
 

 زیباشناسی رنگ در دو مجموعه شعر فروغ فرخزاد
 ) اسیر، ایمان بیاوریم به آغار فصل سرد(

 

 1 راضیه فانی اسکی

 چکیده
رسد، به همین دلیل کافی به نظر نمیهای هنری آن در زیبا شناسی جدید توجه به شکل ظاهری شعر صرفاً برای بیان زیبایی

گیرد که شناخت آثار ادبی را بر نوعی گرایش تطبیقی برای بررسی تأثر ذوقی و شخصی شاعر از محیط اجتماعی شکل می
سازد. از این رو دقت نظر در میزان بسامد واژگان رنگین در آثار شناختی ادبی استوار میشناختی و جامعه مبنای تحقیق روان

بینی او رهنمون سازد. های زیرین جهانهای اخالقی و رفتاری شاعر و همچنین الیهتواند ما را به بسیاری از ویژگیران میشاع
 دلیل به و کنم فروغ فرخزاد بررسی شعر در را رنگ حسی فرم تحلیلی، - توصیفی با شیوة تا در پژوهش حاضر برآن شدیم

-. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میشویم یادآور شناسی واژه در را آن همیتها ارنگ حوزة در بدیع های ترکیب ساخت

ها این توانایی را داراست که به شکل زیبایی سخن های بدیع در حوزة رنگسازیهای نو و ترکیبدهند که فروغ با خلق نماد
ای که با استفاده است اما تصاویر شاعرانهکردههای گوناگون استفاده را بپروراند. فروغ از جمله شاعرانی است که از طیف رنگ

 های دیگر قابل توجه است. سازد در مقایسه با رنگمی« اسیر» از رنگ سیاه به ویژه در مجموعة
 شناسی، رنگ: فروغ فرخزاد، زیباییواژهکلید

 مقدمه. 1
 و آورددرمی تعلیق حال به یا گذاشته کنار را ارتباطی سایر کارکردهای ابتدا از زیرا است؛ شناختی شیئی زیبا ادبی، اثر

این  دارد اهمیت هنرمند برای آنچه (74: 5831)کالر،  کندمی مشغول محتوا و فرم رابطة دربارة تفکّر به را خوانندگان
 و کلی تأثیری هنری که اثر است آن مهم بلکه دهد، پرورش را ایاندیشه یا کند بیان را خاص اینظریه که نیست
شود در بین انواع هنر، شعر هنری کالمی است و به لحاظ آن که در قالب زبان ارائه می بگذارد. خواننده بر واحد

تواند کند. شعر در صورتی که برخوردار از زیبایی باشد میخیلی بیشتر از هنرهای دیگر با مخاطب پیوند برقرار می
شاعر با نیک و بد و یا » گوید : ی شعر و زیبایی آن میمخاطب را به اقناع درونی برساند. ادگار آلن پو، درباره

ی نخستین او رسیدن به زیبایی برین است که حقیقی بودن کاری ندارد سر و کارش فقط با زیبایی است وظیفه
 . (022: 5835)پورنامداریان، « ای از آن است. زیبایی این جهانی جلوه

 و بیان معانی، در علم سنتی، طور به پردازد.می شعری هایزیبایی شناخت به عمده مبحث دو شعر نقد درحوزة
 پیروان متأخر، دورة شود. درمی بررسی و قافیه وزن نیز و مجاز و کنایه استعاره، تشبیه، از قبیل ادبی های زیبای بدیع

5شناسی زیبای مکتب
 بخشلذّت خود ذات در هنر بودند که عقیده این بر " هنر برای هنر'' شعار براساس "پارناس" 

آید و که زیبایی چگونه پدید می(. اما این امر :12: 5834 ندارد )ایبرمز، خودش جز بیان مقصودی به نیاز و است
 تا است برآن مقاله ایناند. ، از مواردی است که کمتر به آن پرداختهمنتقد با چه معیارهایی باید به ارزیابی آن بپردازد

 ادبی، شناسی جامعه و شناسی روان هایآموزه گیری ازبهره و ایرشته میان رویکرد با و تحلیلی - توصیفی روش با

 آن ها اهمیترنگ حوزة در بدیع هایترکیب ساخت دلیل به و کند فروغ فرخزاد بررسی شعر در را رنگ حسی فرم

وجود  با که است جهت از آن فارسی شعر در رنگ بستکار در کار فروغ اهمیت. شود یادآور شناسی واژه در را
 و سپهری سهراب و شعرکالسیک در مروزی کسایی و دامغانی منوچهری همچون پردازیرنگ شاعران آزمایی طبع
 بدیع، هایسازیژهوا آن تبع به و گوناگون هایو نمادپردازی ها رنگ تنوع ازحیث معاصر، شعر در نادرپور نادر

 .سازد برجسته را شعرخود هنری ارزش است توانسته
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 است. آن شناختی زیبایی نقد و رنگ کاربست تنوع ازحیث فروغ، شعر جایگاه دادننشان تحقیق این هدف

 .کرد بررسی توانمی تازه رویکردی با را شاعر هنری آثار ارزش بنابراین

 پژوهش پیشینة. 2

 فرهنگ اند. کتابسخن گفته رنگ ساختاری تحلیل و زیباشناختی نقد به مربوط مباحث دربارة بسیاری منتقدان

 شناسی روان حلیمی، محمدحسین ترجمة هانسایتن، رنگ کتاب و گالت جفری و ایبرمز ادبی اصطالحات توصیفی

 هارنگ شناختی روان و ساختاری تحلیل به کارکیا فرزانه نوآوری و وریبهره رنگ، و لوشر ماکس اثر هارنگ

 فارسی در شعر رنگ نقادانة تحلیل به فارسی شعر در صورخیال و موسیقی شعر در کدکنی شفیعی .اندپرداخته

