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باورهـا و پنداشـتهاي افـراد و انعکـاس      ي محسوسات است که مشخص کننده ي رنگ یکی از عناصر برجسته در حوزه 

وص در از اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت بخصـ    زندگی بشر يي ویژگی درونی آنها است کاربرد رنگ در عرصه دهنده

هـا توجـه    حسـی رنـگ   ي شاعران در آثار خود گاه به جنبه هنر یکی از مهمترین عنصر در بروز خالقیت است. ي عرصه

 و با کمک نیروي رنگ است که هنرمند احساسـات،  هاي نمادین آنها را در نظر دارند. و گاه فراتر از آن ویژگی کنند می

شناسـی   رواني یهگیري از نظر در این پژوهش با بهره کند. بیان می .عشق و.. ترس،  غضب،  مانند خشم، عواطف خود را

از اندیشـه و   وسـیله تصـویري  تا بـدین  شود تحلیل میهاي بکار رفته در مجموعه اشعار حجازي  رنگ ماکس لوشر رنگ

رك و تحـ ، نگرش او ارایه گردد سبز پربسامدترین رنگ در مجموعه اشعار عبدالمعطی حجازي است که بیانگر طبیعـت 

را براي بدبینی به جامعه نشان مـی ا این رنگ، رنگ روح شاعر نیست؛ زیرا سیاه بعد از آن، تمایل شاعر است امشادابی 

دهد رنگ سوم قرمز است و معناي آن مبارزه، دعوت به خیزش است چهارمین انتخاب حجازي زرد اسـت کـه بیـانگر    

ي اي فرعـی خاکسـتري و بـنفش از روحیـه    هـ اسـت و رنـگ  ي حیـات و آرامـش   دریغ، افسوس، امید است آبی نشانه

  کند. مندانه و کنجکاوي حجازي حکایت میهنر

  

  

  ، نماد، کاربرد رنگ، احمد عبدالمعطی حجازينظریه روانشناسی ماکس لوشر : هاواژه کلید
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  فصل اول:

  کلیات پژوهش



  

 

 

 

  بیان مسئله  - 1- 1

در ي شهرت او به خاطر ابداع تست رنگ لوشر است.  لوشر روانشناس سویسی است که عمدهماکس 

احساسات و عواطف را دارا ها نه تنها قابلیت انتقال پیام و  ماکس لوشر ثابت کرد که رنگ 1940 سال

دارند از بلکه داراي انرژي درمانی نیز هستند و تقریباً تمامی کسانی که به نوعی با رنگ سروکار  ،است

کند مثالً آبی ا ایجاد توانند احساسات متفاوتی ر هاي مختلف می رنگ .خبرند تاثیرات آن کم و بیش با

دن این تئوري ادعا کرد مدتی بعد با معکوس کراست. قرمز هیجان انگیز و سیاه افسرده کننده  ،بخش آرام

ند و در نتیجه رنگ مورد عالقه هر کس  ف رفتارها و روحیات مختلف باشتوانند معرّ هاي مختلف می رنگ

براي این تست رنگی خود دهد.  لوشر  یرا در قبال دنیاي اطراف  نشان موضعیت روحی و نوع رفتار او 

 ها کارت رنگی وجود دارد . این کارت شتجمعاً هرنگ را پیشنهاد کرد . در آزمایش کامل لوشر  شته

رنگ ) چهار 27: 1393کیل شده اند. (لوشر، رنگ مختلف تش 43رو و  25رنگ هستند که از  73حاوي 

در آزمایش ند. و چهار رنگ اصلی نام دار اند روانیحیت که داراي ارجاست قرمز، زرد، سبز  لوشر آبی، اصلی

نفش که مخلوطی رنگ لوشر چهار رنگ فرعی هم به این چهار رنگ اصلی اضافه شده اند که عبارتند از : ب

ی ندارد و اي که مخلوطی از زرد و قرمز و سیاه است، خاکستري که هیچ رنگ ، قهوهاز قرمز و آبی است

نفوذ است در حالی که تندي آن به نحوي است که این رنگ را در میان روشن و ه گون از هر بنابراین دور

در واقع این رنگ از نظر روانشناسی یک  باشد میثیر تأ گونهبه طوریکه عاري از هردهد  می تاریک قرار

