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  ، شعر بهارکشورِ همیشه
   ۱۳۵۷تا سال  ؛کدکنیشفیعیخوانش رنگ در اشعار 

  
   شریفیسادات فرشید

  سخنکوتاه
تر کد یشعر مجموعۀ، در هفت هاحضور رنگ یاوکبا واوشد کمی جستار حاضر

 شاعرانۀرورت شعر و نگاه یر  و صیپنهان س یای، زواکدکنیشفیعیمحمدرضا 
بررسی را  عر معاصر در شعرهای پیش از انقالب ایشانستاترین شااین طبیعت

 »دوره«و چهار  »پیشادوره«، شعرِ وی را به یک ها، زبانِ رنگدر این نگاه. کند
ُ  هر دو یهاگیویژ  رددرنگ  صلاح، هادورهبازخوانی این  .کندمی تقسیم عدِ ب

ِ پیوندِ رنگ ِ شعری)  هاتصویری (نوع که ست ابافتی  اندیشگانیو با تصاویر
دار میان این عوامل با معنی پیوند ی برگواه . و نیزاندافتهیدر آن حضور  هارنگ

و  هابازتاب خواست نۀییآیکدیگر است که در کنار هم شعر شفیعی را 
 (ازجملهجهان  و دیگران و با خویش شدنی درونی او در مواجههاحساسیت

بندیِ سبکی و اهمیت این تقسیم و گویای و راهگشاییِ بود  )ایرانِ پیش از انقالب
  دهد.می را بهتر نشان هادرنگ در رنگ

  
  مقدمه

که این ارتباط و  یاوکنجکو عالقه و  هاسخن راندن در بابِ تأثر انسان از رنگ
خطاب و کتاب بشر  در ی مکرر اما هماره جذابها، از سرفصلانگیزدبرمیتأثر 

ِ آثار هنری و هنرمندان در  و البته  جذابیتمیان باشد، است و وقتی پای
خواهد بود و شاید از همین روست که (تا  صدچندانپیچیدگی و ظرافت ماجرا 

بازخوانی رنگ در  درزمینۀدهد)، تنها می آنجا که جستجویِ ناقص نگارنده نشان
 نامهپایانوبارِ پارسی، عالوه بر چهار پربرگیکی از هنرهای ایرانیان، یعنی شعر 

ُ ]۱[)چاپ هم رسیدهبه  ها(که یکی از آن در این  هم »پژوهشیعلمی« مقالۀه ، ن
ی هامستخرج از رساله مقالۀبه چاپ رسیده است (شاملِ پنج مورد  موضوع
محققین عزیز  ژۀیوتوجه  نشانۀ، همهاینمستقل) که  مقالۀو چهار  یادشده

توجه  نۀیزم بر. خاموش اما گویایِ آثار هنری است نشینانهمکشورمان به این 
ی آن عزیزان (که مشخصات هابه این اهتمام و با مطالعه و الگو گرفتن از تالش
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ی ارزشمندشان در پانوشت و مراجعِ مقاله آمده است)، نگارنده هاتمامِ نوشته
 کدکنیشفیعییِ اشعار پیش از انقالب دکتر هاخوانشِ رنگبه بر آن شد تا 
سته به یته باکن پنجبر  تأکیدمقاله،  یصلش از ورود به بخش ایبپردازد؛ اما پ

  رسد: می نظر
در ه ک( یعیهفت دفتر اول شعر شفاین پژوهش به  محدودۀمنحصرنمودنِ . ۱

ده یبه چاپ رس ای برای صداهاآیینهعنوان واحد تحت یتابکدر  ۱۳۷۶ سال
ی نیز دارد که به تفاوتِ اساستر است)، عالوه بر رعایِت اختصار، دلیلی بنیادی

ِ مذکور، گرددبرمیاین دفاتر با آثار بعدی وی   صورتبه، ترشیپ: هفت دفتر
متعلق و  شعرهایشانو هم  انددهیرسبه چاپ  یمتفاوت یهاخیو در تار  جداجدا

ن یو به همدارند  یمستقل مقدمۀگاه و هم است  یخاص یمربوط به مقاطع زمان
جستجو و دنبال  هادر آن امل و تطور شعرها راکت یخیر تار یتوان سمی لیدل
» یوهک یدوم آهو هزارۀ« دفتر  مقدمۀه در خواندن ک یژگین ویرد؛ اما اولک

ه دلم ک گونههمان«سد: ینومی یعیتر شفکه دکند آن است کمی جلب نظر
 کیکب و تفینم،دلم خواست ترتکت نیشعرها را رعا یخیب تار یخواست ترت

). پس ۹: ۱۳۷۸، کدکنیشفیعی» (م.قالب قائل نشو ازنظرشعرها  یبرا یخاص
ً توجه  بساچه ن دفتر، محقق را به یا دارتاریخ یخ شعرهایردن به تار کاصال

  به دست او ندهد؛  یر درستیند و سکفیاشتباه ب
هر  زیرمجموعۀدر سرآغاز بحث از دفاترِ  یو مقدمات یلک یر مطالبکپس از ذ. ۲

ن رنگ آن اثر به یاربردتر ک(از پر  کیر ، به ترتیبِ بسامد ههارنگ یدوره، به بررس
  ؛ میاپرداختهرنگ)  بسامدترینکم
 کیه هر ک روستازآن موردبررسی یهااز رنگ یبه گروه» فیط« واژۀاطالق  .۳

: واژگان و اندظاهرشدهمرتبط در شعرها  یرنگ واژۀحداقل با دو  هافین طیاز ا
ً رند؛ اما رنگ یگمی ف قراریط کی زیرمجموعۀه هر دو کیی هارنگ  یهمسان کامال

  ندارد؛ 
ی هادهد، نگارنده تمامیِ رنگمی نشان هاکه جدول توزیع رنگ طورهمان .۴

نموده؛ اما به دالیل متعدد  بندیدستهموجود در این هفت دفتر را استخراج و 
دنِ اثر و کارکردِ کر نرنگکم، ویژهبهحفظ انسجام و اختصار مقاله و نیز  ازجمله(

، موردبررسی هایدورهبندی) در متن مقاله و در هریک از ی اصلی در دورههاگرن
ی هاو اشاره به رنگ میاپرداختهی اصلیِ هر دوره هاتنها به واکاویِ تفصیلیِ رنگ
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ِ ما از رنگ ]۲[ایم.را به فرصتی دیگر بازگذاشته یاهیحاش یِ هادر اینجا، منظور
ً یی است که هااصلی، فام ی هر دوره هالحاظِ بسامد، در صدرِ جدول رنگ: به اوال

ً یثانگیرند؛ می قرار  گیرچشمی دیگر در هر یک از این ادوار، با اختالفی ها: رنگا
ً گیرند؛ و می قرار هاپس از این رنگ مقاله  گیرینتیجهدر متن و  کهچنان: ثالثا

