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چکیده
برای  رنگ  بدون  دنیای  تّصور  است.  آغاز شده  انسان  ها  آفرینش  با  که  است  پدیده ای  رنگ 
بشر عجیب  به نظر می رسد. روان شناسان بر این باورند که از روی انتخاب و بسامد رنگ می توان 
گرایش های فکری، عاطفی، اجتماعی، سیاسی ... صاحب اثر را دریافت کرد. از طریق بسامد رنگ ها 
در آثار ادبی می توان تا حدودی به شخصیت درونی، احساسات، روحّیات، و به نوعی جهان بینی 
شاعران یا نویسندگان پی برد. »فرشته ساری« از جمله کسانی است که به وفور، از عنصر رنگ در 
آثار داستانی خود بهره برده تا جایی که رمان هایش جشنواره ای از رنگ های مختلف است. این 
پژوهش بسامد رنگ ها را در شش رمان این نویسنده معاصر که تاکنون انجام نشده است را با روش 
کتابخانه ای توصیف و تحلیل کرده است. ابتدا فراوانی رنگ ها  با  ماجرا ها، عملکرد روانی شخصّیتها 
و محتوای هر رمان مقابله شده و پس از آن باالترین بسامد رنگ در کل رمان ها استخراج و با 
گرایش ها، اندیشه ها و جهان بینی حاکم بر داستان ها مقایسه و تبیین شده است. نتایج نشان داد 
که استفاده از رنگ های خاّص، با محتوای هر رمان هماهنگی روانی نزدیک دارد. در کل داستان ها 
نیز باالترین بسامد رنگ سیاه است که با سرنوشت زنان در جوامع مردساالر و نمایش مشکالت، 
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1- مقدمه
نمادها یکی از مباحث مهم در شناخت زبان و ادبیات فارسی بررسی جایگاه رنگ در آثار 
ادبی است. رنگ ها در جوامع مختلف معانی متفاوتی دارند به همین دلیل می توانند به عنوان 
عنصری مهم در تبیین متون ادبی کاربرد داشته باشند. در زمان های گذشته و در ادبیات 
قدیم رنگ ها تنوع کمتری داشتند و مردم رنگ های نزدیک به هم را یکسان می پنداشتند. 
»بسیاری از رنگ ها در زبان رایج مردم وجود دارد که در ادب مورد استفاده قرار نگرفته 
است اّما شاعران پارسی زبان، همواره کوشیده اند که این محدودیت دایرۀ رنگ ها را از رهگذر 

استعاره ها و تعبیرات خاّصی که خلق کرده اند، جبران کنند« )17، ص267 (.
به  افراد  روانی  خصوصیات  و  تجربیات  جغرافیایی،  فرهنگی،  محیط  به  بسته  رنگ ها 
شکل های متفاوت در آثار ادبی ظاهر می شوند و شاعران و نویسندگان تحت تأثیر اندیشه، 
مسلک، روحیه و محیط طبیعی خود به رنگ های خاص تمایل داشته اند و یا از رنگ های 

دیگر متنفر بوده اند.
»بعضی شاعران رنگ های خاصی را بیشتر در صور خیال خویش به کار برده اند و از 
بعضی رنگ های دیگر غافل مانده اند، شاید ریشه های روانی در این کار وجود داشته باشد 
که بی شک چنین است زیرا هر کسی در زندگی و در دوره های مختلف آن، ممکن است از 

رنگ های خاصی لذت ببرد و یا نسبت به رنگی حساسیت داشته باشد«(همان، ص268).
جلوه رنگ در شعر و ادبیات غیرقابل انکار است. این تنها نّقاش نیست که از رنگ برای 
نقش آفرینی بهره می برد، بلکه شاعر نیز برای ملمـوس کردن تصـاویر شـاعرانه و توضیـح 

