بو    
نیم خودآگاه و ناخودآگاه ما است و مـا بـا     ،  رنگ قسمتی از خودآگاه    .دهد هایی نشان می   واکنش

این واکنش ها فقط روانی و یا ادراکی        .دهیمدریافت رنگ در رفتارمان از خود واکنش نشان می        
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ترین تعریـف    از این رو رنگ کامل     .ت جنبه فیزیولوژیک هم داشته باشند     نیستند بلکه ممکن اس   
شـود و خـارج از ذهـن مـا رنـگ        ست که در مغز و روان مـا ایجـاد مـی           یک پدیده سایولوژیک ا   
هاي روانـی افـراد تـشخیص داده         ها حالت  در عصر حاضر به کمک رنگ      .مفهومی نخواهد داشت  

بـه وسـیله آنهـا درمـان       ،  روانی و خواه جـسمانی و بـدنی       خواه   ،  ها ري از بیماري  شود یا بسیا   می
تـأثیر رنـگ بـر روان     .گویـد  ها از انگیزه درونی افراد سـخن مـی    پس نگاه مکرر به رنگ     .شود می

، کنـد   ذهنی نویسندگان و شاعران کمـک مـی  جریان انسان تا جایی است که نه تنها به خوانش      
هـاي مختلـف بهـره     از آن در زمینـه   اسـت و بلکه تحوالت بسیاري در علوم دیگـر ایجـاد کـرده      

هـا و   درك حکایـت رنـگ   .رود هاي روانی و جسمی به کـار مـی         برند؛ مانند تشخیص بیماري    می
بـه یـک    همـانطور کـه تعلـق افـراد          .ها متعلق به ضمیر ناخودآگاه جمعی اسـت       نقش نمادین آن  

ناشـی از    ،  احـساسات ها هـم ارزش نمـادین        رد رنگ در مو  ،  شود فرهنگ باعث واکنش مشابه می    
طبیعت فرد و تجربیاتی است که او نسبت به رنـگ آگاهانـه یـا ناآگاهانـه پنداشـته اسـت و در                     

خالصـه اینکـه هـر رنـگ      .شـود  تـرجیح یـا تنفـر از آن مـی      ،  نهایت باعث عالقه به رنگ خـاص      
  .)6ص  ، 1382 ، عطاري و فالحی( .شخصیت روانی شناختی کامالً مستقلی دارد

هاي نمود رنگها و مفاهیم تصویري و به خصوص نمادین آنهـا، آثـار مکتـوب و             یکی از عرصه  
ادبی ملتهاي گوناگون است، عنصر رنگ در ادبیات و به خصوص شعر ملل، از دیرباز مورد توجـه        

هاي پیدایش خویش به ویژه هنگام استفاده از اجزاي           شعر فارسی نیز از آغازین دوره     . بوده است 
هـاي ادب منظـوم فارسـی، بـا رنگهـا       بسیاري از عاشـقانه . بهره برده استطبیعت، از این عنصر    
از قرن ششم و با ورود جدي و گسترده مضامین عرفانی به شـعر فارسـی،         . آشنایی دیرینه دارند  

عنـصر رنـگ بـراي تجـسم و محـسوس سـاختن امـور معقـول و مـاورایی وارد عرصـه شــاعري           
  ).2:1395فر،  کالهچیان و نظري.(شد

بلوهـایی خیـالی و نگـارین ترسـیم     تا ، اش ئر واژگانی بنا به قریحه شاعرانه کمک ذخاشاعر به 
شـاعر و نقـاش   « .پـردازد  آمیزي این تـابلو مـی   ر اساس عناصر رنگین طبیعت به رنگکند و ب   می

تـرین ایـن ابزارهـا فـرم و      مهـم  ، گیرند انگیز ابزارهاي مشترك به کار می براي ارائه تصاویر خیال 
 . )104 ، 1384 ، شمیسا و کریمی( .»رنگ است

هـاي درونـی    گیرد تا ارزش هاي حسی به کار می گاهی رنگ را به خاطر زیبایی   ،  شاعر معاصر 
هـا را موضـع    ا فرا نهاده و مفـاهیم نمـادین رنـگ    آن را پدیدار سازد و زمانی هم از این مراحل پ          
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هاي درخشان بـه صـورت       ک رنگ تفکرات خویش را به کم     ،  دهد تا از این راه     توجه خود قرار می   
هر انسانی متأثر از محیط طبیعی خویش است و بسته به روحیه یا          چرا که   . کشدنماد به تصویر    

متنفر است و انعکاس ایـن   ، ورزد و از رنگی دیگر عشق می ، مسلک و اندیشه خود به رنگی خاص  
، هـا  به طـور کلـی رنـگ    .نماید یگري م  گفتار و نوشتار او جلوه     ،  همواره در اعمال   ،  تمایل یا تنافر  

انـسان ملتهـب و آشـوب زده      .دهی شخصیت افـراد دارنـد      تأثر عمیقی در روند خالقیت و شکل       
شـاعر  « .بـرد  به رنـگ پنـاه مـی    ، جهت بازگرداندن آرامش و نشاط از دست رفته خویش   ،  معاصر
او  .بـرد  مـی امعه اي اسـت کـه در آن بـه سـر             هاي زندگی خویش و ج     راوي صادق لحظه   ،  امروز

کشد و چنـین اسـت    خود به تصویر می در اشعار ، ها و زشتیها را همچون نقاشی زبردست     زیبایی
 »انسانها و حوادث عصر اوسـت  آیینه روحیات شاعر و ، که شعر رنگین امروز بر خالف شعر دیروز  

 . )141 ، 2003 ، عصوفر(

از  ، دین رنگ در شعر معاصـر     ترین بستر نما   گسترده ،  بر خالف سیر گرایش شاعران کالسیک     
، گیرد و از آنجا که شاعر از شـعر      ی و حوادث حاکم بر جامعه نشأت می       مسائل سیاسی و اجتماع   

هـداف سیاسـی   به عنوان ابزاري براي بیان عقاید و احساسات خود و حتی به منظور رسیدن به ا     
، شخصیت شـاعر معاصـر  لذا تأثیرات مسائل سیاسی و اجتماعی در   ،  کند و اجتماعی استفاده می   

جنبشی از درون به بیرون  ،  اساساً نگاه شاعران معاصر    .مستقیماً با گزینش رنگها در ارتباط است       
بـه   ،  کوشند تا با استفاده از عناصر عینی چون طبیعـت و محـیط پیرامـون               است؛ یعنی آنان می   

کیفیت بیرونی اشیاء    ،  ها رنگ چرا که با   ،  تداعی تصورات ذهنی و روحیات شخصی خود بپردازند       
  . )1386 ، لوشر( »ادراك انسان ها استبلکه زائیده کیفیت  ، ها نیست و پدیده
شـاعر بـا    .نقـش مـؤثري دارد   ، ها از عناصري هستند کـه در آفـرینش تـصویر شـاعرانه       رنگ

 در ساخت تشبیهات و استعاره هـاي پویـا و متحـرگ گـام               تواند  استفاده هنرمندانه از رنگها می    
تحریـک   ،  حس بینایی افراد را براي بهتـر بـه تـصویر کـشیدن خیـاالت شـاعرانه                 ،  رنگها .بردارد