در آن نشسته و ی بافتی که هاو ویژگی هاشود، کیفیِت کاربرد این رنگمی آشکار
ِ این رنگاندشدهحل  ِ  ها، سبب شده که حضور  بندیتقسیمعامل و مبنای
  ؛ شود شعری هایدوره

ً ه ک یمح دادیشدن مباحث، ترجتر قیهرچه دق یبرا :درنهایت. و ۵ ، اشارات صرفا
قرار گیرد چه اگر قرار بود، سایرِ  یریشمارش و آمارگ یم به هر رنگ، مبنایمستق

ند، پیش و ین محاسبه به شمار آیز در ایرنگی ن یهادهیاء و پدیبر اشواژگانِ دال 
نمود و می بود که ظهور گرپژوهشر یده، این ذهن و ضمیش از رنگ هر پدیب

ه خوانش رنگ در کش از آنیاست و هم بکمی لین خوانشی هم از دقت تحلیچن
می ا سببمتن ر  گرتحلیلذهن  یاوکرا به دنبال داشته باشد، وا یعیشعر شف

در دفتر  یسازد: وقتمی ارکه را بهتر آشین قضیمثال ابعاد ا کید. دقت به وش
  م یخوانمی هازمزمه

     ]۳[)۲۵» (د باشیناه خندۀ یمرا/ روشنا یآسمانِ آرزوها«
ف ما در یلکم، تینکم و جدا یاوکت را وا ین بیا یرنگ یهادهیاگر قرار باشد پد

ه شاعر کم ینکره؟ (دقت یا تیآسمان روشن است  نیست؟ ایآسمان چ واژۀبرابر 
ح ندارد) اگر روشن یآسمان، تصر  یوضع فعل یکیطالب زهره است اما به تار 

ره، سرخ یت یروشن، آب ی، آبیسترک، خاید، سربیدارد؟ سپ یاست، چه رنگ
ه کن است یاه؟ چنی، سیسترک، خایدارد؟ آب یره است، چه رنگیا...؟ و اگر تی

 یاری(و متن ما را  اندقرینهبین یه چنک یاتیدر اب هان رنگیز اا کیانتخاب هر 
  رسد.نمی به نظر یم)، علمینین موارد را برگز یاز ا یکیند تا کنمی

  
  پژوهش متنِ 

توان می ،هادر مقدمه و روشِ استخراجِ رنگ گفتهپیشبه تمام  مواردِ  توجهبا 
را (با  کدکنیشفیعی انۀگهفتمختلف در دفاتر  یهاو رنگ هافیط یلکوضع 

ر نشان ی) در جدول ز گونگونه یهادال بر رنگ یرار واژگانکبار ت ۱۳۰مجموع 
  داد: 
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  گانهدر دفاترِ هفت هاجدولِ توزیع رنگ
نام دفتر/ 

  رنگ
آبی 

  (طیف)
خاکستری 

  (طیف)
زرد 

  (طیف)
سبز 

  (طیف)
  سپید

  (طیف)
سرخ 

  (طیف)
 بندیجمع  صورتی  کبود  یاقهوه  سیاه

  ترهر دف

یک. 
  هازمزمه

بار تکرارِ  ۶  ۰  ۰  ۰  ۱  ۰  ۰  ۲+۰  ۳+۰  ۰  ۰
گروه  ۳

 ۳رنگ با 
  واژه

دو. 
  شبخوانی

بار  ۲۴  ۰  ۳  ۰  ۳  ۰  ۳+۰  ۹+۰  ۳+۰  ۱+۰  ۱+۱
 ِ  ۷تکرار

گروه رنگ 
  واژه ۸با 

از سه. 
  زبان برگ

بار  ۱۵  ۰  ۱  ۱  ۱  ۲+۰  ۰  ۷+۰  ۰  ۱+۱  ۱+ ۰
 ِ  ۷تکرار

گروه رنگ 
  واژه ۸با 

در چهار. 
  باغهاکوچه

بار  ۲۵  ۰  ۰  ۰  ۱  ۱۰+۱  ۱+۰  ۹+۰  ۱+۱  ۰  ۱+ ۰
 ِ  ۶تکرار

گروه رنگ 
  واژه ۸با 

مثل پنج. 
  ...درخت

بار  ۱۴  ۰  ۱  ۰  ۰  ۱+۰  ۱+۰  ۷+۰  ۰  ۰  ۴+۰
 ِ  ۵تکرار

گروه رنگ 
  واژه ۵با 

از شش. 
  ... بودن و

بار  ۲۰  ۰  ۴  ۰  ۱  ۴+۲  ۱+۰  ۵+۰  ۰  ۰  ۱+۲
 ِ  ۶تکرار

گروه رنگ 
  واژه ۸با 

هفت. 
بوی 
  ...جوی

بار   ۲۶  ۱  ۰  ۰  ۱  ۹+۱  ۲+ ۱  ۶+۱  ۰  ۲+۰  *۱+۱
 ِ  ۷تکرار

گروه رنگ 
  واژه ۱۱با 

  جمع
  و درصد

۷+۵=۱۳ 
)۹٫۲%(  

۴+۱=۵  
)۳٫۸%(  

۸+۱=۹  
)۶٫۹%(  

۴۵+۱ =
۴۶  

)۳۵٫۳%(  

۷+۲=۹  
)۶٫۹%(  

۲۶ +۴ =
۳۰  

)۲۳%(  

۸  
)۶٫۱%(  

۱  
)۷%(  

۹  
)۶٫۹%(  

۱  
)۷%(  

بار  ۱۳۰
ذکر 

مستقیمِ 
 ۷رنگ در 

  دفتر
سه رنگ:   مالحظات

عدد 
راست: 

آبی و 
چپ: 

نیلی و 
عدد 

ستاره 
دار: 

  الجوردی

دو رنگ: عدد 
راست: سربی 
و  چپ: 

 نکتۀ( یانقره
مهم: نبودِ 

 واژۀ
  خاکستری)

دو رنگ: 
عدد 

راست: 
زرد و  

چپ: 
  گوگردی

دو رنگ: 
عدد 

راست: 
سبز و  

چپ: 
  زیتونی

دو رنگ: 
عدد 

راست: 
سپید و  

چپ: 
  شیری

دو رنگ: 
عدد 

راست: 
سرخ و  

چپ: 
 ارغوانی
(نکته: 

نبودِ 
  قرمز)

انحصا
ر در 

 واژۀ
  سیاه

تأثیر ویژه 
در 

  فضاسازی
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  رنگمقدماتی): آغازِ کم دورۀپیشادوره ( صفر.
یابد. دفتری می نمود) ۱۳۴۴(چاپ نخست: مشهد،  هااین مرحله در دفتر زمزمه

  . یهند کیی به طرز قدما و با تأثر ویژه از سبهاکه فقط شامل غزل است: غزل
ج  قدما یاربرد رنگ با نگاه راکامل ک، انطباق های این دفترباب رنگ مهم در نکتۀ

