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 واکاوی شخصیت احمد شاملو و محمد ماغوط

 بر پایة آزمون ماکس لوشر 
  *نجمه حسینیان فر

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

 مجید صالح بک
 ربی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشیار زبان و ادبیات ع

 (81/51/6169تاریخ پذیرش: ؛ 51/59/6167تاریخ دریافت: ) 

 چکیده
شناسی نوین، رنگ یکی از معیارهای در رواناست. شناسی در شعر رنگ از عناصر مهم زیبایی

زمینه است  ها در اینآید. آزمون رنگ لوشر یکی از مشهورترین نظریهسنجش شخصیت به شمار می

 های شخصیتی آنان دست یافت.های دلخواه افراد، به ویژگیتوان با خوانش رنگکه بر پایة آن می

 -از سردمداران شعر سپید و قصیده نثر -( 6612-8551ماغوط )و محمد ( 6176 _6152احمد شاملو )

ین مقاله قصد دارد بر پایة اند. اکاربردههای بسیاری را در شعر خود بهاز جمله شاعرانی هستند که رنگ

تری از آزمون رنگ لوشر به واکاوی شخصیت این دو شاعر بپردازد و از این رهگذر تصویر دقیق

های به زوج مشاهده تفسیرِو در اختیار خواننده قرار دهد. با اجرای آزمون لوشر  را هاشخصیت آن

پناهگاهی برای و شاعر، شعر را این ددهد ه نشان میرسیم کی میدست آمده از آزمون به نتایج

را به ها آن تا دنیای مطلوب اندها درآمدهبه خدمت آنها و رنگ اندهای تلخ خود قرار دادهتجربه

 .تصویر بکشند

 .رنگ، آزمون رنگ، ماکس لوشر، احمد شاملو، محمد ماغوط واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: hoseinianfar@gmail.com 
 E-mail: msalehbek@gmail.com (نویسندة مسئول) 
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 مقدمه

: 6661)محمود خلیل،  «رودشناسی در شعر به شمار میرنگ از عناصر مهم زیبایی»

عنوان رمز و نماد در شعر خود از رنگ بهو (. شاعر نگاه متفاوتی به هستی دارد 661

 اورمزی که باشخصیت اجتماعی، فرهنگی و گرایش فکری و روانی . بردبهره می

شعر معاصر تا حد زیادی امکان استفاده از واژگان حسی و »ارتباط تنگاتنگ دارد. 

ها را هم در معنای اصلی خود و هم در معنای ثانویه و رمزگونه فراهم خصوص رنگبه

 (.825: 6699)کوین،  «کرده است

که پژوهشگران علم  بر روحیه انسان از جمله موضوعاتی است بررسی تأثیر رنگ

رنگ از جمله مقو ت حسی است که » .اندای به آن داشتهشناسی نوین توجه ویژهروان

شناختی دارد و از طرف دیگر به دلیل نقد روانآن از طرفی نیاز به هایتبیین ویژگی

)میر  «بدطلشناسی را میتأثیر طبیعی محیط اجتماعی و فرهنگی بر خالق اثر، نقد جامعه

های درونی و باطنی اساس کار قرار شناسی رنگ، جریان(. در روان876: 6196صادقی، 

شود که بیشتر به هایی سنجیده میز طریق رنگگیرند و استعداد هنری و ذوق شاعر امی

 کند.ها توجه میآن

های رایج روانشناسی از جمله روانشناسانی است که یکی از نظریه« ماکس لوشر»

مندی شخص به رنگی خاص یا عالقهرا مطرح نموده و معتقد است از رهگذر  رنگ

 دست یافت.های شخصیتی وی توان به ویژگیتنفر او از رنگی دیگر، می

. این مقاله قصد هستند قصیدة نثراز جمله سردمداران  و محمد ماغوط احمد شاملو

گیری از آزمون رنگ لوشر، تحلیل متفاوتی از تحلیلی، با بهره_دارد با روش توصیفی

 شخصیت شاملو و ماغوط ارائه دهد.
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چه حد در شعر شاملو و ماغوط تا  مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که رنگ

کشد؟ آیا نتایج آزمون لوشر ها را برای خواننده به تصویر میشخصیت واقعی آن

 شناسیم منطبق است؟باشخصیتی که از شاملو و ماغوط می

و پنج مجموعه شعر شاملو مجموعه شعر  67ابتدا ، هامنظور دستیابی به پاسخ سؤالبه

آثار جدا شدند. در مرحله  های به کار رفته در اینبررسی شده و تمامی رنگ 6ماغوط

ها، هشت رنگ آزمون لوشر تفکیک شدند. در نهایت جدولی از از میان رنگ ،بعد

در مجموعه اشعار دو شاعر ارائه و با اجرای آزمون لوشر، به تفسیر ا هفراوانی رنگ

 های رنگی موجود پرداخته شده است.وضعیت گروه

فی شعر محمد  ةالرمزیاللون و معانیه » انای با عنودر زمینة رنگ در شعر ماغوط مقاله

را  ماغوطآثار برخی از کاررفته در های بهمعانی ثانویة رنگیافت شد که « ماغوطال

(. درباره رنگ در شعر شاملو نیز 696 -617: 6161)کریمی و سیدی،  بیان کرده است

در یکی از « رتحلیل رنگ در اشعار شاملو بر اساس نظریه ماکس لوش»ای با عنوان مقاله

ها را نیز کننده آنها، تداعیکه در شمارش رنگد های داخلی یافت شکنفرانس

عنوان نمونه در شمارش رنگ سیاه؛ تاریک، ظلمت، تیره، تار، بهاست؛ حساب آورده به

در مقاله  .(22 -6: 6166، و همکاران )محسنی اند.شمرده شدهدود، مرکب، شبق نیز 

گرها شمارش ها بدون تداعیرنگشتر در نتیجه آزمون رنگ، منظور دقت بیبه حاضر

رنگ ه یافت نشد ک ایمقالهنتیجه متفاوتی از شخصیت شاملو رسیده است.  بهو  اندشده

 در شعر شاملو و ماغوط بر اساس نظریه لوشر بررسی کرده باشد.را 

 نظریۀ روانشناسی رنگ ماکس لوشر. 1

استاد روانشناسی دانشگاه بازل سوئیس است.  درمانگر و( روان6681ماکس لوشر )

عالوه بر قابلیت انتقال پیام و احساسات و  هاثابت کرد رنگ 6625بار در سال وی اولین

توانند احساسات های مختلف میعواطف، دارای انرژی درمانی نیز هستند. رنگ
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و سیاه انگیز بخش است. قرمز هیجانمتفاوتی را ایجاد کنند؛ مثاًل آبی آرامش

توانند معرف رفتارها و های مختلف میادعا کرد رنگ کننده. مدتی بعدافسرده

روحیات مختلف باشند و در نتیجه رنگی که به آن عالقه دارید، وضعیت روحی شما و 

)سایت شخصی  دهددر قبال دنیای اطراف را نشان می نوع رفتارتان

 .(http://www.luscher-color.chلوشر:

شناخت شخصیت انسان از طریق  ةدرزمین 8یش معروف رورشا س از آزماپ

 ای است که در این زمینه ارائههای رنگین جوهر، آزمایش لوشر جدیدترین نظریهلکه

 (.7: 6168است )لوشر،  شده

(؛ 6(؛ آبی )5خاکستری )ای دارد؛ شماره هر کارت آزمون لوشر هشت کارت و

ها را به رنگ (. شخص7(؛ سیاه )1ای )قهوه (؛9(؛ بنفش )2(؛ زرد )1(؛ قرمز )8سبز )

 در انتخاب نخست و رنگرا  محبوب کند. رنگترتیب ترجی  و عالقه انتخاب می

آید، میای که از آزمون به دست دهد. نتیجهدر انتخاب هشتم قرار میمنفور را 

های روانی او، ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شخص، تنش ةاطالعات ارزشمندی درزمین

پزشک قرار تعادلی فیزیولوژی بدن او را در اختیار پزشک یا روانحا ت تعادل و بی

 (.87: 6161دهد )لوشر، می

 رنگ در شعر شاملو و ماغوط. 2

 های مختلف استفاده شده است.مرتبه از رنگ 157شاملو شعر مجموعه هفده در 

یا در خدمت  ستا یا در خدمت مفاهیم نویدبخش و امیدوارانه شعر شاملو در رنگ

یار « های پرهیجان دو چشمدر والس»را « داررنگ خواب»شاملو گاه  مفاهیمی نومیدانه.

