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 شناسی نظم و نثر فارسینشریه علمی سبک

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
شناسی است. با یکی از موضوعات جدید در نقد فمینیستی آثار ادبی، مقولج رنگ زمینه و هدف:

بررسی آثار زنان شاعر و نویسنده ازطریق روانشناسی رنگها میتوان به ساختارهای ذهنی و زبانی 

ناخودآداه آنان پی برد؛ نیروهایی نامرئی كه فراتر از ادعای شاعر و نویسنده، در آثار نمود پیدا 

شناسی، همراه با نقد فمینیستی های رنگ. لذا در این پژوهش با بررسی تركیبی مؤلفهمیکنند

ای از شعر مورد ارزیابی قرار میگیرد. این كتاب مجموعه« باروتر از بهار»االین شوالتر، كتاب 

شاعرانِ زن معاصر است كه نویسنده به قصد نشان دادنِ تضییع حقوق فردی زنان در قالب زبان 

 است. نوشته 

ر محور ای بتحلیلی و با استفاده از مطالعات كتابخانه-این جستار به شیوۀ توصیفی روش مطالعه:

 نقد روانشناسانه و فمینیستی انجام شده است. 

بمنظور بیان عواطف و احساسات زنانه « بارورتر از بهار»استفاده از عنصر رنگ در كتاب  ها:یافته

اند حکایت از به كار رفته« رمز»و « نماد»رنگهایی كه بصورت از بسامد زیادی برخوردار است. 

خصایص بیولوهیکی و جسمی زنانه دارند. این رنگها در مدلهای مفهومی روانشناسی، بیولوهیکی، 

تقسیم است و همچنین كاربرد آنها در آثار زنان به مراتب بیشتر از آثار زبانشناسی و فرهنگی قابل

 بوده است.  مردان در تحلیلهای مشابه

نتایج حاصل از این پژوهش حاكی از آن است كه با تکیه بر ساختارشکنی در فرم  گیری:نتیجه

های زیرین متن، به نوعی زبان زنانه دست یافت؛ زبانی كه در ظاهر رنگ و زبان میتوان در الیه

اما درواقع نوعی تأثیر فضای مردساالرانه خلق شده است؛ بویی مردانه دارد و در بیشتر مواقع تحت

 نگاه فمینیستی در مفهوم جینوكرتیسیزم شوالتر دارد. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the new topics in feminist criticism of 
literary works is the category of colorism. By examining the works of women 
poets and writers through the psychology of colors, one can understand their 
unconscious mental and linguistic structures; Invisible forces that appear in the 
works beyond the claim of the poet and writer. Therefore, in this research, the 
book "Baroter ez Behar" is evaluated by examining the components of color 
science together with the feminist criticism of Elaine Showalter. This book is a 
collection of poems by contemporary women poets, which the author wrote 
with the intention of showing the violation of women's individual rights in the 
form of language. 
METHODOLOGY: This essay has been done in a descriptive-analytical way using 
library studies based on psychological and feminist criticism. 
FINDINGS: The use of the element of color in the book "More Fertile than 
Spring" in order to express women's emotions and feelings has a high 
frequency. The colors that are used as "symbols" and "codes" are indicative of 
women's biological and physical characteristics. These colors can be divided 
into psychological, biological, linguistic and cultural conceptual models, and 
their use in women's works has been far more than men's works in similar 
analyses. 
CONCLUSION: Conclusion: The results of this research indicate that by relying 
on the deconstruction of the language form, a kind of feminine language can 
be achieved in the lower layers of the text; A language that has a masculine 
color in appearance and was created under the influence of a patriarchal 
environment in most cases; But in fact, it has a kind of feminist view in the 
concept of Showalter's Jinocritisism. 
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 مقدمه

های اجتماعی است كه تأثیر زیادی بر هنر و ادبیات دذاشته محوری یکی از پدیده( یا زنFeminismفمینیسم )

وچرا و مخالفت میداند و این مخالفت مستلزم فمینیسم مکتبی است كه فرودست بودن زنان را قابل چون»است. 

بررسی انتقادی موقعیت كنونی و دذشتج زنان و چالش با ایدئولوهیهای مردساالرانج حاكم است كه فرودستی زنان 

(. منشأ حضور و ظهور فمینیسم، نادیده انگاشتن 34: 4394)نجم عراقی، « ناپذیر جلوه میدهدیعی و اجتنابرا طب

نقد فمینیستی بطور كلی به مسائل زنان در معنای وسیعش توجه دارد؛ عقایدی كه در متن »زنان در جامعه بود. 

ا اساساً بین نوشتن مرد و زن اختالف است؟ درمورد زنان یا مردساالری اظهار شده است، زبان زنانه و اینکه آی

نویسندۀ زن، افکار و احساسات زنان دربارۀ خودشان، نقش زنان در فرهنگ و جامعه، حقوق زنان و از این قبیل، 

شاید اساس پیدایش جنبش (. 364: 4397)شمیسا، « مواردی هستند كه در نقد فمینیستی به آنها پرداخته میشود

 نظر بیولوهیکی در تعریفت كه در تعریف جنس مذكر و مؤنث وجود دارد؛ هرچند از نقطهفمینیستی، تفاوتی اس

خورداری از صفاتی است كه مشخصج مردان و نظر وجود دارد. در فرهنگ لغت، مردانگی برمذكر و مونث، اختالف

ریف مونث بودن و زنیّت، تعآید، مانند قدرت، زور و توانایی و غیره و زنانگی صفات یا خصوصیات پسران به شمار می

است؛ ارتباط این صفات و ارتباطشان با تفاوتهای جنسیتی، بر روش زنددی مردان و زنان تأثیر میگذارد كه شده

 (.49: 4341اساس بحث حقوق زنان را تشکیل میدهد )هریس، 

ادی بر نویسنده، تأكید زیها در نقد فمینیستی معاصر، با بررسی آثار زنان االین شوالتر یکی از شاخصترین چهره

شده و ذاتی و یا تخیّل مؤنث وجود هرچند مؤنث تثبیت»های زیرین آن دارد. او معتقد است نوشتار آنها و الیه

های زنان و مردان با همدیگر تفاوت عمیق دارند و منتقدان مذكر این سنت نوشتاری زنانه را نادیده ندارد، اما نوشته

(. بدون شک اینکه زنان در نوشتار خود صدایی مردانه پیدا میکنند و 644: 4391سون، )سلون و ویدو« انددرفته

های روانشناسی دارد. از طرفی استفاده از رنگها در آثار زنانِ شاعر و نویسنده میتواند به نفی زنانگی میپردازند، ریشه

های بکاررفته در آثار این قشر از جامعه. نوعی خودافشایی غیرمستقیم باشد؛ اعترافی صادقانه ماورای كلمات و واهه

 «ها و همچنین منطق حسی و احساسی، یک لبج تیغ استبررسی فرم زبان ِ زنانه، رفتار این زبان با عناصر و ابژه»

« فرهنگش، تبعیض جنسی وجود دارددر دنیای هنر نیز برغم ظاهر آزادمنشانه و با(. »41-44: 4391)یونگ، 

شده اید این نوع نگاه به زبان شعرِ معاصر مردانه و زنانه و همچنین آثار هنری و ادبی خلق(. ش33: 4349)فیگز، 

 توسط آنان نیز، ریشه در ناخودآداه جمعی داشته باشد. 