 رنگ پدیدة تأثیر که است منابعی از یکی دیگر صدیقی مصطفی اثر خاکستری خوش جستجوی کتاب است.پرداخته

مقاالت  ها دراست. عالوه بر این کتاب کرده همراه معاصر ایران شاعران از چند تن اشعار تحلیل و نقد با را
 شده است از جمله:های مختلف پرداختهها در حوزهگوناگونی به بررسی رنگ

 ( 5831 ( تاج واردی زرین اثر «نظامی پیکر هفت های حکایت در رنگ بررسی» -

 (5831روحانی) اثر مسعود «سرشک.م شعر در رنگ کارکرد به تحلیلی نگاهی» -

 ( 5830بخت )علی قاسم زاده و دکتر ناصر نیکو، از سید «روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری» -

از سهیال حسینی و احمد منصوری رضی « هاشناختی رنگ در شعر فرزانه خجندی، شاعر رنگنقد زیبایی»   -
 (5810.) 

 ایران شعر در طور سنتی به بدیع و بیان معانی، علم در قالب ایگسترده کارهای شناختی زیبایی نقد حوزة در

 است شده بحث ادبی آثار در رنگ زیبایی ظاهری دربارة شناسی زیبایی مکتب در و است گرفته صورت اروپا و

 شعر فروغ شناسی جامعه و شناسی روان منظر از هنری، هایبه زیبایی توجه بر عالوه ایمکوشیده نوشتار این در.

 :ارزیابی کنیم را

 شناسی شعرزیبایی. 9
گیری نیست که بتوان با ابزار خاصی آن زیبایی مانند سنجش یک چیز قابل اندازهارزیابی یک شعر مخصوصاً از جنبة 

اند بر اساس ذوق و سلیقه است. ذوق شناسی شعر مطرح شدههایی که دربارة زیباییرا ارزیابی کرد. بسیاری از نظریه
دربارة -اش وم در رسالههی» کند. هم از یک طرف قواعد مشخصی ندارد و از سوی دیگر، در افراد مختلف فرق می

-توان قاعدهپذیرد که در زبان هنر نمیکند و میاز ادراک علمی یاد می _جدایی ادراک زیبایی شناسانه–ضابطة ذوق 

توان برای فهم زیبایی قائل به همان گیرد که نمیای نهایی و قطعاً درست یافت، ..... و از این گفته چنین نتیجه می
های گوناگون و (. اما همین ذوق و سلیقه07: 5832)احمدی، « ه در ادراک علمی کارایی دارد.ای شد کابزار مفهومی

که هایی که در نقد شعر بر اثر تجربه به دست آمده، گاه دربارة بعضی از شاعران بدون اینبدون معیار با تکیه بر شیوه
د از قبیل آنچه در مورد فردوسی، سعدی، کننرسند و احکامی صادر میمرتکب اشتباه شوند به نتایج یکسانی می

گیرد. الرنس پرین به یکی از مشهورترین اند که عموماً مورد پذیرش همگان نیز قرار میمولوی و حافظ صادر کرده
 گوید: های تجربی اشاره کرده میشیوه

اش هدف اصلی توانیم هر عنصری را در شعر فقط به این عنوان که آیا توانسته شعر را در رسیدن بهمی» -
توانیم در مورد کل شعر از این نظر که آیا این عناصر دست به دست کمک کند ارزیابی کنیم. همچنین می

 (. 528: 5848)پرین، « اند یا نه قضاوت کنیم.اند یک مجموعه کامل را تشکیل دادههم داده

در شعر لذتی که » گوید: دانسته می های گوناگون آنکالریج بر همین مبنا زیبایی شعر را محصول زیبایی قسمت
(. 548: 5848دیچر، « ) بریم با لذت حاصل از یکایک اجزا، ترکیب سازگار و حتی ناشی از آن است از کل اثر می

های گوناگون آن است گونه که زیبایی حاصل از یک معماری، مجموعة زیبایی بخشتوان گفت همانبنابراین می
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ساخت است. واحدهای ساختاری بایی واحدهای ساختاری آن اعم از روساخت و ژرفزیبایی شعر هم حاصل از زی
های نحوی (، موسیقی ) موسیقی ها، صورتشعر در بخش روساخت آن عبارت از زبان )آواها، واژگان، ترکیب
ی رونهساخت یعنی آنچه مربوط به محتوا یا دبیرونی، کناری، درونی، معنوی ( و صور خیال است و در بخش ژرف

دهد و همچنین موضوع یا پیام یا آنچه در ادبیات را شکل می ای که عاطفهشعر است شامل واحدهای عاطفه، اندیشه
  شودکالسیک تحت عنوان معنی شعر مطرح است، می

 محسوب هنر شناسیجامعه و شناسیروان فلسفة از ایآمیزه امروزه و فلسفه از ایشاخه شناسی در گذشته زیبایی

 صُوَر به را انسان حس کوشد سرچشمةمی بلکه پردازدنمی هنر زیبایی به فقط جدید زیباشناسی نهایت شود.یم

 از یکی رنگ حسی شکل به توجه .کشف کند و اجتماعی فرهنگی هایزمینه دیگر با را آن ارتباط و هنری

  .دارد فراوان اهمیت های زیباشناسیمعیار سنجش در که است موضوعاتی
 زیبایی آوا فرم حسی .است "رنگ" و "آوا" حسی هایفرم شناسیزیبایی هایبررسی در اساسی شاخص دو

 جزء موسیقی چون است. متفاوت آثار هنری هایمقوله دیگر با و دارد خاصی قواعد که طلبدمی را موسیقی شناسی