( و جهان 619: همان« )های ترد و نرم سکوت استنت»بیند که برایش یادآور می

ای/انسانی/هرکه خواهد تو یا من/ آدمی»کند: رنگ توصیف میانگیز را جهانی بیغم

رنگ و اه از دست کار عظیم نگاه خویش/ تا جهان/ از این دست/ بیگو باش/ تنها/ آگ
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« بافیکارگاه قالی»در « هازمزمة خاموش رنگ»(. نیز از 918: همان« )انگیز نماندغم

« ها دویدههای در رنگرنگ»از « غزلی از نتوانستن». یا در (99 همان:گوید )سخن می

کویر »است؛  نیز بنا را بر نومیدی گذاشتهگوید. گاه یار می« کمان بهاریرنگین»از 

حرمت رنگ بی»(، 887: همان« )جالرنگ و بیآسمان بی» (،98: همان« )هارنگ

 .(618: همان« )زدگیدل

بگذار این چنین بشناسد مرد/ در روزگار ما/ آهنگ »گوید: یم« خون و ماتیک»در 

که رنگ را/ در آنو رنگ را/ زیبایی و شکوه و فریبندگی را/ زندگی را/حال 

های گرمِ گمان/ در زخمکه بیباید جوید، برادرم!/... حال آنهای زرِد تو میگونه

ها/ و بر سفید ناکی این کاغذ/ زند ز سُرخی لبتر به نظر میبخارآلود/ سرخی شکفته

 86: همان« )شودمِ خدایان/ تصویر میتر به چشرنگِ سیاهِ زندگی دردناکِ ما/ برجسته

 (.15و 

های رنگ گاه. استفاده شده است مرتبه از رنگ 881 مجموعه شعر ماغوطپنج در 

گونه آغاز اینرا  «الهودج»قصیدة برد. می خود به کار حالمتعدد را برای توصیف 

 :کندمی
 سوداء کالیل

 

 سیاه چون شب
 

 بیضاء کالبرق
 

 سپید چون برق
 

 صفراء کالشمع
 

 زرد چون شمع
 

 خضراء کالربیع
 

 سبز چون بهار
 

  حمراء کالغروب
 

 سر  چون غروب

     (861: 8551)ماغوط،    

سیاهی نومیدانة شب برابر سپیدی امیدوارانة برق،  سیاه، سفید، زرد، سبز، قرمز.

فروغ شمع برابر سبزی گستردة بهار و درنهایت سرخی غروب که پایان روز زردی کم



 8231 پاییز، 18، شمارة 32سال  پژوهی ادبی؛متن                                                                       313

 

این ت میان امید و نومیدی خواننده را با دهد. گویی شاعر با رفت و برگشرا خبر می

که هر دو چرا کند که نه به امیدت دل ببند و نه به نومیدی دل بباز رو میوبهرواقعیت 

 ناپایدارند و این چرخه در زندگی انسان دائماً در حال تکرار است.

خواند و چون نقاشی زبردست ها را فرامیگاه نیز شاعر جایی میان قصیده، رنگ

 :دکنکند و تصویر زیبای خویش را خلق میها آغشته مییک به رنگمویش را یکقلم
 و دون سابق إنذار ةفجأ

 

 مقدمهناگهان و بی
 

 های خون، چکیدن گرفتندقطره أخذت قطرات من الدم
 

 ارزش منهای بیاز قلم و انگشت تقطر من قلمی و أظافری المهملة
 

 هاونریزی تنبلی بود یا فشار هزینهعلت خ بسبب الکسل أو ضغط النفقات
 

 خونی به سرخی خون آلبالو دم احمر کدم الکرز
 

 به سبزی خون بهار و أخضر کدم الربیع
 

 به زردی خون پاییز و اصفر کدم الخریف
 

 به کبودی خون فلق و أزرق کدم الفجر
 

 به سیاهی خون شب و أسود کدم اللیل
 خون غروبخاکستری چون  و رمادی کدم الغروب

و ألااوان أخااری فاای المالهاای و 
 و السجون  الحانات 

ها های دیگرِ موجود در کابارهو به رنگ
 هاها و زندانو میکده

(81: 8559)ماغوط،    

شاعر غروب.  خون خاکستریشب و  خون سیاهپاییز،  خون زردبهار، خون سبز 

بزی خون بهار و زردی خون ادامه به سو در  تشبیه کرده ابتدا خون را به سرخی آلبالو

بازد و به سبزی و زردی تغییر رنگ کند. گویی خون از سرخی رنگ میپاییز اشاره می

ها مدد گرفته و حزن گردد. شاعر از رنگدهد و باز به سیاهی و خاکستری برمیمی

 کشد.ثمری نوشتن و قلم به دست گرفتن را به تصویر میخود در بی
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در شعر شاملو و ماغوط های آزمون لوشررنگ. 3  

 11 وآزمون لوشر  هشت رنگاز بار آن  876شاملو بار رنگ در شعر  157از میان 

کاررفته در شعر بار رنگ به 881از  هستند. های آزمونهایی غیر از رنگبار دیگر رنگ

های هایی غیر از رنگبار دیگر رنگ 98آزمون لوشر و  بار هشت رنگ 672ماغوط نیز 

بندی لوشر ابتدا این هشت رنگ با توجه به انتخاب شخص )و در ست. در گروهآزمون ا

های آزمون لوشر در شوند. ترتیب رنگها در شعر( مرتب میاینجا میزان کاربرد رنگ

 شعر شاملو )از بیشتر به کمتر( به این صورت است:
 ایقهوه خاکستری آبی بنفش زرد سبز قرمز سیاه

 و در شعر ماغوط:

 ایقهوه بنفش خاکستری سیاه زرد سبز مزقر آبی

 شود.ذکر میدو شاعر های آزمون در شعر هایی از رنگدر ادامه نمونه 

خاکستری .1 -3  

رنگ است، نه تیره است و نه روشن، بلکه عاری از خاکستری در این آزمون بی

، نه هرگونه اثر تحریکی یا گرایش روانی است. رنگی خنثی که نه ذهنی است نه عینی

 (.72: 6161)لوشر،  بخشآفرین است و نه آرامدرونی است نه برونی، نه اضطراب

 قصیده های کم تکرار در شعر شاملو و ماغوط است. شاملو درنگاز ر خاکستری

(. 6551: 6168)شاملو،  بردرا به کار می« لغزش خاکستری خوابی بیگاه»، «طرح بارانی»

