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 چکیده
یکی بنابراین  های انتقال پیام است ارتباطات غیركالمی، رنگ یکی از سریعترین روشدر 

شناخت یک اثر ادبی، تحلیل رنگ در آن اثر ست از بهترین راههای تحلیل و  این پژوهش . ا
صیفی صر پرداخته –با روش تو شعر معا صر در  سی این عن ست تحلیلی به برر بنابر نتایج . ا

صل از این پژوهش،  سامدترین رنگها در رنگحا سفید و زرد پرب سبز، قرمز، آبی ،  سیاه،  های 
سی شنا شده در علم روان شاعرند كه عموماً با ویژگیهای مطرح  رنگ به كار  شعر هر چهار 

ســیاســی كســرایی، و  -ترین رنگ در شــعر اجتماعیســیاه پركاربردترین و محبوب اند.رفته
سیل غالب ناا سیاهی جامعه با پتان سبز، پركاربردترین رنگ در روایتگر  ست.  میدی و اندوه ا

عنوان پركاربردترین رنگ در شـــعر شـــعر عرفانی ســـهراب، با نور و تقدس پیوند دارد؛ و به
در شعر فروغ، قرمز به عنوان رنگی مهیّج اجتماعی مشرف، با پتانسیل امید در ارتباط است. 

 د با احساسات و آرمانهای زنانۀ اوست.ترین رنگ و عموماً در پیونمحبوب ،با اثری كامالً مثبت
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Abstract 
"Color" is one of the main natural elements that man has an unconscious 

connection with. Because in all non-verbal communication, color is one 

of the fastest means of transmitting messages and meanings, artists base 
their relationship with the audience on this element; therefore, one of the 

best ways to analyze and recognize a literary work is the use of color. 

This research is a descriptive-analytical method to study this element in 

contemporary poetry. 
According to the results of this study, the colors of black, green, red, 

blue, white and yellow are the most commonly used colors in the poems 

of all four poets, which are generally used with the characteristics of 
psychoanalytic science. Black is the most used and popular color in the 

social - political poetry, and the black narrative of the society with the 

prevailing potential of frustration and grief. Green, most used and popular 
color in Sohrab's mystical poetry is linked with light and holiness; and the 

most used color in Mushref's social poetry is related to the potential of 

hope. In Forough's Romantic poetry, although black is the most used 

color, but red is an exciting and most popular color, and is generally 
associated with her feminine emotions and aspirations .all colors are 

consciously or unconsciously had been used to the poetic or Intellectual 

style of the poets. 
 
Keywords: Color Element, Kasrai, Sepehri, Moshref Azad Tehrani, 

Farokhzad 
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 مقدمه -1

 عنصر رنگ – 1-1
سی ،در غرب شنا سیار پركاربردرنگ و رنگ روان سفانه  نددرمانی علومی نوین و ب كه متا

درگیر كردن فن از  اهلپردازان و و نظریه اندجایگاه خاصی نیافتهدر فرهنگ شرق تاكنون 

برای بروز ، ادبیات فارســی، بویژه شــرقادبیات غنی درحالیکه خود با این مقوله میپرهیزند. 

صاحب  ادبی . هر اثرداردجانبی ای به این علوم شدن نیاز ویژه ستقیم با روان مخاطب و  م

ــت.این اثر ارتباط دارد ویکی از بهترین راههای كمک به  ــتفاده از انرژی رنگهاس  ارتباط، اس

شکال و ارتباطات غیركالمی، رنگ یکی از سریعترین روشها»زیرا؛  ی انتقال پیام در تمامی ا

 (10ص ها،كاربردی رنگ)روانشناسی« و معانی است.

ـــمیر ناخودآگاه اتفاق میگزینش برمبنای عموماً  انتخاب رنگ به  رنگهر انرژی  .افتدض

مثال؛  عنواند. بهشومی در زمان الزم از آن استفاده شده وطور ناخودآگاه دریافت و ذخیره 

یابید كه كنید بطور ناخودآگاه به آرامشـــی دســـت میچنانکه شـــما به آســـمان آبی نگاه 

سته وارد بدن ست زیرا آبیشده تانناخوا شعر یا آرامشی رنگ ،ا ست و چنان كه طبع  بخش ا

ـــید  ـــته باش ـــی داش ـــتفاده  انتقال حساز این رنگ برای ناخودآگاه طبع نقاش آرامش اس

 خواهیدكرد. 

به چشم منعکس میگردد و نامی عام  رنگ عبارت است از نوری كه به سطح اشیاء تابیده و»

برای یکی از اجزاء متشکله احساسی است كه به فعالیت شبکیۀ چشم و نظام عصبی مربوط 

شود. سی زندگی، ص« می شنا سان با طبیعت بخشیترین صلا (9)رنگ،روان  ارتباط بدن ان

 .و رنگ، نوری است كه به سطح اشیا تابیده و به چشم منعکس میگردد ،است حس بینایی

ــتفاد ؛درنتیجه ــناخت و اس روانی انســان از محیط  ۀرنگ بیشــترین بهره را در میان ابزار ش

 دارد. شاطراف

امام، نور را مظهِر »كُربن به نقل از امام صــادق علیه الســالم  دربارۀ ظهور رنگ میگوید: 

نیاز، از رنگ میداند نه مولّد یا موجد آن. این متعلق نیست كه نیاز به تکمیل دارد، بلکه این 

آنِ قوۀ باصــرۀ ماســت. این وظیفه را نور انجام میدهد. ولی نور، تحقق یا تکمیل وجود رنگ 

 (189ها...، كربن:ص)واقع انگاری رنگ« نیست. نور علت ظهور رنگ است نه علت وجود آن.

ی چشــم میرســد. «رتینا»احســاس و ادراک رنگ با طول موجی تعریف میشــود كه به »

ای است كه پیامهای دو چشم را در مغز از هم تفکیک میکند. خط میلهرتینا غشاء حسگری 

العمل به واســطۀ یک فعل و العمل نشــان میدهد. این عکسنســبت به نور عکس و مخروط

سیگنال ست كه  صری مغز منتقل میکند. گیرندههانفعال الکتروشیمیایی ا های ا را به بخش ب

شات مقطعی متعددی هستند كه مکلف به انجام این اعمال  سبت به ارتعا خاص هستند و ن

غشای چشم حساسند. هر رنگ، طول موج مخصوص به خود را دارد كه جایگاه آن رنگ را 
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 (20ص ،كاربردی رنگهاروانشناسی« )درطیف رنگی تعریف میکند.

 ارتباط عنصر رنگ و شعر-1-2

صر شاعران با توجه به حاالت روحی و یا مفاهیم موردنظر خودآگاهانه یا  ناخودآگاه از عن

ستفاد میکنند.  رنگ صی لذّا ست از رنگ خا شاعر ممکن ا سبت به رنگ ردهت بهر  ی و یا ن

شد. شته با سیت دا سا سئله 267ص:كدكنیشفیعیصورخیال...، ) ح با كلی طورب( كه این م

و با توجه  اســتارتباط  حال و هوای او در لحظۀ خلق اثرش درخاص با طور، و بروان شــاعر

صل از آناهبه تفاوت شاعر ایجادی حا شعر هر  صی در  سبک روانی خا شاهده ،  شود و م  .می

صویرهای  ۀترین حوزم است كه عنصر رنگ به عنوان گستردهمسلّ سانی در ت محسوسات ان

 (274:صهمان) ای دارد.شاعرانه سهم عمده

كسرایی را هاست. رنگ همچنین سبک فکری و شعری، یکی از عوامل تاثیرگذار در كاربرد

ستهشاعری اجتماعی یا صاحب اند. نفوذ افکار سیاسی با توجه سبک اجتماعیِ رمانتیک دان

سوق داده،  ست  سیا شکی  سوی خ شعر او را ناخودآگاه به  ضویت وی در حزب توده،  به ع

ـــت داده ـــت كهاند و آنچنان كه رنگها نیز ماهیت خود را گاهی از دس  به همین دلیل اس