و مثالً اهمیت کاربردهای شه ی) و اندیاشهیکلهات یر (تشبیدر هر دو بعد تصو
 ِ  گذشتۀ(شعر و فرهنگ » یفرهنگ پشتوانۀ«ث اتصال با یاز ح سبزو  زردکم

  .اندتیاهمار حائز ی) بسیفارس
  : یبا شعر مولو وندیپ. ۱
  )۸۱» (منتهاستبیو ک باغ سبزِ عشق«دهد/  یکاز تو تر نیر یش یاوهیم
  زمرد و اژدها: دربارۀمردم  عامۀ اعتقادات. ۲
  )۹۱ن اژدهاست (یدافعِ ا زمرّدان کگفتارِ سبز/ ن دوزخ از ین خموش اک
  

  پیدایش/ آغازِ سبک): روییدنِ سبز دورۀ( نخست دورۀیک. 
این دفتر، گرچه در سالی واحد با )، ۱۳۴۴(چاپ نخست: مشهد،  شبخوانی
تاریخ شعرها و هم از حیثِ  ازلحاظهم  ؛ اماشودمی پیشین منتشر مجموعۀ

دومین دفتر شعر ، ای برای صداهاآیینه مجموعۀترتیب قرار گرفتن در 
از  و رنگین شعر او نیز هست دورۀنخستین  دربردارندۀکه است  کدکنیشفیعی

ً ر بسیاری جهات با دفت ِ شاعر بر  سویکقبل متفاوت است: از  کامال تمرکز
دهد (و توجهِ گسترده می گراییطبیعتمعشوق جایِ خود را به طبیعت ستایی و 

آغازد چنان در تمام شعرها و دفاتر بعدی می و عمیق به طبیعت که از این دفتر
؛ از شود)می شعر او تبدیل ژۀیوگردد که به یکی از خصایص اصلی و می جاری

ضمن حفظِ پیوند خود با شعر و هم شویم که می دیگر سو، ما با شاعری مواجه
سبک  تصویرپردازی وۀیشخود را از مضامین و  بستگیدلفضایِ طرزِ خراسانی، 

ِ بلندی به سمت بوطیقای نیمایی هم گسلد و می هندی که این  داردبرمیگام
می »چند اقلیمی«وی شاعری توجه به فضای جدید در عینِ پیوند با گذشته از 

را ارا کمتر آشک یهم نمود هااربرد رنگکف یکوکم، درنگ در عالوهبهسازد. 
گذارد و با در می شیقبل را به نما مجموعۀن دفتر با ین ایادیتفاوت بن دربارۀ

 یعیمجزا در شعر شف یادورهست اگر آن را یگزافه ن ،همهایننظر گرفتن 
  م.یبدان
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 م وک، حضور )ییستاعتیآن: طب یاز نمودها یکی(و  گراییطبیعت جیاز نتا یکی
حاضر  یه به بررسکاوست و تا آنجا  یش پر بسامد سبز در تمام دفاتر شعریب

ش یاست (با ب موردبررسیفام هفت دفتر ترین ین رنگ اصلیشود، امی مربوط
سامدی سه بسامد). از دیگر سو، در این دفتر، سبز با اختالفِ زیاد (ب %۳۵از 

(که بدونِ هم سبز  یدوم)، بر صدر نشسته است و نمودها ردۀی هابرابرِ رنگ
  .شود)می نشین، تنها رنِگ اصلیِ این دفتر محسوب

می ند با او سخنیبمی خود ۀیهمساو  کیعت را دوست نزدیه طبکشاعر ما 
 ند و زبان به اعتراضکان ین بهانه وضع نامطلوب موجود را بید تا بدیگو

  د: یبگشا
  آیدم به گوشمی ی دور/ موج صدای پای توهاهان ای بهار خسته که از راه

  ستمگر این شامگاه سرد پنجۀشوی/ در می ... اینجا میا... میا... تو هم افسرده
  ! یشومی ریشبگ نغمۀه از سرِ هر شاخسارِ سبز/ مسِت سرود و ک... آنجا برو 

 شوی!می !/ اینجا میا که بسته به زنجیربرگرد ای مسافر از این راه پر خطر
  ). ۹۵(سبز، 

ِ کاست ( »شبخوانی«ن امر در خودِ شعرِ یو البته اوج ا  ه نامش را هم به دفتر
عالوه بر اشاره به رسم مردمان در  شبخوانیه کم ینکحاضر داده است): دقت 

دار یود بابد و نشانه و نمیمی نینماد جنبۀنجا ی) در ایفرهنگ جنبۀماه رمضان (
و سپس به پاخاستن  یو اجتماع یاسیآگاه شدن از خفقان س یمردم (برا یساز

  شود: می بر ضد آن)
خون/ هر خار، زبانِ  یهاسبز، برگ ساقۀگل برآورده ست/ از  یهر شاخه به جا

کفرِ صحرایی ست/ کز خشم سویِ تو آمده بیرون.../ .../ زین گونه، غریب رهرو 
ِ هیچ پنداری/  اکنون. «خواند:/ می شهر شبخوان/ در برج ملول که به باغ

روید/ پیغمبرکِ سپیده نمی ی سپید و روشنِ ایمان/ با شرم و شمیمِ خودهاگل
  )۱۴۰( »گوید؟می نور خود چه ۀیآکاذب/ از 

  
  گسترش و اوج): بالیدنِ سرخ  دورۀ( دوم دورۀدو. 

 ِ وچه کدر و ) ۱۳۴۷ن، (چاپ نخست: تهرا از زبان برگاین دوره از دو دفتر
نام دفتر  تشکیل شده است. )۱۳۵۰(چاپ نخست: تهران،  های نشابورباغ
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، پر یعالوه بر حضور مولوگرفته شده است و دقت  مثنویِ معنوینخست، از 
  دهد:می نشان نیزرا  گراییطبیعتشدن عنصر تر رنگ

  دان کازخا اندکردهبر  هادست/ انیکن درختانند هم چون خایا
  ند رازیگومی شیر خوی/ از ضمزبان سبز و با دست درازبا 

حضور را دارد و ترین مرتبه تکرار) همچنان پر رنگ ۱۶رنگ سبز (با ، در این کتاب
ِ پر بسامدِ می سرخ، رنِگ جدیدی است که به فضا اضافه شود تا با حضور

  را رقم زند. یاتازه دورۀمرتبه)،  ۱۳خویش (
شاعر  گراییطبیعتت یامل و تثبکر تیس یحاضر به نوعدفتر  از زبان برگدفترِ 

در چارراه رنگ «در شعر  وجهن یر بهتبه تکاملی  سیرن یا .شودمی محسوب
. )»سبز است هان رنگیبهتر «وار عیرار ترجکت با یشعرشود (می دیده» هایباز

 ییبایو پناه بردن به ز  ینیماش یخود از زندگ یخستگ در این مجموعه، شاعر
 ِ آیم/ می وقتی که من سوی توه من ک یند: وقتکمی ریتصو نیعت را چنیطب مام