 وابِ بیگاه را توصیف کرده است.خ رخوتبا به کار گرفتن خاکستری، 

برای  صدایی شامگاهخواهد تصویری از سکون و بیوقتی می «گریزان»یا در شعر 

 (.266: همانبرد )را به کار می« ای هواخاکستری قب»خواننده توصیف کند تعبیر 
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قرار دارد. در واقع شاملو این شاملو انتخاب هفتم  تکرار در چهار مرتبهخاکستری با 

کند، مایل رنگ خاکستری را رد می را رد کرده است. لوشر معتقد است هرکسرنگ 

است هر مانع احتمالی را که در راه هدف او قرار دارد از میان بردارد و برای رسیدن به 

(. خاکستری در شعر شاملو غالباً در 71: 6168)لوشر،  هدف خود آرام و قرار ندارد

 ه کار رفته است.معنای حقیقی خود و در مقام توصیف ب

را به کار برده « پنجة خاکستری»ترکیب « حزن فی ضوء القمر»و اما ماغوط؛ در 

 است:
 تغادر اشعاری الی ا بد

 

 

 کندشعرهایم را برای همیشه ترک می
 

 و الضباب المتعفن علی شاطیء البحر
 

 در حالی که مه گندیدة کنارة دریا

 ةی عینی کسیل من األظافر الرمادییتمدد ف
 

های خاکساتری در چشام چون سیلی از پنجه
 رودمن فرو می

 (81: 8551)ماغوط،  

 تشبیه کرده است:« عقاب خاکستری»در جای دیگری خود را به 
 مام المرآة أقف حافیا خجو أ

 
 

 زدهایستم پابرهنه و خجالتروی آینه میبهرو
 
 

 أتأملّ وجهی و أصابعی
 

 

 نگرمصورت و انگشتانم را می
 

 

 کنسر رمادی تعس
 

 

 برگشتهچون عقاب خاکستری بخت
 

 اخوتیاحلم بأهلی 
 

 بینمیای خانواده و خواهر برادرهایم را میؤر
 

 

   (25مان:ه)

شهرت دارد. در ترکیب  قدرت و تسلطشتیزپروازی و که به ای است عقاب پرنده

زپرواز به شود و عقاب تیصفات از عقاب گرفته میاین همه گویی  «عقاب خاکستری»

 .شودتبدیل می منفعلعقابی 
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مرتبه تکرار در جایگاه ششم قرار دارد و لوشر  6با  شعر ماغوطخاکستری در 

کند که شخص مایل به گونه تفسیر میانتخاب خاکستری در مکان ششم را این

جوید چرا که همکاری با دیگران است، اما از کشمکش و درگیری دوری می

(. در شعرهایی که 699: 6168و استرس خود بیفزاید )لوشر، خواهد بر اضطراب نمی

ماغوط از این رنگ استفاده کرده است غالباً معانی حول محور رخوت و سکون 

 گردند.می

آبی .2 -3  

رنگی صاف، . »آیدهای سرد به شمار میآبی یکی از سه رنگ اصلی و از رنگ

(. لوشر آبی را 18: 6179زاده، اکبر ) «روشن، با طراوت، آرام و امیدوارکننده است

بخش بر سیستم این رنگ اثری آرام» داند و معتقد استنمایانگر آرامش کامل می

 (.79: 6161، )لوشر «اعصاب مرکزی دارد

قیلولة ناگزیر/در تاق » بار آبی را به کار برده است: 2« ترانة آبی»قصیده شاملو در 

ای تنها/ با دهد/ امیرزادهومی از وطن میها بعد/آبی را/ مفهخانه/تا سالتاقِی حو 

ای گوش کاشی/   ی نجواوار فوارههای بادام تلخش/ در هزار آینة ششتکرار چشم

ها بعد/ آبی را/ مفهومی/ گذشت/ تا سالها/ میآلودة اطلسیخرد/ که بر وقفة خواب

نقره/ به  های سوزانگذشت/ از نیزهمی ناگاه/ از وطن دهد/.. روز بر نوک پنجه

ها بعد/ تکرّر آبی را/ عاشقانه/ مفهومی از وطن دهد/.. آه ای ترین سایه/ تا سالکج

 (.768و  766: 6168ات )شاملو، های آبیها/ با اشکامیرزادة کاشی

ها بعد/ تا سال» :برده استار به ک با چینشی نزدیک به هم هدر سه جملآبی را شاعر 

ها بعد/ آبی را/ مفهومی/ ناگاه/ از وطن تا سال»؛ «دهدآبی را/ مفهومی از وطن می

شاعر  ییگو ،«دهدها بعد/ تکرّر آبی را/ عاشقانه/ مفهومی از وطن میتا سال»؛ «دهدمی

این خیال  «  ی نجواوار خرد»و « قیلوله ناگریز»بخشی چون های آرامدر میان ترکیب
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وطن حاکم شده و رنگ آبی صل  و آرامش بر روزی که  پروارندخوش را در سر می

 مفهوم وطن را در ذهن همگان تداعی کند.

آنجا که کمی بعد از خطاب قرار دادن چهره  بیندچهره عشق را هم آبی می شاملو

«. ات پیدا نیستآی عشق/ آی عشق/ چهرة آبی»دهد: گونه ادامه میسر  عشق این

اولیه که سرخگون  گویی عشق واقعی پس از گذشتن از تب و تاب و شور و هیجان

 رسد و به آرامش.است به آبی می

. به عقیده لوشر آبی در دارد قرار های شاملورنگدر رده ششم تکرار  بار 62آبی با 

آرامش و اعتماد متقابل در روابط فرد با دیگران،  دهد که، از این خبر میوضعیت ششم

ناه از روابط عاطفی شاملو با آمطلب این . (96: 6168ماند )لوشر، ارضا نشده باقی می

 خوانی دارد.سراغ داریم هم

آسمان آبی، ؛ در شعر ماغوط نیز آبی گاه در معنای ظاهری خود به کار رفته است

 :بینیممی «رجل علی الرصیف» نمونه آن را در قصیدهنهرهای آبی و...

 لقد کانت الشمس
 
 

 در روزهایِ تهیِ گذشته
 
 

 الخوالی ماألیافی ةنعومو ةاکثر استدار
 
 

 تر بودخورشید گردتر و لطیف
 
 

 و السماء الزرقاء
 
 

 و آسمان آبی
 
 

 ةالعتیقتتسلل من النوافذ و الکوی 
 
 

 کشیدهای قدیمی سرک میها و روزنهاز میان پنجره
 
 

 کشرانق من الحریر
 
 

 های ابریشمچون پیله
 
 

(11: 8551)ماغوط،  
اوراق »قصیده  ؛ مانند قسمتی ازاست فتهر در معنای نمادین به کار گاه نیز آبی

 :کندکلبه آرزوهایش را آبی تصور می که« الخریف

 بینمآن کلبه آبی که در رویاهایم می  الکو  األزرق الذی احلم به...