سر دذاشتن زبان مردانه در شعر نیمایی و سپید، بروشنی، با توجه به مقولج رنگ و فمینیسم، جنون حاصل از پشت

. زنان با توجه به احساسات عمیق خود به نوعی از زبان مبنی بر ارائج رنگها دست پیدا میکنند خود را نمایان میکند

نادفته پیداست كه زبان هر قومی نسبت به »كه میتوانند جریان زنددی روزمرۀ خود را در آن به تصویر بکشند. 

تفاوت  –و افق سروكار داشته باشندكه با چگونه رنگهایی از نظر طبیعت –محیط جغرافیایی و اقلیم حیاتی ایشان  

شوالتر با ارائج مدلی مفهومی براساس چهار مؤلفج بیولوهی، زبانشناسی، (. 649: 4395)شفیعی كدكنی، « دارد

محور خویش را برای تحلیل بهتر آثار زنان تکمیل كرد. او میگوید روانشناسی و فرهنگی، نظریج فمینیستی و زنانه

ای ادبی و كالم شخصی و خصوصی نویسنددان زن به یکی نشان میدهد كه چگونه واههمدل بیولوه تحلیل براساس

بیان تجربیات جسمی و جنسی آنها كمک میکند. مدل زبانشناسی به ارزیابی تفاوتهای زبانی نویسنددان زن و مرد 

ی اسد. مدل روانشناسمیپردازد و از این طریق وجود نوعی دفتمان زنانه را در آرای نویسنددان زن به رسمیت میشن

تأثیر و كنش ِروان را در ادبیات زنان به بوتج نقد میگذارد و درنهایت، مدل فرهنگی دویای آن است كه چگونه 
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در فرایند او عقیده دارد  (.655-644: 4447جامعه در شکلگیری نگرشها و آرمانهای زنان تأثیردذار است )شوالتر، 

دلها و تئوریهای نقد ادبیات مردانه، باید به بررسی آثار زنان نویسنده نقد آثار نویسنددان زن بجای پذیرش م

كننددان این نوع ادبیات پرداخت. شوالتر از این پروسج چهار مفهومی به براساس تجربیات خود آنها بعنوان تولید

بیات رهای ادزن بمنزلج تولیدكنندۀ معنای متن، با تاریخ، هانرها و ساختا»تعبیر میکند. « جینوكریتیسیزم»

ناسی ششده به قلم زنان باید مورد بررسی قرار دیرد؛ موضوعات این نوع نقد از این قرار خواهند بود: پویشنوشته

ات؛ وخم حرفج نویسنددی برای زنان؛ تاریخ ادبیروانی خالقیت در زنان؛ زبانشناسی و مسئلج زبان زنانه؛ مسیر پرپیچ

 (.469: 4494)شوالتر، « ثار خایو البته پژوهش دربارۀ نویسنددان و آ

ها و درایشهای فمینیستی رخنه كرده است. در آثار ادبی ای زیباشناسانه در ایدهشناسی بعنوان مؤلفهاز طرفی رنگ

ا به این ترتیب ب»بخصوی آثار ادبی و هنری زنان استفاده از رنگها اغلب بصورت نمادین و رمزی به كار میرود. 

ی در چه مکانی قرار میگیرد، میتوان مشخص كرد كه رنگ موردنظر، نمایانگر چه كنشی توجه به اینکه هر رنگ

ت دهندۀ بازتابهای متفاواست؛ زیرا درایش ذهنی بطرف رنگهای مختلف از مطلوبترین تا منفورترین رنگ، نشان

شناس به روان -شناسیازطریق رنگ-روانی است. ... پرداختن به شخصیت افراد و توجه به مركز فشار روحی و جسمی 

 (.65-67: 4374)لوشر، « و پژوهشگر این امکان را میدهد كه كمتر به قضاوت و داوری خویش تکیه كند

 

 سابقۀ پژوهش
در طی سالیان متمادی، پژوهشهای بیشماری در حوزۀ نقد آثار زنان و همچنین بازتولید زنانگی متن با نگاه 

در نقد فمینیستی شعر شاعران زن تا كنون مورد توجه و « رنگ»نصر فمینیستی، انجام شده است؛ اما كاربرد ع

پژوهش واقع نشده است. از طرفی نویسنددان با آثاری در زمینج نظریج فمینیستی االین شوالتر براساس مدل 

جه نشده تو «بارورتر از بهار»شناسانه به كتاب جینوكریتیسیزم مواجه شدند، اما هیچگاه از این دریچه و با نگاه رنگ

 است. 

 

 روش مطالعه 

ای هاول در زمینج نظریهای با استناد بر منابع دستروش دردآوری اطالعات و تحلیل در این مقاله، روش كتابخانه

ی ها بصورت كیفی ارائه میشود؛ به این ترتیب كه با نگاه فمینیستشناسی است. روش تحلیل دادهفمینیستی و رنگ

مورد ارزیابی قرار میگیرد. اساس « بارورتر از بهار»ها، اشعار برخی شاعران زن در كتاب و از دریچج روانشناسی رنگ

 ای از نورها و طیفها مستتر است. این پژوهش رسیدن به نوعی زبان زنانه است كه در هاله

 

 بحث و بررسی
ه، ای خای به این پدیدشیوه تأثیر رنگها بوده است و هر فردی بهدرحقیقت انسان همواره آداهانه یا ناآداهانه تحت

به  وخو و كلید ورودواكنش نشان داده است. رنگ، بازتابی از احساسات انسان و كالمی دویا برای بازدو كردن خلق

ساختار شخصیتی هر فرد است و بدون واسطه، مفاهیم عمیق درون انسان را بیان میکند؛ چنانکه ترجیح یک رنگ 

حاالت روحی فرد است؛ بنابراین رنگ شناسنامج احساس فرد است و دربردارندۀ بر دیگر رنگها روشنگر شخصیت و 

 (.91: 4394ها و سرشت اوست )علوی مقدم و پورشهرام، خواسته

دفت. « محورزن»تأثیر نظریج فمینیستی االین شوالتر انجام میشود، میتوان به آن نقد از آنجا كه این پژوهش تحت
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ات اند، اما این آثار در تاریخ ادبیبرانگیز و درخور توجهی خلق كردهان آثار ادبی تأملشوالتر استدالل میکند كه زن»

كمتر شناخته شده، زیرا مالكهای تعیین آثار معتبر همواره منبعث از ایدئولوهی مردساالری بوده است. روش او 

نا كه هم موضوع موردبررسی منحصراً است، بدین مع« محورانهزن»برای مقابله با این روال مردانه در تاریخ ادبیات، 

(. زنان 41: 4347)پاینده، « آثار زنان است و هم اینکه رویکرد اتخاذشده در این بررسی زنانه )غیرمردانه( است

د و افزاینای دیگر و مکمل به زنددی و تاریخ مینگرند، آن را رقم میزنند، به كلیت واقعیتها میشاعر از دریچه

بندی عرفی است، اما از آنجا كه بندی شاعران به مرد و زن البته تقسیممیدهند. تقسیم حقیقت موجود را شکل

شعر میتواند نمایندۀ روح و ذات و ذهن و زمان و زبان شاعر و فضایی كه در آن زنددی میکند باشد، شعر شاعران 

آورد؛ خاصه كه در تاریخ ادبیات یای از واقعیت برمزن نیز چنین منظوری را جدا از شعر شاعران مرد و بعنوان پاره

ایران همیشه سهم آنان نادیده درفته شده یا در سایج شعر شاعران مرد مانده است؛ و حتی شاعران زن نیز در طول 

اند، تاریخ بیشتر به هیأتی مردانه و با صدایی مردانه به میدان آمده و هویتی مجزا و مستقل از خود نشان نداده

(. از این 9: 4344متأخران میتواند كوششی برای نقش چنین هویتی باشد )بارورتر از بهار،  درحالیکه بررسی كار

ای از شعر شاعران زنِ معاصر است، مورد تحلیل قرار خواهد كه مجموعه« بارورتر از بهار»رو در این پژوهش، كتاب 

 درفت. 