 نقد به نیاز از طرفی آن های ویژگی تبیین که است حسی جمله مقوالتاز رنگ است. هنری هایرشته ترینانتزاعی

 شناختی نقد جامعه اثر خالق بر فرهنگی و اجتماعی محیط طبیعی تأثیر دلیل به دیگر و از طرف دارد شناختیروان

 (045: 5835)میرصادقی،  طلبد.می

 شاعر و اجتماع او با روان رنگ رابطه. 0
و  شخصیت نمایاست. آیینة تمام شاعر و عواطف احساسات عمق از برخاسته اینکه دلیل که شعر به است بدیهی

 به است مؤثر بسیار افراد روانی روحی حاالت بیان در شناسانروان از منظر رنگدر این میان  .اوست روانی روحیات

 مانند برد. شعراشخاص پی اجتماعی و عاطفی فکری، تمایالت و درونی شخصیت به آن از طریق توانمی حدی که

 ایتازه پنجرة پژوهانه روان عنصر یک عنوان رنگ به در دقّتت. اس زندگی هایتجربه و احساسات مبین هنری هر

 و آرزوها باورها، ها،سلیقه از بسیاری توانمی آن از طریق که کندخواننده باز می روی به اثر هر بیشتر شناخت برای
 شخصی تجربیات حاصل امروز شعر که آنجا از .(518:5831 احمدیان، و لی)حسن بازشناخت را آدمیان هایخواسته

 امروزی شاعر زندگانی هاینشیب و فراز شاعران است، شناخت و عواطف روانی روحیات متأثر از و و اجتماعی

عمل  دیگران از مستقل تقریبا کهن، گراییسنت از پیروی عدم دلیل به امروزی شاعر است؛ چرا که ضروری تقریبا
 اهداف به منظور رسیدن به ابزاری حتی و خود و احساسات عقاید بیان برای ابزاری عنوان به شعر ازو  کندمی

 گزینش با معاصر شاعر زندگانی شخصیت و اجتماعی و سیاسی تأثرات کند. لذامی استفاده و اجتماعی سیاسی

  .است مستقیم ارتباط در هارنگ بویژه واژگان
 با نیز گاه و آورند می تجسّم روی و تصویرسازی به گاه شاعران دارد؛ شاعران آثار در متفاوتی کارکردهای رنگ

 یا ایماژیسم ادبی مکتب عنصر ترینمهم رنگ کنند.بیان می را رنگ مجازی کاربرد نتیجة ، بدیع هایترکیب ساخت

 جنبة به بیشتر و گیرندمی بهره خیال و تصویر از مفاهیم مستقیم بیان جای به این مکتب شاعران .است تصویرگرایی

 از که است امپرسیونیسم اصطالحی شوند.می نزدیک امپرسیونیسم به جهت از این و کنندمی توجه بصری عینی و

 شودمی باعث گذاردمی شاعر احساس و بر ذهن خاص ایلحظه در منظره که است. تأثیری شده ادبیات وارد نقاشی

 امپرسیونیستی، اشعار در هاتنوع رنگ با شعر کوتاه، تعبیری در تصاویر بپردازد. نقاشی به کلمات با نقاش مانند شاعر

 .شودمی هارنگ روشن سایه از پر کوتاه مدتی در که نقاشی است بوم درحکم
-می استفاده زیبا و روشن مفاهیم بیان و شاعرانه تصاویر ها،واژه برای آفرینش رنگ از به عبارتی دیگر شاعران 

 و های سالفصل توصیف هاست. آن زمانة کنندةروایت دهند،می ارائه پیرامونشان جهان از که شاعران تصویریکنند. 
در  درونی عوالم و قلبی شرح عواطف در بیان قدرت است. شعری مکرر هایموضوع از طبیعت گوناگون هایجلوه
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 شب از تازه تصویرهای کند. رائةمی آشکار را ها آن شناسیدیدگاه زیبایی و تخیل طبیعی، مناظر ظاهری وصف کنار

 .بخشدمی شعر به دلکشی زیبایی خاصشان آمیزیرنگ با همراه های سالفصل توصیف یا روز و

-ها، موقعیتگذارند. محیط اجتماعی، فرهنگ، سنتشناسی رنگ تأثیرعالوه بر این، عوامل گوناگونی در جامعه

قرابت با دیگر جوامع. به ویژه در عصر معاصر که بسیاری از جوامع از محیطی، گسترة جغرافیایی و های زیست
 معاصر، به زدة آشوب و ملتهب اند. از این رو انسانشماری را پشت سر گذهشتههای بیجمله ایران فراز و فرود

جوید. می بهره مسکنی چون آنها و از بردمی پناه رنگ به رفته خویش دست از و نشاط آرامش گرداندن باز منظور
ها، و خوبی هابدی کند.می زندگی درآن که است ایو جامعه خویش زندگی هایلحظه صادق امروز، راوی شاعر
 شعر امروز که است و چنین کشدمی تصویر به خود اشعار در زبردست نقاشی همچون را هاو زیبایی هازشتی

 (52: 5841اوست. )جاللی،  های عصرو انسان شاعر روحیات از ایآیینه ما، دیروز شعر برخالف

 بحث. 5
، پرداخته شده «ایمان ایاوریم به آغاز فصل سرد» و « اسیر» ها در دو مجموعه شعر در این پژوهش به بررسی رنگ

-ها به سه دستة اصلی تقسیم میاست. به طور کلی چرخة رنگ متشکل از دوازده رنگ است. در این چرخه رنگ

های دیگر ساخت و ها را از ترکیب رنگتوان آنکه به صورت مستقل وجود دارند و نمی های اصلی. رنگ5شوند: 
-ها سه جنبة اساسی و اولیة احساس؛ یعنی گرمای قرمز، سرمای آبی و سراین رنگعبارتند از: زرد، قرمز و آبی. 