هاي فرعی  هدف اصلی کاربرد رنگباالخره رنگ سیاه است که کالً نفی هر رنگ است.  رنگ خنثی است و

هاي  رد با این عمل رنگاهایی است که مقبولیت جهانی د رنگ بردن سطح سودمندي تست با افزودن باال

ها را در  گیري رنگ دهد که اهمیت موضع شوند و به ما امکان می اصلی نیز در سطح وسیعتري پخش می

کانی قرار نکه هر رنگی در چه متیب با توجه به ایرتر توضیح دهیم بدین ت تر و دقیق هر ردیف روشن

گر چه کنشی است زیرا گرایش ذهنی به طرف ن مشخص کرد که رنگ مورد نظر نمایانتوا گیرد می می

هاي متفاوت روانی است  ي بازتاب ترین تا منفورترین رنگ، نشان دهنده هاي مختلف از مطلوب رنگ



  

روحی شخص و ...  این آزمون مسایل بسیاري را در مود ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه ساختار ؛بنابراین

نسبی بودن تست لوشر را نیز نباید از نظر دور داشت؛ ي  البته جنبه )25: 1376(لوشر، کنند روشن می

این آزمون به سبب پرداختن به شخصیت  خته و تغییر ناپذیر است به هر حالزیرا انسان موجودي ناشنا

دهد که کمتر به  ر این امکان را میافراد و توجه به مرکز فشار روحی و جسمی، به روانشناس و پژوهشگ

 گیرد. قضاوت و داوري خویش تکیه کند و به سبب سادگی اعتبار نیز به راحتی مورد استفاده قرار می

 ).27- 26: همان(

دارد  يا شاعران سهم عمده يرهایحوزه محسوسات انسان در تصو نیتر عنصر رنگ به عنوان گسترده

خود  یعیمورد طب ریاز رهگذر توسعه دادن رنگ در غ یخاص يها ارهمجازها و استع امیا نیتر میاز قد و

از صفات  هک یبا صفت ندیآ یدر نم ییبایکه به حس ز ياز امور معنو ياریوجود داشته است چنانکه بس

 قیو نگاه عم دیسعت د) در این میان و274: 1370،یکدکن ییهاست، نشان داده شده اند(شفع رنگ

ها  شود که رنگ ها سبب می از اثرات مختلف رنگآنها  یدر کنار آگاه یهست ياه دهیشاعران معاصر به پد

هاي به کار رفته در دیوان حجازي سبز، سیاه،  مهمترین رنگدر اشعار آنها جلوه و نمود زیبایی پیدا کند. 

ها ذر  گمستقیم رن نامه به اشاره مستقیم و غیر باشد. در این پایان قرمز، زرد، خاکستري، آبی و بنفش می

ها در دیوان عبدالمعطی حجازي را ذکر کردیم و به  شعر حجازي پرداختیم و دذ آخر جدول فراوانی رنگ

ي  ها در شعر حجازي با توجه به نظریه تفسیر روانشناسی، تفسیر ساختاري و تفسیر فیزیولوژي رنگ

 روانشناسی رنگ ماکس لوشر اشاره کردیم.

  سوال پژوهش  - 2- 1

  ن و کم بسامدترین رنگ در دیوان عبدالمعطی حجازي کدام است؟تری پر بسامد - 1

 گوهاي بکار رفته در شعر عبدالمعطی حجازي کدام حالت روانی شاعر را باز هریک از رنگ - 2

 نماید؟  می

کند و براساس نظریه  هایی استفاده می یش از روستا و شهر از چه طیف رنگها حجازي در تصویر - 3

 ین هر کدام چیست ؟ ماکس لوشر داللت نماد

جهان پیرامونش  بارا  نگرش اورنگ در شعر حجازي چگونه  با توجه به نظریه رنگ ماکس لوشر، - 4

  کند؟  بازتاب می

 



  

 ي پژوهش  فرضیه - 3- 1

شعر حجازي رنگ بنفش ترین رنگ در  و کم بسامدین رنگ در شعر حجازي رنگ سبز تر پر بسامد - 1

  است.