(71: همان)   

 کند:شاعر حتی اندوه خود را آبی ترسیم می
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 دموعی زرقاء
 

 هایم آبی انداشک
 

 به آسمان نگاه کردم و گریستم که بس  ماء و بکیتما نظرت الی الس ةمن کثر

(616)همان:   

 عشق را:و 
 عشق زنی آبی در سرت افتاده؟ زرقاء ةهل اشتهیت امرا
 آبی مثل باد؟؟ زرقاء کالری ؟؟

(628: همان)   

هایی است که ماغوط به تکرار در شعر ترکیب چشمان آبی نیز از جمله ترکیب

 خود استفاده کرده است:

 ابری از چشمان آبی اندوهناک ةاحلزینمن العیون الزرق  ةسحابو 
 شودبه من خیره می تحدق بی

 بالتاریخ الرابض علی شفتی
 

 هایمو به تاریخ نقش بسته بر لب
  (61: همان) 

نیز وطن را به شخصی با چشمان آبی تشبیه کرده؛ چشمانی که  «جفاف النهر»در 

 ویداست:های مردمانش در آن هسرگذشت رنج
 دوست داشتم چیزی بنویسم کنت أود أن أکتب شیئا
 از استعمار و آوارگی عن اإلستعمار و التکسع

 روداز سرزمینم که چون باد به عقب می عن بالدی التی تسیر کالری  نحو الوراء
 اشو از چشمان آبی و من عیونها الزرق
 باردخاطره می تتساقط الذکریات..

 توانماما نمی یع و لکننی   استط
(19: همان)   
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شود. شاعر این بار در کسوت ترکیب چشمان آبی تکرار می «حریق الکلمات»در 

 کند:مصلحی اجتماعی، وضعیت موجود در جامعه را نقد می
 کردم جهان را تسخیر خواهم کردتصور می کنت أفکر بانّنی سأکتس  العالم

 امهای شاعرانهچشمان آبی و نگاه با ةالشاعریبعینی الزرقاوین و نظراتی 

(98: همان)   

 کند، به مخاطب گوشزد می«چشمان آبی» گویی شاعر با استفاده مکرر از ترکیب

 در جستجوی آرامش و صل  است.

لوشر معتقد است  ماغوط قرار دارد.شعر های مرتبه تکرار در صدر رنگ 21آبی با 

فرد به آرامش، صل ، یگانگی و فرصتی  در مکان اول بیانگر آن است کهآبی انتخاب 

 (.76: 6161برای تجدید قوا نیاز دارد )لوشر،

سبز .3 -3  

 جوانی و نشاط ،سرسبزیسبز رنگ زندگی و حرکت است. رنگ بهار و طبیعت، 

لوشر بیانگر ثبات رأی و خودآگاهی و ارزش  آزموندر سبز رنگ (. 865: 6667عمر، )

 .(96: 6161لوشر، ) شودقائل می که شخص برای وجود خود زیادی است

 «بلور سبز رنگ موج»است؛ حقیقی استفاده کرده  معنای غالباً سبز را درشاملو 

هیاهوی سبز بهاری »؛ (879: همان) «های بهارسرودِ سبزِ جرقه»؛ (96: 6168)شاملو، 

 (.199: همان) «مرهم سبز برگ»؛ (912همان: ) «دیگر

میان آرزوهایم » :مانند است بردهنامأنوس به کار هایی ترکیب در سبز را نیز گاه

های یخ زارها را در گاهوارة عظیم کوهها و شورهام/ آفتابِ سبز/ تب شنخفته

و تو آنگاه خواهی دانست، »(. یا در بخش دیگری از همان شعر: 895: همان) «جنباندمی

و  892: مانه« )چیزی در وجود تو خالی ستخون سبز من!/ خواهی دانست که جای 
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پروراند ه، خیال آفتابی سبز را در سر میدر حالی که میان آرزوهایش خفت شاعر (.899

شاید همان خونی باشد که  «خون سبز»های عظیم یخ را ذوب کند. در باشد کوهکه قا

 زندگی امیدوار باقی بماند.به ورای خون سر  به آن نیاز دارد تا 

از نظر لوشر و  داردار در رده سوم قرار مرتبه تکر 19سبز در شعر شاملو با 

 عنوانبه د و خود رانعقاید خویش را به کرسی بنشان اندمایلنندگان رنگ سبز کانتخاب

این امر در مقایسه (. 92: 6168لوشر، ) دنو تغییرناپذیر معرفی نمای نماینده اصول اساسی

 شناسیم غریب نیست.با آن چه از شاملو می

ای از قصیده درسبز را در معنای حقیقی خود به کار برده است؛ غالباً نیز ماغوط 

 کند بید مجنونی سبز باشد:آرزو می« حزن فی ضوء القمر»مجموعه 

خضااراء قاارب  ةصفصااا أشااتهی أن أکااون 
   الکنیسه

دوست دارم بید مجنون سبزی باشم نزدیاک 
 کلیسا

(66: 8551، )ماغوط   

 را استفاده کرده است: های سبزبرگ بیترک« الرعب و الجنس»در 

یحااادثنی عااان الرعاااب و أوراق السااارو 
 الخضراء 

های سبز سرو ساخن با من از ترس و برگ
 گویدمی

(662: 8551 )ماغوط،   

 کند:گونه توصیف میسکون محیط اطراف خود را این« الصدیقتان»در 

 های سبزی کهبرگ و األوراق الخضراء
 ها را از صب آنبرخی از    تالمس بعضها منذ الصباح

 ای لمس کردهنه پرنده   طائر
 نه گرد و غبار   غبار

 نه بارانی   امطار 
(667همان:)   
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بال زدن گنجشکی سبز میان دو ای دیگر، اضطراب و هیجان خود را به بالدر قصیده

 کند:ابر تشبیه می

 صدایم اما آرام است و ضعیف و لکن صوتی خافت و ضعیف
 پردو قلبم تا گلوگاه با  می ب و یجیءو قلبی یذه

 قرارچون حبابی بی تحت الجلد ةکالفقاع
 کعصفور اخضر بین سحابتین مهجورتین

 
چون گنجشکی سابز رناگ میاان دو ابار 

 غریب

(61: همان)   

و در ادامه به  کندتشبیه می قراربه حرکت حبابی بیابتدا شاعر تپش قلب خود را 

هر انسانی که بز که میان دو ابر ناآشنا اسیر شده است. توصیفی بال زدن گنجشکی سبال

 است.ه کرده بحکم انسان بودن بارها به هنگام اضطراب و غربت آن را تجربه

مرتبه تکرار در جایگاه سوم قرار دارد. لوشر معتقد است  19در شعر ماغوط سبز با 

های خود پافشاری استهانتخاب این رنگ در مکان سوم بیانگر آن است که فرد بر خو

کند و سعی دارد موقعیت خود را مثابة حقی تلقی میکند و هر احساس خود را بهمی

 (.611: 6168نخورده حفظ کند )لوشر، دست

قرمز .4 -3  

کند. قرمز و معنای آرزو و میل و اشتیاق را منتقل می است قرمز بیانگر نیروی حیات

شدت میل و اشتیاق به زندگی و موفقیت و  یعنی پافشاری برای رسیدن به کامیابی

 (.92: همان)

هی! شاعر! هی!/ سرخی، »د: بربه کار میونه گرا این قرمز «خون و ماتیک»شاملو در 

نما کند/ زان ها/ لیکن لبان یار تو را خنده هر زمان/ دندانها و زخمسرخی است: لب

بگذار سر  خواهر »دهد: می ادامه بعد و کمی «تر که بیند آن را/ چشم علیل توپیش



 388  .../نجمه حسینیان فر و مجید صالح بکاملو و محمد ماغوط واکاوی شخصیت احمد ش

 

 

های ها و لبان باد/ زیرا لبان سر ، سرانجام/ پوسیده خواهد آمد چون زخمزاد زخمهم

)شاملو، « های سر ، سرانجام/ افسرده خواهد آمد چونان لبان سر سر / وین زخم

ها و ویی شاعر با تکرار سر  و موصوف قرار دادن آن برای لبگ (.15-18: 6168

بگذار درد من در شعر »کند که تأکیدی برای سخن پیشین خود دست و پا میها، زخم

 «.من بخندد

و عشق سر  یک زهر/ »کند: گونه آغاز میرا این« با سماجت یک الماس»شاملو 

« امعشق را در آن نوشیده در بلور قلب یک جام/ از قلب یک جام/ که زهر سر  یک

و « عشق سر  یک زهر»در دو ترکیب « عشق» و« زهر»جایی (. جابه896و  895: همان)