ـــرعلیرغم  ـــتردۀ او از عنص ـــتفادۀ گس برد. رنگ، مخاطب آنچنانکه باید، از آن لذت نمی اس

ستفاده از رنگسپهری به سیار موفق عمل كرده و سبک فکری عنوان شاعری نقاش، در ا ها ب

عرفانی مدرنش سبب شده رنگ سبز در شعر او برجستگی بیشتری یابد. توجه این شاعر به 

ـــعر او ایجاد كرده كه توام بودن نور و رنگ با الیه هایی از عرفان، نوعی معمای رنگین در ش

نی، شــاعری این مســئله، به ارزش عنصــر رنگ در شــعر او كمک كرده اســت. مشــرف تهرا

توجه به رنگ یکی از ویژگیهای مهم نخستین مجموعه شعر م.آزاد است. »اجتماعی است و 

كم نوعی ویژگی سبکی را برایش های بعدی او هم تکرار میشود و كماین ویژگی در مجموعه

فروغ فرخزاد به عنوان زن شاعر غنایی  (75صباید عاشق شد و خواند، )« به ثبت میرساند.

ترین احســاســات خود را در ، در اســتفاده از رنگ تقریباً موفق عمل كرده و زنانه)رمانتیک(

كند. با توجه به ســبک شــعری او، رنگ قرمز و ســیاه نقش ویژه و قالب این عنصــر بیان می

 ای در شعرش دارند.برجسته

خصوص با توجه به سبک شعری و فکری شاعران در شعر بطوركلی، بررسی این عنصر به

صویری از افکار و روحیات هر شاعر ارائه كرده و معاصر،  ای هترین روشعیکی از سری آن رات

ـــت. این مقاله، با تعمق در آثارانتقال پیام و معانی )میان خالق اثر و مخاطب( قرار داده  اس

فکری متفاوت اجتماعی، عرفانی و رمانتیک، به   -شـــاعر ذكر شـــده با افق ســـبکی  چهار

 بررسی این مسائل پرداخته است.

 پیشینۀ پژوهش -2

شده و در  شهایی در این زمینه انجام  سالهای اخیر پژوه ضوع، در  با توجه به اهمیت مو
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ركس لوشــر یری محققان در پژوهش، به ســوی روانشــناســی ماگغالب آنها، بیشــترین جهت

رنگ، به عنوان است. بیشترین هدف محققان نیز، شناخت روحیات شاعران است و كمتر به 

سریع شده و از تیکی از  شهای انتقال پیام و معانی )میان خالق اثر و مخاطب( توجه  رین رو

 این منظر، خالئی موضوعی در پژوهش دربارۀ این عنصر ایجاد شده است.

سه» - سرایی ای كاركردتحلیل مقای سیاوش ك سیمین بهبهانی و  شعر  سیده «رنگها در   ،

سانی،  سوم و علوم ان . 1394فاطمه یاوری و مهدی خادمی كوالیی، كنفرانس ملی هزاره 

سی  شر، به برر صوص ماركس لو سی، بخ شنا شهای روان سندگان با رو در این مقاله نوی

 اند.رداختهای پویژگیهای اخالقی و روانشناسی این دو شاعر به صورت مقایسه

سپهریبررسی آركی» - سهراب  شعار  ضا كمالی «تایپ رنگ در ا شقایی، مهدی ر سعید ق  ،

. این مقاله به تاثیرپذیری ســهراب از 7، شــماره 1385بانیانی، فصــلنامه ادبیات فارســی، 

 آركی تایپ رنگ پرداخته است.

، فصلنامه نیکوبخت ناصر زاده وقاسم سیدعلی، «یسپهر ابسهر رشعاا در نگر نشناسیروا» -

 بسامد به توجه بااند . نویسندگان در این مقاله كوشیده2، شماره 1382پژوهشهای ادبی، 

ــفتر ایهبه ویژگیها رنگ گانیواژ یابند. نگاه محققان  ستد یسپهر ابسهر خالقیری و ااـ

به این موضــوع، علیرغم گســتردگی آن در شــعر ســهراب ســپهری، بســیار كلی و بدون 

 جزئیات است.پردازش 

شعر فروغ فرخزاد» - شر در نقد و تحلیل  سی رنگ ماركس لو شنا ،مهیار «كاربرد نظریۀ روان

، 1389های زبان و ادبیات فارســی، علوی مقدم و ســوســن پورشــهرام، فصــلنامه پژوهش

ها در شعر فروغ فرخزاد از منظر روانشناسی ماركس لوشر . در این مقاله، به رنگ2شماره 

 است. پرداخته شده

 شعر فارسیشصت  تا سی هایتجلی رنگ در دهه -3
ــاعران آن را به امور  .ستا ارییدو دحســی  یهاهپدید ۀیژو ، عنصــرینگر اما، گاهی ش

 -اند كه به این واســطه ســبب خلق زیباییهای هنریانتزاعی و غیر دیداری نیز تســری داده

 اند.ادبی در شعر خود شده

ایی هستند كه مورد هسیاه، سبز، قرمز، آبی، سفید و زرد، رنگدر میان چرخۀ رنگها، رنگ 

اند و در كنار این رنگها، نارنجی، خاكســتری، بنفش، توجه اكثر شــاعران معاصــر قرار گرفته

سبک  سیت و  شاعران با توجه به جن شعار  شی در میان ا صورت گزین صورتی و ... نیز به 

 خورد.فکری و شعریشان در بسامدهای متفاوت به چشم می

 های پربسامد و مشترکرنگ -1-3

 سیاه -1-1-3
 .35، مشرف39، فروغ31، سهراب 58رنگ: كسراییبسامد واژه -
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 .85، مشرف79،فروغ177، سهراب85بسامد نمادها: كسرایی -

ست اما از جنبۀ  صر از جنبۀ كاربردی ا شاعران معا تقریباً محبوبترین رنگ در میان غالب 

آور اسـت كه اندوه شـاعر را بیان كرده و به های منفی آن، رنگی یأسژیروانی، با توجه به انر

 مخاطب نیز القاء میکند. بیشترین كاربرد این رنگ در دفاتر آغازین شاعران دیده میشود. 

شترک شایعترین مورد  ستفاده از این رنگ،م شاعرانی مانند  ا شعر  ست. در  بیان اندوه ا

سهراب كه در آغاز متوجه درون  صل فروغ و  سیاه، غالباً حا سیل از رنگ  ستند، این پتان ه

ست اما شاعر ا شاعر اجتماعی ، حس تنهایی  شعر  شرف، یا صرف در   –اجتماعی مانند م

، یا در «من» كســرایی، به غم عمومی فراگیرتری پیوند میخورد كه دورتر ازســیاســی مانند 

 . ری قرار میگیردتوسیع ۀدر مجموع ،اما «من» ارتباط با

شا» - ست/كه در انبوهبه  شما شعرم می/سیاه/این همه اندوهۀ دی  سرایی« كنماز تن  ، )ك

 (613ص

شان دادم» - شان تهی تنهایی را ن ستم را در تاریکی اندوهی باال بردم/و كهک سپهری« د ( ،

 (96ص

 (276ص، شرف...)م «و در باغ باد، آن پرندگان سیاه/)و سرایندگان غم(» -

پرندگان سیاه با آوایی غمگین، با توجه به جایگاهشان كه عموماً در بلندیهاست، غم عمومی 

 سایه افکنده بر فضای زندگی شاعر را نشان میدهند. 