الت روحی و روانی غمگین و حجازي در شعر خود به کار برده است ح هایی که با توجه به رنگ - 2

  اي را دارد .  افسرده

اساس نظریه رنگ لوشر رنگ سیاه نماد  کند که بر صویر شهر از رنگ سیاه استفاده میدر ت - 3

کند که براساس نظریه رنگ لوشر رنگ سبز  ویر روستا از رنگ سبز استفاده میافسردگی است و در تص

 آرامش است.  نماد

  اي دارد.  بت به پیرامون خود نگاه بدبینانهبا توجه به شعر حجازي شاعر نس - 4

  هدف پژوهش  - 4- 1

 یبررستحلیل و ماکس لوشر ي روانشناسی رنگ  هیبر اساس نظررا  يحجازعبدالمعطی  شعر

 . میکن می

  ضرورت و اهمیت پژوهش  - 5- 1

در  را رنگ ماکس لوشري  هینظر نکهیبه اتوجه ، با است یمعاصر عرب اتیادبي  شاعر برجسته يحجاز

درك و فهم  يتواند برا یشعر او م لیدر تحل هینظر نیمختلف به کار برده اند، کاربست ا یآثار ادب لیتحل

  .باشد دیمف حجازي عبدالمعطی رعتر ش قیعم

  ي پژوهشپیشینه - 6- 1

بررسی و تحلیل رنگ در ها  ز جمله آنکه اهاي مشابهی است  نامه رنگ مقاالت و پایان ي زمینه در

اشعار سه شاعر نو پرداز بدرشاکرالسیاب، بیاتی، حجازي ، نویسنده طیبه سیفی، راهنما ابوالحسن امین 

هاي نمادین رنگ در شعر خلیل  داللت .، دانشگاه تهران است1388مقدسی ، مشاور ، ابراهیم دیباجی، 

ی دانشگاه کردستان، شهال یار گروه زبان و ادبیات عرب حاوي، نویسندگان محسن پیشوایی علوي استاد

تحلیل و بررسی رنگ سیاه در اشعار نیما یوشیج و محمد  .1395 فر مربی دانشگاه پیام نور، بهار شکیبایی

درویش، نویسندگان جواد رنجبر عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور، داود نجاتی مدرس دانشگاه پیام نور، 



  

در دیوان نزار قبانی، محمود درویش و سعید عقل، نویسنده نیر حیدري کهنه شهري، . رنگ 1392پاییز 

، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. 1391استاد راهنما امیر مقدم متقی، استاد مشاور محمد رضا اسالمی، 

نقد و تحلیل دو رنگ سیاه و سفید در اشعار بدر شاکر السیاب، نویسنده طیبه سیفی، نرگس انصاري 

. زیبا شناسی رنگ آبی در اشعار عبدالوهاب البیاتی ، نویسنده طیبه سیفی استادیار گروه زبان و 1392

. االلوان الرمزیه فی أشعار صالح عبدالصبور، 1389بی دانشگاه شهید بهشتی، پاییز و زمستان عرادبیات 

ولی در   .20العدد  ،7، السنه 1432المولفون محمد مهدي سمتی؛ نرجس طهماسبی نگهداري، ذوالقعده 

نگرفته  صورتي بررسی روانشناسی رنگ ماکس لوشر در شعر عبدالمعطی حجازي هیچ پژوهشی  زمینه

  است.

  مواد و روش پژوهش  - 7- 1

ست بدین گونه اي و استقرایی از نوع توصیفی و تحلیلی محتوا ا روش اجراي طرح به صورت کتابخانه

ت ها و مقاال نامه توان از پایان پردازیم و بعد از آن می ن زمینه میي کتب مربوطه در ای که ابتدا به مطالعه

  مربوط به موضوع استفاده کرد تا بتوان تصویري دقیق از اندیشه شاعر ارائه کرد.



  

  

  

  

  فصل دوم:

 مبانی نظري

  



  

  

 

  

  رنگمفهوم  - 1- 2
امی عامی براي گردد و ن رنگ عبارت است از نوري که به سطح اشیاء تابیده و به چشم منعکس می

شود. رنگ را  یکی از اجزاء متشکله احساسی است که به فعالیت شبکیه چشم و نظام عصبی مربوط می

آورد. از  هاي گوناگون ادراك رنگ را پدید می اي شناختی دانست، اثر پذیري ما از طول موج توان پدیده می

شود و یک شعاع نور از  داده مینظر علمی، رنگ امواجی از نور است که به کمک حس بینایی تشخیص 

ارتعاش امواج مختلف طولی و عرضی تشکیل یافته است. روانشناسان رنگ را یک محرك یا عامل هیجان 