 از هـا  سـخنانی را بگوینـد کـه واژه    ، شوند تا به مخاطب   عاملی می  ،  کنند و گاه به عنوان زبان      می
مسلم است عنـصر رنـگ بـه    «: گوید در این زمینه می  ) 1381( شفیعی کدکنی  .بیان آن ناتوانند  

اي دارد و از     نی در تـصویرهاي شـاعرانه سـهم عمـده          حوزه محسوسات انسا   ترین  ردهعنوان گست 
هـا در غیـر مـورد     رهگـذر توسـعه دادن رنـگ   هاي خاصی از    مجازها و استعاره   ،  ترین ایام  قدیمی

 چنانکه بسیاري از امور معنوي که به حـس بینـایی در        ،  طبیعی خود در زبان وجود داشته است      
   .»اند نشان داده می شده ، هاست ه از صفات رنگبا صفتی ک ، آیند نمی
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در روانشناسی رنگهـا    .ها است  د که نتیجه تأثیر فیزیولوژیک رنگ     هر رنگی معنایی روانی دار    
قرمز یعنی لزوم به دست آوردن نتایج مورد نظر و کـسب کامیـابی و محـرك اراده           «: آمده است 

یـا  » تـأثیر اراده «یعنـی    ،  قرمـز  .شـود  هاي شور زندگی را شـامل مـی         و تمام شکل   براي پیروزي 
  . )1378 ، علی اکبر زاده(»پذیري اراده فرد است مظهر انعطاف ، در حالی که رنگ سبز ،»قدرت اراده«

هـاي عینـی و جزئـی در     دست یـافتن بـه جنبـه    ، هدف از بررسی شعر و ادبیات در هر عصر     
زندگی و شخصیت شـاعر   ، جتماعیا ، لذا تأثرات سیاسی   .جهان مطلوب و واقعی شاعر بوده است      

   .ها در ارتباط مستقیم است تصاویر و به ویژه رنگ ، عناصر ، با گزینش واژه
، انـد  یـدون مـشیري خـصوصاً بـه آن پرداختـه     از جمله مضامینی که اکثر شـعرا عمومـاً و فر        

بـر   ،  توصیفات و تصاویري که در اشعار این شاعر نمـود پیـدا کـرده              .شناسانه است  مباحث روان  
این عنصر یکـی از اجـزاي مهـم صـور خیـال و      ؛ )4 ص  ،1385  پناهی،( اساس عنصر رنگ است   

 کـه بعنـوان یکـی از عناصـر مهـم زیـان        همچنین از ابزار کاربردي نمادپردازي در شـعر اسـت،         
شود و شاعران و ادیبان در نقل تجربه شعري از          رمزگونه شاعران و بیان نمادین آنها شناخته می       

  ) 2:1392رنجبر و نجاتی، . (اند رافت و تأثیر آن بهره بردهتنوع و ظ
از خـصوصیات   ، مشیري به کمک عناصر رنگین طبیعـت و نیـز بـه مـدد اسـتعارات خیـالی                

فریدون مشیري از آن دسته از شاعران معاصر هـستند   .کند ها و افکار خود صحبت می   شخصیت
ار اسـت و بـدین جهـت از    اي برخـورد  هویرسازي براي آنها از اهمیـت ویـژ  که رنگ در شعر و تص  

اي بسیار درست و اصولی و متناسب با معنا در جایگاه خود بهـره بـرده              با شیوه  ،  ها اکثریت رنگ 
آنهـا   .هایی طبیعی هـستند   مشارکت عاطفی ناخودآگاه با پدیده    این شاعر همواره خواهان      .است

بر  .اسیت و عنایت خاصی دارندمظاهر رمز و رازهاست حس    ،  هایی که در طبیعت    به توصیف رنگ  
حــوزه باورهـا و عقایـد و در    ، هـاي بیـانی تـصویرپردازي    کـارگیري شـیوه  بایـن اسـاس آنهـا در    

ر  به آنها دبخشی ها و اکثریت کار بردن رنگبدر هر حال    «  .اندیشد روانشناسی بسیار ماهرانه می   
بـه عبـارت دیگـر     .دکنـ  هاي روحی شـاعر کمـک بـسیار مـی     زبان به نشان دادن ذهن و دغدغه  

ها داللـت   هیم ذهنی و نمادهاي محتواي نوشته کند و بر مفا    نمایان می  فرضی شاعر را     هاي  طرح
 .)4ص  ، 1385 ، پناهی (کند می

 .بـرد براي تصویر سازي بکار می   ،  مشیري رنگ را در شعر با آگاهی و بدون هیچگونه تکلیفی          
روح  .ریـزد کند و رنـگ را بـا ظرافـت مـی       میاز رنگ به دقت استفاده       او در تصاویر شعري خود    
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بعضی وقـت هـا   اگرچه  ، توان دریافتبرد میهاي آرامی که به کار می  در رنگ  ،  طلبی او را  آرامش
گ و خـون و غـم و   به ضرورت زمان و مکان از واژه هایی سود می جوید که بـوي سـتیزه و جنـ        

تـوان   مـی  ، عار چـاپ شـده ایـن شـاعر    در هر حال با دقت در تمـامی اشـ     .تراود اندوه از آنها می   
 . شناسانه از رنگ این گونه بیان کرد هاي بهره گیري روان اي شعري او را در زمینهه ظرافت

با توجه به آنچه گذشت و اهمیت کاربرد رنگ در ادبیـات و نقـش آن در بیـان شخـصیت و                 
نگارنـده در   ، ر این زمینهافکار شاعر یا نویسنده و نظر به جایگاه غیرقابل انکار فریدون مشیري د  

 .این مقاله کوشیده به بررسی و تحلیل روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مـشیري بپـردازد           
بـه عنـوان شـاهد و مثـال          ،   اشعاري از تمام مجموعه شعرهاي فریدون مشیري       لذا در این راستا   

ال هـاي مختلـف بـه    انتخاب و بررسی خواهد شد و با توجه به اینکه این مجموعه شعرها در سـ        
نام فریدون مشیري بیشتر تکرار شده است و این تکرار نام بـه دلیـل مجموعـه               اند،  چاپ رسیده 

  . شعرهاي متعدد او در سال هاي متفاوت است که به چاپ رسیده است
  پیشینه -3

کنون پژوهشی به صـورت  صر رنگ در اشعار فریدون مشیري تادر زمینه بررسی روانکاوانه عن  
هایی که در زمینـه   قسمت به معرفی پژوهشنگرفته است؛ بر همین اساس در این   علمی صورت   
   :از جمله .پرداخته شده است ، صورت گرفته ، رنگ در شعر شاعران معاصر بررسی عنصر

اي به بررسی نماد رنـگ در آثـار سـعدي پرداختـه       در مقاله 1394پاشایی فخري در سال     .1
و نتایج نشان داده که سیاه، سرخ و سفید        بوده  تحلیلی   -روش کار در این تحقیق توصیفی     .است

  .ها در اشعار سعدي هستند پرکاربردترین رنگ
سیاه پربسامدترین رنگ در آثار وي، حکایت از روزگـار سـیاه خفقـان و دردآوري اسـت کـه         

هاي معشوق بهـره   شاعر در آن به سر برده است و گاه سعدي از رنگ سیاه براي توصیف زیبایی               
سفید در اکثر موارد با سیاه همراه شده و سعدي از رهگذر تقابل سفیدي و سیاهی، هم                . برد  می