مفاهیـم بیان نشـدنی از رنگ ها استفاده می کند.
سهراب سپهری به دلیل اهمیت رنگ در اثرش نام »مرگ رنگ ها« را انتخاب کرده است. 
نظامی در هفت پیکر اساس کار را بر بازی با رنگ ها و ارتباط با سرزمین ها و جغرافیای خاّص 
هر کشور قرار داده است. در ورای انتخاب رنگ ها حقیقتی است که به زبان شعر بیان شده 
است. گاهی رنگ ها زبان گویا می شوند تا چندین مفهوم را به خواننده برسانند. بدین ترتیب 
طرح سخن به شیوه ای نمادین و یا به کارگیری از تمثیل های ادبی، کوششی در راستای 
زیبندگی و آرایش متن محسوب می شود که هم باعث جذابیت و هم ارتباط بیشتر خواننده 
با سخن می شود. گاهی متون ادبی مانند نقاشی رنگ هاست که با تحلیل آن ها می توانیم 
به افکار و عواطف گوینده و همچنین درون مایه اش دست یابیم. هر اثر ادبی بیانگر نحوه ی 
اندیشه ی صاحب اثر و جهان بینی اوست. این اثر از عمق احساسات و عواطف نویسنده 

برخاسته و شخصیت و روحّیات وی را در بر خواهد داشت.
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روش تحقیق
است. شیوه  تحلیلی  توصیفی-  آن  تحقیق  و روش  بوده  نوع کیفی  از  پژوهش حاضر 
گردآوری مطالب با روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. روش کار به این صورت 
بود که ابتدا شش رمان بلند و کوتاه نویسنده معاصر فرشته ساری از نظر بسامد رنگ به 
دقت بررسی و فراوانی رنگ ها در هر اثر به تفکیک هر کتاب استخراج شد. مقابله بسامد 
رنگ ها با  محتوا و عملکرد روانی شخصّیتهای هر رمان قدم بعدی تحقیق بود.  پس از آن  
تناسب کارکرد هر رنگ )سیاه، سفید، قرمز، زرد، آبی و سبز(  با ماجراهای هر رمان بررسی 
شد. اطالعات آماری آنالیز و جداول و نمودارهای هر رنگ با نرم افزار SPSS ورژن 21 و 
EXELL 2007 رسم شد. در انتهای پژوهش باالترین بسامد رنگ در کل رمان ها مشّخص 
و با گرایش ها، تفکرات و جهان بینی حاکم بر داستان ها مقایسه گردید و جدول و نمودار کل 
آثار ترسیم و نتیجه گیری شد. در این تحقیق رنگهای سیاه و مشکی،  قرمزو سرخ، سفید 

و سپید یکسان در نظر گرفته شد. در مورد سایر رنگ ها نیز فقط در جمع محاسبه شد. 
پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در مورد کارکرد رنگ در آثار ادبی طّی سـال های گذشتـه رو بـه 
این گونه مطالعات بین رشته ای سابقه ی کمی دارد. پژوهش های  اما  بوده است.  افـزایش 
انجام شده در کشور ما درمورد عنصر رنگ بسیار اندک بوده است ولی این موضوع به تازگی 
در ادبیات فارسی رونق فراوان پیدا کرده است. متأسفانه تا کنون بررسی های انجام شده در 

حوزه نظم بوده و در مورد متون نثر ادبی هیچ تحقیقی انجام نگرفته است.
در مورد شعر شاعران و ارتباط آن با رنگ ها چندین مقاله نوشته شده است که می توانیم 
از »روان شناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری« نوشته ی سّید علی قاسم زاده و همکاران 
را که در فصل نامه پژوهش های ادبی شماره 2، سال 1382 به چاپ رسیده است نام ببریم. 
همچنین کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی »نوشته ی کاووس حسن-لی و لیال احمدیان 
چاپ شده در مجله ادب پژوهی شماره دوم، تابستان 1386، مقاله ی »کارکرد عنصر رنگ در 
مثنوی مولوی« نوشته ی شبنم فاتحی و علی قهرمانی چاپ شده فصلنامه بهارستان سخن 
نقد و تحلیل  لوشر در  سال چهاردهم 1396، مقاله ی »کاربرد روان شناسی رنگ ماکس 
شعر فروغ فرخزاد« نوشته ی مهیار علّوی مقدم و سوسن پور شهرام منتشر شده در مجله ی 
پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، شماره 2، 1389، مقاله ی »بررسی نماد 
رنگ در آثار سعدی« از کامران پاشایی فخری، چاپ شده در فصلنامه بهار ادب، شماره سوم، 
»بررسی و تحلیل عنصر رنگ در شعر معاصر« و پایان نامه »بررسی جلوه های تجسمی در 
مثنوی معنوی« از مرضیه انتظاری از جمله پایان نامه های نگارش شده در مورد ارتباط شعر 
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شاعران با کارکردهای مختلف رنگ بوده است. مقاله ی حاضر به تبیین موضوع رنگ آثار 
داستانی فرشته ساری با نگرش و رویکردی کم و بیش روان شناسانه پرداخته است.