تخاب رنگها توسط شاعر میتواند ریشه در ای برخوردار است. انرنگ در ادبیات از اهمیت ویژهرنگ در ادبیات: 

ها شکلی رنگ»خودآداه و ناخودآداه فرد داشته باشد. محیط و شرایط زیستی شاعر در انتخاب رنگها تأثیردذار است. 

از انرهی الکترومغناطیس هستند كه همانند انرهیهای حرارتی صوتی و امواج رادیویی مرتعش میشوند. رنگ از نور 

)المبرت، « ر خورشید تشکیل شده كه برای سالمت جسمانی، روانی و روحی ما ضروری استسفید و خالصِ نو

آمیزی و عواطف خویش كه بردرفته از فعل (. شاعران و نویسنددان زن با استفاده از رنگها در كنار حس44: 4341

نگها نیاز ه اینکه برای بررسی رو انفعاالت فیزیولوهیکی بدنشان است، به استفاده از این عنصر میپردازند. با توجه ب

ماكس »است از منابع معتبر روانشناسی رنگ استفاده شود، نویسنددان به نظریج روانشناسی رنگ لوشر نظر دارند. 

ای، سیاه و خاكستری را رنگهای لوشر، چهار رنگ آبی، قرمز، سبز و زرد را رنگهای اصلی و چهار رنگ بنفش، قهوه

بیانگر نیاز به خشنودی، مهربانی و محبت، اظهار وجود، نیاز به عمل و موقعیت و امید  فرعی میداند؛ رنگهایی كه

-34: 4374)لوشر، « داشتن است. فرد متعادل در انتخابهای نخستین خود این چهار رنگ را در اولویّت قرار میدهد

35.) 

 

 براساس جینوكرتیسیزم شوالتر « بارورتر از بهار»رنگ در كتاب 

ای روبرو هستیم كه در حوزۀ تقابل زبان زنانه و های مختلف ادبیبه بعد با نظریه 75از دهج اسی: شنمدل زبان

 شناسیاند. این شیوه از منظر زبانای را مطرح ساختهمحور، مباحث ارزندههای فمینیستی و زنزبان مردانه و نقد

ر شناسی با زبان زنانه مواجه میکند. دی در حوزۀ رنگاشوالتر، ما را با  پنجرۀ تازهبا توجه به نقد فمینیستی االین

شاعرانی كه قابلیتهای زبان را درک میکنند و به رمزورازها و روابط »شناسی براساس جینوكریتیسیزم مدل زبان

 زبان آداهی دارند میتوانند بار دیگر در زبان متولد شوند و به سبکی متفاوت از دیگران شعر بسرایند. زبان نه تنها

روحیه حتی فکر دوینده را نیز بخوبی منعکس میکند. از آن رو همواره میتوان زبان را یک مبنای حقیقی برای 

( و 446شناخت یک نویسنده، یک شاعر، یک فیلسوف، یک سیاستمدار و یک عالم و... در نظر درفت )همان: 

 (.57-95: 4394آبادی، )حکمت و دولت
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انتخاب شده است، بدنبال دفتمانی زنانه همراه با طیفهای « بارورتر از بهار»عج در اشعار انتخابی زیر كه از مجمو

اه از پوران فرخزاد به دفتمانی زنانه همر« بازی مرگ»های پنهان متن باشد. در شعر رنگی هستیم كه بیانگر زیرالیه

 آمیزی رنگها برمیخوریم:با حس

ای/ به بازی مینشستیم ... / قی/ در جمع عروسکهای پنبهو ما دو دختر كوچک بودیم/ كه در باغهای سپید اقا»

ای بود،/ كه از دختر شاه پریان در مادربزرگ بود/ كه با چادر سفید به مسجد میرفت/ و خوشبختی آن شاهزاده

 جمله كام میگرفت/ ... و ما هنوز در رؤیا بودیم .../ هنوز هم در باغهای سبز/ و در جمع عروسکهای فریبکار دوشتی/

 (.643)ی ...« ها مینویسد ها میبیند/ و حقیقت را بر آینهبه بازی نشسته است/ اما او دیگر/ قهرمانی را در اسطوره

ای، شاهزاده و دختر شاه پریان، همه دربردارندۀ دفتمانی كودكی شاعر به همراه همبازی آن دوران، عروسکهای پنبه

دذشته كه یادآور خاطرات سپید كودكی است، روحی تازه و از جنس زنان و كودكان است. استفاده از افعال 

ی اآور را به خواننده منتقل میکند. از میانج شعر تا انتها این احساس باشکوه متزلزل میشود. عروسکهای پنبهنشاط

كه -به عروسکهای دوشتی فریبکار تبدیل میشوند. رؤیاهای سپید و نویدبخش جای خود را به شخصیتهای واقعی 

نوز ما ه»میدهند. احساس نارضایتی شاعر از متن شعر مشهود است. عبارت  -واند شاعر و همبازی كودكی باشدمیت

ای هكه میتواند وعد« درِ باغِ سبز»یا نشان دادن « در باغهای سبز»نیز مؤید همین معناست. اصطالح « در رؤیا بودیم

انی و فاصله درفتن از دوران كودكی نشان میدهد. شاعر ای از جوپوچ و خیالی باشد نیز، ناكامی شاعر را در برهه

بخش است. استفاده از چادرنماز سپید مادربزرگ، دختر شاه پریان، عروسک و ای و نجاتبدنبال قهرمانی اسطوره

 آینه به نوعی به دفتمان زنانه رسمیت میبخشد. 

 در شعری از شیده تامی میخوانیم:

ام را/ از خاک میکنم/ ماه/ در شدهرا میدهد/ سر برمیگردانم/ موهای سفید شقهبوی تن خورشید/ بوی عرق او »... 

سلیمانی، )« دستانم سنگ میشود/ آخرین آفریدۀ اثیری/ بر خاک فریاد میزند/ چه كسی/ بهای كودكی مرا میپردازد؟

4344 :457.) 