هیجان و گر دو سوی شمشیر عشق باشند که گاه به تواند نشانمی« زهر سر  یک عشق»

 گراید و گاه به زهر و تلخی.میشیرینی 

. لوشر معتقد است دارد قرارشاملو های بار تکرار در رده دوم رنگ 19با  قرمز

دل و باروحیه است و از است که فرد فعال، زندهانتخاب قرمز در مکان دوم بیانگر آن 

(. 629 :6168اش همیشه پربار باشد )لوشر، زندگی اهدخوو می بردفعالیت لذت می

در راستای اصالح وضع موجود ، شاملو این فعالیت برای تغییر را بارها در شعر خود

 اش به کلمه در آورده است.جامعه

« أغنیه لباب توما»پربسامد است. ماغوط در  هایرنگمز از در شعر ماغوط نیز قر

 گوید:می
 کاش گل سرخی دمشقی در باغی بودم  ليتني وردة جوریةٌ في حدیقة ما

 چیدشاعری افسرده در پایان روز مرا می  یقطفني شاعٌر كئيب في أواخر النهار
 ای از چوب قرمزیا میکده  و حانة من الخشب األحمر

 وآمد داشتندها به آن رفتکه باران و غریبه  باءیرتادها المطُر و الغر
(66-69: 8551)ماغوط،     
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ای ساخته شده از چوب قرمز. دو ترکیبی آرزو دارد گلی سر  باشد یا میکده شاعر

 که با عشق و اشتیاق سر و کار دارد.

کند. این بار وطن را بار دیگر از گلی سر  یاد می« حزن فی ضوء القمر»در 

کند که دورادور از اوضاع و خود را به میخکی قرمز تشبیه میو ار داده مخاطب قر

 احوال وطنش باخبر است:
 دیگر هرگز با هم مالقاتی نخواهیم داشت لن تلتقی عیوننا بعد اآلن

 برایت سرودم آناه  زم بود ةالکفایلقد أنشدتک ما فیه 
 ةالبعیدالحمراء  نفلةسأطل علیک کالقر

 
هم داشات چاون میخکای بر تو اشاراف خاوا

 در دوردست قرمز
 شناسدچون ابری که مرزی نمی التی   وطن لها ةکالسحاب

(62: همان)   

 کند:گونه آغاز میقلب خود را به گلی سر  تشبیه کرده و قصیده را این« مسافر»در 

 بی هیچ آرزویی بال أمل

 تپدسرخی کوچک میبا قلبی که مانند گل  ةحمراء صغیر ةو بقلبی الذی یخفق کورد

 ما ةلیلفی  ةاحلزینسأودّع أشیائی 
 

 هااای غمگیاانمدارایااییااک شااب بااا تمااام 

 خداحافظی خواهم کرد

(81 )همان:   

است؛  ضادرنگ قرمز یعنی شدت میل به زندگی در ت یتعبیری که بامعنا« ملأبال »

های راییدایک شب با تمام »دوست دارد از این وضعیت متناقض نجات یابد؛  اما شاعر

 «.غمگینم خداحافظی خواهم کرد

 برد:گونه به کار میا در تعبیری شاعرانه اینقرمز ر «رجل علی الرصیف»در 
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 ففی حنجرتی الیوم بلبلٌ أحمرُ یودُّ الغناء 
 

ام بلبلای سار  فاام، عشاق امروز در حنجره
 خواندن دارد

(15 )همان:   

ی تعبیری است برای غم وی، گکه در گلوی شاعر  نه گزیده قرمزی بلبل

 ای که شاعر پیِ بهانه و فرصتی است تا آن را به آواز درآورد.شدهسرکوب

شر انتخاب لوهای ماغوط قرار دارد. مرتبه تکرار در جایگاه دوم رنگ 16قرمز با 

دل و باروحیه است و از داند که فرد فعال، زندهقرمز در مکان دوم را بیانگر آن می

 (.629 :6168اش همیشه پربار باشد )لوشر، خواهد که زندگیرد و میبفعالیت لذت می

زرد .5 -3  

گیری یا آرامش و طلبی آزادانه، سهلنماد روشنایی است. نمایانگر توسعه زرد

بر اندوه و بیماری و مرگ د لت  اهزرد گ(. 99و  97: همانخاطر است )تسکین

سالی و بیماری و د؛ هم بر خشکزرد رنگی است که دو د لت متضاد دار» کند.می

 (.62: 6626)کرم، « اندوه د لت دارد و هم بر شادمانی

برد را به کار می« نور زرد فانوس بر مخمل سر  شنل»تعبیر  «رکسانا»شاملو در 

از رنگ باختن شعله زرد شمع، برابر  «چشمان تاریک»در  (.816: 6168)شاملو، 

تارک ادوی نگاه تو، گل زرد شعله را از ج»گوید: درخشندگی چشمان محبوبش می

زردی برشتة »از  «هنوز در فکر آن کالغم»در و  (862: همان« )سوخته ربودشمع نیم

 است.از گستردگی و وسعت ای ونهنمزاری که گندم (792: همان« )زارگندم

 زرد در لوشر معتقد است انتخاب بار تکرار انتخاب چهارم شاملو است. 87با زرد 

شود. چهارم بیانگر آن است که شخص، مجذوب هر چیز تازه، جدید و مهیج می مکان

 :6168در معر  خسته شدن از یکنواختی و چیزهای عادی و مرسوم قرار دارد )لوشر، 

611.) 
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برده  در مفهوم دوم خود یعنی اندوه به کار را زرد «حزن فی ضوء القمر»ماغوط در 

رمقی دارد و شاعر با نشستن زیر نور این ردی بیاست. آفتاب نیمروز آفتابی است که ز

 ریزد:اندوهناک شده و اشک می ،آفتاب زرد

 روززیر آفتاب زرد نیم الصفراء ةو تحت شمس الظهیر
 دادمسرم را به چارچوب پنجره تکیه می کنت اسند رأسی علی ضلفات النوافذ

 ریختمو اشک می ..ةالدمعو اترک 
 دارم ای با اندوه و بردگیمن پیوند دیرینه ةلعبودیالحزن و اب ةقدمی ةعالقفأنا علی 
(61: 8551)ماغوط،      

 :همان قصیده در بخشی دیگر ازیا 

 و المطر یتساقط علی ثیابنا و اطفالنا
هایمااان و باار کودکانمااان باااران باار لباس

 باردمی

های مان از ساااارفهشاااادههااااای خفهو چهره بالسعال الجارح ةاملختنقو وجوهنا 
 آگینزخم

 آیندبار به نظر میچون لحظة وداع، اندوه کالوداع ةحزینتبدو 
 و چون سل، زرد صفراء کالسل
 انگیزبادهای صحراهای وحشت ةاملوحشو ریاح البراری 

 های ما راناله تنقل نواحنا

 ها و فروشاندگان ناانبا خود به سامت کوچاه الخبز ةابعو  ةألزقالی ا
 بردمی

علی صفحات  ةالوحشای نعدو کالخیولو نحن 
 التاریخ

و ما چون اسبان وحشای بار صافحة تااریخ 
 دویممی

 لرزیمگرییم و میمی نبکی نرتجف 
(68: همان)   