 - کـه عـدم وجـود رنـگ اسـت     -به آفرینش زیبـایی پرداختـه و هـم بـدین وسـیله سـفیدي را             
تر نشان داده و رنگ سرخ را نیز اغلب براي نشان دادن سرخی لب یار، بکـار          تر و پررنگ    برجسته

  .برده است
روانشناسی رنـگ در روایـت     « تحقیقی تحت عنوان     1393در سال    یا و حوتی نژاد   ذبیح ن . 2

نگارندگان با توجه به موضوع مقاله به بررسـی رنـگ در           ،  را به نگارش درآورده اند     »وامق و عذرا  



11 نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري   رخسار زبان         1397، تابستان 5شماره  /

انـد و  منابع فرهنگی کشورمان پرداختـه   مهترینعذرا به عنوان یکی از سه روایت مهم از وامق و    
شناسـی رنـگ ایـن    هاي روانتفاده از دیدگاه لوشر به عنوان یکی از مهترین چهره     در ادامه با اس   

در نهایت بیان کرده اند که باالترین فراوانی متعلق به رنگ قرمز است         .پژوهش را انجام داده اند    
و  ، جنـگ  ، زنـدگی  ، شناسی کارکرد این رنگ به منزله رنـگ عـشق   و با توجه به این که در روان 

این گونه تحلیل کرده اند که حـضور پـر رنـگ عـشق وامـق عـذرا        ، شود گرفته می  مرگ در نظر  
جنگ میان دو کشور مصر و یمن و مرگ غم انگیـز ایـن عـشقتان در پایـان داسـتان را دالیـل                   

  . گر آن است هده بسامد باالي این رنگ و تداعیمشا
اشـناختی رنگهـا در   اي به تحلیـل ابعـاد معن       در مطالعه  1391انصاري و همکاران در سال      .3

 بار از رنگها در مثنوي به  2275اند؛ در این تحقیق نشان داده شد موالنا           مثنوي معنوي پرداخته  
سیاه، سـفید، سـبز،   : صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده کرده است که آن رنگها عبارتند از            

کـاربردترین آن    کـم پرکاربردترین رنگ در اشعار مولوي، رنـگ زرد و . قرمز، زرد و مشتقات اینها    
مولوي مرادش عالوه بر وصف طبیعت رنگها، تعبیر از حاالت مختلف انـسان و         . رنگ سفید است  

و در این راه، گاه از تشبیه، اسـتعاره، کنایـه و یـا              . طبیعت پیرامون در موقعیتهاي مختلف است     
  .رمز بهره برده است

 پیـري  با جوانی تقابل«  عنوان تحت تحقیقی 1391 سال در صفابخش و ششده رحیمی. 4
 بـه  مقالـه  این در نگارندگان  اند، درآورده نگارش به را »نظامی تصاویر در رنگ عنصر اساسی بر

 و انـد  پرداختـه  رنـگ  عنـصر  اساس بر پیري و جوانی مختلف مضامین و تصاویر تحلیل و بررسی
 کـامالً  بیـان  شـیوه  و اصخـ  تعابیر و تصاویر  نو، مضامین ابداع و خلق با نظامی که اند کرده بیان

  .است آورده وجود به خویش عصر شعر در جدید جریانی تصویري
اي به بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشـعار           در مطالعه  1391سیفی و مرادي در سال      .5

در این پژوهش کوشـش شـده اسـت بـسامد کـاربرد             . اند  نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب پرداخته     
ر تصاویر شعري این دو شاعر بررسی شده که بر اسـاس آن مـشخص شـد               رنگها و جایگاه آن، د    

بر ذهـن  پرکاربردترین رنگ در اشعار نیما و سیاب است که نشان از غلبه سیاهی که رنگ سیاه،   
هـاي   داللتهاي مشترك این رنگ در اشعار هر دو شاعر، گـواه شـباهت زمینـه   . و روح شاعر دارد   

رسی همه جانبه اشعار دو شاعر، مؤید اشـتراکات قابـل توجـه        بر. اي آنها به یکدیگر است      اندیشه
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عـالوه بـر ایـن، بـسامد کـاربرد و مفـاهیم و       . در تجارب فردي و اجتماعی و سیاسـی آنهـا دارد        
  .داللتهاي رنگهاي سفید، سرخ و زرد نیز در اشعار آنها مشابه است

  اهداف مقاله -4

  هدف اصلی

  ن مشیريبررسی روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدو

  ف فرعیاهدا

   در اشعار فریدون مشیريدین عنصر رنگهاي نمابررسی زمینه .1

  رنگ و تجسم آن در مباحث روانشناسی بررسی تحلیل عنصر. 2

هـاي بـه   هاي اشعار مشیري با استفاده از تعامل و تقابل رنـگ           تصویرپردازيبررسی هدف    .3
  کار رفته در اشعارش 

  سواالت پژوهش  -5

  سوال اصلی

  مباحث روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري چگونه است؟

  فرعیسواالت 

  زمینه هاي نمادین عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري چگونه است؟. 1

عنصر رنگ و تجسم آن در مباحث روانشناسی در اشعار فریدون مشیري بـه چـه صـورت     . 2
  است؟

هاي به کـار رفتـه   از تعامل و تقابل رنگمشیري در تصویرپردازي هاي خویش با استفاده        . 3
  کرده است؟در اشعارش چه اهدافی را دنبال می
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  هاي پژوهش فرضیه  -6

  فرضیه اصلی

  . عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري از ابعاد روانکاوي برخوردار است

 فرضیه هاي فرعی

 و سیاه هايگرن و آرامش دهنده نشان مشیري شعر در مالیم هايرنگ و آبی ،  سبز رنگ .1
  . است بدبینی و یاس با همراه و ناآرام درونی دهنده نشان ، تیره

 مـسائل  و شـاعر  شخـصی  حـوادث  تحت ،  نماد عنوان به هارنگ مشیري فریدون اشعار در .2
  . است آمده وجود به اجتماعی

 دنبـال  نیـز  اجتماعی هايجنبه در ،  عرفانی نمادهاي از نظر صرف را خود اهداف مشیري .3
  . است کرده
  مفاهیم و مبانی نظري تحقیق  -7

  :گردد مفاهیم و مبانی نظري تحقیق تحت عناوین ذیل ارائه می
  رنگ چیست؟1,7

، دهـد مـی  ارائه هارنگ از شناسی روان که تعریفی با دارند رنگ از فیزیک و هنر که تعریفی
 از یقـین  طـور  بـه «  ،نویـسد مـی  اتریـشی  مشهور شناس روان »بیر الریش «دکتر .است متفاوت 

 کـس  هیچ ،  کرد مشاهده رنگ بزرگی به چیزي طبیعت در توانمی ندرت به شناسی روان لحاظ
 همـه  .نشود برانگیخته احساساتش و عواطف ،  غریزه و بگیرد قرار طبیعت برابر در تواندنمی ما از
 خواهـد  هـایی اکـنش و خود از هارنگ برابر در انسان» . بریممی لذت هارنگ درك و دیدن از ما

 در رنـگ  دریافـت  بـا  مـا  و ماسـت  خودآگاه نا و خودآگاه نیم ،  ناخودآگاه از قسمتی رنگ .داشت
 بلکـه  ،  نیـستند  ادراکـی  یـا  و روانی فقط هاواکنش این .دهیممی نشان واکنش خود از رفتارمان