 (118ص، )فرخزاد «ن اتاق كوچک غمگینآگویی كه میتپد دل ظلمت/در » -

شاعر موج میزند  ظلمت به عنوان نمادی از سیاهی، در تناسب با غمی كه در فضای زندگی

 آید.به چشم می

« ای مختلف و در نشــانهای نجابت خانوادگی، ســیاه مظهر غم و اندوه اســت.هدر فرهنگ» -

 (175)هارمونی رنگ، ص

باالترین بسـامد رنگ سـیاه در شـعر كسـرایی در قالب ناامیدی اسـت و در تقابل با رنگ 

اوضاع سیاسی زمانش از او  به عنوان سفید، به عنوان نماد امید قرار میگیرد، كه با توجه به 

در شاعری اجتماعی،  عنوانسیاسی دور از انتظار نیست. مشرف نیز به –شاعری اجتماعی 

ــتا، معموالً آن را در  ــیاه، آن را غارتگر امید میداند و در این راس ــترین توجه به رنگ س بیش

 شونده بر رنگ سبز )نماد امید(، معرفی میکند.تقابل و چیره

، )كسرایی« بگریز از سیاهی شبهایم/ای خوابگرد دختر رویایی/دل داغگاه پیکر امید است» -

 (71ص

 (491)همان:ص« وار/در قلب این شب ظلمانی بنشانم؟!آخر من امید را چگونه سپیده» -

 (147ص، )مشرف...« های كال را میخوردندهای پیر/میوهزاغ» -

ــیاهی، بغزا ــبز با پتانســیل ر میوههای پیر به عنوان نمادی از س های كال، نمادی از رنگ س
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 اند.و پایان آن را رقم زده امید، غالب شده

سیاه فرم » ست...  سکوت ابدی، بدون آینده و امید ا ستی و مانند  شانگر عدم و نی سیاه ن

پور و زندگی، خواجهروانشــناســی )رنگ« صــدایی اســت.ندارد، گام ســکوت و معرف بی

ترین انرژی رنگ سیاه، در پتانسیل سکون و سکوِت زنندهسهراب ضربه( برای 51دیگران:ص

 این رنگ ظاهر شده و غالبترین قالب نیز شب است:

سرد/در » - سد  ست مانده یک ج شناک مانده و خاموش/دیری ا ست.../اندی ستاده ا شب ای

 ( 32)هشت كتاب، ص« خلوت كبود اتاقم

 (55)همان:ص« گنگاز مرز هستی من بگذر/سیاه، سرد، بی تپش، » -

او از این ماندن در سیاهی راضی نیست و به همین دلیل از دفتر سوم به بعد، با توجه به 

ــوی نور میرود.بانگی كه در ابتدا از دور او را می ــتا، گاهی نیرویی  خوانده، به س در این راس

ر بر او سبکی پَر شده و چیزی مثل نو تاریک سهراب را به سوی اتاق آبی میبرد و سپس به

 (42ص، میوزد. )اتاق آبی

در میان شاعران مورد بررسی، قویترین تجلّی رنگ سیاه در شعر فروغ دیده میشود. شاعر 

سته این حال  ست، بخوبی توان سیاه از گناهان ا در تمام لحظاتی كه درگیر درونی غمزده و 

موضـوع »درونی و تنهایی حاصـل از آن را با اسـتفاده از این رنگ و نمادهایش نشـان دهد. 

صلی و درونمایه دف سارت در زندان خانه. ا ست؛ ا ضوح مشخص ا سیر به و شعر ا سیر در  تر ا

شود كه نه امید رهایی دارد و نه توان گریز. شادخت، «)شعر از زبان یک زندانی بیان می پری

ــک ( بی60ص ــایی  رنگش ــت چنین فض ــیاه اس گری جلوهو گاهی نیز اگر رنگ دیگری س

سیاه برمیگردد.  خاصیتهای منفی اعر بهش ، موقت و زودگذر است و دوباره ناخودآگاهِمیکند

های نیلی و كبود، تقریباً با شــاعران گاهی برای كم كردن ســنگینی تکرار این رنگ، از رنگ

ستفاده از رنگ  شرف در كاهش ا ستفاده میکنند و دلیل موفقیت م سیاه ا ویژگیهای رنگ 

 بار است. 18ر و كبود با 53سیاه، جایگزینی این دو رنگ با رنگ سیاه، در بسامد كلی نیلی 

سرایی شعر ك سامد نیلی در  سهراب 6ب سرایی 1و فروغ  2،  شعر ك ، 8بار؛ و رنگ كبود در 

 بار است. 3و فروغ  5سهراب 

 سبز -2-1-3
 .97، مشرف26، فروغ36، سهراب25كسرایی رنگ:بسامد واژه -
 .73، مشرف56، فروغ196، سهراب61بسامد نمادها: كسرایی -

، ســاعت در زیر نور ســبز قرار گیرندیک  مدتای دارند، اگر بهخســتهافرادی كه اعصــاب 

شد سازگار میکند. .سرحال خواهند  سمپاتیک و مغز را با هم  ستگاه  صاب د سبز اع  رنگ 

ـــبز نه( »84ص، درمانیهفت كلید رنگ) ـــتیاتنها نماس ـــد اس بلکه  ؛نگر زندگی و رش
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شاعران برای بهرمندی  (162صها، هارمونی رنگ) «ترین رنگ در طیف است.دهندهآرامش

ـــتر از قالب گیاهان با توجه به امیدِ موجود در قانون  ـــبز، بیش از امید و آرامش در رنگ س

 .اندرویش استفاده كرده

سیل تکراری امید، به كار  شرف عموماً در پتان سرایی و م شعر اجتماعی ك سبز در  رنگ 

 بز ندارد.رفته و مخاطب نیازی به تفکر برای حل معمای رنگ س

شانده» - سو ك شه به هر ستن/در جان خاک ری سرایی« اممن آن گیاهکم كه به امید زی ، )ك

 (207ص

 (72ص، )مشرف« باید رویید سبز.../سبز میشویم/سبز و بیدار» -

میشـود. زیباترین تجلّی این رنگ در میان شـاعران مورد بررسـی، در شـعر سـهراب دیده

شی  سائل روزمره كه شاعر عالوه بر انتقال حس آرام ستفاده از آن، از م ضایت در ا توام با ر

است. زدایی كرده و چهرۀ جدیدی بخشیدهگرد تکرار آنها را رو به سردی عادت برده، آشنایی

ـــکل  ـــعر او یکی از موارد قابل بحث برای اثبات عرفانش در ش پیوند نور با این رنگ در ش

 معاصر آن است.

 (209ص، )سپهری« جوجه بردارد از النۀ نوررفته از كاج بلندی باال، » -

ـــتفاده از این رنگ و ارتباط آن با معنویات در صـــدای پای آب،  ـــامد اس بیشـــترین بس

میشود. دشت سجادۀ من؛ من نمازم را وقتی میخوانم كه اذانش را باد، گفته باشد سر دیده

ود باغ به رثل نسیم میام ماالحرام علف میخوانم؛ كعبهگلدستۀ سرو؛ من نمازم را پی تکبیره

ــت  ــنی باغچه اس ــود من روش ــرف از  (157صهمان:)باغ؛ حجراالس ــهراب، مش برخالف س

ـــط بهره  ـــامدی متوس ـــیاهی )ظلمت( در بس ـــبز با نمادهای س مجاورت نمادهای رنگ س

 است كه متاثر از حال و هوای اجتماعی زمان اوست:جسته

 (159ص، )مشرف« شب پر از گیاهان عجیب» -

ناخودآگاه ای موارد ناخودآگاهی كه در روح جوان فروغ است، سبب میشود در پارهطراوت 

ببرد اما، در كنار آن به دلیل حال درونی ایجادشــده تحت تاثیر محیط، رنگ ســبز را به كار 

 های منفی نیز استفاده میکند:از واژه

 (79ص، فرخزاد)«گل اندوه مرا میچیدی/سرسبز حیات ۀكاش از شاخ» -

با مفهومی پررنگتر از تولدی دیگر، عنوان شـــاعری رو به تحول، رنگ در شـــعر فروغ بهاین 