ها منطقی و هدفمند انتخاب شوند رفتار دلخواهی را  دانند آنان باور دارند که اگر رنگ برانگیز محیطی می

توان با کاربرد رنگ مناسب در پیرامون اشخاص هیجانی و  اي که می گونه در فرد پدید خواهند آورد. به

(خواجه انگیزه را نیز متحول کرد. ها هدیه کرد و افراد کم تحرك و بی بیش فعال آرامش را به آن

  )9: 1389پور،سمندي، 

تصور جهان  ارند واي تنگاتنگ د رنگ و جلوه عالم با یکدیگر رابطهدنیا از رنگ پوشیده شده است 

و نقش موثري بازي  اي است که در همه جا حضور دارد هغیر ممکن است؛ زیرا رنگ پدیدبدون رنگ 

شود.  هاي عینی از طریق رنگ انجام می گیرد و تمام دریافت ها صورت می کند. ارتباطات به کمک رنگ می

 سی پیشهاي فیزیک، فیزیولوژي، روانشناسی و معناشنا رباره رنگ، مالحظاتی را در زمینهمطالعه د

گ در جوار رنگ ها، اهمیت فراوانی دارد. جلوه یا اثر هر رن ثیر متقابل رنگآورد همچنین، بررسی تأ می

توانند  شوند؛ بنابراین مثل منظومه می میها عمدتاً به صورت پیوسته در فضا ظاهر  رنگ کند دیگر تغییر می

. این بدان معناست که کنار هم قرار هاست از هر سو و با هر سرعتی دیده شوند. معیار ارزیابی، روابط رنگ

ها تاثیري متقابل بر هم دارند و هر رنگ اگرچه به تنهایی معانی خاص را دارد؛ اما با  گرفتن رنگ

کند و هر رنگ جوهر اصلی خود را از عالم خیال دارد؛  متفاوتی را ایجاد می ها تاثیرات همنشینی سایر رنگ

بدیهی است که نور و «ي واسیلی کاندینسکی:  ییرات است. به گفتهت در برابر تغویل هر رنگ مقاومأاما ت



  

» ثیر روانی و جسمانی دارند؛ چرا که چون با چشم دریافت و با جسم تجربه شده اند بیننده تأرنگ بر 

کند با تعریفی  فیزیک از رنگ ارائه میدر بیان تعاریف شایان ذکر است تعریفی که ) «46: 1387(پهلوان، 

» ستها کند، متفاوت از هردوي آن و تعریفی که روانشناسان ارائه میکه هنر از رنگ دارد، متفاوت است 

 )10: 1388(بختیار فرد، 

ارحان فرهنگ و جوامع ها مترجمان و ش رنگ نددر جوامع مختلف نیز هر رنگ معانی مختلفی دار

ام آبی ایرانی شناخته شده است و ایرانیان معتقدند که اي در تمام دنیا به ن رنگ فیروزه مختلف هستند

 )12(همان:این فیروزه، خوش اقبالی به همراه دارد.
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درمانگر و استاد  ماکس لوشر در نهم سپتامبر در بازل سوئیس به دنیا آمده است او یک روان

اي براي سنجش حالت روانشناسی بر  لوشر، وسیله روانشناسی دانشگاه بسل است و براي ابداع تست رنگ

ها به طور مستقل و به دور از پوششی براي اجسام به  در آزمایش لوشر رنگباشد.  ها مشهور می پایه رنگ

شود. در این آزمایش هشت کارت رنگ  هاي دیگر بررسی می روند و هر رنگ بدون ارتباط با رنگ کار می

کند. رنگی را که بیشتر از همه  ها را به ترتیب عالقه انتخاب می رنگ وجود دارد که شخص مورد آزمون،

ي کم اهمیت بودن،  دهنده گیرد، نشان دوست دارد، در انتخاب نخست و رنگی که در مکان هشتم قرار می

هاي آبی، زرد، قرمز، سبز  اعتنایی یا بیزاري شدید نسبت به رنگ است. چهار رنگ اصلی لوشر، رنگ بی

اند. در تست لوشر، چهار رنگ فرعی هم وجود دارد که عبارتند از بنفش که مخلوطی از  انیارجحیت رو

سیاه است، خاکستري که هیچ رنگی ندارد و رنگ د، قرمز و اي که مخلوطی از زر قرمز و آبی است، قهوه