 پدیـده  یـک  تعریـف  ترینکامل رنگ رو این از .باشند داشته هم فیزیولوژیک جنبه است ممکن
 مفهـومی  رنـگ  مـا  ذهن از خارج و شود-می ایجاد ما روان و مغز در که است سایکوفیزیولوژیک

   )1388فرد،  بختیاري(داشت نخواهد
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 سـلطه  زیـر  بـه  را وي و انـد کرده احاطه را بشر اطراف همواره هارنگ دست دور هايزمان از
 حاضـر  عـصر  در« .اسـت  بوده خود یطمح هايرنگ تاثیر تحت همواره انسان و انددرآورده خود
 خـواه  ،  هابیماري از بسیاري یا شودمی داده تشخیص افراد روانی هايحالت هارنگ کمک به نیز

 . )1381 ، اللهی آیت( »شودمی درمان آنها وسیله به ، بدنی و جسمانی خواه و روانی

   مفاهیم عنصر رنگ2,7

حاالت و خصایص روحی هر انـسان   ، هنگیفر ، به محیط جغرافیایی زمینه مفاهیم رنگ،    
ممکن است یادآور موضوعی باشد و هـر قـومی ممکـن     ، لذا هر رنگی در محیط خاص     .دارد

. رنگی را دوست بدارد و از رنگی نفـرت داشـته باشـد      ،  است به مناسبت اوضاع اقلیمی خود     
ریـشه در    ، به دلیل حرکت خیزشی و جوشـشی آن      انتخاب رنگ توسط شاعر،      یروحینه  مز

  . احساسات و عواطف و تامالت درونی دارد و در اشخاص مختلف متفاوت است

بـا    ،  ها چندان گـسترده نیـست       دایره واژگان ساده در زمینه رنگ      در زبان فارسی گرچه   
یـا سـاختن     ،  و افزودن آن به اسم رنگ      )آسمانی ،  روشن سیر  ،  مانند تیره ( استفاده از صفات  

، بلـوط  ،  نـارنج  ،  فیروزه ،  مانند گل ( ه آخر نام هاي برخی چیزها     ب» ي«صفت با افزودن حرف   
ه و انـواع و درجـات مختلفـی از          دایره واژگان رنگ ها توسعه یافتـ       )خاکستر ،  الجورد ،  زغال 

  . )1381انوشه  (ها را در بر گرفته است رنگ

 شان از حـواس پنجگانـه، بـه حـس بینـایی و در الزامـات        یاشعار به دلیل ویژگی تصویر    
رنـگ در زبـان یـک شـاعر مقولـه      . مربوط به این حس، بیشتر به عنصر رنگ متکی هستند   

تواند فضاي شـعر      شاعر از طریق رنگ می    . شود  شناختی محسوب می    مهمی از لحاظ زیبایی   
  ).19:1394آذرانداز و باقري حسن کیاده، (تر کند تر و گسترده خود را پرجاذبه

آمیـزي تـصاویر شـعري خـود معمـوال از        رنـگ و ادب فارسی نیز شاعران بـراي   در شعر   
  . گیرند اره مدد میاستع
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   رنگ سیاه1,2,7

رنگ سیاه نمایانگر مـرز مطلقـی اسـت       «:دارد   ر در توصیف از رنگ سیاه ابراز می       ماکس لوش 
ایـن رنـگ نـشانه    . سیاه بیانگر پوچی و نابودي است. که در فراسوي آن زندگی متوقف می شود      

  .)1384لوشر  (»ا انصراف نهایی استتسلیم ی ، ترك عالقه

این رنـگ را    .و رنگ اندوه و مرگ است      ،  اضطراب ،  وحشت ،  غم ،  ظلمت ،  رنگ سیاه نماد شب   
. رنگ شیطان و اهریمنان دانسته اند و رنگی براي پوشیدگی و رازداري و جنایت و دزدي اسـت             

–این رنـگ   .ی این رنگ استجامعه سیاه و غیره نمایانگر تاثیرات منف    ،  کلماتی چون سال سیاه   
 نشان کتمان و رازداري است و سالکی که خرقه سیاه مـی پوشـد؛باید اسـرار                 -که رنگشب است  

   .)1348 ،کاشفی سبزواري (طریقتی خویش را مخفی بدارد

   رنگ سفید2,2,7
 مـرادف  رنگـی  بـی  بـا  اغلب که سفید رنگ تحلیل در «است سفیدي  ،  سیاه رنگ مقابل نقطه

، بـوده  آزادي و صـلح  نماد سفید رنگ. یافت توان می را تزکیه و لمس قابل غیر معصومیت است
 لبـاس   ،  چـین  چـون  کشورها برخی در سفید البته .است سفید صلح پرچم رنگ جهت همین به 

 سـفید  بنـابراین . اسـت  داشته را معنا همین ،  نیز عباسیان و غزنویان قلمرو در و بوده ماتم و عزا
 قاسـم  و نیکوبخـت  (»اسـت  طبیعـی  فـوق  عناصر و وحشت و مرگ نماد  ،خود مثبت مفهوم در

 . )1384، زاده

 کفـن  پوشـیدن  چنانکه کند می ایفا مثبتی مفهوم نیز عزا و مرگ درنشانه سفید گاهی البته
 دیـن  در. اسـت  بـرین  جهان در خیري به عاقبت و سعادتمندي آرزوي نماد مردگان براي سفید
 . )1361، نژاد پاك( است شده تاکید بسیار سفید لباس پوشیدن نیز اسالم

 اسـت  آمـده  سـلطانی  نامـه  فتوت در. دارد خاصی نمادین مفاهیم نیز عرفان در سفید رنگ
 و روشـن  دلـی  آن پوشـنده  که است این نشان پوشند؛ می سفید خرقه که آنگاه تصوف اهل«که

  .)1348،سبزواري کاشفی (»دارد کینه و حقد غبار از عاري
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  )قرمز(گ سرخ رن3,2,7
رنـگ قرمـز    ؛  )1386شـفیعی کـدکنی،     (اسـت    عشق و ایثار ،  قدرت ،  آتش نماینده رنگ این

از این رنـگ   ، هاي راهنمایی براي نشان دادن حالت توقف  به همین دلیل در چراغ     ،  فرمانده است 
) سآنیمـو  (اند که حاالت مردانگی     را نمادي از قدرت مردانه دانسته      رنگ قرمز  .شود استفاده می 

در ژاپـن نـشانه خوشـبختی و در     ، در مصر این رنـگ محـافظ آتـش       .دهد را تحت تاثیر قرار می    
  .)1378 ، علی اکبر زاده( ها نشانه آزادي بود ها و کمونیست دیدگاه سوسیالیست

ندگی و تـشدید رویـش   به عالوه رنگ قرمز را نماد حیات و زندگی و عامـل مـوثري در سـاز        
 در کل قرمز عالوه بر نماد شـور . )1367 ، ایتن( اند کننده هیجان و شورش دانسته     گیاهان و بیان  

تقریبـا بـه همـین مفهـوم رایـج       ، نشانه شرم و حیا و عشق است و در اکثر دنیا          ،  و نشاط و خون   
  .)1376 ، بایار (است

   رنگ زرد4,2,7

هـاي   این رنگ در زمینـه     .یالی معناي متفاوتی دارد   رنگ زرد هنرها و شاخه هاي مختلف خ       
انگیـز خورشـید و نـور و هالـه نـورانی             دنیـاي شـگفت   سمبلی از ماوراء     ،  نقاشی هنرمندان قدیم  