، نبکی، نرتجف و.. ةاملوحشکالوداع، صفراء کالسل، البراری  ةزیناحلارح، السعال الج

وحشت شاعر دارد. زرد چون تمامی این تعابیر د لت بر ناامیدی و ترس و اندوه و 
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انگیزی و سل.. رنگ بیماری و ناتوانی در نظر شاعر زرد است. رنگی که مالل

 کند.نده میزباری ساعت وداع را اندوه

درد خود را با توهم عبور سپاهیانی زرد پوش بر جسمش به « ةالذهبیالخطوات »در 

 کشد:تصویر می

 های درختان دوردست راشنوم، نالهمن، خود می ةبعیدإنّنی اسمع نواح اشجار 

 بینمسپاهیان زردی را می أری جیوشا صفراء

 دوندهای من میکه روی دنده تجری فوق ضلوعی

(25: همان)   

 کند:را توصیف می شوروزخانة زرد و حال« اللیل و ا زهار»در 

 خانة ما در نهایت زردی بود فی اصفرار ةغایکان بیتنا 
 دادشب در آن جان می یموت فیه المساء

 رفتبا سوت قطارهای دوردست به خواب می ةینام علی انین القطارات البعید
 در میان خانه و فی وسطه

 ةالعاری ةاملظلمتنوح اشجار الرمان 
 

هاااای تاریاااک و عریاااان اناااار، نالاااه درخت
 کردندمی

 تتکسّر و   تنتج أزهارا فی الربیع
 

 دادندمیشکستند و در بهار شکوفه نمی
 

(29: همان)   

دهد، ای که شب در آن جان میخانه کشد.شاعر نهایت زردی را به تصویر می

ای که روح سبزی و سرزندگی را برای همیشه از دست عریان و نا نند. خانه شاندرخت

 زده به زردی و مالل نشسته است.داده و خزان

در استفاده از رنگ زرد ماغوط . ماغوط است چهارمانتخاب  مرتبه تکرار 11زرد با 

رسد. درست همان زمان که از ابعاد واقعی و شناسی مینوعی سورئال در افق زیباییبه
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عنوان مادة بصری محسوس در گیرد، رنگ زرد را بهنمادهای حسی رنگ زرد یاری می

گیرد و سپس با توجه به برد. زرد را از عناصر طبیعت وام میشعر خود به کار می

 بخشد.خود به آن معنایی جدید می اسات و انفعا ت و دیدگاهاحس

بنفش .6 -3  

اختیاری، ظلم و دشواری است و رنگی مرموز به شمار خبری، بیبیبیانگر بنفش 

(. در آزمون لوشر این رنگ ترکیبی از قرمز و آبی است. اگر 866: 6175آید )آیتن، می

کند هر دو رنگ است. بنفش تالش میچه رنگ مستقلی است اما مایل به حفظ خواص 

گرانة رنگ قرمز و تسلیم موقرانة رنگ آبی را حفظ کرده و از این دو تا جنبة سلطه

 (.66: 6168وحدتی بیافریند )لوشر، 

و از غناة او خورشیدی شکفت/ تا/ »کند: از بنفش استفاده می «مرثیه»شاملو در 

شد/ از خورشید هزاران هزار غناة ع میطلوع نکرده/ بخُسبد/ چرا که ستارة بنفشی طال

( وی این مرثیه را در رثای کارگرِ مبارز ِشرکت نفت؛ نوروز 19: 6168)شاملو، « چُنُو

برد. شاعر غناه سروده است و بارها واژه غناه را به استعاره در این شعر به کار می یعل

خورشید او  زاست ا داند و معتقدتأثیر میخاموشی خورشید غناه را برابر راه او بی

گرانة مبارزه و تسلیم جنبه سلطهتا ستاره بنفشی طالع خواهد شد. بنفش را به کار گرفته 

 موقرانه برابر مرگ را برساند.

باران رودررو/ زن آن طرف/ در افق مهتابی ستاره» گوید:می «غزل بزرگ»در 

: همان) «کندیهای بنفش درد طلوع ممهتابی من../ و شب پرآفتاب چشمش در شعله

شاملو این بار بنفش را صفتی برای درد گرفته است. درد بنفش؛ درد مرموزی که (. 877

 امش نگاه پرنور و درخشان محبوب است.یالت

کننده رنگ بنفش از نظر بانتخا .انتخاب پنجم شاملو استبار تکرار  82بنفش با 

برد اما نظر انتقادی میلوشر از خوش سلیقه بودن، دل پذیر بودن و حساس بودن لذت 
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گیرد که اصیل و یکپارچه کند و فقط تحت تأثیر چیزهایی قرار میخود را حفظ می

 (.881: 6168باشند )لوشر، 

 «:حزن فی ضوء القمر»در . در شعر ماغوط دو مرتبه به کار رفته استبنفش 

 های زیبایشو در چشم ها الجمیلتینو فی عینی

 زنندبال میکبوتر ارغوانی بال دو ترفرف حمامتان من بنفسج

(66: 8551)ماغوط،    

 شچشمان ،ظاهرحفظ رغم که علی آورندرا به تصویر درمی زنیش، کبوتران بنف

 «:بمالیین الجدران ةغر »و در کنند نمایان می دش رااضطراب وجو

 شد در بسترم درازدر روزهایی که سپری  کنت استلقی علی مرفقی فیما مضی

 کشیدممی

 با دهان و ابرو و پوستم  أشرب بفمی و حواجبی و جلدی

نوشیدم، رنگ آبی به رنگ آبی می  أشرب ماء ازرق بلون العضالت

 ماهیاه

 به رنگ بنفش بلون البنفسج

 به رنگ خون شاهانه الملکيةبلون الدماء 

(668)همان:   

های ه در رگبنفش را برای خون به کار برده است، خون پادشاهان. خون بنفشی ک

 ظلم جریان دارد.

و به عقیدة لوشر قرار گرفتن این  است غوطما هفتم انتخاب بنفش با دو مرتبه تکرار

رنگ در جایگاه هفتم بیانگر فشارهای روحی ناشی از حساسیت سرکوفتة شخص است 

 (.881: 6168)لوشر، 
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ایقهوه .1 -3  

ست. انرژی و شور و نشاط ای این آزمون ترکیبی از زرد و قرمز تیره ارنگ قهوه

مردگی و زند در اینجا کاهش یافته و دلغیرارادی زندگی که در رنگ قرمز موج می

نیروی حیاتی  و های فاقد انگیزشده است. رنگ قهوهتسلیم به سیاهی جایگزین آن 

 (.69: همانرنگ قرمز است )