مبانی نظری تحقیق
آگاهی از معانی و مفاهیم حقیقی رنگ و تأثیر آن در روح و روان آدمی، روان شناسان را 
بر آن داشته  است که با دقت در چگونگی گزینش و کاربرد رنگ ها توسط افراد به بررسی 
جنبه های پنهان شخصیتی آنان بپردازند. ماکس لوشر استاد روان شناس برای اولین بار در 
سال 1940 ثابت کرد که رنگ ها نه تنها پیام و احساسات و عواطف را انتقال می دهند و 
با شخصیت افراد ارتباط دارند بلکه دارای انرژی درمانی نیز هستند. طبق تحقیق و آزمایش 
او افراد بر اساس وضّعیت روحی و عواطف و افکار ویژه خود از رنگ ها استفاده می کنند و 

رنگ ها نیز در شخّصیت روانی آن ها اثر مستقیم دارند )23، ص45(. 
البته کارکرد روانی رنگ و بررسی روان شناسانه ی آن، کار چندان ساده ای نیست زیرا 
پیچیدگی روح انسان ها، تأثیرگذاری های متفاوت ایجاد می کند. »چینی ها رنگ آبی را نماد 
فناپذیری، انگلیسی ها رنگ بدخلقی و افسردگی و یونانیان آن را نمادی از ظلمت می دانند. 
در استرالیا صمیمیت و وفاداری، در برزیل آسایش و خونسردی، در فرانسه و ایتالیا تداعی 
کننده ی ترس، در پرتغال حسادت و در سوئیس نماد خشم و طغیان است« )18، ص 103(.

»رنگ ها در جوامع مختلف معنایی متفاوت و گاه متضاد دارند و این امر بر غنای ادبیات 
ملت ها می افزاید. برای ژاپنی ها رنگ سیاه یادآور بهشت و در بعضی قبایل موزابیک، رنگ 

خوشی و شادی است « )6، ص136(.
رنگ در ادبیات

عنصر رنگ در ادبیات نیز تأثیر  زیادی داشته است. دقت در عنصر رنگ و شیوه های 
کاربرد آن می تواند پنجره ی تازه ای را برای شناخت و فهم بیشتر ادبیات باز نماید. شاید 
بتوان قوی ترین و نمادی ترین کاربرد رنگ در ادبیـات فارسی را هفت گنـبد نظـامی دانست 

که در آن هفت سّیـاره با هفت روز هفتـه و هفت رنگ مقارن شده است. 
از بین شاعران دیگر، شاهنامه فردوسی باالترین بسامد رنگ سیاه را دارد )8، ص146( و 
همچنین در مجموعه اشعار نیما سیاه باالترین مورد است )5، ص49(. حافظ نیز از شاعرانی 
است که به رنگ تیره عالقه داشته  است. سهراب سپهری نیز در اولین مجموعه های شعرش 
بیشتر از رنگ های تیره استفاده کرده است اما رفته رفته در آخرین آثارش رنگ های اصلی 
و روشن را به کار برده است. رنگ های زرد و سرخ از رنگ های پرکاربرد در غزلیات مولوی 
است. بسامد رنگ های سرخ و سبز در غزل های عطار نیشابوری باالست و در مثنوی هایش 
کدکنی  شفیعی  اشعار  در  رنگ سرخ  همچنین  است.  رنگ  پرکاربردترین  سیاه  رنگ  نیز 
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پرتکرار است.
مفاهیم متفاوت رنگ ها