اعر حساسات عمیق زنانه است، وقتی شبر قالب جدید كه بیانگر ابراستی ادر به نقش زبان در شعر بیندیشم، عالوه

فوردراندیک حاصل از فعل، كه نوعی برجستگی زبانی را به « ام را از خاک میکنمشدهموهای سفید شقه»میگوید 

ای است كه در طول سالیان سال در شعر همراه دارد و موهای سفید، كه سفیدی حاصل از ناخودآداه جمعی زنانه

، اینگونه از خاک كنده میشود و به این نابرابری جنسی، اعتراض سر میدهد و میگوید مردانه نمیتوانست سر بردارد

 چه كسی بهای كودكی مرا میپردازد؟

این سؤال فلسفی شاعر، انتقادی است از تاریخچج نادیده درفتن زنان در طول تاریخ. اعتراض شیده تامی علیه 

ت كه كودكی او را به مخاطره انداخته است. ذهنیتی كه ای اسسکوت زنانه است، سکوتی كه حاصل ادبیات مردانه

ند. اهای جامعج مردساالری شدهاز این شعر دریافت میشود، احساسی تیره از وضعیت زنانیست كه قربانی خواسته

این احساس در زبان شاعر با كلماتی مانند موهای سفید، آفریدۀ اثیری، بهای كودكی، نمود پیدا كرده است. در 

 ( آمده است:64-69یگر از طاهره صفارزاده )ی: شعری د

با چشمانی دریده، عاشق و عاصی/ به میدان آمده بود و مرگ را انکار میکرد و شعر حركت را نه از ذهن و زبان »

خویش، كه از ذهن مخاطب، در مشاركتی عرفانی آغاز میکرد: اما هیچکس نمیمیرد/ شعری بخوان شارات شعری 

ای روشنفکرانه/ دوشها راهیان آهنگند/ طنین تشویش وزن/ شعری با روشنی استعاره/ زمزمهبخوان/ شعری بی 

 (.69-64: 4344)سلیمانی، « آغازد. )سفر اول( طنین در دلتاحركتی است كه حرف من در ذهن خواننده می



 444/ «االین شوالتر»در نقد فمینیستی « بارورتر از بهار»شناسی رنگ

 

با  است. شاعر ، تداعی شده«مرگ و حركت»و یا « مرگ و زنددی»تقابل بین رنگ سیاه و سفید در كلماتی مثل 

این شعر وسعت تنهایی زنانج خویش و همنوعان خویش را به تصویر میکشد. او در ابتدا، عصیان ذهنی زنان را 

ه در زنی ك«. با چشمانی دریده، عاشق و عاصی»یادآور میشود؛ عصیانی كه با زبان زنانه و اعتراضی شروع میشود؛ 

سیاه نشانگر عدم و نیستی و مانند سکوت ابدی، بدون »ست. پی انکار مرگ آمده است و مخالف سکون و سکوت ا

 (.54: 4394)عبداللهی و دیگران، « آینده و امید است. سیاه فرم ندارد

ای دانست كه در قالبهای كهن شعر زن بدنبال قالبی نو و بدون تشویش است. این تشویش را میتوان روح مردانه

هم میتواند به زبانِ زنانج شاعر اشاره « شعری روشن»ته است. اصطالح دریز به خود درففارسی، هستی مردانه و زن

در قالبی نو و روشن ریخته است. او ادعا دارد « ای روشنفکرانهزمزمه»داشته باشد كه شعور شعریش را همراه با 

به كار كالمش در ذهن خواننده، طنینی پرحركت ایجاد میکند. او زبان و كلماتش را در خدمت روشنگری جامعه 

، بیزاری خود را از قالبهای «بی تشویش وزن»میگیرد و به شعرش عنوان میدهد؛ شعر حركت. شاعر با اصطالح 

های شعر كالسیک فارسی در وزن و قافیه ای و مردانج زبان و شعر نشان میدهد. او با به چالش كشیدن آموزهكلیشه

 د. و قالب، فضا را برای كاركردهای زنانج زبان مهیا میکن

دریا/ آرام و بیصدا/ در انتهای ذهن تماشا/ با آسمان پیوند میخورد/ خورشید،/ مهربانی »در شعر عبور میخوانیم: 

خود را/ در آینج دریا تماشا میکند؛/ و بستر صمیمی ساحل/ با پولکهای طالییش/ در حضور پرتپش آفتاب/ ترک 

 (.54)ی « میخورد

ای دارد. لوشر در این خصوی شناسی تعاریف دستردهو آبی و طالیی در رنگاستفادۀ شاعر از رنگهای آبی و زرد، 

مینویسد: فشار روحی و اضطرابی كه در شخص وجود دارد ناشی از نومیدی عاطفی است. در استفاده از رنگ زرد 

یقی عمو آبی بصورت تركیبی رابطج عاطفی شخص، حالت عادی و مالیم خود را از دست داده و تبدیل به ناامیدی 

آید؛ درحالیکه از یک سو شخص مایل است كه كالً خود را از كننده به شمار میشده و اینک بعنوان رابطج افسرده

این وضعیت برهاند، ولی از سوی دیگر مایل نیست چیزی را از دست بدهد و با خطر تردید و امکان ناامیدی بیشتر 

تشدید مینماید كه تالش میکند ازطریق پناه بردن به تنهایی روبرو شود. این عواطف ضد و نقیض بقدری وضع او را 

(. مهربانی، 656-654: 4394و انزوا، آنها را سركوب كند و بطوركلی اضطراب ناشی از ناامیدی عاطفی است )لوشر، 

 خورشید، پولکهای طالیی، پرطپش و آفتاب، همه از زیباییهای زبان زنانج شعر است. این زبان، فضای شعر را از

 ادبیات مردانه دور كرده است. 

ام را/ به وهم سبز درختان سپرده بود/ تنم به پیلج تمام روز در آئینه دریه میکردم/ بهار پنجره»مدل بیولوژیکی: 

ام نمیگنجید/ و بوی تاج كاغذیم/ فضای آن قلمرو بی آفتاب را/ آلوده كرده بود/ نمیتوانستم، دیگر نمیتوانستم/ تنهایی

ها/ صدای دمشدن توپهای ماهوتی/ و های هوی دریزان كودكان/ و رقص بادكنکها/ كه صدای پرنده صدای كوچه،

 (.694-691)ی ...« چون حبابهای كف صابون 

طبق مدل بیولوهیکی شوالتر، همان دونه كه مردان مجازند از تجارب مردانج خود سخن دویند، زنان نیز میتوانند 

مادر به فرزندش را بعنوان یکی از منحصربفردترین تجارب زنانه به شعر پاكترین تجارب خود مانند حس یک 

ای جسمی را تشریح میکند كه (. از اولین عبارت این شعر، فروغ تجربه74: 4394آبادی، درآورند )حکمت و دولت

ین مق دودترتمام روز در آئینه دریه میکردم ... تنم به پیلج تنهاییم نمیگنجید ... در ع»خاصیتی زنانه دارد: 

های تیرۀ همخوابگی، نفس میزد. ... حصار قلعج خاموش اعتماد مرا/ فشار میدادند ... و ای ریاضت اندامها و لحظه
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ور آخواهشها؟ .. / مرا پناه دهید ای زنان سادۀ كامل/ كه از ورای پوست، سرانگشتهای نازكتان/ مسیر جنبش كیف

 «. آمیزدتان همیشه هوا/ به بوی شیر تازه میجنینی را/ دنبال میکند/ و در شکاف دریبان

فروغ در این شعر از تجربیات جنسی و جسمی خویش پرده برمیدارد. او با تمام نارضایتی خود از شرایط موجود، 

بازهم مادر شدن را شیرین و لذتبخش میداند. او تمام روز دریه میکند. احساس تنهایی او، احساسی عمیق است 

ترسیم  هایی رای فزایندۀ اساطیری دارد. او با رنگ تیره كه حاكی از تیردی و سیاهی است، لحظهكه ریشه در تنهای

 از دست داده است.  -شاید همسر-میکند كه اعتمادش را به مردان 

استفاده از رنگهای تیره و سبز در اغلب موارد نشان از اضطراب شاعر دارد. تناقضی كه بین این دو رنگ وجود دارد 

(، آنگاه كه شاعر میسراید: همج 699)ی « تولدی دیگر»یاری از شعرهای فروع دیده میشود؛ چنانکه در شعر در بس

هستی من آیج تاریکیست؛ بین تولد و آیج تاریکی نیز این تناقض خودنمایی میکند )آیه و تاریک(. این تقابل میتواند 

دن ای از زایل شیر میبیند. زبانی كه میتواند نمونهنشان از عصیان شاعر باشد كه علیه زبان مردانه، خودش را اس

 حقوق زنانه باشد. 