انتخاب  را درای قهوه بنابراین؛ تدر شعر شاملو و ماغوط به کار نرفته اسای قهوه

تا پس از تفسیر زوج آخر یعنی انتخاب هفتم و هشتم، نتیجه  ایمهشتم دو شاعر قرار داده

 تری از آزمون به دست آوریم.کامل

گیرد شخص نیاز به ای در وضعیت هشتم قرار میبه عقیده لوشر هنگامی که قهوه

گیری افراد عادی کناره دارد که مانند او معیارهای عالی دارند و از یمعاشرت باکسان

 (.815: همان)شود کند. این امر موجب انزوای او میمی

سیاه .8-3  

(. گاه نیز 691: 6667طور معمول د لت بر ترس مبهم، عدم و فنا دارد )عمر، سیاه به

داند که همة (. لوشر سیاه را رنگی می99: 6676کند )ظاهر، بر حکمت د لت می

نمایانگر مرز مطلقی است که فراسوی آن زندگی متوقف کند. ها را نفی میرنگ

رنگ سفید « آریِ»در مقابل « نه»شود. بیانگر فکر پوچی و نابودی است. به معنای می

 (.69: 6168است )لوشر،

معنایی نمادین دارد، چرا که هم بر خود و هم بر دایرة وسیعی « سیاه»شاملو در شعر 

توانند جانشین آن شوند؛ مانند ظلم، جهل، کند که میاز معانی ضمنی د لت می

« باغ آینه»نمادین را در  یریکارگاین به .(691: 6168استبداد، غفلت و.. )سالجقه، 

چراغی به دستم چراغی در برابرم/ من به جنگ »گوید: توان دید آنجا که شاعر میمی

کینه داشت/ من  زندگی با من«: »نگاه کن»یا در  (.199: 6168)شاملو، « رومسیاهی می
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به زندگی لبخند زدم/ خاک با من دشمن بود/ من بر خاک خفتم/ چرا که زندگی، 

شاعر سیاهی را برابر  که (865: همان« )ست/ چرا که خاک، خوب استسیاهی نی

 ست.زندگی به کار برده ا

من »کشد: گونه به تصویر میشدت اندوه خود را این «در جدال با خاموشی»شاملو 

خوردة نخستین و آخرینم/ هابیلم من/ بر سکّوی تحقیر/ شرف کیهانم من/ تازیانه بامدادِ

: همان) «کندخویش/که آتش سیاه اندوهم/ دوز  را/ از بضاعت ناچیزش شرمسار می

آن  وز  برابر سیاهیکه آتش دمانند کرده است  سیاه اندوه را به آتشیاو  (.971

 شود.شرمسار می

داند، باز به دنبال که زندگی را گود سیاه و سرد توفانی می با این حال حتی در آنجا

مرغ مسکین! زندگی زیباست/ من درین گود سیاه و سرد و توفانی »شور زندگی است: 

وجوی گوهری دارم/ تارک زیبای صب  روشن فردای خود را تا بدان نظر با جست

 (675: همان« )ت!، نازیباسگونهنیا یگوهر یگوهر بیارایم/مرغ مسکین! زندگی، ب

را « شعر ناتمام»های تازه به کار گرفته است. شاملو گاه نیز سیاه را در ترکیب

چراغِ رهگذری/ شبِ تنبل را/ از خوابِ غلیظِ سیاهش بیدار »کند: گونه آغاز میاین

خواب (. »811: همان« )دهددر چمنِ سبز/ سفر میکند/ و باران/ جوبارِ خشکیده را/ می

ترکیبی است که شاعر برای ظلمات و تاریکی شب و سنگینی عبورش « شب غلیظِ سیاه

 به کار گرفته است.

به عقیده لوشر  بار تکرار در رتبة اول قرار دارد. 66در مجموعه اشعار شاملو سیاه با 

خواهد هر چیزی که بیرون از کند، میکسی که سیاه را در وضعیت اول انتخاب می

و  67: 6168)لوشر،  نسبت به وضع موجود است را نفی کنددایره اعترا  لجوجانه او 

اش کند چرا که وی به وضعیت حاکم بر جامعه(. این امر درباره شاملو صدق می69

 اعترا  دارد.
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های زیادی، دوری از در شعر خود استفاده کرده است. او سال« سیاه»ماغوط نیز از  

دارد، در جایی با مرور خاطراتش وامیخانواده را تحمل کرده است و غم غربت او را به

 کند:کند و زندگی خود را سراسر سیاه توصیف میپدر درد دل می

 کنم پدر!زیاد شب زنده داری می فأنا أسهر کثیراً یا أبی
 خوابم..نمی ..أنا   أنام

 ام، سیاهی و بردگی و انتظار شدهزندگی  حیاتی، سواد و عبودیّة وانتظار
 ام کودکی  فولتی.. فأعطنی ط

 هایم با ی درخت آلبالوخنده و ضحکاتی القدیمة على شجرة الکرز
آویخته از داربست انگور مارا باه مان  پاپوش و صندلی المعلّق فی عریشة العنب

 بازگردان
ها ومحبااوب و شااعرهایم را بااه تااو تااا اشااک ألعطیک دموعی وحبیبتی وأشعاری

 بدهم
  سفر کنم پدر!تا  ألسافر یا أبی 

(89: 8551)ماغوط،    

اند و شده که مانند سه ضلع یک مثلث  ایه واژه؛ س«سیاهی و بردگی و انتظار»

را به بردگی و انتظار آدمی تواند شاعر را به آن دو دیگری پاس دهد. سیاهی هریک می

و سیاهی به بردگی نیز او را انتظار  آزادی، به سیاهی و انتظارِ، دهد، بردگیپاس می

مادر را مخاطب قرار داده و از او کمک  «الخوف»جایی دیگر در  گرداند.برمی

 طلبد:می
 مادر.. امی..

 برای نجاتم بشتاب اسرعی لنجدتی

 تعالی و خبئینی فی جیبک الریفی العمیق
ات پنهاان بیا و مرا در بقاة بزرگ روساتایی

 کن
 هاها و دکمهکنار نخ و سوزن مع ا بر و الخیطان و ا زرار
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 مرگ مرا از هر سو احاطه کرده فالموت یحیق بی من کل جانب
 آسمان تیره شده است السماء تظلم
 کشدو باد زوزه می و الری  تصفّر

 های سیاهو سگ و الکالب السوداء
 المارةمن حقائب  الداميةتنهش الکتب 

 
هاااای عاااابران را هاااای خاااونین کیفکتاب
 درندمی

(852: همان)   

ها در خیال خود به مادرش شاعر از ترس آنای که هایی درندهسگ، های سیاهسگ

 برد.پناه می

. لوشر معتقد است انتخاب این رنگ ماغوط استپنجم  انتخاببار تکرار  61سیاه با 

کند موانعی بر سر راه او قرار در مکان پنجم بیانگر آن است که شخص احساس می

 نماید )لوشر،هایش میپوشی موقت از برخی لذتسازش یا چشم دارد که او را وادار به

(. سیاه در همین تعداد محدود به کار رفته در شعر ماغوط، نمایانگر پوچی 611: 6168

خواهد از این معنایی که ماغوط از آن وحشت دارد و میدنیای مادی است، پوچی و بی

 وحشت به بقاة مادرش پناه ببرد.

 گ شاملو و ماغوطنتیجۀ آزمون رن. 4

ها در آزمون اصلی، آزمون دهنده بافاصله زمانی کوتاهی به مدت چند دقیقه، رنگ

ها در کند. در اینجا همان رنگهای خود انتخاب میرا بار دیگر بر حسب اولویت

های آزمون لوشر در مجموعه اشعار کارگیری رنگگیرد. ترتیب بهردیف دوم قرار می

 ست:شاملو به این صورت ا
 اهیس
(7) 

قرمز 
(1) 

سبز 
(8) 

زرد 
(2) 

بنفش 
(9) 

 یآب
(6) 

 یخاکستر
(5) 

 یاقهوه
(1) 

 اهیس
(7) 

قرمز 
(1) 

سبز 
(8) 

زرد 
(2) 

بنفش 
(9) 

 یآب
(6) 

 یخاکستر
(5) 

 یاقهوه
(1) 
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 2شوند؛ یعنی در نهایت بندی میهای دوتایی دستهصورت گروهها بهسپس رنگ

، گروه )×(با عالمت )+(، گروه دوم با عالمت اول گروه دوتایی خواهیم داشت. گروه 

شود ( مشخص می-سوم با عالمت )=( و در نهایت گروه چهارم با عالمت )

های ی به کار رفته در شعر شاملو به گروهها(. با تقسیم رنگ12-18: 6168،)لوشر

 به این چهار زوج خواهیم رسید:و قرار دادن عالمت مخصوص هر گروه،  ییدوتا

7+1+ 2×8× 6=9= 5-1- 

7+1+ 2×8× 6=9= 5-7- 

آمده، دستهای به، بر اساس زوجییها به چهار گروه دوتاپس از تقسیم رنگ

قرمز در گروه اول )تمایل( را به این معنا _لوشر زوج سیاه شود.تفسیرهایی ارائه می

کند در رنج است. در شخص از اینکه تحریکات شدید را سرکوب می»داند که: می

و صورت یک رفتار غیرارادی حالی که امکان دارد این تحریکات سرکوفته، ناگهان به

زرد در گروه دوم )وضع واقعی امور( -(. زوج سبز697: همان« )برانگیخته غلیان نماید.