ِ صبر/ هااز ارتفاعِ لحظه ِ تلخ و تار ی هاپیچ و خم در. یِ شوق/ یا ژرفنای
غمبرِ یسبز است/ .../ پ هانِ رنگیباتر یی/ غرقِ ازدحامِ آهن و پوالد/ ز هاخیابان

نیز برای دیدن () ۱۷۵دار (ید و طالعِ بو الهامِ سعادت بار/ بخِت بلن یدار با وحید
  )۲۱۴ نک:عت سبز یش طبیگر ستاینمود د

از تر واضح یلکبه ش ،ه شعرکاربرد رنگ سبز، آنجاست ک نکتۀترین اما مهم
دم یشنمی من :خوردمی رهگ یعت و سبزیه با طبیمرث کیش و در قالب یدفتر پ

سرودش را/ در آب جویبار/ ن زبانِ سبز/ در خوابِ نیم شب که یاز لبِ برگ/ ا
در خویش  خجستۀبدین گونه شسته بود:/ در سوگت ای درخت تناور/ ای آیِت 

  )۱۸۴زیستن!/ ما را/ حتی امان گریه ندادند!  (
رد معترض و کار کشاعر به  یهاپرتاب جهان رنگ یوکن شعر، سیقت ایدر حق

اول  تبۀمر سبز را در  یه سرخ جاکاست: آنجا  یانقالب دفتر بعد یاسیس
  رد.یگمی بسامد

در صدر سبز جایِ خود را  واژۀبرای اولین بار،  های نشابورباغدر کوچهدر دفترِ 
؛ اما گذشته از این تغییرِ معنی دار، فضایِ به سرخ سپرده است هاجدول رنگ

دو  ،ن دفتریا ت هر دو فامِ اصلیِ یشود وضعمی کلیّ حاکم بر این دفتر سبب
  رجسته داشته باشد:مشابهِت ویژه و ب
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   یفرهنگ پشتوانۀبا  هافِت کاربردِ رنگم باکسته و محیشا وندِ یپالف. 
بهارِ عشقِ ن سوی پاییز:/ نه چندان دور، / همین نزدیک./ آدر آن سوی بهار و  - 

  )۲۴۶( ن و عقلِ سبزیسرخ است ا
گر تو یدشد پدیدار/ می پار و پیرار/ از دور کوچۀیی که دیدار/ در هادر لحظه - 

 خندۀزد که/ آنک/ آن نمی / قلبتیشته بودکنه را ی/ وان شورِ پار سبز شعلۀآن 
  )۲۵۹ی نهانک. (هاآشکارا/ وان گریه

ِ پیوند این نمونهمی مالحظه که گونههمان  پشتوانۀبا  هاشود، ویژگیِ مهم
 هراین پشتوانه است (به دیگر سخن،  یعرفان. محوریِّت جانبِ دینیفرهنگی، 

و موردیِ بافت شعر  رنگکمپیوندهایِ رویم، می چه از دفتر نخست به جلو پیش
. ، توجه شاعر به قرآنِ کریم عالوهبهمیق شده است و عتثبیت و ت با ادب عرفانی

به این پشتوانه افزوده شده  زین. طور شعلۀاینجا، ماجرای حضرت موسی و  در
  .)است

 نزدیک به تمامیِ در ند الیگی آن است که در اینجا مراد ما از چ: ب. چندالیگی
ِ  ازمندیه نکد نرومی ارکبه  یدر بافت ها، رنگموارد خوانش  یا دست کم مستعد
 شود که در یابیممی برای ما آشکارتر . این نکته زمانیست) اا دو پهلویو (ن ینماد

ِ مذکور در  نمونۀهر دو  ا به که ذهن ر  اندگرفتهدر شعرهایی قرار  ،پیشین تیتر
ی زیر هاکه در مثال یایژگیودهد. می سمِت خوانشی سیاسی اجتماعی سوق

ِ نیز به خوبی    مشاهده است: درخور
 واژۀصد شد،/ می غرقه هاه آن زورقِ برگ / (برگِ گلِ سرخ) / در آبک یوقت - 

  )۲۶۱( جوشید و شعری نگفتی/ منقلب بر لبانت
زمان را / با سبز و زردشان / از آبِ  رۀیزنجز/ ییبهار و دو پا کیه کبا این   - 

خون بود و خاکِ گرم / در آب رودخانه همه سال/ دیدیمرودخانه گذر دادند،/ 
  )۳۸۲و۲۸۲( رفتمی که

در غارتِ نه و طراوتِ هر باغ و بوته را/ یدزدان رستگاری/ پاییزهای روح/ سبز   - 
  )۱۹۲( برندمی کپا/  خود شبانۀ

  از زبان برگسرخ در دفترِ 
یکی  و این، پویایی و حرکت است ۀیروح ندۀینما ،سرخ، کدکنیشفیعیدر اشعارِ 

به این فام تر ی است که در روان شناسانِ رنگ نیز در نگاهی کالنیهاداللتاز 
بیانگر نیروی حیاتی... و به معنای آرزو و اَشکال میل و قرمز : «انددادهنسبت 
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نتایج دست یافت، و به پیروزی رسید؛  کند تا بهمی باشد.. وادارمی اشتیاق
 نشانگرِ میلِ شدید برای چیزهایی است که سختیِ زندگی و کمال تجربه را ابراز

اراده برای پیروزی و اشکالی از نیروی دارد... به عنوان نیروی محرک، می
برای فعالیت... کوشش...  یازهیانگود. شمی تحول انقالبی محسوبزندگی... تا 

برای اقدام به کارهای مهم است. رنگ قرمز رویارویی با اراده یا متهور و نیرویِ 
مهم در اینجاست که  نکتۀ) البته ۸۴و۸۳ :۱۳۷۱لوشر، » (کند...می قدرت را بیان

 اینو  ؛زدیخمی عت بریبطاز دل نخست این دوره، دفتر  ر سرخ فام، دریاین س
(البته با زبانی و امید  یگشادمان ینوعی واضحی از نوعی هارگه غلبۀ، امر

رنگ ات و نشاط یح یرویوجه ن ندۀینما(را به همراه دارد نمادین و استعاری) 
وجه این نمادها و استعاراتِ سرخ،  ست کههاباغدر کوچه؛ اما در دفتر )سرخ

الب به کاربردِ غرا عترض عمل گرای انقالبی و م ۀیروح یعنیرنگ، ن ایمتفاوت 
  از: اندعبارت از زبان برگی کاربرد سرخ در دفتر هانه. نموکندمی تبدیل

تو درخِت روشنایی، گلِ مهر برگ و بارت/ .../ چو نگاه روشنت هست چه غم  - 
ستاره برگ ناهید/  بهرا/ به سحرگهان نشویند به روشنان باران/  هاکه برگ

سرخِ آالله نوشتم این غزل را/ که بر این رواق خاموش/ به یادگار ماند/ ز زبانِ 
وهِ جاودانه! که اگر جهان بر آب است/ ترنمِ تو بادا و / شکن ترانه:/ یدم ایشن