ام/ دیسوان شعرم را، من، عریان به حراج نایستاده»در شعری از بنفشه حجازی شاعر عصیانش را فریاد میکشد: 

 ام/ اینجا میدانیهنازبالش خواب كسی نخواهم كرد/ و بازوانم را/ و زنانگیم را .../ من به حراج ویترین خود نایستاد

های ام/ داواند .../ من عریان به حراج نایستادهای/ به انتظار نایستادههایش را/ مانکنها به دعوت جامعهاست كه غرفه

 (.445)ی ...« شیرده در میدانی دیگرند 

مود دارد؛ ای است كه در شعر اغلب شاعران زن نهای شاعرانهتوقع و تصور جامعه از زن بودن، یکی از دغدغه

استفاده از كلمات عریان، دیسو، نازبالش، بازو، زنانگی، مانکن و غیره حاكی از تجربیات جسمی و جنسی زنانه است. 

شاعر با به تصویر كشیدن چالشهای زنانج خویش، ضربج پایانی را محکمتر از قبل بر سر تصورات جامعه میکوبد: 

شعر، جایگاه زنان را فارغ از توقعات بیولوهیکی یا جنسی یادآور  او در این«. داوهای شیرده در میدانی دیگرند»

درپی كه حاكی از درون آشفتج پرده و باصراحت از زنانگی خویش سخن میگوید. او با تأكیدهای پیمیشود و بی

خویش است، بصورت جمالت كوتاه و بریده حقوق زنانج خود را به رخ میکشد. بنفشه حجازی رنگ تیرۀ موهایش 

میتواند تاریکی فضای زنستیز روزدار را نمایش دهد، متعلق به ذات خویش میداند و حاضر نیست آن را بر  كه

ای داوه»انگاریهای محدودكنندۀ مردساالر را توقعی مضحک و به دور از عقل میداند: دنیای مردانه عرضه كند؛ او زن

 «.شیرده در میدانی دیگرند

وقتی شوكرانِ فقر را/ جرعه جرعه/ نوشیدی و نمردی،/ »ازی آمده است: در شعری از خاطره حجمدل فرهنگی: 

وقتی میلِ له كردنِ رئیست/ چون یک حشرۀ كثیف/ چشمانت را تیره كرد/ و به خاطر آوردی كه برای رویاندنِ/ 

 «یک وسعت سبز سبز است/ كه كار میکنی، رنج میکشی/ آن زمان، به تو خواهم دفت/ انسان، زن!

گ رنگ سبز بعنوان هشتمین رن»از نیازهای پنهان خویش سخن میگوید. « تیره و سبز»تفاده از رنگهای شاعر با اس

در ردیف رنگها، همیشه نمایانگر یک نیاز سركوفته است كه ممکن است باعث اضطراب شود و این اضطرابها ریشه 

شدن در مدل فرهنگی االین شوالتر،  (. نیاز به دیده57-59: 4394)لوشر، « روانیِ فشارهای روحی را فاش میسازد

آمده، رنگ مشکی یا همان به اصطالح رنگ تیره محور است. در بررسیهای بعملهای زنیکی از ضروریترین مؤلفه

نگ این ر« بارورتر از بهار»وتار زنانه میتواند قالبهای شعر مردانه را به سخره بکشد. در كتاب در ترسیم فضای تیره

ز، بیشترین بسامد و نماد را به خود اختصای داده است كه فمینیسم حاضر آن را نوعی طغیان به همراه رنگ سب

 زنانه علیه تصورات مردان از جنس زن و زنانگی میداند. 
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باران میبارد/ انگشتهای مرد بیحس است/ و پرنده »( اینچنین میسراید: 57)ی « باران میبارد»ندا آبکاری در شعر 

های صبح/ و خستگی رنگ در قلب دذشتج زن/ تکرار در آینههای برجستج آبیواز میخواند/ واههنزدیکتر از همیشه آ

 «در دیوارهای فردا/ هیچکس چیزی برای دفتن ندارد...

شناسی لوشر ندا آبکاری در این شعر با توجه به فضای فرهنگی زمانه، احساس یأس و اندوه دارد. با توجه به رنگ

رنگ اصلی دیگر، نشانج كروماتیک )رنگی( از یک نیاز بیولوهیکی است. از نظر روانشناسی،  آبی تیره، نظیر چهار»

به معنای آرامش است و از دیدداه فیزیولوهیکی معنای خشنودی را میدهد یعنی خشنودی از وضعیت آرامش 

رنگ در قلب دذشتج های برجستج آبیواهه»(. در این پاره از شعر 79: 4394)لوشر، « همراه با لذت بردن از آن

های پیشین و پسین شعر، محدودیتهای فرهنگی رفتج شاعر دارد. با توجه به پاره، اشاره به آرامش ازدست«زن

هیچکس چیزی »را بوضوح میتوان دید، و درنهایت سکوت زنانه؛ « خستگی در دیوارهای فردا»جامعج عصر شاعر، 

قلب دذشتج »كه نمادی از عشق و آرامش و نیازهای فردی است، در رنگ های آبی، زیرا واهه...«برای دفتن ندارد 

 جا مانده است. « زن

میخواستم (: »44، میتوان به مدل فرهنگی شوالتر استناد كرد )ی «عبور دیج شب»در شعری از شیده تامی با نام 

رنم صورتی باد در هوا شناور اندازۀ قلب من ... هرچه پنجره بود/ دشودم/ و با تكه روز باشد/ و حجم دستان تو/ به

ها نیست/ من در تو نیستم/ شدم/ در هوا شناور شدم/ امیا، شب بود شب .../ چیرا حجیم قلب تو/ به اندازۀ خاطره

 ...«ای از این/ فضای مکعبی در هیچ نقطه

  است در شعر پیداست.« صورتی باد»تالش شاعر برای دیده شدن با هویتی زنانه كه بردرفته از رنگ 

شاعر معاصر، داهی رنگ را بخاطر زیباییهای حسی به كار میگیرد تا ارزشهای درونی آن را پدیدار سازد و زمانی 

هم از این مراحل پا فراتر نهاده و مفاهیم نمادین رنگها را موضع توجه قرار میدهد تا از این راه، تفکرات خویش را 

زدۀ معاصر، جهت بازدرداندن آرامش انسان ملتهب و آشوببه كمک رنگهای درخشان بصورت نماد به تصویر كشد. 