 ظاهر شده و درنهایت در پیوند با نور، به تقدس میرسد:

دوباره روی آسمان /میتواند كاری كند كه المپ اهلل/كه سبز بود؛مثل صبح سحر سبز بود» -

 (256صهمان:)«مسجد مفتاحیان/روشن شود

شور رنگ داردفروغ در تولّد آن متوجه جامعه پیو در درون را دریده سیاه ۀپیل؛ ی دیگر، 
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تا آنجا كه شاعر در جستجوی  اندتری پیدا كردهرنگها مفهوم گسترده، به همین دلیل شده

 :ها و قلم شاعر نمادی از افکار او هستندسبز كردن افکار خود است. دست

 (229همان:ص)«...شد سبز خواهد/دستهایم را در باغچه میکارم» -

و پوشیدن پیراهن سبز،  كردهرا وارد  خود حداقل یکبار جنسیت ،در نمادگزینی هر رنگاو 

 است:در استفاده از این رنگ ای فروغ هیات زنانگیاز تجلّ

 (39همان:ص)«بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم/انگیزدیروز به یاد تو و آن عشق دل» -

كه مایلند به ... هستند گرایانهنشانگر افرادی است كه دارای تمایالت سنت ،های سبزلباس»

نما و دهند در میان جمع، فردی انگشتیاصول درست و پرهیزگارانه بچسبند و ترجیح م

 (132صزندگی با رنگ، «)متفاوت از سایرین نباشند.

 قرمز -3-1-3

 .93، مشرف14، فروغ7، سهراب46رنگ: كسراییبسامد واژه -

 .22، مشرف33، فروغ18، سهراب36بسامد نمادها: كسرایی -

شیمیایی به مغزبیند، فعال میهیپوفیز وقتی رنگ قرمز را می» سد و رمی شود. یک پیام 

نفرین یا آدرنالین آزاد میکند. این هورمون، سیستم شیمیایی بدن را تغییر داده هورمون اپی

ضربان قلب و نبب را افزایشو باعث تنفس بیشتر و سریعتر میشود و فشارخ میدهد و  ون 

ــت یا واكنش گالوانیک ــمی جریان آدرنالین را زیاد كرده و باعث واكنش تحریکی پوس ود. ش

درنتیجه قرمز همواره روی  این واكنشها روانی هستند و ما كنترلی روی این تأثیرات نداریم.

ــــت. ثر اس مؤ عف، بســـیــار  ــــا نرژی مض هیجــان و ا یجــاد  برای ا ــــان  غز انس «  م

 ( 23ص،كاربردی...روانشناسی)

سرایی از این رنگ در ابتدایی ستفادۀ ك سیترین ا سیا اجتماعی او، قرمز  -با توجه به نگاه 

بعنوان نمادی از خون برای بیان مفهوم شـهادت یا مرگ در مبارزه اسـت. در شـعر مشـرف 

شاعر تالش زیادی برای تغییر  ست و  شهادت ا این كاربرد ندارد، نیز، غالباً نمادی از خون و 

 است.استفاده كرده« گل سرخ»عنوان غالبترین قالب بخصوص برای بیان این مفهوم، از و به

 (518ص، سرود سرخ/شهادت بر پرچم )كسرایی

ــرخ!/با طلوع زمان» - ــیانه/و هزاران گل س ــکفتیمبا هزاران آش ــرخ و زیبا ش «  های جاری/س

 (123ص، )مشرف

ــتراكات این دو ــتفاده از رنگ قرمز، مجاورت این رنگ با رنگ  یکی دیگر از اش ــاعر در اس ش

سـیاه در بسـامدی چشـمگیر اسـت كه در این مجاورت، قرمز عموماً با مفهوم زندگی پیوند 

 میخورد.

 (65ص، )كسرایی« در هیچ باغ مگر باغ ما سیاه/یک سرخ گل نمیشکفد با چنین صفا» -

ست كه هر» - ست/این ست، تاریکی ا ست كه هرچه ه ست تنهاییاین ست/یک ماهی چه ه ا
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 (467ص، )مشرف« سرخ مرده در تاالب
ست، او به سهراب به این رنگ نگاهی كامالً متفاوت ا سطۀ نگاه عرفاننگاه  به مظاهر یش وا

طبیعت عشق میورزد چون از طریق آنها به منبع نور وصل میشود. بنابراین رنگ قرمز برای 
نگاه او به رنگ قرمز، نگاه به رنگی هیجانی است كه  ود.این شاعر شفافتر و زیباتر ظاهر میش

شور و زندگی ایجاد میکند. از آنجا ستفاده از واژه رنگ قرمز، از نمادهای برایش  كه بیش از ا
ــم می ــعرش به چش ــتری در ش آید و مخاطب با آن كمک میگیرد، این رنگ با زیبایی بیش

 د در آن خواهد داشت. تجسم صوری قالبهای رنگین او، درک بهتری از حس موجو
 (159ص، )سپهری« ام یک گل سرخمن مسلمانم/ قبله» -
«  در داد: ای ســبدهاتان پرخواب! ســیب آوردم، ســیب ســرخ خورشــید و صــدا خواهم» -

 (199)همان:ص
زیباترین تجلی رنگ قرمز در شعر سهراب با نمادی از شور زندگی، به عنوان پتانسیلی از 

 ق آمده است:این رنگ، در قالب گل شقای
 (205)همان:ص« آری/تا شقایق هست، زندگی باید كرد» -

شعر سبک  سیّت و  ستفادۀ فروغ از این رنگ با توجه به جن تر از ، بهتر و هنرمندانهیشا
ست. او از این رنگ در قالب شاعران و كامالً مخالف با نگاه آنها های متفاوت از جمله، سایر 

و موارد مربوط به آن كه در این رنگ نهفته  جنسیل تهییلب استفاده كرده، كه به واسطۀ پتا
ای مستقیم دارد. رنگ قرمز در شعر او در اكثر موارد، بطهرا یشاست، با سبک شعری و فکر

 سمبلی از عشق و شهوت است.
 (69ص، فرخزاد)« خوشرنگ صحرایی ۀبشتاب ای لبت همرنگ خون اللآه » -

ــیطنتهای كاربرد گیالس نیز همراه  ــتفادۀ زنانۀ فروغ از این رنگ با تمام با ش دخترانه، اس
، به عنوان را به لذتی به نام شوق زیستنكه او  رودیشمار مشور و هیجانی كه در آن است به

 :پیوند میدهد پتانسیلی از رنگ قرمز
 (229همان:ص)« از دو گیالس سرخ همزاد/آویزمگوشواری به دو گوشم می» -

 آبی -4-1-3
 .12، مشرف14، فروغ20، سهراب13رنگ: كسراییواژهبسامد  -
 .2، مشرف -،فروغ 1، سهراب5بسامد نمادها: كسرایی -

ـــمان و دریا برای  ـــت كه بهترین نمود آن در آبی آس این رنگ بالمنازع، رنگ آرامش اس
یباً اشتراک مفهوم دارند انسان قابل لمس است. شاعران نیز در استفاده از این پتانسیل، تقر

فکری، متفاوت اســت. كســرایی معموالً از این رنگ در قالب  هایبا توجه به شــیوه قالبها اما
 است.دریا یا آسمان استفاده كرده

، )كســـرایی« دلم دریا شـــد اینک در كنارت/مکش دریا به خون، پروا كن ای دوســـت» -
 (244ص
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ــــان، بیکران، مواج/گــاه همچون پــارهگــاه چون دریــا/دامن» - ـــمــان، ای از افش آس

 (295)همان:ص« رنگ/خستگی از چشمهای خستۀ من باز گیردخوش

شاید  ستفاده میکند؛  ضاهای آرام از آن ا ست و در ف سهراب رنگی كامالً مثبت ا آبی برای 