)۱۷۹ .۱۸۱(  
ی ره کهکشان را/ بر سرِ رهگذارت فشاند/ هاآسمان را بگویم که امشب/ یاس - 
در  تا. / ین سحرگاهِ هستیباغِ سرخِ شفق،/ در نخستتر سبد الله / از تازه کی

  )۲۱۴. ۲۱۳/ در کنارت نشانَد (. باشیاین راه تنها ن
  

  های نشابورباغدر کوچهسرخ در دفتر 
کم نظیر  غلبۀ، هاباغدر کوچه یهاخوانش رنگیِ کمّ  دۀیپدته و کنترین مهم

بار  ۱بار سرخ و  ۱۰ف (شامل ین طیگان اواژ رار کازده بار تی: است بزسرخ بر س
ِ کیفیِ )یارغوان دعوت به تغییر و  ۀیروح غلبۀ( گفتهپیش. از دیگر سو، تغییر

داشته باشد که » آینده«شود داللِت این رنگ، یا نگاهی به می انقالب) سبب
  گذارد:می عملکردی انقالبی) را به نمایش ۀیسابهبودِ اوضاع (در 

در آن سوی بهار و ان سوی پاییز:/ نه چندان دور، / همین نزدیک./ بهارِ عشقِ   - 
  )۲۴۶و عقلِ سبز ( نیسرخ است ا
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شه/ از آبِ رودخانه یوقتی که فصل پنجم این سال/ آغاز شد/ و روح سرخ ب  - 
  )۲۴۸/ خواهد بود (هاباغکوچه زمزمۀرد/.../ عشق من و تو/ کگذر 

شهادت (و و م ایثار یهاپیوندی ویژه با مف )»حال«و (» گذشته«و یا در نگرش به 
  یابد: می )ینِ ایثارگران و مبارزاننمود آن، یعنی ستایشِ نمادترین مهم

انِ مرگ و شفق،/ ی،/ ماشنهیآخونِ شما/ در  بوتۀه ُسرخ کده دما/ یخوشا سپ  - 
  )۳۰۰د/ چنان تجلی کرد (یتا صنوبر و خورش

  این امر، ستایشِ شاعر از حالج باشد: نمونۀشاید بهترین  اما
ِ سرخِ  در آینه، دوباره، نمایان شد/ با ابر گیسوانش در باد/ انا «باز آن سرود

  )۲۷۵وردِ زبانِ اوست (» / الحق
شاعر  هنرمندانۀ تأکید که را فراموش کرد مهم و کلیدی نکتۀاین و البته نباید 

ای جز دعوت به مبارزه و عمل این آینده است که نتیجه بابر پیوند آن گذشته 
کنشی خموشی و بی به این ترتیب، شاعرِ دعوت گرِ ما، هم در زمانِ حال ندارد. 

سالی، چه دشوار  :گیردمی گذشته و حالِ خود و همانندانش را به باد نقد
دی و یگلِ سرخ پرپر شد از باد،/ د یسالی/ بر تو گذشت و تو خاموش/ .../ وقت

  )۲۵۸و  ۲۵۶. (یخامُش نشست
نیز و  ، تأثیر طوالنی مدت ایثار،ی گوناگون، تکرار شدن تاریخهاو هم با شیوه

به کلماتِ دالِ بر حاالت شود. به عنوان مثال، می آورتداوم مبارزه را یاد لزوم
  از شعر حالج دقت فرمایید:زیر ی هاآواز در پاره واژۀتداوم و تکرار و نیز تکثیرِ 

ِ سرخِ  بازنمایان شد/ با ابر گیسوانش در باد/  دوباره،در آینه،  انا «آن سرود
ِ زبانِ اوست» / الحق ِ عشق چه خواندی؟/ تو در ورد ست/ هاکه سال/ . نماز

ِ دار رفتی و این شحنه در  کنند/.../می / پرهیزهنوز اتمردهی پیر/ از هاباالی
/ بازسرخِ تو را /  یآوازها،/ مستانِ نیمه شب به ترنم،/ های نشابورباغکوچه

ِ زبان / نامتردندکزمزمه وار عیترج جز این  )۲۷۷ تا ۲۷۵(ست هاهنوز ورد
ه، دو شعر معروفِ دیگر نیز هست که مبارزان با طاغوتِ ستم شاهی، آن را نمون

  :اندافتهیسیاسی و اجتماعی  مبارزۀترجیع دعوتِ خویش و هم نوعان به 
همه بیدار و بارور گردند/  هابخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب، / که باغ - 

خونین دوباره برگردند/  انۀیآشبخوان، دوباره بخوان، تا کبوتران سپید / به 
 هابخوان به نام گل سرخ، در رواق سکوت/ که موج و اوج طنینش ز دشت

ر نسیمش به هر کرانه اگذرد؛ / پیام روشن باران، / زبام نیلی شب، / که رهگذ
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برد. / ز خشک سال چه ترسی! / ـ که سد بسی بستند: / نه در برابر آب، / که 
و در برابر شور / ... هزار آینه جاری ست. / هزار  در برابر نور / و در برابر آواز

تپد با شوق./ زمین تهی ست ز رندان،/ می آینه اینک، به همسرایی قلب تو
نغمه را دوباره بخوانی. / بخوان به نام گل ترین همین تویی تنها که عاشقانه
» حدیث عشق بیان کن، بدان زبان که تو دانی«سرخ، و عاشقانه بخوان: / 

  )۲۴۱ تا ۲۳۹(
شست از می /. در خشم ابری شبانه. ای شاعر روستایی/ که رگبار آوازهایت/   - 

ِ گلِ سرخ را باز/ ت چهرۀ رار کن، باز تکرار کشب/ خوابِ در و دار و دیوار/ نام
)۲۶۲(  

 اندتوانسته) نخستمثالِ  ویژهبه( شفیعیی خالقیِت هااین نمونه و از همین رو،
ِ ، مصداقِ این مهم» نقش تاریخیِ «ک با بر عهده گرفتنِ ی او شوند:  محققانۀ رأی

نده، در گرو دو جاودانگیِ یک اثر، یا دسِت کم مطرح بودنِ آن، برای اکنون و آی«
  )۶۹: ۱۳۷۶، کدکنیشفیعی» (چیز است: نقش تاریخی و خالقیت فردی.

  
  مشِ آبیاتثبیت): فترت و آر  دورۀ( سوم دورۀسه. 