شیده تامی نیز با پناه (. 9: 4347زاده میرعلی و رحیمی، رفتج خویش، به رنگ پناه میبرد )حسنو نشاط ازدست

های روشن خود اشاره دارد. اما چند واهه این طرفتر، شعرش را به رنگ سیاه شب بردن به رنگ صورتی، به دذشته

ای، خاكستری یا سیاه( كه اصطالحاً )بیرنگ( نامیده ترجیح دادن رنگهای )قهوه«. »اما شب بود»میزند؛  پیوند

(. شاعر در این شعر از طیف رنگهای مشکی و 51: 4394)لوشر، « میشوند، متضمن دیدداه منفی به زنددی است

از  ایمن در تو نیستم/ در هیچ نقطه»میشود: طوسی بهره میبرد و پس از آن، جایگاهِ ازیادرفتج زنِ امروز را یادآور 

شاعر در پایان شعر، فضایی سرشار از یأس و ناامیدی را رقم میزند، فضایی كه میتواند بیانگر « این/ فضای مکعبی

فرهنگ مردساالرانج جامعه باشد؛ فضایی كه زن در آن به دفتج شاعر از هیچ جایگاهی برخوردار نیست. این فضای 

-رهنگ جامعه، زن را در معرض خطر نابودی و اضطراب قرار میدهد. میل بازدشت به حالتِ پیشین برآمده از ف

ای از ناامیدی وجود دارد. قدرت ارادۀ زن در این شعر، در هاله -حالتی كه زن بعنوان یک فرد برابر با مرد تلقی شود

ان مصمم است، احساس میکند در رفته نشان داده میشود. با وجودی كه شاعر در هدفهای خود همچنازدست

آور را به وجود آورده تحملی قرار دارد؛ مرزهای ناشناخته در تغییر وضعیت موجود، فضای یأسمعرض فشار غیرقابل

فرهنگ  تصور مینماید.شدۀ فرهنگی، غیرقابلكشیاست؛ بطوریکه تالش شاعر برای بیرون رفتن از این فضای خط

و استخوان شاعر نفوذ كرده، حتی مرگ كه نشان سیاهی و نابودی است از لبج ستیز تا پوست غالب جامعج زن

 روشن روز نیز دذشته است.  

مطالعج روانشناختی نویسنده بعنوان نوع یا فرد، یا مطالعج فرایند »روانشناسی در ادبیات یعنی مدل روانشناسی: 
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دبی، یا سرانجام مطالعج تأثیر ادبیات بر خواننددان آفرینش، یا مطالعج سنخها و قوانین روانشناختی موجود در آثار ا

 (.96: 4345)ولک، « یک اثر ادبی است

های بربادرفته/ درنگ هخاطر پارۀ ابرها عبور میکند/ و من/ در كویردرد/ از حریر پارهفریاد منقطع كالغهای دوره»

میکنم ... . تو ما را به خانه میبردی./ و چه مهربان بودی!/ تو ما را به خانه میبردی/ وقتی كه كاله حصیری كوچک 

ا و هپونههایش؛/ تو ما را / با سبد او را/ باد میبرد/ و ما، میدویدیم بدنبال باد/ با قدمهای كوچک او/ و ترانج خنده

 ...«انه میبردی. خستگیهامان/ به خ

 تشبیهی آینج دریا )آبی(، ساحل طالئیی شعر، با دریا )آبی( و آسمان )آبی(، خورشید )زرد و طالئی(، اضافج در ابتدا

سازی در فضای ذهنی خودش میپردازد و از رنگهای آبی و زرد بتکرار استفاده برخورد میکنیم. شاعر به تصویر

عاطفی با مخاطب شعر است. شاعر شور و شوق و عاطفج خودش را در قالب میکند. درواقع شاعر بدنبال رابطج 

های بکر از دریا با رنگ آبی، كه آرامش را به همراه دارد و رنگ زرد، كه نشانج سازداری است، سخن به میان تصویر

زنددی امید ای است كه هر روز به ای بسیار دلچسب را رقم میزند كه سرشار از عواطف زنانهآورد و منظرهمی

كرد كه شاعر فشارهای روحی خود را كه میدهد؛ اما در تفسیر جینوكریتیسیزم شوالتر میتوان اینگونه برداشت 

 رفتهای كه در ادامه با فریاد منقطع كالغ همراه میشود، ازدستناشی از ناامیدی عاطفی است با توجه به رابطه

ینگونه دفت كه شاعر بدنبال روزنج امیدی میگردد تا چیزی را كه میپندارد. در تفسیر روانشناسی آن نیز میتوان ا

به دست آورده است حفظ كند. در ادامج شعر، عواطف او دچار بحران میشود و با ضد و نقیضهای عاطفی همراه 

ین اشناسی و زبان زنانج شاعر، فمینیست حاصل از میشود كه تنهایی و انزوا را برای او به همراه دارد؛ بلحاظ رنگ

 شعر در قالب نمادها و بسامدهای رنگ جلوه میکند.

شناسی ادبیات در پارۀ دوم، شاعر فضای یأس و ناامیدی را رقم میزند؛ فریاد كالغ )سیاهی( كه در اسطوره و نماد

ما شوم است، از حریر ابرها )سفید( عبور میکند و با استفاده از رنگ صحرا، كه مایل به زرد و خاكستری است، 

خوردۀ خودش را به تصویر میکشد. شاعر در مدل روانشناسی شوالتر خودش را تسکین میدهد و با رات ترکخاط

روانی در اوج خودش به شرایط موجود سازدار میشود؛ هرچندكه شدت اضطراب شاعر بلحاظ روانشناسی و روحی

در شعر وجود داشته باشد. در سر میبرد. شدت اضطراب و هشدار، زمانی اتفاق میفتد كه یکی از رنگهای اصلی 

 شعر شاعران زن معاصر این امر بوضوح دیده میشود.

 در شعری از ندا آبکاری، مدل روانشناسی دیگری از نظریج االین شوالتر را میتوان جستجو كرد: 

م/ یهای سردردان./ دیواری میکششناخته/ برای شکستن زیبایی در آب/ و ساقهخطی رسم میکنم/ برای مرزهای نا»

شیم/ ها را سوهان میکای بر غروب مینشیند/ و هشدار شبنم را نادیده میگیرد/ سایهدر برابر طوفان/ آنگاه كه پروانه

 (.59: 4344)سلیمانی، « و به پوست و استخوان نزدیک میشویم/ مرگ از لبه روز دذشته است

به دور از جنجالهای روانی. شاعران با  رنگ آب یا همان آبی، مسیری دوراندیشانه است؛ دریز به محیطی آرام و

شر لواستفاده از نمادهایی از رنگهای آبی و سبز، خواستار آزاد شدن از فشار روحی و تعارض یا مخالفتها هستند. 

برای جبران آنچه كه احساس میکند در زنددی آن را از دست داده است، به فعالیت »در این زمینه مینویسد كه: 

آید كه قادر است خود را از چنگال هر چیزی زد و بدین طریق این احساس در او به وجود میبسیار شدید میپردا

ساالر را درواقع ندا آبکاری در این شعر جامعج فرهنگی مرد (.455: 4394)لوشر، « كه وی را آزار میدهد، برهاند

 ل نمیدهند و در سایج هویت مستقلای كه زنان عناصر فعال و پویای جامعه را تشکینیز به چالش میکشد. در جامعه

پذیر هستند، به موقعیت اجتماعی زنان اعتراض میکند و خطی رسم میکند برای مرزهای ناشناخته. او مردانه نقش
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های سردردان )سبز( برای شکستن زیبایی در آب )آبی( سعی میکند با آداهی دادن، سبب رهایی و رهایش در ساقه

د ها )سیاه( را سوهان میکشیاه( شود كه هشدار شبنم را نادیده میگیرد. بنابراین سایهزن امروز دربرابر طوفانی )س

است و غروب )سرخی( شعر  تا به پوست و استخوان نزدیکتر شود؛ آن هنگام كه مرگ )سیاه( از لبج روز دذشته

د ه نور خورشید. نور خورشیشناسی شکستن زیبایی در آب اشاره دارد بشاعر زن معاصر را به همراه دارد. بلحاظ رنگ

 استعاره از زن است و شکستن آن در آّب، حکم منشور را ایفا میکند و رنگهای مختلفی در آن پدیدار میشود.