ست كه در مرگ ست، رنگ با الیهبه همین دلیل ا سیاه، كه تماماً انتقال حس منفی ا های 

در البالی نور و رنگ سبز و تقدس استفاده میکند و اثری از این رنگ نیست. معموالً از آبی 

یا با آن صفتی نیک را تداعیگر است. چنان كه برای اولین بار در فانوس خیس، در میان نور 

و رنگ سبز در نمادهای متفاوت، دریا را در طرح پریانی با رنگ آبی به تصویر میکشد كه با 

ها و نور بیشتر رو به خاموشی دورتر میشود، رنگاند. هرچه از عالم باال نور افق پیوند خورده

ستفاده از آن، آبی هم از حركت می میروند و به تبع ستد. ا شی»ای یکی دیگر « اهقلب آبی كا

صل كردهاز موقعیت ست كه تقدس را به رنگ آبی و ست و ناخودآگاه ذهن مخاطب هایی ا ا

ـــوی مکانهای مذهبی با طیف آبی هدایت كرده و همزما ن، با دو انرژی تقدس و را به س

ای هندی هآرامش كه حاصل از آن است، مواجه میسازد. در گل و آینه، شاعر متاثر از عرفان

از تركیب آبی و گل نیلوفر به عنوان نمادی از بیداری اســتفاده كرده اســت. اســتفاده از این 

به این  های مثبت مانند حقیقت و صــداقت، نشــان از نگاه مثبت ســهرابرنگ در كنار واژه

 رنگ دارد.

 (173)همان:ص« و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است» -

 (209)همان:ص« و در آن عشق به اندازۀ پرهای صداقت آبی است» -

اعتماد بودن ریایی و قابلبی، دادن صـداقت رنگ آبی برای نشـان»ها، برطبق تئوری رنگ

 (164صهارمونی رنگ، ) «ود.ربکار می

ست  صدد ا شرف در  سیاهی و انرژیهای منفی با م شدن در  ستفاده از رنگ آبی، از غرق  ا

كند و به همین دلیل، غالباً  از این رنگ در كنار سیاه یا نمادی از آن استفاده آن جلوگیری 

است؛ آبی برای او رنگی آرام است. در بیت زیر، از شعر سکوت سرد شالیزار، شاعر با  كرده

 فضای بركه را پررنگتر كرده است:استفاده از رنگ آبی، آرام بودن 

 (452)مشرف...:ص« سکوت سرد شالیزار.../ گل آبی میان بركه بیدار است» -

فضای این شعر، تماماً داللت بر تاریکی و سیاهی )نمادین( دارد و شاعر در تالش است به 

شینی این منظور تمام رنگ ست كه همن این ها را خاموش نگه دارد و تنها رنگ بیدار، آبی ا

سیاه به ثمر نر شاعر را برای كم كردن انرژی رنگ  سیاه، تالش  سرد با رنگ  ه و ساندرنگ 

ضا كمک میکند. در بیت زیر نیز، با توجه به اینکه  شتر ف سکوت بی سکون و  تنها به درک 

ــت، مجاورت آن با رنگ آبی به عنوان  ــیاه اس ــاعر جایگزینی برای رنگ س كبود برای این ش

کی به شکستن حسهای منفی حاصل از رنگ كبود نکرده و تنها فضا را رنگی طبعاً سرد، كم
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 سردتر میکند:

 (180)همان:ص« رنگ/سرشار یاسهای سپید و كبودسار آبی افسانهآن چشمه» -

شب، ماه و دریا ایجاد  ضور  ست كه از ح صویری ا شعر او، ت زیباترین تجلّی این رنگ در 

شب را  سیاهی  ضور ماه با نوری كه  شکند، به این زیبایی و بهرمندی از كرده؛ ح درهم می

انرژی رنگ آبی كمک كرده، و شاید بتوان گفت از معدود مواردی است كه پتانسیل آرامش 

ضور واژۀ  ضور پررنگِ آبی بدون ح موجود در رنگ آبی را براحتی به مخاطب القاء میکند. ح

 رنگ را دریافت كند.است كه ذهن مخاطب ناخودآگاه انرژی این شب یا تاریکی سبب شده

 (410)همان:ص« پشت میز آبی دریا/ سه تا ماهی/با ماه بحث میکردند» -

بیشترین تجلی این رنگ در شعر فروغ، در ارتباط با مردی است كه به نظر میرسد بیش 

شف  شد. لمس و ك ضور واقعی، زاییدۀ خیال او با شته»از ح شوق « های آبی رگر برای او 

حال، شاعر با استفاده از رنگ ، حس بزرگ شدن و جوانه زدن؛ درعینای ایجاد میکنندزنانه

از نظر پزشکی این رنگ به »آبی، ناخودآگاه خالی بودن این حس را از شهوت نشان میدهد. 

جا كه نوعی حالت سردكنندگی دارد، گرمای كل بدن را كاهش مفهوم انقباض است و از آن

هد. ید نگ) «م ـــیر ناس ـــ ندگی،روانش جهز ـــردی طبعی آبی برای فروغ  (25:صرپوخوا س

ــته ــت و بهبرجس ــتفاده از آن اس خود، خودیجهت، این رنگ بههمینترین ویژگی برای اس

ــرد موردنظر فروغ ندارد؛ چنانکه در وظیفه ــهای بد و س ــا، یا حس ــردی فض ای جز انتقال س

ـــتقبال مرگی میرود كه در اطراف این الله چهار اللهابداعی جالب، با  ها، روی آبی به اس

 ضریح دور میزند:

ـــته بود/كه در چهار زاویه» - ـــس ـــریح مقدس نش  اش ناگهان چهار اللهمرگ روی آن ض

 (245)همان:ص« آبی/روشن شدند

های آبی وجود ضریح او را به تقدس رنگ آبی وصل كرده و در نهایت با روشن شدن الله

شده و زمانی كه از خواب میپرد، دیگر این و حضور ن شته  سیاه، بردا ور، حس مرگ با رنگ 

از آن، سردی رنگ آبی، جای خود را به انرژیهای رنگ برای او سرد و ناخوشایند نیست. پس

 مثبت میبخشد:

 (247)همان:ص« و باز میشود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ» -

ستجوی جانب آبی رفتهها چرا توقف كنم؟/پرنده» - سیاره/اند...به ج های و در حدود بینش 

 (260)همان:ص« نورانی میچرخند

 سفید -5-1-3
 .24، مشرف14، فروغ17، سهراب30رنگ: كسراییبسامد واژه -

 .7، مشرف14، فروغ11، سهراب9بسامد نمادها: كسرایی -

س سفید، . متمایز از نور نیستمعموالً ید فرنگ  ساً  سا رنگ پاكی، خلوص و معصومیت »ا
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رنگ ســفید نماد برائت، عصــمت، پاكی و ( 23)رنگ برای زندگی بهتر، المبرت:ص« اســت.

های بسیاری در كاربرد در میان شاعران، تفاوت (47صا، هرنگاسرار روانشناسی). خلوص است
شود اما، همگی حداقل یکاین رنگ و نمادهای آن دیده سیل پاكی موجود در بار از  می پتان

اند. كسـرایی سـفید را رنگ پاكی میداند كه همزمان امید را نیز رنگ سـفید اسـتفاده كرده
 تداعی میکند.