ست، هاي فرعی باال بردن سطح سودمندي ت سیاه که در واقع نفی هر رنگ است. هدف اصلی کاربرد رنگ

تري  هاي اصلی نیز در سطح وسیع هایی است که مقبولیت جهانی دارند. با این عمل رنگ با افزودن رنگ

تر  تر و دقیق ، روشنها را در هر ردیف گیري رنگ دهد که اهمیت موضع شوند و به ما امکان می پخش می

توان مشخص کرد  یرد، میگ بدین ترتیب با توجه به این که هر رنگی در چه مکانی قرار میتوضیح دهیم 

ترین  هاي مختلف، از مطلوب که رنگ مورد نظر نمایانگر چه کنشی است؛ زیرا گرایش ذهنی به طرف رنگ

هاي متفاوت روانی است. بنابراین، این آزمون مسایل بسیاري را در  دهنده بازتاب تا منفورترین رنگ، نشان

کنند البته جنبه نسبی بودن تست  و...روشن میمورد ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه، ساختار روحی شخص 

لوشر را نیز نباید از نظر دور داشت؛ زیرا انسان موجودي ناشناخته و تغییر پذیر است. به هر روي این 



  

شناس و پژوهشگر  آزمون به سبب پرداختن به شخصیت افراد و توجه به مرکز فشار روحی و جسمی، روان

قضاوت و داوري خویش تکیه کند و به سبب سادگی اعتبار نیز به دهد که کمتر به  این امکان را می

  )26- 25 :1376لوشر،گیرد. ( راحتی مورد استفاده قرار می

 آزمایش لوشر - 3- 2

هاي زمانی بستگی دارد. رنگ انتخاب شده ما نه فقط  ادن رنگی به رنگ دیگر، به موقعیتترجیح د

یبائی مسئله را هم در نظر گرفت. وقتی که در آزمایش تابع نیازهاي روحی و جسمی ما است، بلکه باید ز

ضاوت زیبایی تابع شوند، بدون دخالت رنگی در رنگ دیگر، ق ها براي انتخاب شدن آماده می لوشر رنگ

کنیم رنگی را با رنگ دیگر هماهنگ کرده و  باید در اینجا بدون اینکه سعی میشود. ما  قضاوت روانی می

رسد انتخاب کنیم. به  گی را که همان لحظه به نظرمان میبه چیز دیگر، باید رن ها بدون ارتباط دادن رنگ

دهیم از او بخواهیم که  زمایش را روي شخص دیگري انجام میهمین ترتیب الزم است وقتی که این آ

. در نتیجه آزمایش مقدماتی، دخالت هر چیز دیگر انتخاب نماید ها را فقط به خاطر خود رنگ و بدون رنگ

هائی که زیر فشار  شخص، ناحیه العات زیادي را در مورد ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه ساختمان روحیاط

پزشک یا  روحی قرار گرفته اند، توازن و یا عدم توازن غدد و اطالعات فیزیولوژي ارزشمندي را در اختیار 

ود گفت این آزمایش ش کشد که می دقیقه طول می  8تا  5ش کامل بین آزمایدهد. پزشک قرار می روان

آزمایش مختصر «و یا » آزمایش سریع«ترین رکورد جهانی را دارا است. این شرح کوتاه شده را در سریع

گویند. و با اینکه در مقایسه با آزمایش کامل لوشر، چندان کامل و افشاگر نیست، ولی حاوي  می» لوشر

اکز فشار روانی و جسمانی است. پزشکان اهمیت بسزائی از لحاظ اطالعاتی درباره خصوصیات روحی و مر

نسته اند؛ زیرا تحقیقات بعمل آمده ها مفید دا در اروپا این روش کوتاه را براي تشخیص بعضی از بیماري

یج نتانیز تشخیص دهنده آن بوده است، با » آزمایش لوشر«نشان داده است که فشارهاي عصبی که 

» سیستم هشدار اولیه«ا استفاده از این آزمایش، یک هاي طوالنی خود پزشکان یکی باشد. ب آزمایش

هاي فشارهاي روحی در مراحل اولیه آن، نظیر نارسائی قلب و سکته مغزي یا اختالالت  يدرباره بیمار