در این شعر، شاعر امروز، زنانگی خودش را در قالب كلماتی از جنس زنانه در متن ارائه نمیکند، بلکه با مواجهه با 

خوانده میشود و مخاطب كه بخشی از روان زنانج او را تشکیل میدهد، در متن فرا تصاویری زیبا در رنگهای متنوع

 را مجذوب خودش میسازد.

انکار است كه شاعران از قابلیتهای ، این نکته غیرقابل«بارورتر از بهار»در بسامد رنگ و استفاده از آن در كتاب 

آداهانه سود میبرند. درواقع میتوان دفت نمادپردازی رنگ  شناسانه در استفاده از رنگ بعنوان نماد بطور كامالًروان

آید. با توجه به نقد فمینیستی حاضر، زنان شاعر در این در شعر شاعران زن معاصر، یک ویژدی به حساب می

آید. مجموعه، بدون تردید زبان خای خود را رقم میزنند و در عین حال قالب شعر نیمایی هم به كمک آنان می

 تلف روانی، فرهنگی، بیولوهیکی و زبانی موجود در این كتاب نشان از جسمیت زن شاعر معاصر دارد.ابعاد مخ

 ندا آبکاری در شعری كه پیش از این در مدل فرهنگی هم ارزیابی شد چنین میگوید:

از  بانهای صبح و خستگی بر دیوارهای فردا/ خیاهای برجستج آبی رنگ در قلب دذشتج زن/ تکرار در آینهواهه»

: 4344)سلیمانی،  «غروب دیگری نمناک است/ و چشمهای من آن سوی ابرها را میگرید/ دیگر غباری نخواهد بود

(. 441: 4439اعتماد بودن به كار میرود )چیجی، هایداكی، ریایی و قابل(. رنگ آبی برای نشان دادن صداقت، بی57

است. با اینکه رنگ آبی، رنگی مثبت است، در فضای شعری همانطوركه اشاره شد، رنگ آبی معموالً نشانج آرامش 

او حس منفی را القا میکند. دذشتج شاعر از انگشتهای مرد بیحس است و باران میبارد كه اشاره به اندوه شاعر دارد 

و فمنیسم حاصل از آن با رنگ آبی در كنار غروب نمناک و چشمهایی كه در آن سوی ابرها میگرید، فضای تیره و 

های آبی، غباری بیشتر برجای نمانده رنگ میبازد و از آن واهه« آبی برجسته»های اری را به وجود آورده است. واههت

بخشی آن كه كامالً زنانه است و بخش دیگر آن سردی و است. رنگ آبی در ادبیات دو وجه دارد: یکی وجه آرامش

ه و بهتر بگویم روح مردانج شاعر است كه اینگونه طغیان بیحسی كه با دذشتج زن در ارتباط است نماد زبان مردان

 ی میپردازد.سازمیکند و اینگونه به تصویر

به دفتج لوشر، چهار رنگ اصلی نمایانگر احتیاجات اولیج روانی ما هستند و شخص دارای سالمت روانی، این رنگها 

ن معنی كه اولویت استفادۀ شاعر از دوازده را در شروع ردیف رنگ یا حداقل در پنج وضعیت اول قرار میدهد؛ بدی

ای از حضور نارسائی فیزیولوهی یا روانی شدۀ آبی، قرمز، سبز و زرد باشد. در غیر این صورت، نشانهرنگِ تعریف

میباشد كه هرچه به قسمت آخر ردیف رنگ اصلی نزدیکتر باشد، جدیتر تلقی خواهد شد. ادر یک رنگ  اصلی 

ف، یعنی در هشتمین وضعیت قرار دیرد، نشانگر آن است كه یکی از نیازهای اولیج آن طرد شده و در آخر ردی

شخص ارضا نشده و شرایط موجود، شرایط دلخواه آن فرد  نیست. یک چنین نارضایتی، باعث به وجود آمدن 

حی یک محرومیتهایی در زنددی شخص شده و اضطراب روحی در او به وجود آمده است؛ بنابراین منبع فشار رو

رنگ طردشده، نشانگر منبع اضطراب روحی یا اختالل كاركردی است. وقتی كه یکی از رنگهای اصلی )آبی، سبز، 

قرمز یا زرد( در سه وضعیت ردیف ششم، هفتم و یا هشتم قرار بگیرد، بعنوان چیزی طردشده است. هر وقت كه 
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مت منفی به خود میگیرند و باید آنها را رنگ اصلی در وضعیت ششم قرار درفت، رنگهای هفتم و هشتم هم عال

 ای خواند كه نشانج تشویش و نگرانی هستند كه از یک ریشج فشار روحی سرچشمه میگیرند.رنگهای طردشده

 

 «بارورتر از بهار»نگاهی فراگیر به كتاب 
 ی و سبز كهبسامد رنگهای اصلی در این مجموعه به نسبت رنگهای فرعی كامالً پیداست. استفاده از رنگ آب

از فراوانی بیشتری برخوردار است. در شعر دیگری  -رفتهبه نوعی هویت ازدست-كنندۀ زمانهای دذشته است تداعی

ام آن سوی نهنگان كور است/ نهنگان خانه»از شیده تامی حسرت دذشته با رنگ آبی غلیظ نشان داده شده است: 

له وصله/ خورشید میجویم/ تو هیچ نمیگویی/ من خواب میبینم/ كور/ من در ته آبهای غلیظ/ با پیراهن ابریشمی وص

 (.456)ی ...« در دودال اتاق/ دستانی استخوانی و سربی/ بر دیوارهای تنم خنج میکشد/ و تو 

، با دیدن این رنگها بیننده احساس سرما میکند  واز كنندۀ آب روان و دریا استبا توجه به اینکه رنگ آبی تداعی

(. با توجه به كاربرد رنگهای سرد ازجمله آبی و 31: 4344این رنگها، رنگ سرد میگویند )چیجی ئیوا، این رو به 

ها، بندی رنگسبز و كنتراست رنگها در مواجه با رنگهای درم ازجمله قرمز و نارنجی و زرد، در ساختار رنگ، اولویت

د. رویارویی رنگهای آبی و زرد در ادامج همین ( كامالً بوضوح دیده میشو4در شعر شاعران زن معاصر در نمودار )

و تو در ولنگاری فضا/ خط میکشی/ تو هیچ نمیگویی/ بوی زرد خنده/ بوی »شعر، دربردارندۀ همین مفهوم است: 

زرد حرف/ بوی زرد عشق/ بوی نگاه زرد/ بوی یاسهای زرد/ بوی اتاقهای زرد/ بوی دختركی دراز و الغر/ كه بر سرم/ 

(. این رنگها بلحاظ بسامد و نماد، متفاوت هستند. در روانشناسی رنگها، بلحاظ 456)ی ...« میساید  قند خوشبختی

رنگ سبز در اولویت دوم بعد از رنگ مشکی قرار دارد كه بعنوان عاملِ موجب اضطراب، « 1و3و6»نماد، در نمودار 

در سه شعر از وفته، قرار دارند. همچون سدی عمل میکند كه در پشت آن هیجان ناشی از وجود محركهای سرك

 ام تنها/ در عمق ظلمت تردیدهاینشسته»ای اندک دیده میشود: شهین حنانه تقابل رنگ مشکی و سبز با فاصله

آید/ آیا كسی/ از روزهای سبز صداقت های رود/ آیا كسی از دوردست خاطره میهای باد/ با قصهخویش/ با قصه