کم دو رنگ ز ترکیب دستهای فرعی که ا. رنگ0. (503: 5810) حسینی و همکاران، دهند زندگی زرد را نشان می
های . رنگ8اند از: نارنجی) قرمز و زرد(، سبز) آبی و زرد( و بنفش) قرمز و آبی(. آیند و عبارتاصلی به وجود می

هایی چون آیند و اثرات مثبت و منفی بسیاری دارند و شامل رنگهای دیگر به وجود میخنثی که که از ترکیب رنگ
ها توجهی خاص نشان شوند انسان به سایر رنگها سبب میری و ...هستند.  این رنگای، خاکستسفید، سیاه، قهوه

 اند.بخش و مالیمگیرند و اساساً آرامهای دیگر قرار میها به راحتی در کنار رنگدهد. این رنگ
ت که اسآمیختگی خالقیت و ابداع شاعرانة او با فنون شخصی شدههمتوجه فروغ به رنگ در اشعار موجب در

های ای را در آثار او به وجود آورده است. به منظور رسیدن به اهداف این پژوهش رنگاین امر سبک خاص شاعرانه
 توان به شرح زیر در چند گروه عمده جای داد:شده در دو مجموعة مورد بررسی را میبه کارگرفته

 سفید و سیاه .5-1
 باالیی بسامد از ایران معاصر شعر در هارنگ این است. سیاه و سفید رنگ، پرکاربردترین خنثی، هایرنگ میان در

 باعث در نتیجه و کندمی منعکس را نور سفید است. خلوص درجة باالترین و پاکی،حقیقت نشانة برخوردارند. سپید
 صفحة به سفید رنگ .آورد خاطر به را وفاداری و پرهیزکاری مفهوم و کند جلوه ترروشن و بلندتر فضا شودمی

 ندارد. وجود چیز هیچ آن فراسوی در که است پایانی نقطة سیاه ولی نوشت آن روی باید را داستان که ماندمی خالی

 (14: 5841 )لوشر،

 (سپید ) سفید
 و وحشت غم، ظلمت، نماد سیاهی آن در برابر است؛ معصومیت و قداست روشنایی، نماد آفرینش اسطورة در 
 سپیدی که هنگامی و است اهریمن ناراستی در برابر اهورامزدا راستی رمز همواره سیاهی در برابر سپیدی است. مرگ

ایمان »و « اسیر». کاربرد رنگ سفید در دو مجموعة یابدمی افزایش آن الوهیت جنبة آمیزد،می درهم روشنی با
« نگاه سپید ستارگان» کمک تصاویر تنها دو بار به « اسیر » به آغاز فصل سرد تقریبا محدود است. فروغ در « بیاوریم

 به صورت صریح به این رنگ اشاره دارد:« نشانخط سپید بی» و 
 های ماهنابایم در دل شبما رفته

 با قایقی به سینة امواج بیکران
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 شببشکفته در سکوت پریشان نیمه
 ( 77: 5843بر بزم ما نگاه سپید ستارگان ) فرخزاد، 

 و یا در جایی دیگر:
 کنم:نگاه می دلخسته

 آسمان به روی صورتش خمیده است
 های داغدست او میان ماسه

 هایی از صدفبا شکسته دانه
 است.نشان کشیدهیک خط سپید بی

 سیاه.
 مرگ و تاریکی نشانة را آن و است راز و پر رمز و ناشناخته حسّی دارای سیاه .است رنگ مقتدرترین و ترینقوی

 نابودی و پوچی اندیشة کنندة بیان و گرددمی متوقف زندگی آن فراسوی در که است مطلقی مرز مبین سیاه دانند.می

 هرگاه شناسی، روان در (.14:5841است)لوشر،  سفید ، رنگ" بله" آن، مقابل نقطة و " نه" معنای به سیاه است.

 و نماید نفی کند اعتراض آن به تواندنمی که را موردی هر خواهدمی برگزیند، ردیف اولین در را سیاه رنگ فردی
 و کندمی ایستادگی خود تقدیر و درمقابل سرنوشت او نیست. باشد باید که طور آن چیز هیچ که کندمی احساس
همان(. رنگ سیاه در مجموعة اسیر که بیشترین اشعار  باشد) و خامی تجربگیبی روی از عمل این دارد احتمال

کند. شاعر بارها برای ساختن فردی است؛ نقش اساسی و پررنگی ایفاء میسروده شده در آن در حوزة رمانتیک 
 زا از این رنگ استفاده کرده است:تصاویر مبهم و اندوه

 هاشب در اعماق سیاهی
 مه چو در هالة راز آید
 نگران دیده به ره دارم

 (11شاید آن گمشده باز آید ) همان: 
کنندة تیرگی هستند؛ جلوه و قدرت و فضاهایی که تداعیرنگ سیاه در اشعار فروغ اغلب به کمک صفات 

به رنگ سیاه « راه»و « گمشده» ، «هاله»، «اعماق»، « شب» بیشتری یافته است. همانگونه که در شعر ذگر شده کلمات 
انتها اند و تعابیری چون اعماق سیاهی شب، در هالة راز بودن ماه و راهی سردرگم و بیقدرت بیشتری بخشیده

 تیرگی ظلمت، تاریکی و ،سیاهی است؛ متنی مرادفات دارای سیاه موارد برخی اند. درهوم سیاهی را شدت بخشیدهمف

-سازی میها با ترکیب این واژگان و مترادفات در کنار هم صحنهفروغ در اغلب سروده .گیرندمی قرار در کنار هم