 )27- 28: 1390لوشر، دهد. ( معده را، در اختیار بیماران قرار می
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جنبه روانی رنگ قرمز در آن افراد را وادار به تفکر درباره  هائی که آزمایشمنظور از فیزیولوژي رنگ، 

کرده اند، نشان داده است که این رنگ تاثیري که بر سیستم  متفاوت هائی با طول مدت سیر در زمان

آید. از سوي  صبی دارد، یک عامل محرك بشمار میعصبی و خصوصاً شاخه سمپاتیک سیستم خودکار ع

ه در مورد رنگ آبی سیر صورت گرفته است، نتایج معکوسی را بدست داده هاي مشابهی ک دیگر، آزمایش

ثیري آرام بخش دارد و اصوالً در أت )اي سرمهایین آمده، رنگ آبی مایل به تیره (است، یعنی فشار خون پ

هاي عصبی  هاي پیچیده اعصاب و رشته کنند. شبکه عصبی خودکار عمل نمی شاخه پاراسمپاتیک سیستم

توان تحت دو عنوان اصلی گنجانید  شود، می ن کنترل میآهاي  ها بدن انسان و تمام اندام آن را که توسط

توان، با دقت  خودکار.سیستم اعصاب مرکزي را می که عبارتند از سیستم اعصاب مرکزي و سیستم اعصاب

عهده دارد. از و یا در باالي آن ب 3آگاهی 2را در آستانه 1کافی، اندامی دانست که وظایف فیزیکی و حسی

یر آستانه آگاهی صورت به وظایفی است که در زوظایف سیستم اعصاب خودکار محدود سوي دیگر، اصوالً 

ربان قلب، باال و پائین گیرد، و به همین دلیل که باید بر یک مبناي مستقل و خودکار عمل نماید. ض می

ا هستند که در شمار وظایف ارادي بدن م ها، هضم غذا، همگی آنها در واقع اعمال پیچیده و غیر رفتن ریه

دارند. سیستم اعصاب خودکار از دو شاخه مکمل یکدیگر تشکیل شده است  عصبی خودکار قرارسیستم 

کنند. یعنی سیستم اعصاب سمپاتیک و سیستم اعصاب  اساس در مخالفت با یکدیگر عمل میکه در 

رود که جنبه  هاي بدن ما می یک از دستگاه سیستم مزبور به هر هاي عصبی هر دو رشته .یکپاراسمپات

خودکار دارند. مثالً تعداد ضربان قلب بستگی به تعادل این دو شاخه از سیستم اعصاب خودکار دارد. 

سمپاتیک بر پاراسمپاتیک غلبه  معذالک بر اثر تاثیرات فیزیکی یا احساسی و عاطفی سیستم اعصاب

دهد. به طور کلی در شرایط اضطراب و فعالیت یا ضرورت  و تعداد ضربان قلب را افزایش می کند می

 ).22- 23: گیرد. (همان ر میمحض، سیستم اعصاب پاراسمپاتیک تحت الشعاع اعصاب سمپاتیک قرا

                                         
- 22: 1390ي عصبی موجود در فرآیندهاي احساس.(لوشر، ها ي حسی یا مکانیسمها منسوب به اعضاي حسی، داده(  

- آستانه )threshold22شود).(همان:  ) به معناي حدي است که افزایش ان سبب بروز اثر گردد. (نظیر تحریکی که باعث ایجاد احساس می(  

-  22است.(همان: » ضمیر آگاه«و ادراك محض یک چیز، یک محرك یا یک فکر. گاهی اوقات معادل  آگاهی(  



  

  روانشناسی کارکردي - 5- 2

را با روانشناسی شخصیت  را بر عقایدي نهاده اند که انتخاب رنگ» روانشناسی کارکردي«عنوان 

ن رنگ آ» معناي واقعی«در آزمایش رنگ لوشر، ساختار یک رنگ ثابت است؛ و به عنوان سازد.  مرتبط می

» تمایل ذهنی فرد نسبت به رنگ«باشد. کارکرد عبارت است از  ریف شده و براي همه کس یکسان میتع

کند و تفسیرهاي آزمایش لوشر نیز بر همان  ت که در مورد اشخاص مختلف فرق میاست و همین اس

وار است. شخصی ممکن است یک رنگ خاص را دوست داشته باشد، دیگري شاید همان رنگ اساس است

ن بدش آرا خسته کننده بداند، و سومی نسبت به آن بی تفاوت باشد، در حالی که چهارمی شاید کامالً از 