 . در ادبیات ما چندان ارزشی نـدارد      ها  اما این رنگ  ) 1384 ،  ایتن (فدیسین آیت قداست آنها بود    
نشات گرفتـه از بیمـاري بنـام یرقـان           ،  ي است مفهوم منفی این رنگ که نشان از ضعف و بیمار         

رنـگ زرد در شـعر و نثـر فارسـی بـراي           .است که در گذشته منجر به مرگ هزاران نفر می شد          
 نـاتوانی و دوران طـوالنی رنـج عاشـق بـه کـار رفتـه اسـت         ، پیـري  ، بیمـاري  ، خـزان  ،  غم ،  ترس

  . )1384 ، نیکوبخت و قاسم زاده(

 .این رنگ در کشورهاي مختلف مفاهیم خاصی دارد   .نگی است رنگ زرد رنگ ابدیت و جاودا     
و تاحدودي در کشور ایران رنگ زرد رنـگ مقـدس اسـت و بـه             در چین و تمدن مسیحی غرب     

این رنگ دور سـر آنهـا را در         اي از    معموال هاله  ،  همین دلیل هنگام کشیدن تصاویر بزرگان دین      
 رنـگ  ، جهـانی  فرهنگ در کلی طور به و فارسی ادب و عامه فرهنگدر  ، با این حال .گیرد بر می 
 زرد رنـگ  مفهـوم  اصلی مفهوم گویند .)1378 ، توکلی (است ناامیدي و بال ، یأس ،  خیانت ،  رشک

 زردي بـه  کـه  بـود  یرقـان  نام به بیماري – است بیماري و ناامیدي و یأس نشانگر که -ایران در
  . )1378 ، زادهاکبر علی (شد فراوان میر و مرگ موجب و داشت شهرت
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   رنگ بنفش5,2,7
، عارفانـه  و متفکرانه هاياندیشه نشانگر است؛ آبی و قرمز نمادین مفاهیم جامع که رنگ این

 در گذر دوران از نمادي و انددانسته تقوا رنگ را بنفش .است نفس عزت و وقار و روحانیت رنگ 
  .)1378 ، توکلی (مرگ به زندگی از دنیا این

   رنگ سبز6,2,7
 زیـرا  اسـت؛  محـشر  و رسـتاخیز  به عقیده ،  ایمان نماد ،  هارنگ ترین ارام مقام در ،  سبز رنگ

 و اسـت  نجـات  انتظـار  و ایمـان  مظهـر  سـبز  ،  مذهبی رسوم و آداب در .است دوباره حیات سبز
 همتـان  عالی از نشانی عرفانی اصطالحات در سبز رنگ .است پاکی و تقدس نشانل ،  آبی همانند

 عـالی  از نشانی عرفانی اصطالحات در سبز رنگ .است پوشیدن به ،  سبز مرگ .است ندال زنده و
 شده انداخته زمین بر که ايبافته هم به خرقه پوشیدن به ،  سبز مرگ .است دالن زنده و همتان

 اتفـاق  سـبز  مـرگ  شود؛ بسنده آن به زیبا لباس از هرگاه پس است؛ شده اطالق ندارد ارزشی و
 شـود مـی  شـادمان  ذاتـی  جمـال  شادابی با رویش و سبز قناعت با اشزندگی رازی افتاد؛ خواهد

  . )1376 ، کاشانی عبدالرزاق(
  رنگ آبی7,2,7

 و متعـادل  و بـالغ  اشـخاص  عالقـۀ  مـورد  بیشتر و است آرامش و صلح ،  ایثار نماد آبی، رنگ
 فناپـذیري؛  نماد را یاب ، هاچینی .است پیروزي و امید ، ایمان و معنویت رنگ ،  آبی .است متواضع

، اسـترالیا  در داننـد؛ مـی  ظلمت از نمادي را آن ، یونانیان افسردگی؛ و خلقی بد رنگ ،  هاانگلیسی
 و تـرس  کنندة تداعی ،  ایتالیا و فرانسه در ،  خونسردي و آسایش ،  برزیل در ،  وفاداري و صمیمیت 

 . )1376 ، شمیسا (است طغیان و خشم نماد ، سویس در و حسادت ، پرتغال در

 اسـت  منسوب 1جونو همسرش و) مشتري( ژوپیتر خدایان خداي به آبی ،   سمبل فرهنگ در
 بـسیار  معموال ،  آبی رنگ .)همان  (شودمی محسوب تقدس و عصمت و مذهبی احساسات رمز و

، باسـتان  مصر در .کندمی تداعی را معنوي خلوص و امنیت ،  حقیقت در و شودمی ارزیابی مثبت
، درسـتی  ،  شادي ،  پاکدامنی ،  وفاداري ،  فروتنی ،  دادگري نماد ،  نسب چاپ در و حکمت نهنشا آبی 
 دو و سـی  میـان  از نیـز  بـودایی  کهـن  متـون  طبق .است جاودان خوشبختی و عشق،  نیک آواز 

                                                             
1 juno 
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 انگلیسی کلیساي .است نیلی هاییچشم داشتن یکی ،  باشد دارا باید بزرگ مرد یک که امتیازي
 پرهیزکـاري  و طاقـت  ، الهی امور به عشق ،  امید نشانه را آبی ،  کنندمی دنبال را 1ساروم سنت که
  . )1370 ، سپهري ( داندمی

   مطالعات فرهنگی رنگ3,7
 هـر  در .دهنـد مـی  انتقـال  را متفـاوتی  سـمبولیک  مفـاهیم  مختلـف  هايفرهنگ در هارنگ
 پدیـد  معنایـشان  هـا رنگ بین اهآن که است روابطی بر مبتنی ،  رنگ هر از مردم تلقی ،  فرهنگی

، عـدد  ،  رنـگ  صـورت  بـه  و دارنـد  وجود فرهنگ هر در که هستند هایینشانه ،  نمادها .آورندمی
مختلـف مفـاهیم    هـاي   فرهنـگ  در هـا رنـگ  میـان  ایـن  در .کنندمی خودنمایی غیره و شکل 

 روابطـی  برمبتنی  ،  هررنگ از مردم تلقی ،  فرهنگی هر در .دهندمی انتقال را متفاوتی سمبولیک
 معنـاي  بـه  سـیز  ،  غرب در مثال عنوان به .آورندمی پدید معنایشان و هارنگ بین هاآن که است

 و دشـمنی  بـه  زرد و انقـالب  یـا  عـشق  بـه  قرمـز  ،  عزاداري به سیاه ،  خلوص به سفید ،  امیدواري
 و اعتمـاد  بـه  زرد و پرهیزکـاري  به سفید ،  چین در که حالی در .شودمی داده نسبت توزي کینه

 جـاه  معناي به قرمز ،  هندي فرهنگ در .شودمی مربوط عالقگی بی و کدورت به سیاه و صداقت
 معناشناسـی  بـه  اسـت  کوشـیده  گزارشـی  در تـازه  تولید گروه زمینه همین در . . . و ارزوست و

 . بپردازد مختلف ملل و هافرهنگ نزد در اصلی هاي رنگ مفهوم

 زنـدگی  شیرین وقایع گر نمایان چنین هم و است تولد رنگ بیغر هاي کشور در سفید رنگ
 طـرف  از . اسـت  عـزاداري  نشانه چنین در که حالی در شود می ظاهر جشن صورت به که است
 بـا  کـه  ارتبـاطی  دلیـل  بـه  شـاید  ( ،است عزارادري نشانه غربی هاي کشور در سیاه رنگ دیگر