 کند:
 آمددر سیاهی پیش می

 جسمش از ذرات ظلمت بود
 شدتر میمن نزدیک چون به

 (11ورطة تاریک لذت بود. ) همان:  
 را روانشناسان آدمی، و روان روح در آن و تأثیر رنگ و مفاهیم حقیقی معانی از وآگاهی علمی دقیق هایپیشرفت

 شخصیت پنهان هایجنبه بررسی به افراد توسط هارنگ وکاربرد گزینش در چگونگی دقت با تا است داشته آن بر

 زیرا پیچیدگی رسد؛نمی نظر به ساده هم چندان آن روانشناسانه بررسی و رنگ روانی کاربرد بپردازد. البته آنان

 گذاریتأثیر این گوناگون هایو ملت اقوام در کند، کهمی ایجاد را خود به مخصوصی زیباشناخت انسانها حس روحی

 با که گرفتمی صورت 0سیاه فریارز نام به رنگ سیاه پلی روی زیادی هایخودکشی لندن، است؛ مثالً در متفاوت

 روانشناسانی اساس، همین یافت. بر کاهش سوم یک به هاخودکشی تعداد روشن، سبز رنگ به سیاه از آن رنگ تغییر
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 هایرنگ انتخاب که اندبوده آنان معتقد. پرداختند هاانسان روانی هایویژگی به بررسی 7و لوشر 8چون رورشاخ

-انسان و سیاه از ایقهوه چون خاکستری، فرعی هایو انتخاب رنگ بهنجار افراد از ( قرمز و زرد )آبی، سبز، اصلی

 تردید و شک با همراه دوگانگی سفید در کنار هم و سیاه رنگدو در این میان گزینشکند. می حکایت بهنجار نا های

سیاه رنگ غالب « اسیر» ماند.. اگر در مجموعة نمی دیگر هایرنگ بروز برای جایی دیگر کند ومی القا خواننده به را
 اند:، سیاهی و سپیدی عموما در هم ادغام شده«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» در مجموعة است؛

 ترین یارای یار، ای یگانه
 (802چه ابرهای سیاهی در انتظار روز مهمانی خورشیدند. ) همان: 

 ها را و چلچراغ
 چیدیای سیمی میهاز ساقه

 بردیو در سیاهی ظالم مرا به سوی چراگاه عشق می
 تا آن بخار گیج که دنبالة حریق عطش بود بر چمن خواب

 (801نشست) همان: می
ها فروغ در بسیاری از اشعار خود از واژگانی که نماد روشنی و نور هستند هم استفادة ابزاری کرده و به وسیلة آن

 سازد. این تعابیر و تصاویر گواهی بر روح و روان خسته و اندوهگین اویند :می تصاویری تیره و سیاه
 های رابطه تاریکندچراغ
 های رابطه تاریکندچراغ

 (818کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد) همان: 

 . خاکستری5-2
تیره است و نه روشن و های خنثی است. نه رنگ خاکستری هم که ترکیبی از دو رنگ سیاه و سفید است جزء رنگ

تفاوتی، دهندة بیتوان نشانگونه تحرک یا تنش روانی نیست. در اشعار فروغ آن را میدر مجموع دارای هیچ
دوگانگی، تردید و وجود ناهنجاری عاطفی و در روح شاعر دانست. فروغ در این دو دفتر اشارة صریحی به رنگ 

« » سایه» ، «ابر و آسمان» است. اما تصاویر زیبایی که ازاستفاده کرده فامخاکستری ندارد و یک بار از عبارت نقره
سازد؛ این رنگ و اندوه و تردید پنهان شده در می« کدر» و «های پریده رنگتجربه»، «های سیمانیدست» ، «برف

 کنند:گر میرا را برای مخاطب جلوهپشت آن
 و این منم 

 زنی تنها
 در آستانة فصلی سرد

 ابتدای درک هستی آلودة زمیندر 
 و یأس ساده و غمناک آسمان

 (854های سیمانی) همان: و ناتوانی این دست
 و یا: 

 حیاط خانة ما تنهاست
 حیاط خانة ما در انتظار بارش یک ابر ناشناس 

 کشدخمیازه می
 (881و حوض خانة ما خالیست) همان: 

 



 095/      زیباشناسی رنگ در دو مجموعه شعر فروغ فرخزاد 

 سبز. 5-9
 رنگ ترینبخش آرام و آید. سبز رنگ طبیعترنگ آبی و زرد به وجود میهای فرعی است و از ترکیب دو از رنگ 

 است. معنویت و تقدّس از سرشار و بشر دوبارة حیات به رستاخیز، دینی عقیدة توکّل، و ایمان مبین سبز رنگ است.

 تداعی را لذّت و خوشحالی دانش، بهار، امیدواری، رضایت، روشنی، آرامش، تحرّک، انرژی، طراوت، رنگ این با

و  عشق جوانی، بودن، نشاطپر و خرّم روییدن، همچون ایشاعرانه تعابیر سبز واژة (.544: 5831کنیم )واردی، می
و  کندمی تازگی ایجاد دارد؛ ذهن بر آرامبخش تأثیری سبز، رنگ .آوردمی انسان خاطر به را دوست و محبت

 (021: 5842آورد ) الد،  می قلب به را شادی و کندمی آرام احساسات را همچنین

 لحاظ از گزینند،بر می را رنگ این افرادی که معتقدند و شمارندمی رنگ ترینکامل را سبز شناسانروان 

های ارزش به را اعتقادش خواهدمی درحقیقت گزیند،برمی را سبز رنگ شاعری که .هستند و کامل مثبت شخصیتی
 دهد. فروغ گاه با استفاده از این رنگمی صورت مشخص تصاویر ارائة ازطریق را کار این و ببرد باال خود خاص