 دیده) ۱۳۵۶(چاپ نخست: تهران،  مثل درخت، در شب باراناین دوره در دفترِ 
پس از سه  هکدهد می گرتحلیلن اجازه را به یا شیهادرنگ در رنگشود و می

آرامش فترت و  دورۀان یم مکدست  ای. از دوره کنی، ایعینخست شعر شف دورۀ
ه یحاش ن دوره (به جز تداوم حضور مقتدر سبز)، بهیا عمدۀ یژگیو .سخن براند

است و با توجه  یو در عوض بر آمدن رنگ آب موقتی و گذرایِ رنگ سرخ،رفتن 
در  یه به لحاظ روان شناختک(یا دسِت کم انفعال) ت آرامش ین خاصیبه هم

روان  . مطابقدیا فترت نامیآرامش  دورۀتوان می ن دوره راین رنگ هست، ایا
آرامش کامل است و بیانگر ) نشان دهنده یاسرمهآبی تیره ( نیزرنگ شناسی 

 تعبیر» آبی به معنای وفاداری«تعلق است و لوشر آن را  یکپارچگی و احساس
عمیق آرامشی، همدلی در تجربه زیباشناسی و  کند، و آن را بیانگر احساسمی

 شیلینگ آبی را سمبل آرامش، عالوهبهکند. می آگاهی اندیشمندانه تفسیر
کند. آبی تیره یا می شیرین توصیف و طعم آن را داندمی ظاهری و تالطم باطنی

نماد حساسیت و احساس است.  محیط برای تفکر است وترین نیلی مناسب
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روابط فرد با  انتخاب اول نشان از محیطی است که به عنوانآبی تیره  گزینش
  )۷۹تا۷۵ :۱۳۷۱لوشر،  نک:سایرین راحت و آسوده و به دور از ستیز است. (

اربرد کن دفتر، یآرامش/ فترت در ا کنندۀ دییتأ یهاو نشانه هانهین قر یاز بهتر 
گر یدن است. به یشیپ دورۀبا متفاوت  یبافترنگ سبز در  یهااغلب نمونه

ار رفته بودند که/ دو پهلو به یدو ال یسبز در اشعار یهانمونه ثرک، اگر اسخن
ن بود، در کم ممک ا دستی الزم. هااز آن یاجتماع. یاسیس یریتفس ارائۀه ک

 ِ : با بتنی استعت میز طبیش آمیف ستایتوص را بیاربردها کن ی، احاضر دفتر
ست/ گوش سرشارِ نمازِ  یابد ییاج،/ در باغ،/ خداکسبز/  بالندۀن قامِت یچن

  )۳۵۱باران (
 همت یبا و ستودنیت ز یعین طبیخود از مواجهه با ا یرانیف حال و حیا به توصی

  :گماردمی
م از ینس یهاجازِ قطره بر لبِ برگ/ و بالیبالغِت سبز/ (حضورِ روشنِ ان یر د - 

  )۳۳۹و۳۳۸( آهرسم از ر می )/ سبوی خاطره لبریزترباراننثارِ 
  شد نگه راکمی جنون ین/ آن سویدبُن بینو برگِ ب یآن سبز - 
  )۳۵۷گرفته ره را ( هاگل ییبای/ ز کین راه بگذرم، لیاز  خواهمیم
را به ذهن آورد،  یاسیس یه مبارزکش از آنیه بکد یگومی سخن یطبا با مخایو 

زبانِ آفتابِ یتو / م یهاشناسمت/ چشممی :است یمعنو یفرد کنندۀ یتداع
ی تو/ های ماست/ ... دستهای تو/ کلید قفلهاست/ .../ واژههاصبحِ سبزِ باغ

  )۳۳۵و۳۳۴پلی به رویت خداست (
ه کم ینکه دقت کشود میتر ما روشن یبرا یوقت رهدون دو ی، تفاوت اعالوهبه

آن ؛ است» یموشاخ«و » انتظار«در حالت  ،عتیشاعر با طب یهم ذات پندار
ً ه ک یحالت یهم انتظار برا می گرچه(ست ین یاجتماع یاسیر سییتغ کی لزوما
  :)دبرگرد یدور به آزاد یتواند در داللت

ن ترانه را / یار/ سرتاپا/ تا سبزتر همرنگ درخت/ در هجوم دی/ خاموشم و / انتظ
  )۳۳۳م (یتو بِسرا بوسۀچهچهِ در فردا / 

ه رنگ کافت یتوان می را شعر یک، تنها اخیر نمونۀب، به جز ین ترتیو به ا   
  : داشته باشد یاجتماع . یاسیسداللتی تواند می افت آنب سبز در
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ِ آن حقیپ م/ین نسین ابر،/ ایه اکنند کنمی / باورهاا درختیگو قِت سبز یغام
ه خواست/ ک یالحظه/ هر یسکست / تا هر ین یسبز جامۀبهار  یآر» / «است.

  )۳۴۹. ۳۴۸» (ند.کفیبه دوشش ب
نگاه شاعر به  دوبارۀعطف  بیینِ ت یدر راستاو  گفتهپیشدر تکمیل مباحث 

ً ه ک یلکرون (آن هم به شیب ینیط عیمح ود باید اشاره نمست)، ین نینماد لزوما
ً یدق یرنگ آبکه در این دفتر،   یه در بافتکشود می یو امور هادهیصفت پد قا

   :اندرفتهار کن به یر نمادیغ
ه در آن ک یالحظه/ .../ شناور یابرها لحظۀصبحِ اسفند/   یآب لحظۀ  - 

روشن و نغزِ  لحظۀدار/ یباغِ ب یآب لحظۀد/ یت / جذبه را تا صنوبر رسانیهاخنده
  )۳۳۱و۳۳۰دار(ید
  )۳۵۳( یجو یآب در جار ی/ آبهاخته با خزهیدرهم آم  - 
می یوقت یشاعر حتبدانیم ه کشود میتر ما روشن یبرا یعمق مطلب وقت 

می را در نظر یآب یالحظهوند بزند، یدرون خود پ وجود وه را ب طبیعتخواهد 
  :ندکمی مین ترسیچن ی مناجات گونه به همین ناممتن شعر درآورد و آن را 

ِ بلند، آن  گل/ به  گونۀباران،/ مرا به  گونۀدار/ مرا به یب دۀیسپدر آن بهار
  )۳۴۰بسپار ( یآن شط روشن موجوارۀ

  
  فرجام): بازگشِت صدایِ سرخ دورۀچهارم (  دورۀچهار. 