 جداگانـه  تعبیـري  ملـل  فرهنـگ  بـه  یبـستگ  که است خون رنگ قرمز رنگ ).دارد شب تاریکی
 و میـشود  زندگی باعث که است حیاتی ماده خون چون زندگی معناي به ( باشد داشته اندوت می
 فـال  نـشانه  قرمـز  رنـگ  چنـین  در .است رنج و جراحت از اي نشانه خون چون مرگ معناي به

  . است مرگ نشانه ترکیه در نیکو
 را رنـگ  همـین  کـه  حالی در کند می تداعی را یتازگ و سالمت و نشاط سبز رنگ امریکا در

 دلخـواه  رنـگ  سبز رنگ ،  دهند می ارتباط بیماري با ،  دارند فراوان هاي  جنگل که هایی کشور در
 حـساب  بـه  منفـی  رنـگ  ،  رنـگ  این اندونزي مناطق از برخی در که حالی در . هست نیز اعراب

                                                             
1 sarum 
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 تجهیـزات  آمریکـا  در کـه  حـالی  در ،  سـت  بـاال  تکنولـوژي  معـرف  سـبز  رنـگ  ژاپن در .آید می
 در زرد رنـگ  مکزیک در و بنفش رنگ برزیل در. دهد می فراري را مردم ررنگ سبز الکترونیکی

 در اسـت  مردانه رنگ ،  آبی رنگ ها آمریکایی نظر از ،  هستند عزا رنگ تیره قرمز رنگ عاج ساحل
 رنـگ  امریکـا  در ،  رود می شمار به مردانه رنگ قرمز رنگ بیشتر فرانسه یا و بریتانیا در که حالی

 اسـت  زنانـه  زرد رنـگ  دیگـر  کـشورهاي  از بـسیاري  در کـه  حـالی  در اسـت  زنانه رنگ صورتی
  .)تا بی،راد احمدیان(

 هـایی  چـالش  نیـز  و سـتدها  و داد بـا  همیـشه  ،  دیگر علوم و ها حوزه با آن ارتباط و ادبیات 
، شـعر  در ویژه به ادبیات در رنگ ،  جامدان می دیگري بر یکی ي سلطه به نیز آگاه که است همراه

 توجـه  با رنگ عنصر ،  دارد حضور گوناگون خیال صور در موارد بیشتر در و مستقیم شکل به گاه 
 گونـاگونی  هـاي  نظریه فرهنگی مطالعات و شناسی مردم نظر از ، گوناگونهاي   فرهنگ و عقاید به
  . است داده ارائه مردم مختلف عقاید درباره را

 تـاثیر  تحـت  که است کسی کمتر و هشیارند رنگ شناختی روان قدرت به نسبت افراد اغلب
 مـا  شخـصیت  بـا  بایـد  پیرامـونی  هـاي  رنـگ  ،  زیـستن  بهتـر  یا بهزیستی براي .نگیرد قرار رنگ

، سـن  چـون  هـایی  ویژگـی  اسـاس  بـر  تواند می رنگ به نسبت فرد هر واکنش .باشند هماهنگ
 شـود  تبیـین  محلـی  هـواي  و آب حتـی  و اقتصادي -تماعیاج هاي گروه یا قومی تعلق ،  جنس 

  . )2001 ، خو(
 امیـال  و شـناخت  ، احـساس  ، هیجـان  ، خلـق  کـه  داشـت  وجود باور این ،  دور هاي گذشته از

 مـذهب  ،  فرهنگ هر در تقریباً نور و رنگ از ،  ترتیب بدین .گیرند  می قرار رنگ تاثیر تحت انسانی
 در رنـگ  ،  باستان مصر در مثال براي .جستند می سود متعدد هاي بیماري درمان براي جامعه و

 خـط  و تزئینـی  هـاي  نقاشـی  در زنـده  هـاي  رنـگ  از و رفت می کار به زندگی هاي جنبه همه
 در معبـدها  .شـد  مـی  اسـتفاده  ،  کـرد  مـی  زینـت  را معبـدها  و ها مقبره ،  ها خانه که هیروگلیف

   کـار  بـه  نیـز  شفابخـشی  هـدف  با بلکه دندبو پرستش براي مکانی فقط نه ،  باستان مصر فرهنگ
 بـه  را خورشـید  هـاي  اشعه که شدند می ساخته اي گونه به ها اقاط معبدها این در .رفتند می

 دایـره  (دادنـد  می قرار آن معرض در درمان براي را بیماران و آوردند می در کمان رنگین صورت
  . )2001 ، بریتانیکا المعارف
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  اشعار فریدون مشیري کاربرد عنصر رنگ در  -8
ایـن ابهـام   . اند رنگها با گذر زمان از مرزهاي معانی ظاهري، در طول زمان معانی رمزي یافته  

هـا زیبـایی بخـشیده و موجـب شـده اسـت تـا               هاست که بدان    و چند الیه بودن معانی در رنگ      
. ار بگیـرد لذت ببرد و تحت تأثیر آن قـر مخاطب با کشف روابط و معانی پنهان آن، از اثر هنري            

انـصاري و  .(یکی از اهداف شاعر در بکار گـرفتن رنگهـا در شـعر، اثرگـذاري بـر مخاطـب اسـت                 
  .کند این موضوع در اشعار فریدون مشیري نیز صدق می) 2:1393خزعلی، 

 او بـراي  تصویرسازي و شعر در رنگ که است معاصر شاعران از دسته آن از مشیري فریدون
 و درسـت  بـسیار  اي شـیوه  با ،  ها رنگ اکثریت از جهت بدین و ستا برخوردار اي ویژه اهمیت از

 مـشارکت  خواهان مشیري .است برده بهره ،  خود روحیات با متناسب و معنا با متناسب و اصولی
 بیـان  و طبیعـت  در هـایی  رنـگ  توصـیف  بـه  او .اسـت  طبیعـی  هاي پدیده با ناخودآگاه عاطفی

 بکـارگیري  در اسـاس  ایـن  بـر  .دارد خاصی ایتعن و حساسیت ،   ها آن طریق از خود احساسات
 در« .اندیشد می ماهرانه روانشناسی ي حوزه در و عقاید و باورها ،  تصویرپردازي بیانی هاي شیوه

 هاي دغدغه و ذهن دادن نشان به زبان در آنها به بخشی اکثریت و ها رنگ بردن کار هب حال هر
 بـر  و کند می نمایان را شاعر فرضی هاي  رحط دیگر عبارت به .کند می بسیار کمک شاعر روحی

  . )1385 ، پناهی( .»کند می داللت ها نوشته محتواي روحیات و ذهنی مفاهیم
 کـار  بـه  تـصویرسازي  بـراي  ،  تکلیفـی  گونـه  هـیچ  بدون و آگاهی با شعر در را رنگ مشیري

 .ریـزد  مـی  رافتظ با را رنگ و کند می استفاده دقت به رنگ از خود شعري تصاویر در او .برد می
 بعـضی  چـه  اگـر  دریافـت  توان می برد می کار به که آرامی هاي رنگ در ،  را او طلبی آرامش روح
 و خـون  و جنـگ  و سـتیزه  بوي که جوید می سود هایی واژه از مکان و زمان ضرورت به ها وقت
 تـوان  مـی  شاعر این شده چاپ اشعار تمامی در دقت با حال هر در .تراود می آنها از اندوه و غم