ه انتخاب هاي رنگ را به ترتیب ترجیح و عالق گیرد کارت هائی که بر روي افراد صورت می بیاید. در آزمایش

بسیار از آن بدش ها و رنگی را که  کنند. رنگی را که بیشتر از همه دوست دارد در ردیف اول رنگ می

محل هشتمین کارت قرار در مرحله آخر انتخاب کرده و در  ن دارد)آآید (یا کمترین عالقه را به  می

که یک رنگ خاص نشانگر چه نوع توانیم تعیین کنیم  ها، ما می . با مشاهده طرز قرار گرفتن کارتدهد می

است براي مشخص  هاي مختلف، داراي درجات کم و زیاد است زیرا تمایل ذهنی نسبت به رنگکارکردي 

 )32-33: 1381لوشر،  : (هاي زیر به کار رفته است ها، عالمت کردن مناطق عالقه

  عالمت بعالوه (+)    منطقه ترجیح شدید یک رنگ

  عالمت ضربدر (*)      منطقه ترجیح عادي یک رنگ

  عالمت مساوي (=)    منطقه بی تفاوتی نسبت به یک رنگ

  ) -مت منها (عال    منطقه بی میلی یا انزجار از یک رنگ

 ها اقسام رنگ - 6- 2

را براساس اصلی یا ترکیبی بودن، تضاد، تیره یا روشن بودن، سرد یا گرم بودن، هماهنگ و ها نگر

  :توان تقسیم بندي کرد می ستارمونی و کنترها  یفمکمل یا کمکی بودن و همچنین براساس ط

  هاي گرم رنگ -2-6-1

کند این دسته از  عصبی بوده و احساسات را تشدید میسیستم  گرم محرك رنگهاي 

هاي قرمز، نارنجی،  گردند رنگ بل رویت بوده و موجب جلب توجه میها به وضوح قا رنگ

  )37: 1391.(استوار،باشند هاي گرم می بنفش،زرد و ارغوانی جزء رنگ



  

  هاي سرد  رنگ -2-6-2

هاي مختلف بیشتر  محیط ها در بخش هستند و هارمونی آن هاي آرام رنگهاي سرد، رنگ

هاي سرد هستند.  هاي آبی، نیلی، سبز از جمله رنگ است و زیاد در چشم نیستند رنگ

  )37(همان: 

  هاي خنثی رنگ -2-6-3

رنگی وجود نداشته و از ترکیب  یف،هایی هستند که در ط هاي خنثی، رنگ نگر

سفید،  توانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند سیاه، آید و می هاي دیگر به وجود می رنگ

  )38هاي خنثی هستند( همان:  اي رنگ خاکستري، بژ، قهوه

  هاي اصلی و فرعی رنگ - 7- 2

ست آورد و براساس تئوري هاي دیگر بتوان بد رنگ اصلی در واقع رنگی است که آن را از ترکیب رنگ

هاي اصلی یا  فرعی از ترکیب رنگ يها  رنگ -آبی -هاي اصلی عبارتند از: زرد، قرمز کالسیک رنگ، رنگ

: 1389سمندي، پور،  (خواجهلیمویی و... -نارنجی - بنفش - آید مانند صورتی ها به وجود می گروهی از رنگ

10(  

  ی رنگ لوشرشناس هاي اصلی و فرعی در نظریه روان رنگ - 8- 2

اي، سیاه و  هاي اصلی و چهار رنگ بنفش، قهوه ماکس لوشر چهار رنگ آبی، قرمز، سبز، زرد را رنگ

هایی که بیانگر نیازهاي روانی، نیاز به خشنودي مهربانی و  داند. رنگ هاي فرعی می خاکستري را رنگ

هاي نخستین خود  ل در انتخابمحبت، اظهار وجود، نیاز به عمل و موفقیت و امید داشتن است فرد متعاد

  )36- 35: 1376،دهد. (لوشر این چهار رنگ را در اولویت قرار می

  هاي اصلی کاربرد رنگ - 9- 2

  رنگ آبی

دهد. این رنگ، همواره متوجه  می ل، تغییر شکلنهایت است، جایی که واقعیت به تخی بی آبی، راه

ن، با خورد. رنگ صاف روش وند مییآدمی پ شود و با روان درون است، در فکر و روح انسان داخل می