ایمان بیاوریم » کرد. به ویژه در مجموعة  ترسیم تواننمی رنگ سبز با جز که کندمی تصویر را باطراوتی هایمنظره
فردی جدا شده و به که مربوط به دورة دوم شعری اوست و شاعر تقریباً از احساسات پرسوز « به آغاز فصل سرد

رمانتیک اجتماعی روی آورده است. در این مجموعه فروغ صراحتا هفت بار تصاویری با رنگ سبز ساخته است در 
 رنگ که متعلق به دورة اول شعری اوست.  تنها دو بار به رنگ سبز اشارة صریح دارد. از این رو« اسیر» حالی که در 

 ها در شعر اوست:گیری تصمیم برای مناسب سازیزمینه و حمایت امنیت، تجلّی سبز
 شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان

 که زیر بارش یکریز برف مدفون شد
 و سال دیگر، وقتی بهار

 شودبا آسمان پشت پنجره همخوابه می
 کنندو در تنش فوران می

 های سبکبارهای سبز ساقهفواره
 (801ترین یار) همان: هشکوفه خواهد داد ای یار، ای یگان

 پشت کار، دادن انجام در اراده روحی صفات دارای سبز رنگ کنندة انتخاب»است:  آمده هارنگ روانشناسی در.

 تغییرات برابر در مقاومت همه، از و مهمتر راسخ، پایداری، عزم آبی نمایانگر به مایل سبز است. و استقامت کار

رنگ  که شخصی و هستند موجود وضع اصالح به مایل که هستند اصالحگرانی سبز کنندگان رنگ انتخاب است.
 تغییر و اساسی نماینده اصول عنوان به را و خود بنشاند کرسی به خود را عقاید تا است مایل کندمی انتخاب را سبز

ای دیگر در قطعه(. 38-31: 5832)لوشر، «. اخالقی دهد اندرزهای و پند دیگران به خواهدمی و کند معرفی ناپذیری
کند. این امر شود؛ ابراز اندوه میبندد و ذهن باغچه از خاطرات سبز خالی میمیفروغ از اینکه بهار آرام آرام رخت بر

-بیانگر آن است که روح فروغ خواهان نشاط عشق و لبریز از آرزو است و. دور شدن بهار و سرسبزی حس رنج

توان گفت او از شرایط موجود راضی نیست و خواهان اصالح آن وری برای او به همراه دارد به تعبیری دیگر میآ
 است:

 شود به بیمارستان بردکنم که باغچه را میو فکر می
 کنم ...من فکر می
 کنم ...من فکر می
 کنم ...من فکر می

 استو قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده
 و ذهن باغچه دارد آرام آرام 
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 (870شود ) همان: از خاطرات سبز تهی می
 ای دیگر:و یا قطعه

 های سبزگفتم ای خواب، ای سرانگشتت کلید باغ
 های آرامشهایت برکة تاریک ماهیچشم
 بارت را به روی کودک گریان من بگشاکوله

 (520همان: های فراموشی) رنگ پریو ببر با خود مرا به سرزمین صورتی

 . سرخ5-0
 "Ruh-Ira"سانسکریت در واژه این است. ریشه هم خون و زندگی هایواژه با تاریخی شناسیروان از لحاظ سرخ 

 حال درعین و زنده رنگ این (.81: 5841)فلمار،  است زندگی و خون معنای و به شودمی نامیده "Rot"التین  در و

که  خون، با و دهدمی قدرت معنای جا همه تقریباً و هاسترنگ ترینپر انرژی و ترینگرم از است. مصمّم و پر نیرو
 به رسیدن و کامیابی بر خود، موج طول بلندترین با سرخ رنگ(. 32:5831)واردی،  است است، همرنگ زندگی نماد

است  پیروزی به رسیدن و برانگیختن عامل رنگ زندگی است این به میل شدّت نمودار و فشاردمی پای انسانی کمال
 (. 38: 5841)لوشر، 
است. فروغ با تعابیر و تصاویری شاعرانه  عشق و جنگ شهوت، آتش، از نمادی قرمز رنگ رمزگونه تصاویر در

های خواهد تمام محدودیتمی» دارد. زیرا خود را ابراز می درونی هیجان و کند و شوربه عشق و امید اشاره می
یابد که دور و برش را دیواری حصار کرده، حال خود را در دنیایی از خود بیگانه می سنتی را درهم شکند. چرا که

(. به این ترتیب، در اشعار 558: 5835بیگی، حسن« ) شکنی را از بین برده است.ها، امکان هرگونه سنتآنکه برخورد
-را با این رنگ به تصویر میقراری پیوند یافته است. او حتی اضطراب درونی خود فروغ رنگ سرخ با شور و بی

 کشد: 
 آیدام که کسی میمن خواب دیده 

 اممن خواب یک ستارة قرمز دیده
 پردو پلک چشمم هی می

 (877شوند.) همان: هایم هی جفت میو کفش

» ، «خط سربی افق» و «خون/ خونین» فروغ عالوه بر کاربرد صریح رنگ سرخ ، تصاویر زیبایی به کمک واژگان 
 اند که تداعی کنندة این رنگ هستند:و ...ساخته شده« خاکستر تب دار» ، «حروف سربی

 دور از نگاه خیرة من ساحل جنوب
 افتاده مست عشق در آغوش نور ماه

 خون درخشان و پر زشب با هزار چشم 
 (18گناه) همان: کشد به بستر عشاق بیسر می

تداعی کنندة شور و حرارت و حرکت است. اما نکتة « چشمان درخشان و پرخون شب» در قطعة باال تصویر 
شود که به حس یأس و قابل توجه این است که در بسیاری از اشعار تصاویر و تعابیری از رنگ سرخ دیده می