 . کرد مشاهده او احساسات بیان و روحیات در را او شعري هاي ظرافت

  هاي گرم در اشعار فریدون مشیري مفهوم و مصداق رنگ 1,8
هاي گـرم در اشـعار فریـدون مـشیري، نیـاز بـه ذکـر          براي درك بهتر چگونگی کاربرد رنگ     

  :باشد ها ابیات ذیل قابل اشاره می هایی است، از جمله این مثال مثال
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 ابـر  آن بـازي  در چیـست / بـرگ؟  دلکش همهمه در چیست/ آب؟ مبهم زمزمه در چیست«
  )1390  ، مشیري( »خیال ژرفاي به گونه این برد می را تو که / بلند آرام آبی این روي/ سفید؟

 ابـر  ، برگ دلکش همهمه ،  آب مبهم زمزمه چون کلماتی بردن کاربه   با قطعه این در مشیري
 داشـتن  دوست .است طبیعت در او دقت و لطیف روح بیانگر ، خیال ژرفاي ، بلند آرام بیآ ،  سفید

 روح بـراي  آبـی  رنـگ  از اسـتفاده  و کند می مشخص را او سرزنده و سالم روح ،  مشیري طبیعت
 اي گونـه  بـه  را زنـدگی  زیبـایی  خواهد می طریق این از و است پرواز خیالی هاي لحظه  ري،یمش
  . دهد نشان اآنه معنوي روح با و زیبا

  تو هواي در پرم که کبوتري چون من                      روشنی و آرام آبی آسمان تو«
 »تـو  پـاي  بـه  بریـزیم  خـویش  شـرم  اشک با        کنم چین دانه را تو هاي ستاره شب یک

  . )1381 ، مشیري(
 اسـت  دهکـر  تـشبیه  روشنی و آرام آبی آسمان به را خود معشوق) تو( مشیري قطعه این در

 بـا  کـه  کند می تصور بخش آرام و روشن قدري به را آن و رسد می روشنی و آرامش به آن در که
 خـود  آرامش مشیري قطعه این در .یابد دست آن هاي ستاره و برسد آسمان اوج به تواند می آن
، خـود  معشوق و آسمان پاکی و آرامش چنین برابر در و آورد می دست به خلوص و امنیت در را
  . ریزد می شرم اشک 

 و آبـی  آسـمان  / پـاك  ،  خورده باران ،  شسته هاي شاخه / خاك بوي/ سبزه بوي ،  باران بوي«
  )1390 ، مشیري( ». . . .بید سبز هاي برگ / سفید ابر

 زنـدگی  از زیبایی و درست درك بیان به . . . ،  سبزه بوي ،  باران بوي چون کلماتی با مشیري
 بـوي  استـشمام  بـا  کـه  گیـرد  می نشأت ،  دارد زندگی به که امیدي از همسئل این و کند می ارائه

 و یابـد  دسـت  چیـز  همه به تواند می آن با که کند می پیدا دست آرامشی به . . . و باران و خاك
  . است کرده دریافت درستی به را زندگی اصل
  »جانی خسته بام به بر کشیده                ارغوانی درخت دیدم سحر«
  )1390 مشیري،  (»دیگرانی فکر که خوش بهارت             گفتم آهسته ارغوان گوش به«
 هـاي  گـرایش  بـا  افرادیـث  و هنرمنـدان  را ارغوانی  ارغوانی،   رنگ  رنگ،   شناسی روان نظر از

 از دارند دوست را این که کسانی و دارند لطیفی روح و احساس با معموالً و پسندند می فرهنگی
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 اسـت  شـادي  و ظریـف  رنـگ  رنـگ،   ایـن   کنند،   می اجتناب زندگی زننده و بوعمط نا هاي جنبه
 فـردي  سـرزندگی  و امیري نشانه را ارغوانی درخت مشیري نیز قسمت این در). 1375 کارگیا،  (

 ایـن  بـه  دادن امیـد  دلیـل  به را درخت این بعد بیت در و است شده ناامیدي دچار که داند می
   .کند می تحسین شخص

 کـشد  مـی  بـر / رعـد  بـزرگ  طبـل / گـوش  به رسد می اي وهلهله وساز آواز/ ها دست درو از«
  )1379 مشیري، .  (»جوش آورد می را فشرده ابر دل در فسرده خون/ برق سرخ شالق ز خروش

 سـرزندگی  و شـادي  از سـخن  قطعـه  درایـن  شـاعر  که شد متوجه توان می شعر این آغاز از
 و سـرزندگی   زند،   می آدمی جان و گوش به که وشناییر و خورشید سرخی با شود می که زند می

  . کرد دریافت را نشاط
  ناب سرخ شود می آن از دریا که       آفتاب از زاید برون دوسرخی«

  غم سرخ یک شادي سرخ یکی        وعدم حیات سرخی،  دو شگفتا
  آمدن باز جشن افشانی گل                   آمدن فراز وقت صبح یکی   

  )1380 مشیري،  (»خون اشکِ سرخی اش،  سرخی همه      نگون شوکت،  اوج از عصر،  یکی
 در کـه  آتـشی  اسـت،    تـش آ نماد سرخ رنگ  ها،   رنگ روانشناسیدر   شده بیان که طور همان

 بـا  مشیري و دارد مردانه طبیعت و خواران خون خوي و خلق نظیر شود؛ می ور  شعله انسان روح
 نـشان  مختلف هاي گونه به را خود احساسات و روانی هاي حالت  ارد،  د سرخ رنگ از که شناختی

 زادن و و دلبـستگی   عاطفه  نشاط،    سرزندگی،   از نشان تواند می حاالت این از یکی که است داده
 و شـدن  زنـده  و بیـدار  از سـخن  مـشیري  در آن  که سرخی دو واژه مانند  باشد،   هم نیز و مردن 

را  کنـد  مـی  دریافـت  غـروب  از که ناامیدي و تیرگی و از  کند می دریافت صبح از که خوشحالی
 ماننـد  او رفـتن  که است کرده تشبیه سرخی به را شهید آخر مصرع در همچنین. دهد می نشان

  . شود می چکیده خون رفتنش از که است غروبی
  
  
 



23 نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري   رخسار زبان         1397، تابستان 5شماره  /

  هاي سرد در اشعار فریدون مشیري  مفهوم و مصداق رنگ2,8
  :گردد هاي شعري ارائه می لاین بخش نیز با ذکر شاهد مثا

 مـوي  الي البـه  در / نگاه چون آئینه در صبحگاه افکند / موي سپید پیري غم کشید آهی«
 خـاطرات  در / زد حلقـه  اشک مضطربش دیرگاه در / سیاه موي تارِ یک / دید خویش کافور چو

 »یدسـپ  مـوي  تـار  یـک  / بـود  دیـده  آئینـه  در نیـز  پـیش  سـال  سی / دوید خود تاریک و تیره
 . )1390 ، مشیري(

 کنـد  می یادآوري و دارد اشاره موها شدن سفید و پیري دوران بیان به مشیري قطعه این در
 شـده  پیـر  کـامالً  کـه  زمـانی  تـا  بود شده سفید او موي تار یک که اي  لحظه از انسان چگونه که

 بـه  بـه  منجـر  مـشیري  گذشته یاد و حسرت قطعه این در .است گذشته زود چگونه زمان ،  است
 کـه  آن رنـگ  خالف قسمت این در سفید اي گونه به و است شده ،  مو سفیدي کلمات بردن کار