رنگ به عنوان یکی از عناصر برجسته ی حاضر در طبیعت، در عرصه های مختلف زندگی 
انسان تأثیر داشته و گستره ی روح، ذهن، جسم و طبیعت آدمی را در برگرفته است. همه ی 
علوم از جمله فلسفه، دین، علوم طبیعی روان شناسی، ادبیات و هنر هر کدام به شکلی از 

رنگ ها بهره برده اند.
زمینه ی نمادین رنگ ها به محیط جغرافیایی و فرهنگی انسان ها بستگی دارد لذا هر 
به  است  ممکن  قومی  بر  و  باشد  موضوعی  یادآور  است  ممکن  در محیطی خاص،  رنگی 

مناسبت اوضاع اقلیمی خود رنگی را دوست داشته و یا از رنگی نفرت داشته باشد.
هر انسانی از محیط طبیعی خویش متأثر است و بسته به روحیه یا مسلک و اندیشه 
خویش به رنگی خاص تمایل نشان می دهد و یا از آن بیزار است انعکاس این تمایل یا تنفر 

همواره در تمام عرصه های اعمال و گفتار و نوشتار او جلوه می نماید.
و  هدف  بی  کاربرد  از  انتقاد  با  فارسی  شعر  در  صورخیال  کتاب  در  کدکنی  شفیعی 
کورکورانه رنگ ها می نویسد: »بعضی شاعران به مسأله رنگ حساسیت بیشتری داشته اند اما 
بعضی دیگر نوعی کوررنگی دارند، یعنی جز چند رنگ سیاه و سفید و سبز را نمی بینند و 
از همین چند رنگ هم که احساس می کنند، به هنگام ارائه تصویر و در صورخیال استفاده 
الزم را نمی برند و یا اگر نام رنگ ها را هم می برند، مثل این است که رنگ ها در زبان ایشان 
معنی اصلی و روشنی ندارد و کلمات مربوط به رنگ در شعر ایشان، کلماتی ناتوان و ضعیف 

است که فقط برای پر کردن وزن می آید« ) 17، ص276(.

2- بحث و بررسی
تحلیل رنگ سیاه

»سیاه تیره ترین رنگ است و در واقع خود را نهی می کند. سیاه نمایانگر مرز مطلقی 
است که در فراسوی آن زندگی متوقف می گردد و بیان کننده ی فکر پوچی و نابودی است. 
سیاه به معنای نه بوده و نقطه مقابل آن بله رنگ سفید است. سفید به صحنه ی خالی 
می ماند که داستان را باید روی آن نوشت، ولی سیاه نقطه پایانی است که در فراسوی آن 

هیچ چیز وجود ندارد« )23،ص 9(.
رنگ سیاه رنگ شب و عزا و ماتم است و به جادو و شیطان منتسب می شود. ظاهر 
وزین آن را بین هنرمندان وسیاستگزاران محبوب کرده است. غالبـاً افـرادی این رنگ را بر 

تن می کنند که جامعه را مردود شـمرده و با معیارهای آن سر ستیز دارند.
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گاهی از این رنگ به عنوان نمادی برای بد بودن استفاده شده است. »در باور گذشتگان 
به ویژه در اساطیر ایرانی رنگ سیاه در مقابل رنگ سپید، معموالً نشانه و نماد اهریمن و 
نیروهای اهریمنی است. رمز دروغ، شر و پلیدی است. در اسطوره آفرینش، اهورامزدا در 

جهان روشن برین و اهریمن در جهان تاریک زیرین قرار دارد«)4، ص10(.
در عرفان رنگ تیره و سیاه، رنگی مورد ستایش است. »این رنگ که رنگ شب است 
نشان کتمان و رازداری است و سالکی که خرقه سیاه می پوشد باید اسرار خویشتنی خویش 

را مخفی بدارد« )21، ص 68(.
مرحله هفتم از هفت شهر عشق، توحید است که رنگ آن را سیاه دانسته اند.