  هاو تفاوت هاسرخ، شباهت دورۀدر آمد: دو 
هر  (چاپ نخستِ  »جوی مولیانبوی «و  از بودن و سرودندو دفتر از وره داین 

 ی مربوطهاپدیدهترین . یکی از جالبتشکیل شده است )۱۳۵۶: تهران، دو اثر
ی هادوّم است. به دیگر سخن، ویژگی دورۀبه این دوره، تقارنِ دو وجهیِ آن با 

ِ سوم و چهارم  در «و » از زبان برگ(«این دو دفتر، از دو حیث با دفاتر
ً ؛ چون اندهنیقر  )...»هاباغکوچه از دو دفتر تشکیل  هادوره: هر یک از این اوال
ً یثان؛ اندشده متفاوت (در قالبِ یک  یامرحله: پیش از هر یک از این ادوار، ا

گرچه  متقارن آن است که دورۀتفاوتِ این دو ترین آید. اما مهممی دفتر) به دید
کاربردِ  تفاوتِ ترین مهم ؛ امااندیاصلیِ های سبز و سرخ، رنگهادر هر دو، فام

ِ سویکاین دو رنگ در آنجاست که از  چهارم،  دورۀ، در هیچ یک از دو دفتر
اخیر،  دورۀگردد؛ و از سوی دیگر، در هر دو دفترِ نمی بسامدِ سبز بر سرخ غالب
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انقالبی و تغییر طلبِ رنِگ سرخ است؛ نه بخشِ امیدوارِ  ۀیروو یه حبا رو غلبۀ
ِ  آن. ریِ غریزیِ حیاتیِ معطوف به انژ  دورۀو باید گفت که از این حیث، دفاتر

 دورۀبازگشِت رنِگ سرخ، به جایگاهِ کمّی و کیفی بخشِ دوم از نمودارِ چهارم، 
و تر کامل شکلِ آن هم به  ؛دنشومی مجسوب...») هاباغدر کوچه« دفترِ (دوم، 

  .تررنگپر 
  

  »از بودن و سرودن«سرخ در دفترِ 
سرخ در صفحات  واژۀیِ هابندیدستهو نیز  گفتهپیشیت به مطالبِ با عنا

  برشمرد:توان چنین می سرخ در این دفتر را واژۀنمودهایِ ترین پیشین، مهم
  مبارزهدر بافت الف. 

خبر رسید.../ صفای وقِت تو باد ای قلندرِ تجرید/ سالم ای تو گذرگاهِ خون و  - 
اما نه،/ تهنیت./آری./ .../ بزرگوارا!/ اینک بهارِ  / .../ سالم و تسلیت./هاصاعقه

جان و جماد/ شقایقانِ پریشیده در سمومِ تو را/ هزار باغ و/ هزاران هزار ریشه 
ارد ستردش از آفاق / یه روزگار نک/  یان رویبرومندِ سرخِ رو یهاشهیکند/ چه ب

ند کشه یتشه،/ ین سرخ بیدرودنِ ا یاگرچه طوفان/ صدها هزار صاعقه را/ پ
)۴۱۷(  
ِ من!/ یارانِ من!/ از خاک و خاره، خونِ شما را/ حتی/ اآه ای شق -  یقانِ بهار

شود؛/ آن می اش بیشطوفانِ نوح نیز نیارد سترد،/ زانک/ هر لحظه گسترانگی
 شیاز پتر ه باران،/ هرچند تندتر/ رخسارِ ارغوان/شاداب و / سرخ گونهک یاگونه
  )۴۳۱شود (می
  (به سکون و سکوت)اعتراض  بافت در. ب
ی مستی/ مستی و راستی/ که شورشِ شهامِت آن آبِ آتشین/ .../ هاجز لحظه«

می نهیست / ُسر خ یاهیهرچه گ ی/ تا انتهارگانتان یم و/ مرجانیدر جنگلِ مال
بن بستی را/ حتّی/ با شیونی شبانه (به  کوچۀدواند/.../ هرگز/ برگ سکوت 

  )۴۰۴» (؟دیابستههشیاری)/ شیرازه 
  است)  یه ستودنک یوند با قهرمانی. نقش فضاساز (در پپ

ابریشم شفق/  رشتۀآید/ از نورتابِ می ی صبح/ آن شهسوارِ رندان،/هادر کوچه
  )۳۹۶د از شمال (یپومی د از جنوب/یآمی ،/یینده ُسرخ گونه رداکاف
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به دوشِ کشیدنِ  دفتر،اصلیِ رنگ سبز در این  فۀیوظ از بودن و سرودندر دفترِ 
شاعری کم و بیش خسته (امید و میل به پویاییِ) حّس درونی بارِ بیانِ بخشی از 

  یابد: می زیر نمود ازجمله در شعراست که در اما انقالبی 
تو  دۀیدنه سویِ دور دست/ گفت:/ قدّ کوته تو راه  یااشارهآن صنوبرِ بلند/ با 

گذار و/ در نگر/ رودِ آفتاب  یاوهیگر بر بست/ گامی از درون سرد خود برآی/ پای 
ِ ناگزیر/ آنک آن هجومِ سبزِ مرز  و آب در شتاب/ کاروانِ درد و سرد/ در گریز

/ که پیش چشم من/ بهارِ یاکرانه؟/ در امستادهیاناپذیر/.../ در کجایِ فصل 
  )۴۲۰و۴۱۹ی سبز و/ سیره و سرود/ در نگاهِ تو کبود و دود (هاشعله
گام به طبیعِت محبوب  کیشود، در این شعر، شاعر می که مالحظه گونههمان

خویش ژرف ساخِت  در ،باطخشده و این تر کیو هماره ستودنیِ خویش نزد
و هم به پردازد (که این بار معلم شاعر شده است) می هم به ستایش از طبیعت

   ارد.دمی امیدوارانه را بیان مبارزۀدرسِت  وۀیش، شکلی غیرِ مستقیم
  

  :یریگجهینت
ِ  هابا درنِگ در جدولِ توزیعِ رنگ نتیجه:نخستین   گانۀهفتدر دفاتر

ً ، دریافتیم که کدکنیشفیعی ِ رنگ: اوال در شعرِ  هارده بندیِ بسامدیِ کاربرد
 شفیعی به قرارِ زیر است:

  
  بسامد  فام

  سبز. ۱
  سرخ. ۲
  یآب. ۳
، سپید و کبود زرد. ۴

    (مشترکا)
  اهیس. ۵
  یخاکستر. ۶
و صورتی  یاهقهو. ۷

  (مشترکا)
  جمع

۴۵  
۳۰  
۱۳  
۹  
۸  
۵  
۱  

۱۳۰  
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ً یثان کند و وقتی این پدیده را در می را با بیش از یک واژه یاد ها: وی اکثرِ رنگا
(واژگانی چون زردینه و نیلینه) بگذاریم،  های وی با رنگهاکنار واژه سازی

  بهترین گواهِ ذهنیِت تنوع جو و ترکیب سازِ شاعر تواند بود؛
است و دفترِ  یاهیحاشه جز دفتر اول که حضور در آن بسیار ب نتیجه:مین دو

نمی سبز، جایی برای محوریت یافتنِ رنگی دیگر باقی جانبۀدوم که رویشِ هم 
در  هافامدیگر گذارد، در هر یک از پنج دفترِ دیگر، دو رنگ با اختالفِ فاحش با 

وجه به حضور شوند و با تمی یِ اصلی محسوبهاگیرند و رنگمی صدر قرار
 یِ اصلی، توجه به رنِگ دیگری که با آن هم نشینهادائمیِ سبز در گروهِ رنگ

زبانِ شود، امکانِ دوره بندیِ شعرها را فراهم خواهد نمود. به این ترتیب، می
 پیشادورۀکند: می و چهار دوره تقسیم پیشادوره، شعرِ شفیعی را به یک هارنگ
یدنِ سبز، بالیدنِ سرخ، فترت و آرامشِ آبی و بازگشِت ، و ادوارِ: رویرنگکمآغازِ 