« گاه دو كبوتر بودند/ برفی و بال ســـفید/پاک چون مرواریدآســـمان نگاهم روزی/جلوه» -
 (140ص، )كسرایی

اســت كه با توجه به بینش  بیشــترین تجلی این رنگ در شــعر او، در كنار رنگ ســیاه

ضای ماتم شاعر، و ف سی  صر او و تاریک از یأس جامعۀ زدهسیا صد ع سد كه ق ، به نظر میر
س سرایی  هایدارد از انرژی امید و ح ستفاده كند. ك ست، ا خوبی كه در این رنگ موجود ا

ست ندهد و در این راه، رنگ  سیاهیها نیز امید را از د سیاهترین  تالش میکند حتی در دل 
ـــفید به ـــیاه و قالبهای آن، بهس عنوان نمادی از عنوان نمادی از امید در تقابل با رنگ س

 آید:ناامیدی و یأس، به یاری او می
 (188)همان:ص« ستاره هم فرو خفته است/گلهای سپید باغ بیدارند شبها كه» -

 (29همان:ص)« شکوفا شو/در آغوش سیاهی/چو گلهای سپید صبحگاهی» -
در شعر سهراب گاهی رنگ سفید در جایگاه نور قرار گرفته كه برترین نگاه او به این رنگ 

 است: 

ــبز چمن زمزمه میکرد/ و مهتاب از پ» - ــپید مرمر س ــرق فرود آمدرگۀ س « لکان نیلی مش
 (50)همان:ص

ـــفات مثبتی را در كنار آنها  ـــان دادن انرژیهای یک رنگ، ص ـــهراب، برای نش گاهی س
سفید، یکی از راههای انتقال انرژی پاكی قرارداده ستفاده از واژۀ پاكی در كنار رنگ  ست. ا ا

ست و در رابطۀ معکوس هنرمندانه سوژۀ موجود در این رنگ ا ضا یا  موردنظرش را نیز ای، ف
 به پاكی یاد میکند كه این سپیدی برای او حرمت دارد.

«  ردکو اسـب یادت هسـت؟/سـپید بود/و مثل واژۀ پاكی،سـکوت سـبز چمنزار را چرا می» -
 (180)همان:ص

 (246)همان:ص« ای حرمت سپیدی كاغذ/نبب حروف ما/در غیبت مركب مشاق میزند» -

سامد باالی  سامد چندانی بطوركلی، با توجه به ب شعر او ب سیاه، این رنگ در  سبز و  رنگ 
 ای این رنگ را بیشتر با نور تجربه و بیان كند.هندارد و شاعر تمایل دارد انرژی

شرف،  سفید برای م شاعر، رنگ  شتیبرخالف این دو  صومیت و در بردا كلی، مفهوم مع
با واژه فاهیم را  گاهی این م ندارد و حتی  خالف از بین مپاكی  که در های م نان یبرد. چ

شینی واژه شعر او، همن ستین تجلی این رنگ در  هایی چون؛ هوس و خفته در گریبان؛ نخ
ـــفید كه القاكنندۀ حس پاكی  ـــجود در تركیب با رنگ س ـــور عابد، معبد و س علیرغم حض
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 هستند؛ نجابت و پاكی خود را از دست داده است:
، مشرف...)« گاه معبدی به سجودچو عابدی كه به در/گل سپید هوس خفته در گریبانش» -

 (50ص

شتر به جنبۀ امید در آن نظر دارد. اما، معموالً تمایل  سفید، بی ستفاده از رنگ  شاعر در ا
تاثیر یک به تغییر ماهیت آن داشــته و از نمادهایی از رنگ ســفید صــحبت میکند كه تحت

ست داده صومیت، امید یا پاكی خود را از د سبب از بین اند، این عامل خارجی، مع سئله  م
 رفتن انرژیهای این رنگ برای مخاطب میشود:

« ا/در كوچه رها/مثل مرداب بزرگی كه در آن نیمۀ شبها، تنها...هاند/زیر بارانیاسها ریخته» -
 (103)همان:ص

ــیر به ــتفاده از ش ــعر او همخوانی همچنین اس ــای جدی ش عنوان نمادی از این رنگ، با فض
 ندارد.

 (189در كنار سفرۀ تاریک )همان:صشیشۀ شیر سحر را 
را ای پاكی فضای رابطه ،ستارگان و نور، در قالب رنگ سفیدتركیبی از استفاده از با فروغ 

 و منتقل میکند: ،رنگ سفید دریافتهمنشینی نور و كه پتانسیل آن را از  بیان كرده

 (21ص، )فرخزاد« بر بزم ما نگاه سپید ستارگان» -
سفید  ست كه او را متوجه رنگ  ، یعنی اولین تجلی رنگ كردهسپیدی كاغذ اولین موردی ا

ـــت ـــفید برای فروغ در ابزار كار اوس بکری كاغذی كه فروغ برای نمایش آن از تركیب  .س
تا آن را از هر عیبی مبرّا كند و اگر زمانی معصومیت كاغذ به  هدكراستفاده  «سکوت سپید»

زیباترین  نمادی از فکر اوست. ،زیرا دست شاعر ؛ب افکار شاعر استشود، مسبعیبی آلوده 
 ود:شتجلی این رنگ در شعر فروغ در ابیات زیر دیده میترین و زنانه

هرلحظه میچکید /من همچو موج ابر سپیدی كنار تو/بر گیسویم نشسته گل مریم سپید» -
سپید شبنم  ستهای تو، آن  شتگا/ز مژگان نازكم/بر برگ د ن خدا، در كنار ما/با گویی فر

اســـپند و ابر و دود/محراب را ز  ۀدر عطر عود و نال/دســـتهای كوچک خود چنگ میزدند

 (121همان:ص)« دندزپاكی خود رنگ می
های مریم، ســپید، محراب و فرشــتگان خدا، قداســت فضــای عبادت حضــرت توالی واژه

ـــان دادنذهن مخاطب میرا به)س( مریم را به  یشعفّت و پاك آورد و تالش فروغ برای نش
سی و  شاد عرو سپید و  ضای  ضایی بین ف سانند. ذهن مخاطب براحتی خود را در ف ثمر میر

احساس كرده و پتانسیل رنگی این )س( فضای روحانی و پاكی مانند عبادتگاه حضرت مریم
 دریافت میکند. یشتصویرسازی را برای تالش شاعر در نمایش پاك

 زرد -6-1-3
 .17، مشرف6، فروغ2، سهراب6: كسراییرنگبسامد واژه -
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 .-، مشرف  -،فروغ 3، سهراب2بسامد نمادها: كسرایی -

ـــی و درمانی رنگ زرد را میتوان حس كرد. گرمایی كه این رنگ بوجود » تاثیر گرمابخش
 (30ص نها،آشفابخشها و طبیعترنگ)« ای بر نشاط و تحرک دارد.العادهآورد، تاثیر فوقمی

شناسی، غالباً رنگی شادیبخش است اما برخی خصوصیات روانرنگ زرد از   یدیدگاه روان
رنگ آفتاب است. رنگی محرک كه با ابراز وجود، منطق  ،زرد»منفی نیز برای آن ذكر شده؛ 

شاء امید و الهام سایهو تواناییهای ذهنی پیوند دارد. من ست.  تر آن با های كدر و تیرهبخش ا
ـــکل »( و نیز؛ 22صبرای زندگی...، المبرت:رنگ) «افکار منفی ارتباط دارد. در بدترین ش

 (65ص زندگی با رنگ،)« ممکن با افسردگی و بدبینی عمیق همراه است.

ستفاده از انرژی  ست؛ یکی در ا شاعران در دو جنبه نمودار ا شعر  ستفاده از این رنگ در  ا
موجود در آن و دیگری، اســتفاده از حس پژمردگی كه منجر به افســردگی و  بخشــیشــادی

 یأس شاعرانه میشود. صورت دوم فراوانی بیشتری دارد. 
ــته و بی» - ــکس ــتۀ حوض عرق میریزد/زرد و بش ــیدآب در پوس ــرایی« جان خورش ، )كس

 (650ص
 ب القا میکند.جان بودن خورشید را بهتر به مخاطشاعر با استفاده از رنگ زرد، حسِ بی

 ( 182ص، )مشرف« وان غبارم كه ریخت بر رخ زرد» -
ــتفاده از رنگ زرد آن را كامل  ــت كه اس غبار، انتقال طرحی از تنهایی و غمی بیمارگونه اس

 میکند.