در قرآن مجید دل مشرکان و روی آنان، همانند منافقان سیاه است. )زخرف/ 17، نمل/ 
58، آل عمران/ 106، یونس/127( )1(.

در احادیث اسالمی پوشیدن رنگ سیاه مکروه است.
در رمان های فرشته ساری این رنگ بسامد باالیی دارد و در رمان های آرامگاه عاشقان، 
عطر رازیانه، پری سا و میترا بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است. آرامگاه عاشقان 
داستان یک گورستان است. اموات از طریق خواب با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و خاطرات 
و درد و دل هایشان را برای یکدیگر بازگو می کنند. انتخاب رنگ سیاه با محتوای کتاب که 
رنگ عزا، ماتم و نفی زندگیست تناسب روانی کامل دارد. کشمکش های روحی، اضطراب و 
نگرانی های شخصّیت های زن رمان با کاربرد بهینه رنگ مشکی و سیاه انعکاس خوبی در 

رمان پیدا کرده  است.
»پاره ابر سیاهی با شتاب از فراز قبرها می گذشت. یزدان بر نیمکت باغچه نشست و به 

تکه ابرسیاهی که باالی آرامگاه خاندان مستوفی آویخته بود نگاه کرد« ) 9، ص 14(.
یکدست  زنی  تا  می ماند  منتظر  »راننده  می گوید:  کتاب  این  از  دیگری  جای  در  و 

سیاهپوش، آخر سیاه رنگ دلخواه خانم شیک ها است، پیاده شود« )همان، ص 17(.
تخم  اما  می رود.  بور  به  بیشتر  گفتم  مشکی؟  یا  است  بور  بچه اش  پرسید  »یزدان 

چشم هایش سیاه است، سیاه سیاه سیاه« )همان، ص 44(.
در بعضی قسمت های رمان از تقابل رنگ سیاه و سفید مناظر زیبایی را توصیف کرده 
است. »آن غروب هم صورت سفید ماه کامل، سیاه شد، درست بر فراز نیمکتی که چتر 
نسترن های آتشین بر آن باز شده بود. گفتی: مامانی پاشو از اینجا بریم. من از اون رنگ سیاه 
می ترسم. یه وقت می افته روسرمون. گفتم: اون سنگ نیست، ماه است که پشت ابر سیاهی 

قایم شده است« )همان، ص 58(.
»کت و دامن مشکی می پوشید و دستکش های تور سیاهش قالب دست های کوچکش 
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بود که سپیدی آن ها روزنه های تور سیاه را پر کرده بود« ) همان،ص75(.
در قسمت هایی از این کتاب سیاهی با تاریکی و ظلمت و تنهایی عجین شده است: 

»در ساحل سیاه، نشسته بود و داشت با انگشـت هایش روی ماسه ها می نوشـت. پرسیدم: 
چه کار می کنی؟ گفت: 

می بینی که، برای تمام بچه های به دنیا نیامده اسم انتخاب می کنم، اما این امواج سیاه 
نمی گذارند اسمی بر ساحل بماند. همۀ اسم ها را به ظلمت آب می برند « )همان، ص149 (.

مرگ  یا  زندگی  پایان  به  رسیدن  و  انزوا  افسردگی،  سیاه،  رنگ  انتخاب  با  رمان  این 
انسان ها را که در فراسوی آن هیچ چیزی وجود ندارد به خوبی ترسیم کرده است.