  . دارد اندوه و غم از نشان ، است روشن
 سـپیده  زنـده  سـر  شـبی / سیاهی درین گرفته دلم ،  گرفته دلم ،  گرفته دلم / را خدا بخوان«
  )همان( »آیا؟

 اسـت؛  رفتـه  کـار  بـه  درستی به خود جاي در سفید و سیاه رنگ رفتن کار به قطعه این در
 خـدا  سمت به رفتن و کردن صدا با که است شخص اندوهناکی و دل گرفتن از نشان سیاه رنگ
 . برسد روشنی و سفیدي به تواند می

 و سـربی  میـان  رنگـی / غبـارآلود  سخت و دود آیینه/صبح آسمان/ قفس هاي میله پشت از«
 تـاراج /خاکـستر  تـوده  و روان سـرب / کـرد  نگـاه  را زمین /هنوز آن در شد می/ کبود/ خاکستري

  .)1380 ، مشیري (»نیلوفر آشیانه
 کـه  قلبی که دهد می نشان و است داده نشان کبود رنگ با را آسمان مشیري قسمت این در

 آن بـا  تـوان  مـی  سخت که شود می گرفته و کبود قدري به است شده پر کینه آلودگی با آن در
 شـاعر  دل گرفتگـی  و ناامیـدي  از نـشان  شـعر  این در کبود .رسید عشوقم و آسمان روشنی به

  . است شده بیان کبودي رنگ با که است
  خبر؟ و حال چه ، ايدرخشیده خوش               سحر چراغ اي روشن ما چشم«

  ) 1380 ، مشیري ( خطر؟ و خشم و طوفان همه      سیاه شبان آن از گذشتی چون
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 در ،  را دوران آن جامعـه  اتفاقـات  دربـاره  خـود  هاياندیشه و اساتاحس مشیري شعر این در
 کـه  ناامیـدي  و خفقان دوران مشیري ،  شعر این اول بیت در .است کرده بیان سیاه شبان صورت

 دو ایـن  خوانـدن  بـا  خواننده و کندمی بیان سیاه رنگ قالب در را است کرده دریافت ها ظلم از
 . شد خواهد دوره آن لمظ و نفرت و ناامیدي متوجه بیت

  گیري نتیجه  -9
 مـسائل  .شـود  مـی  استفاده زدایی آشنایی و شعري زبان کردن ترمشخص براي بیشتر هارنگ
 نیارو و روحی مسائل ترمهم همه از و اجتماعی هايرسالت به بودن متعهد و سیاسی ،  اجتماعی

 تخیل نیروي با تا شده باعث مشیري فکري بینش .شودمی شاعران اشعار در رنگ بروز به منجر
 دیگـر  و کنـد  بیـان  زیبـایی  با شعر تندیس در را خود روحیات تصاویر ياندیشه ،  ژرف گاهیآ و

 تقیلـد  تا سات کرده سعی و رهانیده تکرار يدایره از را خود ،  رنگ عنصر بردن کار به با او اینکه
 در نواندیـشی  و نـوزایی  بـا  و مـستقل  طـور  بـه  خـود  و گذاشته کنار گذشتگان شعر از را صرف

 يکننـده  بیـان  عنـوان  بـه  هارنگ مشیري اشعار در .دهد  می نشان را خود روحیات بکر مفاهیم
 بـه  شـود مـی  شـناخته  ،  آمـده  وارد شاعران يروحیه بر که اجتماعی مسائل و او شخصی حودث
 هايرنگ و ناقاخت و ترس و وهم هاي سایه يدهنده نشان آلود غم و تیره هايرنگ اینکه دلیل
 و آبـی  هاي رنگ دیگر اینکه . است بوده رهایی و امید و شادي مظهر،  آبی و سرخ و سپید و شاد
 نکتـه  این و هستند آرامش و روشنی از تعبیري ،  دیگران نظرهاي برخالف مشیري اشعار در سبز
  . باشد مشیري اشعار در توجهی قابل مسئلۀ تواند می
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  .فصلنامه پژوهشهاي ادبی و بالغی، سال اول، شماره چهارم» ،»محمود درویش

  .سروش انتشارات: تهران دوم،  چاپ ، 1370 سهراب،   سپهري، -
، بررسـی تطبیقـی بـسامد کـاربرد رنـگ در اشـعار       1391سیفی، طیبه، مرادي، کبري،    -

  .4، سال 3نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب، ادب عربی، شماره 
تهـران،   هـشتم،   چاپ فارسی،   شعر در خیال صور  ،  )1381(رضا،   محمد  کدکنی،   شفیعی -

  . آگاه انتشارات 
اختـران،   نـشر   تهـران،     فارسی،   شعر اجتماعی زمینه  ،  1386 محمدرضا،    کدکنی،   شفیعی -

  . اول چاپ 
 انتـشارات : تهـران   هفـتم،    چـاپ   سـپهري،    سـهراب  به نگاهی  ،  1376 سیروس،    شمیسا،   -

  . مروارید
 آمیـزي  رنـگ  در حـافظ  شخـصی  سـبک   ،  )1384(پرسـتو،     کریمـی،     سیروس،    شمیسا،   -

  . 25 شماره ادبیات،  و زبان فصلنامه ي، شعر تصاویر
الري،  مـودود  محمدعلی شرح و ترجمه  الصوفیه،   اصطالحات ،1376 کاشانی، عبدالرزاق -

  . هنري حوزه انتشارات اول،  چاپ سعیدي،  بابا گل کوشش به 
  .دارالکتاب بیروت، األولی، الطبعۀ النقداالدبی، ،)2003 (جابر، عصفور، -
تهـران،   تبلیغـات،   و رنـگ  روانـشناسی  ، )1382(رضـا،     فالحـی،    علـی،    یوسـف   عطاري،   -

  . گلگشت انتشارات 



27 نقد روانکاوانه عنصر رنگ در اشعار فریدون مشیري   رخسار زبان         1397، تابستان 5شماره  /

  . میشا انتشارات: تهران دوم،  چاپ تربیت،  و رنگ ، 1378 مهدي،  اکبرزاده،  علی -
محجـوب،   جعفـر  دکتـر  اهتمام به سلطانی،  نامه فتوت  ،  1348 واعظ،    سبزواري،   کاشفی -

  .ایران فرهنگ دبنیا انتشارات: تهران اول،  چاپ 
 بالغـی رنگهـا در   -، تحلیل کارکرد محتوایی1395فر، فاطمه،  کالهچیان، فاطمه، نظري   -

  .32، پیاپی 4شناسی ادب فارسی، دوره جدید، شماره  غزل عطار، متن
تهـران،   اول،  چـاپ  ویـدا،   زاده،  ابی: ترجمه ها،  رنگ روانشناسی ،  )1386(ماکس،    لوشر،   -

 . درس نشر 
 انتشارات  تهران،    ،  2 جلد  ،  12 چاپ  صبحدمان،   نفس بازتاب  ،  )1390(یدون،  فر  مشیري،   -

  . چشمه
معاصـر،   شـعر  در رنـگ  نمـادین  هـاي  زمینه  ،  1384 علی،    زاده،   قاسم ناصر؛  نیکوبخت،   -

 .18 شماره کرمان،  باهنر شهید دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده نشریه 

 
 

 