 صدایِ سرخ. 
ی اصلیِ همنشین سبز در هریک از ها، درنگ در پیوند کارکردِ روانیِ رنگعالوهبه

با تصاویرِ  های بُعدِ تصویری (نوعِ پیوندِ رنگها(سرخ و آبی) با ویژگی هادورهاین 
، گواه پیوند معنی اندافتهیآن حضور در  هاشعری) و اندیشگانی بافتی که رنگ

 هایدورهشود بتوان این می دار میان این عوامل با یکدیگر است که سبب
ِ سبک دورۀ« شناختیِ  سبک. چهارگانه را با مراحلِ تکوینی ، »پیدایش/ آغاز

  انطباق داد.» بازگشت به اوج دورۀ«و » فترت دورۀ«، »گسترش و اوج  دورۀ«
یِ اصلیِ ها، گزافه نیست اگر بگوییم که رنگهمهنایبا عنایت به نتیجه: سومین 

می حاکم بر هر دوره را باز شۀیاندگویا، وضع و حال و  یزبان مثابۀهر دوره، به 
تابانند و در نگاهی کلّی تر، ما با شاعری رو به رو هستیم که به دور از شعار و 

تاباند می باز اشجامعهدر لباسِ هنرِ کالمی، حساسیِّت خود را نسبِت به وقایع 
ِ ستم شاهی به پاخاسته اند،  و با مردمی که در انقالبی دینی در برابر ظلم

کند و این همراهی تا آنجاست که برخی از شعرهای او (مانند می همراهی
و » نقشِ تاریخیِ ویژه«...)، با جمعِ دو عنصرِ هاباغدر کوچهاز دفترِ » دیباچه«
شود و تا امروز (در می ی نسل انقالبی ماندگارهادر حافظه» برجستگیِ هنری«

َ می یِ بعد) هم ماندگارهاذهن نسل  .دمان
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  هاپی نوشت
، دانشگاه »رنگ در آثار نظامی«نجمه مختارنامه با عنوان  نامۀانیپا: شامل. ۱

، دانشگاه »تجلی رنگ در شاهنامه«با عنوان  لیلی احمدیان نامهپایانشیراز؛ 
بررسی و تحلیل عنصر رنگ «سیدعلی قاسم زاده با عنوان  امهنپایانشیراز؛ 

جستجوی خوش «تاب ک، دانشگاه تربیت مدرس و »در شعر معاصر
  ، از مصطفی صدیقی.»ستریکخا
البته در صورتِ نیاز، افزودنِ این موارد به متن، به سهولت امکان پذیر . ۲

  است.
ِ منفردِ درونِ پ. ۳ ِ متن مقاله، اعداد و  مؤلفرانتز (بدون ذکر نام در تمام

  است. برای صداها یانهییآارجاع به متن  نشانۀتاریخ نشر) 
  
  
 
 

 
  
  نامهکتاب

زندگی و شعر ، در جستجوی نیشابور، ۱۳۷۹، بشر دوست، مجتبی .١
 )،  تهران: ثالث و یوشیج، چاپ اول.کدکنیمحمدرضا شفیعی

براساس ، روانشناسی رنگ در مجموعه اشعار نیما«، ۱۳۸۵، پناهی، مهین .٢
:  ۱۳تا۱۲، ش۳س. ادبی یهاپژوهشتهران: ». روانشناسی رنگ ماکس لوشر)

 .۸۲تا۴۹
در صورخیال و هسته روایی  هارنگتناسب «، ۱۳۸۷، رمکجودی نعمتی، ا .٣

  .۸۲تا۷۵: ۱۱ان و ادبیات فارسی. شتهران: پژوهش زب». شاهنامه
کارکرد رنگ در شاهنامه « ، ۱۳۸۶، اووس و احمدیان، لیالکحسن لی،  .٤

گیالن: دانشگاه گیالن. ادب پژوهی ». یه بر سیاه و سفید)کبا ت، فردوسی
  .۱۶۵تا۱۴۳: ۲، ش۱س



www.samaak.ca 

  ۱۸  
 

 یهاسرودهتحلیل رنگ در «، ۱۳۸۲، اووس و صدیقی، مصطفیکحسن لی،  .٥
، ۱۳: نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی . سکرمان». سهراب سپهری

  .۱۰۳تا۶۱:  ۱۰ش
رنگ در شعر «، ۱۳۸۲، بر و وحیدیان کامیار، تقیکسام خانیانی، علی ا .٦

ده ادبیات و علوم کمشهد: مجله تخصصی زبان و ادبیات دانش». معاصر
  .۳۷تا۱۷: ۱۴۳پیاپی  شمارۀ. مشهد انسانی

، امه. تهران : سخن، چاپ دوممختارن، ۱۳۷۵، کدکنی، محمدرضاشفیعی .٧
 ویراست دوم).

تهران: ». نقش تاریخی و خالقیت فردی«، ۱۳۷۶، کدکنی، محمدرضاشفیعی .٨
 .۳۶، ش۷کیان. س

هفت  مجموعۀ، برای صداها یانهییآ، ۱۳۸۸، کدکنی، محمدرضاشفیعی .٩
 تهران : سخن، چاپ اول.، دفتر شعر

، ، چاپ نخستفرهنگ اشارات. تهران : سخن، ۱۳۸۷، شمیسا، سیروس .١٠
 ج.)۲، ویراست دوم).

 .روشن :تهران .ستریکجستجوی خوش خا، ۱۳۸۱، صدیقی، مصطفی .١١
سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین «، ۱۳۸۶، فتوحی، محمود .١٢

  .۳۰تا۹: ۵، ش۲گیالن: ادب پژوهی س». پور
روانشناسی رنگ در «، ۱۳۸۲، وبخت، ناصرکقاسم زاده، سیدعلی و نی .١٣

  .۱۵۶تا۱۴۵: ۲، ش۱ادبی. س یهاپژوهشتهران: ». هریاشعار سهراب سپ
 :لیال مهراد پی، تهران  ترجمۀ .هارنگروان شناسی ، ۱۳۷۱، لوشر، ماکس .١٤

  .انتشارات حسام
نمادین رنگ در  یهانهیزم« ، ۱۳۸۴، وبخت، ناصر و قاسم زاده، سیدعلیکنی .١٥

». ارودی)بر اشعار نیما، سپهری و موسوی گرم تأکیدیه و کبا ت، شعر معاصر
:  ۱۴۳پیاپی  شمارۀکرمان: نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 

  .۲۳۸تا۲۰۹
بررسی رنگ در حکایتهای «، ۱۳۸۶، واردی، زرین تاج و مختارنامه، آزاده  .١٦

  .۱۸۹تا۱۶۷:  ۲، ش۱گیالن: ادب پژوهی. س». هفت پیکر نظامی
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