  

کند و بر عمق تفکر و آرامش  بخش است. آبی هیجان محیط را کم می طراوت، تسکین دهنده و امید

  )23: 1384(گامینگ، کند. افزاید  و در ایجاد یک شخصیت آرام به فرد کمک می ذهنی و روحی می

آورد. و سبب  نوعی قضاوت درونی به وجود می رنگ آبی، در انسان نویسد: رنگ آبی میلوشر در مورد 

گردد انسان به خود و به احساساتش بیندیشد. رنگ آبی، نمایانگر آرامش کامل است. مفهوم این رنگ،  می

ترین  گذارد. طبق روایات سنسکریت آبی تیره، مناسب اثري آرام کننده بر سیستم مرکزي اعصاب می

شناسی  آورد. از نظر فیزیولوژي، آسایش خاطر و از دیدگاه روان میمحیط را براي تفکر و اندیشه به وجود 

اي با آرامش آب، طبیعت آرام و...  به معناي خرسندي همراه با لذت و خوشی است. آبی به شکل استعاره

از دیدگاه لوشر رنگ آبی، اگر در چهار مکان نخست قرار نگیرد چندان  )74: 1376(لوشر، شود. مرتبط می

  .مهم نخواهد بودمعنادار و 

  رنگ سبز 

تر است؛ سبز نشان دهنده ارضا آرامش و امیدواري  ها، رنگ سبز از همه امید بخش در بین تمام رنگ

سازد این رنگ، موجب تعدیل  اي سازگار را نمایان می است، ترکیبی از دانش و ایمان. انرژي سبز، روحیه

ست. سبز تجلی امنیت، حمایت و فراهم باال اشود. عالوه بر این نمودي از درك و فهم  احساسات می

کند و در  ها است و نقش چراغ سبزي را براي تهدید حیات ایفا می گیري آورنده زمینه مساعد براي تصمیم

ترین شکل خود، بازتابی از تکامل روح است. در باور لوشر، رنگ سبز، نشان دهنده شرایط روحی و  عالی

کند. و عالوه بر ثبات  شناسی ثبات قدم و استقامت را بیان می یدگاه روانباشد و از د پذیر می تنش انعطاف

هاي از مالکیت و اظهار وجود نیز داللت  کند، بر شکل ارزش پیدا می» من«خود اگاهی و جایی که 

کند که در پشت آن، هیجان  بنابراین رنگ سبز به عنوان یک عامل تنش، مثل یک سد، عمل میید.نما می

یکات خارجی وجود دارد و حس خودداري، مهار کردن حوادث یا دست کم از عهده مشکالت ناشی از تحر

) فردي که رنگ سبز را در 82: 1377(هانت،  یابد میها نیز تا حدودي افزایش  برآمدن و هدایت آن

هاي خاص خود، باال  خواهد اعتمادش را نسبت ارزش در حقیقت، مید جاي دهد هاي نخست خو مکان

ین عامل را یا از طریق ارائه تصویر آرمان مشخص و یا به وسیله همراهی و تاییدي که از دیگران ببرد و ا

بینیم که درگیر به سازي و ترمیم  دهد. در این شرایط ما اصالح طلبی را می انتظار دارد، صورت می

  )79:1376سازد. (لوشر،  کوشد نظرها و باورهاي خود را حاکم می ست، فردي که میها موقعیت
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Abstract:  
 
    Color is one the prominent elements in aesthetics which can hint at a person’s beliefs 

and reflect their inner nature. Its use in man’s life is of special importance and even more 

so when it comes to creativity in art. Even poets employ the sensory aspects of colors in 

their poems and at times move further to a symbolic level. It is the power of color that 

the artist can use to show feelings like anger, wrath, fear, love, etc. In this study, using 

Max Lusher’s psychology of color, the colors used in Hejazi’s poems will be analyzed to 

give a picture of his worldview and outlook towards life. The color green is the most 

frequent color in Ahmad Abdulmuti Alhejazi's poetry collection signifying nature and 

vividness. But green is not the color of poet’s soul since the color which comes next is 

black, showing the poets pessimism towards his society. The third color is red which 

means battle and a call to action. His fourth choice of color is Yellow, signifying woe, 

pity, and hope. Blue symbolizes life and tranquility and secondary colors such as gray 

and purple point to the artistic and curious spirit in Hejazi.   
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