اند. مثالً از آنجا که سرخ نماد زندگی و سرزندگی است؛ در در اشعار فروغ نمایان است قدرت بخشیده اندوهی که
 امیدی است.:تداعی کنندة پژمردگی و نا« خط سربی افق» قطعة زیر دور شدن یار از 

 ها تو از کنار منمثل موج
 شوی...دور می 

 شوی ...باز دور می
 روی خط سربی افق
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 (524شوی) همان: مییک شیار نور 

 . زرد5-5

 دانایی، کنندةتوصیف و هاسترنگ شادترین است. از گرم هایرنگ در شمار و اصلی هایرنگ جزء رنگ این

 وقتی گیرد.می شکل آنجا در تفکر و یقین که است مکانی کنندة مجسم یونگ شناسی روان در. است تخیل و هوش

 دیگر در سادگی به و ندارد مرزی و حد رنگ است. این خرد و اندیشه بیانگر شود، توصیف زرد رنگ با دانایی

 و خوشبختی انتظار یا گردد. رهاییمی تداعی رنگ این با تابستان و خورشید طلوع و شادی شود.می محو هارنگ
 آزادی و امیدواری آن، عاطفی محتوای و زرد رنگ مفاهیم از تازه دنیای سمت به حرکت و ترقی و پیشرفت به امید

 (34:5841 است. )لوشر،
نشان « گل زرد» در دو مجموعة مورد نظر فروغ تنها یک بار اشارة صریحی به رنگ زرد دارد. که در آن تصویر

 دهندة پاییز و پژمردگی است:
 پنجره باز و در سایة آن

 ها به زردی کشیدهرنگ گل
 پرده افتاده بر شانة در

 (30آب گلدان به آخر رسیده) همان: 
آفتاب/خورشید، ستاره، مهتاب، آتش/ شرار، شعله، چراغ،  نور، تصاویری که به وسیلة ا فروغ اغلب با استفاده ازام

-می را متجلّی زرد رنگ درخشندگی و کند و روشنیمی تداعی را درخشان هایاز رنگ ایهاله سازد و شمع می

 و تقدس زمینة آمیزد،می درهم خیال نازکی با وقتی است و جاودانگی و ابدیت مظهر رنگ در شعر فروغ این سازد.
 یابد:می پاکی

 اشخورشید خنده کرد و ز امواج خنده
 دلکشی دوید بر چهر روز روشنی

 موجی سبک خزید و نسیمی به گوش او
 ( 32رازی سرود و موج به نرمی از او رمید) همان: 

 توان دید:می ای دیگر مفاهیم آزادگی، امیدواری و شور راو یا در قطعه
 آخ

 چقدر روشنی خوب است 
 چقدر روشنی خوب است

 خواهدو من چقدر دلم می
 که یحیی

 یک چهارچرخه داشته باشد
 و یک چراغ زنبوری
 خواهد و من چقدر دلم می

 ها ها و خربزهکه روی چهار چرخة یحیی میان هندوانه
 (871بنشینم) همان: 

 . آبی5-1
 ژرفای اندازة به عمقی و گسترده آسمان اندازة به آورد. ارتفاعیمی وجود به بینندة در عمق و ارتفاع حس نوعی آبی 

 و دهنده تسکین با طراوت، روشن، صاف، رنگی .آبی(70: 5841) فلمار،  است ظلمت نماد آبی یونانیان نظر در دریا.
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 وجود به انسان در درونی قضاوت نوعی آبی افزاید.می روحی و ذهنی آرامش و تفکر عمق بر و است امیدبخش

 از و خاطر آسایش فیزیولوژی نظر از رنگ دارد. اینوا می احساساتش و خود دربارة اندیشیدن به را آدمی و آوردمی

 با و آب آرامش با استعاری شکل به آورد. آبیمی ارمغان به را خوشی و لذت با همراه خرسندی شناسی روان دیدگاه

 (41: 5832خانی،  پورعلی.( شودمی مرتبط آرام طبیعتِ
به معنی آرامش و از دیدگاه » است. این رنگ از نظر روانشناسی هم زا بودهرنگ آبی همواره برای فروغ آرامش

فیزیولوژیکی به معنی خشنودی از وضعیت، ارامش به همراه لذت بردن از آن و نیز نشانگر یکپارچگی و احساس 
س عمیق است و به عنوان یک حساسیت تسکین یافته، شرط قبلی همدلی در تعلق است. آبی نشانه و بیانگر احسا

 (32-41: 5832لوشر، « ) تجربة زیباشناسانه و آگاهی اندیشه است.
خورد و این رنگ گاه به وسیلة واژگانی چون آسمان و اشارة صریح به رنگ آبی چندان به چشم نمی« اسیر » در 

 کند:آب برای خواننده تداعی پیدا می
 بیا بگشای در تا پر گشایم

 به سوی آسمان روشن عشق
 اگر بگذاریم پرواز کردن

 (13گلی خواهم شدن در گلشن عشق) همان: 
ها نکتة قابل توجه این است که فروغ در این مجموعه بیشتر به وسیلة آسمان شب در کنار ستارگان و یا ابر

ها نیست. اگر هم گاه از از روز و آبی و آرامش در آنسازد که نماد سیاهی و کدورت هستند و اثری تصاویری می
 سازد:گوید تصویری همراه با غم و حسرت از آن میآسمان صاف و روشن سخن می

 خوانم و دانم که هرگزتو را می
 به کام دل در آغوشت نگیرم

 تویی آن آسمان صاف و روشن
 (81من این کنج قفس مرغی اسیرم ) همان: 

-توان یکی از نشانهزیاد است. این امر را می« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» از رنگ آبی در اما بسامد استفاده 

ها را پشت سر گذاشته و در راه رسیدن به های تحول روحی فروغ دانست و بیانگر اینکه او از لحاظ روانی بحران
دارد نمایانگر رسیدن به آرامش، احساس ای که فروغ در قطعة زیر از رنگ آبی آرامش نسبی است. تعبیرات شاعرانه