 (253ص، )سپهری« ا مادر من برای گل زرد/یک سبد آب میبردهصبح» -
مایعات نیست و تداوم فعل مادر در هر  استفاده در انتقالشاعر با استفاده از سبد كه قابل

صبح، قصد دارد نشان دهد هر روز مادر گل را تشنه گذاشته و او را به سوی زردیِ حاصل 
شدن پیش برده شک  شعر از خ ست. چنانکه در  ست. این زردی نمادی از پژمردگی گل ا ا

 ت:فروغ نرسیدن آب به گلدان آن را در شرایطی مشابه شعر سهراب قرار داده اس
، فرخزاد)« آب گلدان به آخر رسیده/رنگ گلها به زردی كشیده.../آن ۀپنجره باز و در سای» -

 (51ص
این زردی دالّ بر پایانی توام با یأس، و عموماً در تقابلِ با رنگ سبز و قالبهای آن )نماد امید 

 و رویش( استفاده میشود.

ــبز با چون تازگی به گونه» - نی/از ما گرفت هر چه کغ! تو باور نمیزرد نزار داد؟!/ای جان س
 (299ص، )مشرف« تو را در شمار داد

هــای آرزوهــایم یکــایــک زرد برگ/كــاش چون پــاییز بودم...كــاش چون پــاییز بودم» -
 (74ص، همان)« ام پر درد میشدآسمان سینه/شدمی

ــود و  او را تأثیر تیرگی حال و هوای فروغ بر روی رنگ زرد بیش از رنگهای دیگر دیده میش
 به وجه منفی این رنگ هدایت میکند.
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 تقریباً تنها در شعر سهراب، این رنگ یکبار با شادی پیوند خورده:
 (228)هشت كتاب، ص« قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست!» -

قناری اسیر در قفس، آوازی شادیبخش به زندانبانِ خود هدیه میکند كه این شادی، شخص 

سوق میدهد كه همچنان قناری را محبوس دارد. خودِ قناری به دلیل را  شی  سوی آرام به 
 . ای نداردمحبوس بودن از این شادی بهره

 سایر رنگها -2-3
شده ستفاده  شده، رنگهایی با فراوانی كمتر نیز ا سامد مطرح  اند كه در كنار رنگهای پرب

 اند. آن استفاده نکرده عموماً در میان دو شاعر مشتركند و شاعران دیگر از

 نارنجی -1-2-3
 ( 22:  1394)المبرت،« آورد و از افسردگی میکاهد.نارنجی سالمتی، شادی و شعف می»
 (49ص ،ب)هشت كتا« كمگیاه نارنجی خورشید/در مرداب اتاقم میروید كم» -

ست با تمام  شاعر یا روح او ضای اطراف  سیاهی( ف ای هانرژیمرداب اتاق، نمادی از تاریکی )

شاط سردگی، كه رنگی ن ضا را به منفی از جمله؛ اندوه و اف آور با تركیب نور قابلیت تبدیل ف
سهراب شعر  ضایی دیگرگون دارد. این رنگ در  بار در قالب تکراری پرتقال و یکبار  سه  ف

 رنگ؛ و در شعر مشرف یکبار آمده است.استفاده از واژه
 (114)مشرف...:ص« ینندهای نارنجی/در سایه خواب میبگل» -

 خاكستری -2-2-3
تركیبی ، و میان نور و تاریکی وضعیتیو بهترین رنگ برای بیان  ،خاكستری رنگی خنثی

سهراب نیز پس از قرار گرفتن میان یک دوره نوسان نور كه از آن با  از سیاه و سفید است.
سبز، ن سرانجام با روییدن برگ و تجلی رنگ  ستری یاد كرده،  کند، ور را تجربه میرنگ خاك

سبز، زیرا  ست. با توجه به جنبۀ امیدبخش رنگ  ضور نور ا ساوی با ح سبز برای او م رنگ 

 است:منتهی به امید شده آوروضعیتی مالل
 (76)سپهری،ص« برگی روییدام های دراز/بر درخت خاكستری پنجرهپس از لحظه» -

 قالب نماد استفاده شده است.بار در 2بار با واژه رنگ و 2این رنگ در شعر او، 
ــمان را ماند، دیدارش/طرح بارانی مژگانش/آرام، فرو می» - ــتری بارد/آس روی مهتابی خاكس

 (106ص، )مشرف« رخسارش
 است.خاكستری در شعر او یکبار استفاده شده

 بنفش -3-2-3
ومرج، مرگ، ترس، ظلم، خفقان هرج ۀالقاكنند»كه ، رنگی است مایل به تیرگی و سیاهی

هنر، نامه عمومیواژه)« و فاجعه اســت و تنهایی و خاموشــی توام با ظلمت را تداعی میکند.

 های منفی، گاهی رو به سیاهی است.این رنگ در شعر شاعران حامل حس (16زاده:صاعظم



 37 /60تا 30هایدهه شعر در رنگ بررسی

 

 استفاده شده است. فروغ دو بارو  یک بار  ، مشرفسهراب دو باردر شعر 

، )ســپهری« لحظه نوشــیدمها لحظهشــوكران بنفش خورشــید را/در جام ســپید بیابان» -
 (60ص

 (58ص، )مشرف« های سیاه شب تركیبسنگهای مغاكهای بنفش/جلگه» -
ــاری و خاموش میکنی/بنفش غروبی كه روز را ۀتو در» - ــینه میفش ــایه فروغ تو /بر س درس

 (158ص، )فرخزاد« میکنی؟ پوشاو را به سایه از چه سیه/بنشست و رنگ باخت

 صورتی -4-2-3
دلیل همین( و شـاید به38، صاهروانشـناسـی رنگ)«ترین رنگ در میان رنگهاسـت.زنانه»

ستفاده از آن ست كه ا شاعران مرد ا ست. سابقه، كمدرمیان آثار  صورتی بردبارترین و » ا
ست سبت به  و صبورترین رنگها شخصی حالت تهاجمی ن شویق به مهربانی میکند، وقتی  ت

ـــازد و به عنوان رنگی زنانه مورد توجه قرار میگیرد. هارمونی «)دیگران دارد او را آرام میس
 (169ص رنگ،

 ، فقط یکبار در شعر فروغ استفاده شده است:این رنگ
 (62ص، فرخزاد)« و ببر مرا به سرزمین صورتی رنگ پریهای فراموشی» -

شویش و  ست دارد كه از ت سرزمین پریان درخوا صورتی را در قالب  شرایطی رنگ  فروغ در 

 خاموشی خسته است. 
صلح  ۀكنندمولّد و تقویت یرنگ ،صورتی شت و  شق، گذ سات مربوط به رأفت، ع سا اح

بخش اعصاب است؛ گرمای است؛ از این رنگ برای كاهش اضطراب استفاده میشود و آرامش
عنوان رنگ ضدافسردگی تنهایی و ناامیدی است و به ۀدهندند و تسکینکاد میایجمالیمی 

 (54ص اسرار روانشناسی،)عمل میکند. 
هم در طرحی مخالف با اصول روانشناسی، به عنوان رنگی فانتزی سهراب تنها یکبار و آن

 از آن استفاده كرده است:
 (257ص، )سپهری« رنگ اشیادر مسیر غم صورتی» -

 

 گیرینتیجه -4
دهه های فارسی در در شعر اجتماعی، عرفانی و غنایی مدرن  رنگدر این پژوهش به عنصر 