 (.434)ی ...« زیبای مهربانی را پیغام میدهد/ آیا كسی/ پرندۀ 

آراید/ دیسوی هزاررنگ خود را باغ/ در آینج سیاه چشمانت/ دیسوی سیاه خود در آینج بهار می»و در شعری دیگر: 

 (.433)ی ...« ها پیداست آیی/ زیبائیت از دریچهآرایم/ با شانه ای از عقیق و مروارید/ تو سبزتر از بهار میمی

درفته و غمگین/ و دلدانها از دلهای رادیا/ خالیست/ كسی جهان تاریک است/ تاریک و مه»و در شعری دیگر: 

ازهای اندآشفت/ درختان یائسه را بارور میکرد/ و پنجره ها را میگشود/ به چشمدذشت/ كسی كه خواب زمین را می

 (.431سبز دوست داشتن/ كسی دذشت/ كسی كه خورشید... )ی 

مالحظه میشود، رنگ قرمز كه بایستی در اولویت دوم قرار بگیرد، در اولویت سوم بعد از همانطوركه در نمودارها 

رنگ سبز قرار میگیرد؛ درصورتیکه رنگ قرمز بیانگر نیروی حیاتی و محرّک تمایالت جنسی است و برای فعالیت 

درحالیکه رنگ سبز شدید، ورزش، پیکار، رقابت، شهوت جنسی و بارآوری است و قدرت اراده را نشان میدهد؛ 

پذیری و اراده میباشد. بنابراین عامل اضطراب )رنگ سبز( با سركوب میل جنسی و از دست دادن مظهر انعطاف

قدرت جنسی با رد كردن رنگ قرمز همراه و ظاهر میشود، درصورتیکه انتخاب رنگ قرمز در اولویتهای اول، بیانگر 

الق، رشد و توسعه، شهوت جنسی و ارضای شهوات جسمی زنددی پر جنب و جوش است و حس رهبری، تالش خ

شده است. با توجه به میزان را به همراه دارد. قرار درفتن رنگ قرمز در اولویت اول نشانگر انگیزۀ جنسی كنترل

استفادۀ شاعران از این رنگ، میتوان به این نتیجه دست یافت كه زنان شاعر از شور و حرارت و زنددی پرجنب و 
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برخوردار نیستند. بعد از رنگ قرمز، رنگ آبی در شعر شاعران زن معاصر بیشترین هماهنگی را بلحاظ نماد جوشی 

كه  دهندۀ آن استكننده به كار میرود و نشاندربر دارد. قرار درفتن رنگ آبی قبل از قرمز بعنوان یک رنگ جبران

ریق قرمز در وضعیت اول جبران میشود. قرمز به بخش دارد. داهی اوقات سبز طردشده ازطفرد نیاز به محیط آرام

معنای تمایل به هیجان و انگیزش است و ادر سبز در اولویت قرار دیرد، چون سبز طردشده خود را در یک حالت 

گیزش این تركیب منجر به ان -كنندۀ اضطراب منتهی به ناشکیبایی و از دست رفتن كنترل، ظاهر كرده استناراحت

كنترل خشم، و اضطراب شدید میشود كه در پی آن تغییرات فیزیولوهیکی را به همراه دارد. رقابلچشمگیر، بروز غی

 االین شوالتر در نگاه فمنیستی خود به این مبحث اشاره كرده است.

 

 
لحاظ بسامد در شعر شاعران زن معاصر در كتاب ه نمودار رنگهای اصلی و اولویت آنها ب (.0نمودار )
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لحاظ نمادشناسی در شعر شاعران زن معاصر در كتاب بارورتر از بهار و ه نمودار رنگ ب .2نمودار 

 بندی رنگاولویت

 

 
 لحاظ درصد فراوانی )بسامد رنگ( در بارورتر از بهاره ای رنگ بنمودار دایره .3نمودار 
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 شعر شاعران زن معاصر بارورتر از بهارلحاظ درصد فراوانی )نماد( در ه ای رنگ بنمودار دایره .4نمودار 

 

 گیرینتیجه

در طیفهای مختلفی به كار رفته است. رنگهایی چون زرد، سیاه، صورتی، « بارورتر از بهار»استفاده از رنگ در كتاب 

طوسی شب، صورت زرد ماه، لبخند صورتی، پردۀ سیاهی، ترنم و سبز، در عبارتهایی مانند قری موم زرد، دست 

ارغوانی نمود دارد. در این مجموعه كاربرد فراوان رنگهای تیره و خاكستری ازجمله زرد، بیانگر ای، و نگاه هنقر

ناامیدی، شکست و سیاهی در زنددی شاعران زن معاصر است. زنان در استفاده از رنگ بصورت نماد، از عبارتهایی 

اند. انتخاب رنگ و چهار فصل سال استفاده كردهشب، سفرۀ مرگ، دریا، تباهی، كاروان چون آسمان، فصلهای 

بصورت ناخودآداه در زبان شعر زنانه، بیشتر از ادبیات مردانه، مشهود است. زنان براساس انتخاب رنگها در ساختار 

بندی آنها در زبان شاعرانج خود، به نوعی زبان زنانه در شعر دست مییابند كه در فرم جدید آن )شعر رنگ و اولویت

مایی و سپید( بیانگر روحیات و خلقیات آنها بلحاظ كنشها و واكنشهای درونی و بیرونی است. فمینیسم حاصل نی

 شناسی، بیولوهیکی، زبانشناسی واز بررسی اشعار این كتاب، بیانگر نگاه جدیدی به مقولج رنگ در مدلهای روان

 فرهنگی شوالتر است.
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در بررسی تصادفی كل كتاب، بسامد استفاده از رنگها بدین ترتیب است: رنگهایی كه شاعر بصورت نماد به آنها 

مرتبه است. قالب  4547مرتبه و رنگهایی كه بصورت رمزی و غیرمستقیم به آنها اشاره شده  464اشاره كرده است 

نانه و براساس روانشناسی رنگ االین شوالتر نیمایی و سپید بهترین قالب شعری است كه برای انعکاس عواطف ز

به كار درفته شده است. با تحلیل اشعار اغلب شاعران این مجموعه میتوان نتیجه درفت كه توجه به مقولج 

شناسی در اشعار زنان نمود بیشتری دارد. شاعران زن در بیان عواطف و احساسات خود استفادۀ بیشتری از رنگ

دارند. این نتیجه را با توجه به نظریات روانشناسی میتوان اینگونه تعبیر كرد كه زنان با رنگها بلحاظ بیولوهیکی 

ا هوجود محدودیتهای جنسیتی، از سالمت روان باالتری نسبت به مردان برخوردارند، هرچند در اشعارشان شکوه

اولویت اول و به كار بردن  و اعتراضهای عمیق زیادی وجود دارد. در این مجموعه، استفاده از رنگهای تیره در

طیفهای رنگ سبز در اولویت دوم، ایجادكنندۀ فضای تیره و تاری است كه در تحلیل آن میتوان به نوعی نگاه 

 فمینیستی در جینوكریتیسیزم شوالتر دست یافت. 

  نویسندگان مشاركت

 استخراج تربت حیدریهد اسالمی واحد دانشگاه آزا در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییمحمود فیروزی مقدم آقای دكتر  است.شده

آقای اند. داشته نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان پوربهاره تقیسركار خانم 

 ها ونیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاور منشحمیدرضا سلیمانیان و آقای دكتر علی صادقیدكتر 

هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت دراند. داشته راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش

  است.بوده پژوهشگر چهار

  قدردانی و تشکر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه تربت حیدریه

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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