 عمیق و حساسیت تسکین یافته در وجود اوست:
 شود به سوی این وسعت مهربانی مکرر آبی رنگو باز می

 های کوچک تنهایی رایک پنجره که دست
 های کریماز بخشش شبانة عطر ستاره

 کندسرشار می
 شود از آنجا خورشید را و می

 ی مهمان کردهای شمعدانبه غربت گل
 (881یک پنجره برای من کافیست ) همان: 

ساخته است گاه همان یأس « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» تصاویری که فروغ به کمک آسمان و آب در دفتر 
 و سردرگمی مجموعة اسیر را با خود دارد: 

 خندیدها میبرادرم به اغتشاش علف
 هاو از جنازة ماهی

 آبکه زیر پوست بیمار 
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 شوندهای فاسد تبدیل میبه ذره
 (872دارد ) همان: شماره بر می

 ارغوانی و . بنفش5-4

 و هماهنگی دهندة نشان شوند،می ایجاد آبی و قرمز رنگ دو ترکیب با و است فرعی هایرنگ از که این رنگ 
 برند.می معنوی هایواقعیت به مادی قلمرو از را افراد و معنویات است و مادیات و احساس، و عقل بین تعادل

 و فریفته را دیگران جادویی ایرابطه با و آورد وجود به هماهنگی باطن و ظاهر بین تا کندمی تشویق را فرد بنفش
 را، فرد هر وجه ترینمهم که است آن تأمل درخور نکتة است. اختیاریبی و خبریبی بیان رنگ این خود کند. شیفتة

 تجربه در ناتوانی نوعی آن، انتزاعی و رؤیایی با کیفیت ارغوانی رنگ انتخاب سازد.می آشکار اوست، معنوی بعد که

-15: 5841کند.)لوشر، می حکایت مشکالت در مقابل ناتوانی و مسئولیتیبی از که کندمی القا را دودلی و تردید و
18) 
 استفاده شده است:، یک بار از رنگ بنفش «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» در 

 انگار از خطوط سبز تخیل بودند
 زدندهای تازه که در شهوت نسیم نفس میآن برگ

 انگار
 سوختها میهای بنفش که در ذهن پاک پنجرهآن شعله

 (802چیزی به جز تصور معصومی از چراغ نبود) همان: 
 گذر بود.ای باشد که ناپایدار و زوددهندة خرسندیتواند نمایشهای بنفش در سرودة باال میشعله» تعبیر 

 نگاهی کلی به رنگ در دو دفتر مورد بررسی. 1
 توان به صورت زیر نشان داد: کنندة آنها در این دو دفتر را میها و صفات تداعیبه طور کلی بسامد استفاده از رنگ

 « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» و « اسیر» اشارات صریح به رنگ در دو مجموعه شعر 
 سفید        زرد       صورتی        خاکستری بنفش سرخ سبز سیاه آبی 

 -                5              5          5 5 0 0 51 - اسیر
ایمان 

 بیاوریم 
4 8 4 7 0 -     -             -              - 

 
 صفات تداعی کنندة رنگ در دیوان فروغ 

آسما 
 ن/آب

شعله/شمع/آ
تش/شرار/چر

 اغ

شب/ظلم
ت/تاریک

 ی

خو
ن/ 
سر
 ب 

نور/ 
روشن

 ی

خورش
ید/مهتا

 ب

شراب
 /

ساغر/ 
 باده

کدر/ 
 تیره

طال/ زر   سیمانی    سبزه         
 سایه

 4           5         -          8 52 4 57 02 1 70 83 55 اسیر
ایمان 

 بیاوریم 
50 4 57 51 52 4 5 0  -          0        -            5 
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 نتیجه . 4
های انتزاعی و تجریدی به حوزة محسوسات کشیده شود. رنگ عامل توجه شاعر به رنگ سبب شده است تا اندیشه

آمیزی مفاهیمی دلنشین و گاه توانند از طریق حسشوند میرنگ ساخته میارتباط میان تصاویر است. تصاویری که با 
ما را در شناخت اشعار و درک  شعر فروغ در رنگین واژگان بسامد میزان نظر در غریب بیافرینند. از این رو دقت

 زیرین هایالیه و شاعر و رفتاری اخالقی هایویژگی از است. عالوه بر این بسیاریهای شعر او یاری کردهزیبایی

 گراو حکایت اولیه آثار فروغ به ویژه در آثار در تیره هایرنگ تر شده اند. انتخاببرای ما روشن بینی اوجهان

 از بدنی و رهایی سازی باز آرامش، به فیزیولوژیکی و روانی نظر از های اوست. فروغنارضایتی از اوضاع و رنجش

بر فضای شعری و تصاویر  تیره رنگ غریزی، واکنش این پس مطابق داشت، نیاز روحی هایکشمکش و فشار
که مربوط به دورة دوم شعری « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد »شاعرانة او حاکم است. اما رفته رفته در دفتر 

ا شاعر است. زیرتر شدههای شاد گستردهچنان پررنگ است اما بسامد استفاده از رنگاوست؛ اگرچه از رنگ سیاه هم
 بر سازد و آزاد را اشانرژی ذخیره ذهنی خالقیت طریق از های روحی است و در صدد استدر حال گذار از بحران

آوردن در نتیجه این گزینش به شاعر امکان پدید است.کرده انتخاب را ترروشن هایرنگ غریزی، واکنش اساس
 است.را دادهتر و تعابیری زیباترتصاویری شاعرانه

 نوشت پی
1.Aesthetic 

2. black friars 

3. Rorschach 
4. Luscher 
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