کوشد تا موقعیت خود را با  ببرد. از شرایط موجود راضی نیست و عقیده می»یعنی: 

)لوشر، « د به مقداری پیشرفت نیازمند استدارد که برای حفظ عزت نفس خو

تفاوتی(: نسبتاً احساس انزوا و تنهایی آبی در گروه سوم )بی -(. زوج بنفش612همان:

 یهایبستگدهد دلکند ولی چون فرد بسیار محتاطی است به خودش اجازه نمیمی

و در  گیرد؛سرعت حالت تهاجمی میعمیق داشته باشد. فردی خودمحور است و لذا به

تمایلی( به این معناست که وضع ای( در گروه چهارم )بیقهوه -)خاکستری نهایت زوج

داد که معیارهایشان هماون  یموجود برخالف میل شخص است. نیاز به دوستی باکسان

 خود او عالی باشد اما این نیاز برآورده نشده است.
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 نتیجه آزمون ماغوط نیز از این قرار است:

 یآب

(6) 

 قرمز

(1) 

سبز 

(8) 

زرد 

(2) 

 اهیس

(7) 

 یخاکستر

(5) 

بنفش 

(9) 

ای قهوه

(1) 

 یآب

(6) 

قرمز 

(1) 

سبز 

(8) 

زرد 

(2) 

 اهیس

(7) 

 یخاکستر

(5) 

بنفش 

(9) 

ای قهوه

(1) 

 دست آمده:به و چهار زوج  

6+1+ 2×8× 7=5= 9-1- 

6+1+ 2×8× 7=5= 9-1- 

شخص »ه داند کمعنا می قرمز در گروه اول )تمایل( را به این_لوشر زوج آبی 

طالب برقراری روابط عاطفی، خشنودکننده و هماهنگ با دیگران است. آرزوی 

متقابل  پروراند که در آن محبت، فداکاری و اعتمادای را در سر میدوستی صمیمانه

زرد در گروه دوم یعنی )وضع واقعی امور( -(. زوج سبز611: همان« )وجود داشته باشد.

تفاوتی( حکایت خاکستری در گروه سوم )بی-و یکسان است. زوج سیاهبا انتخاب شامل

کند برای جلوگیری از از آن دارد که شرایط به نحوی است که شخص احساس می

 -)بنفش ( و در نهایت زوج697: همانباشد )اً ناگریز به سازش میقطع روابط، موقت

خص فهمیده و قاطع بوده و تمایلی( به این معناست که شای( در گروه چهارم )بیقهوه

دش دهد تا عقایاین صفات همراه با تمایل او به شکل دادن عقایدش، به وی امکان می

 (. 886-889: همانرا با قاطعیت بیان کند )

 نتیجه گیری 

گیرد گویای هنجارها شناسی رنگ لوشر رنگی که در انتخاب اول قرار میدر روان

و سیاه حکایت از بدبینی  است« سیاه»ب اول شاملو و ناهنجارهای ذهن شاعر است. انتخا

به زندگی دارد، اما شاعر با انتخاب قرمز در جایگاه دوم میل خویش برای  یعالقگیو ب



 8231 پاییز، 18، شمارة 32سال  پژوهی ادبی؛متن                                                                       331

 

شاملو با انتخاب زرد  .دهدنشان میاش را زندگی بهتر و اصالح وضعیت موجود جامعه

ید خود به بهبود اندوه خود از شرایط موجود و امو سبز در ردیف سوم و چهارم 

گذارد. زوج بنفش و آبی در انتخاب پنجم و ششم شاملو وضعیت را به نمایش می

دهنده احساس انزوا و تنهایی و گاه خودمحوری شاعر هستند و در نهایت انتخاب نشان

دارد که  یای حکایت از آن دارد که وی تمایل به دوستی باکسانخاکستری و قهوه

 او عالی باشد و در مقام و منزلت مشابه او قرار داشته باشند.معیارهایشان هماون خود 

در جایگاه اول نیاز خود به صل  و آرامش را اعالم « آبی»ماغوط نیز با انتخاب 

کند و با انتخاب قرمز در جایگاه دوم تمایل به زندگی آرام و در صل  با دیگران را می

سبز( با انتخاب سوم و چهارم شاملو دهد. انتخاب سوم و چهارم ماغوط )زرد و نشان می

یکسان است یعنی او نیز مانند شاملو از شرایط موجود ناراضی است و امید به بهبود 

وضعیت دارد. انتخاب سیاه و خاکستری نشان از اجبار ماغوط به سازش موقت با شرایط 

تا  دهندای در جایگاه هفتم و هشتم به وی امکان میدارد و درنهایت بنفش و قهوه

 عقایدش را با قاطعیت بیان کند. 

های به دست آمده از آزمون به این با اجرای آزمون لوشر و مشاهده تفسیر زوج

اندیش نیست و در نگاه او شور زندگی و یابیم که شاملو شاعری سیاهنتیجه دست می

رسیم زند کما اینکه درباره ماغوط به این نتیجه میامید به بهبود وضعیت حاکم موج می

با انتخاب آبی، نیاز به صل  و  اش با اندوهرغم اذعان خود به نسبت دیرینهکه شاعر علی

های تلخ خود کند. شاملو و ماغوط شعر را پناهگاهی برای تجربهآرامش را عیان می

اند تا دنیای مطلوب خود را در شعر به تصویر ها را به خدمت گرفتهو رنگ قرار داده

شود و این دو شاعر ارزشی تازه به عر شاملو و ماغوط دگرگون میبکشند. رنگ در ش

عنوان بخشند؛ معنایی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. شاملو و ماغوط هر دو بهرنگ می
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ای که مدینة فاضله یسوناقد اجتماعی در پی راهی برای بهبود اوضاع هستند. راهی به

 اند.در ذهن خود ترسیم کرده

 :نوشتیپ

البدوی »، «مهنتی سیالفرح ل»، «الجدران نییبمال ةغر »، «فی ضوء القمرحزن . »1

 «.شرق عدن غرب اهلل»و « األحمر

 یاست که با کمک ده کارت حاو ی. آزمون رورشا  یک روش فرافکن8 

کننده توضی  به آزمایش شودیخواسته م یو از آزمودن ردیگیجوهر انجام م یهالکه

آزمون، سنجش ساختار  ی. هدف کلاندازندیم ییه چیزهاها او را به یاد چدهد لکه

: 6192، یدادن است. )مراد اسخدر پ یو اریناهش یهابر شیوه دیفرد با تأک یشخصیت

69) 
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