تهرانی، سپهری و فرخزاد پرداخته شد. بررسی برمبنای آثار كسرایی، مشرفسی تا شصت 

شن  شعری متفاوت، این نکته را رو سبک فکری و  شاعر با  شعر این چهار  صر در  این عن
صلی بیان آرا و افکار شخصی است، و هر شاعر با توجه به ساخت كه؛ رنگ  یکی از عوامل ا

ش به یک رنگ یا نماد، بیش از رنگ و نمادهای دیگر توجه داشته و یجنسیت و زمینۀ شعر

ستفاده كرده شاعران دیگر از آنها ا سیاه، بیش از  شده، رنگ  ست. در میان رنگهای مطرح  ا
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سیاسی  –گی مشترک و پركاربردند. در شعر اجتماعی سبز، قرمز، آبی، سفید و زرد در هم
سیاه ) شاعر، رنگ  سی  سیا صر و بینش  ضاع اجتماعی ع سرایی، با توجه به او بار(، 143ك

 86اســت. رنگ ســبز )محبوبترین و پركاربردترین رنگ، و غالباً در مفهوم اندوه و ناامیدی 

ستفاده ا شده و با ا ستفاده  شتر در قالب گیاهان ا شتر به عنوان بار(، بی سیل رویش، بی ز پتان
سومین رنگ پركاربرد ) ست. قرمز به عنوان  بار(، در بیان خون  82نمادی از امید و بیداری ا

سـیاسـی او كامالً سـازگار اسـت. رنگ سـفید  –و شـهادت به كار رفته و با شـعر اجتماعی 
شده39) ستفاده  شتر برای بیان مفاهیم پاكی و امید ا ست. آبی )بار(، بی بار(، در مفهوم 18ا

ــت. رنگ زرد ) ــده اس ــمان ظاهر ش بار(، رنگی تقریباً منفی و 8آرامش و در قالب دریا و آس
بار(، 170سبب پژمردگی همراه با یأسی شاعرانه است. در شعر اجتماعی مشرف، رنگ سبز)

 پركاربردترین رنگ به شــمار میرود و در نماد گیاهان، اشــاره به بیداری و امید دارد. دومین
آن را غارتگر امید دانسته و در این راستا، معموالً در بار( است كه 120رنگ پركاربرد، سیاه )

ـــبز )نماد امید(، معرفی میکند. رنگ قرمز )تقابل و چیره ـــونده بر رنگ س غالباً بار(، 115ش
است. استفاده كرده« گل سرخ»عنوان غالبترین قالب، از نمادی از خون و شهادت است و به

شاعر عموماً این پاكی و امید موجود 31سفید ) شده، و  بار(، عموماً در نماد گل یاس ظاهر 

ـــت. رنگ زرد 14های مخالف از بین میبرد. آبی )در این رنگ را با واژه بار(، رنگ آرامش اس
سهراب، پركاربردترین و  آور كاربرد دارد.بار( در قالب رنگی یأس17) شعر تقریباً عرفانی  در 

بار( است و بیشتر در نمادهای گیاهان، مخصوصاً درخت ظاهر 232محبوبترین رنگ، سبز )
شده و در همنشینی با نور به مفاهیم عرفانی سهراب، و گاهی امید اشاره دارد. شاعر از این 

بار(، دومین رنگ 208رنگ سیاه ) است.های عرفانی خود بهره جستهرنگ برای بیان اندیشه
است؛ و حاصل اندوه شاعر، بیشتر در قالب شب است و غالباً در نبود رنگ سبز ظاهر شده

سفید )زنندهضربه ست. رنگ  سکون آن ا سکوت و  بار(، 28ترین مفهوم این رنگ برای او، 
ر قالب بار(، كمتر د25عموماً رنگی حامل انرژیهای مثبت، بخصـــوص پاكی اســـت. از قرمز)

رنگ اســتفاده كرده و بیشــترین نمادها انار و شــقایق، و برجســته ترین مفهوم، زندگی واژه

بار(، رنگ آرامش، حقیقت و صـداقت، و رنگی صـددرصـد مثبت اسـت. زرد 21اسـت. آبی )
كاربردترین رنگ و غالباً در خدمت یأس شــاعر اســت و تنها یکبار بیانگر شــادی بار(، كم5)

قویترین بار( است كه 118ی )رمانتیک( فروغ، پركاربردترین رنگ، سیاه )است. در شعر غنای
بررسی است. شاعر در تمام لحظاتی كه درگیر درونی  تجلّی این رنگ در میان شاعران مورد

صل از آن را با زمغ سته این حال درونی و تنهایی حا ست، بخوبی توان سیاه از گناهان ا ده و 
ــتفاده از این رنگ و نمادهایش ــبز ) اس ــعر فروغ بهبار(82نشــان دهد. رنگ س عنوان ، در ش

با مفهومی پررنگتر ظاهر شــده و درنهایت در پیوند با از تولدی دیگر، شــاعری رو به تحول، 
سیده ست. رنگ قرمز )نور، به تقدس ر سیل تهییبار(، به47ا سطۀ پتان و موارد مربوط به  جوا
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ای مستقیم دارد. رنگ قرمز بطهرا یشکرآن كه در این رنگ نهفته است، با سبک شعری و ف

ست.  ستن ا شور و هیجان زی شهوت، و گاهی  شق و  سمبلی از ع شعر او در اكثر موارد،  در 
ــیف آرزوها یا لحظات خاطره ــاعر با این رنگ، داللت بر محبوبیت آن در نزد او توص انگیز ش

ــفید ) ــت. س ــعر فروغ اس رنگی مثبت و  بار(،28دارد و از این حیث، محبوبترین رنگ در ش
ستفاده از رنگ آبی ) ست. در ا سردی طبع 14عموماً دال بر پاكی و تقدس ا شتر به  بار(، بی

ــیاه برای همگی، 6آن توجه دارد. زرد ) ــت. درمجموع، رنگ س بار(، طرحی از غم و یأس اس
شمار ست كه با توجه به عواملی  رنگی منفی به  ستای بیان غم و یأس ا شتر در را رفته و بی

شعر فروغ با توجه به  مانند شده و در  سبک فکری، در نمادهای متفاوت ظاهر  سیت و  جن

ست. رنگ سیاه برای سبکش، از همه قویتر و باورپذیرتر ا های كبود و نیلی جایگزین رنگ 
تعدیل ثقل این رنگ هستند و تقریباً همان انرژیهای رنگ سیاه را منتقل میکنند. رنگ سبز 

ی؛ در شعر سهراب در پیوند با نور، جایگاهی ویژه دارد و این شاعر در غالباً نماد امید و بیدار
اســت. قرمز، در شــعر اجتماعی كســرایی و مشــرف، اســتفاده از این رنگ جذابتر عمل كرده

شعر فروغ با  شور زندگی پیوند دارد؛ اما، در  سهراب با  شعر  شتر با خون و مبارزه، و در  بی
ــبک رمانتیکش، ك ــیّت و س ــهوتی توجه به جنس ــاعران دیگر، عموماً به ش امالً متفاوت از ش

ست كه عموماً  شاعران رنگی آرام ا شعر تمام  شاره دارد. رنگ آبی در  ظاهری، و آرزوهایش ا
در نماد آسمان یا دریا ظاهر شده، این رنگ در شعر فروغ متفاوت از بقیه، بیشتر با استفاده 

اكی و امید است اما، در شعر مشرف، است. سفید عموماً درخدمت پاز سردی طبع آن آمده

شــاعر در تالش برای تباه كرده آن اســت. رنگ زرد، در شــعر همۀ شــاعران به جز ســهراب 
نمادی از اندوه و پژمردگی پاییزی است و سهراب تنها در یک مورد در راستای سرور از آن 

بنفش، مایل به  است. سایر رنگها مانند نارنجی، رنگ سرور؛ خاكستری، خنثی؛استفاده كرده
 ود.شسیاهی؛ و صورتی، رنگی فانتزی، در بسامدی ناچیز، در شعر شاعران دیده می
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