در رمان عطر رازیانه:  »نرگس می خواست از عطاری سه مثقال رنگ سیاه بخرد. روز 
بعد ختم راضیه بود. مادر لباس سیاه نداشت و می خواست پیراهن گلدارش را سیاه کند« 

)12،ص25(.
»مادر با ترشرویی پاکت رنگ سیاه را از نرگس گرفت و در آب جوش رنگ ریخت. با انبر 
پیراهن های خودش و نرگس را در سیاه آبه زیر و رو می کرد. اکرم روی پله اول حیاط یحیا 

را در بغل نشانده و رنگ سیاه را نشانش می داد « )همان،ص40((.
تصویرآفرینی با رنگ های سیاه و سفید در قسمت هایی از این رمان دیده شده است. 
»تکه های ریز و درشت برف، پشت پنجره، در باد، موزون می چرخیدند. بچه گفت: سفید و 

سیاه را دقت کنید و بخوانید و سفید و گرد را بکشید و سیاه را نکشید«)همان،ص230(.
عطر رازیانه سرنوشت تلخ و شوم زنانی است که در جامعه مردساالر زندگی خود را با 

غم و اندوه سپری می کنند.
در رمان میترا نیز رنگ غالب سیاه است. این کتاب داستان سرنشینان یک هواپیماست 
که به سبب نقص فنی ناچار به فرود در یک بیابان می شوند و تا رسیدن گروه نجات ناچار از 
قصه گویی و ریختن هیزم بر آتش، می شوند بلکه راهنمایی برای یافتن شان در بیابان باشند. 
در انتهای داستان شخصیت زن رمان »میترا« برای نجات بقیه پای بر آتش می نهد تا شعله 

افزون تر شده و گروه نجات آن ها را پیدا کنند.
»اعضای خانواده در نور آتش به هم نگاه می کنند، پیرامونشان سیاه است. اگر در روز 
روشن، وقتی که سیاه ها از همیشه کوتاه تر و آفتاب از همیشه روشن تر است، خورشید در 
سیاهی فرو برود و یکباره ناپدید شود، سپس دیو تاریکی بی تعارف به جنگ آمده است« 

)14، ص 40 (.
با  متناسب  و  زیبا  تشبیهی  ایجاد  موجب  تاریکی  و  سیاهی  با  روشنایی  و  نور  تقابل 

محتوای کتاب کرده است.

روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری
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این  به  هواپیما  معین،  در همین حد  آن  و شعله  باشد  روشن  آتش  که  »در صورتی 
سو پرواز می کند. در غیر اینصورت گروه نجات جز سیاهی سفت کویر چیزی نمی بینند 
و مرگ حتمی خواهد  تا سوخت آن کم شود  پرواز می کند  آنقدر در سیاهی  و هواپیما 

بود«)همان، ص96 (.
در این رمان نیز میترا با قربانی کردن خود، ایثار، مرگ انتخابی، نابودی و نفی زندگانی، 

رنگ سیاهی را بازتاب نموده است.
ساری در پری سا می گوید: »خودکار بیک مشکی را می گذارم تو لیوان جامدادی. سعی 
می کنم بدون جلب توجهش ورق های سیاه شده را بر بزنم و بگذارم زیر آرنجم. ورق های 

سفید و سیاه شده در هم روی میز پراکنده است«)10، ص39 -38 (.
با  ایثارگری زنان در رمان ها و  با بیان رنج ها، آشفتگی های روحی و  در نهایت ساری 
انتخاب واژه ها و رنگ های مناسب، زیبایی و عمق بیشتری به داستان هایش می دهد. او درد 

زنان را می بیند و با آنان همدلی و همدردی می کند.                                        
                                             

کارکرد رنگ سیاه در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

135 4 7 11 13 37 63 فراوانی

100 2 5/2 8/1 9/6 27/4 46/7 درصد

رنگ سفید
سفید از نوع رنگ های آرام بخش می باشد و بیانگر پاکی و معنویت است. این رنگ فضایی 
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این  به  هواپیما  معین،  در همین حد  آن  و شعله  باشد  روشن  آتش  که  »در صورتی 
سو پرواز می کند. در غیر اینصورت گروه نجات جز سیاهی سفت کویر چیزی نمی بینند 
و مرگ حتمی خواهد  تا سوخت آن کم شود  پرواز می کند  آنقدر در سیاهی  و هواپیما 

بود«)همان، ص96 (.
در این رمان نیز میترا با قربانی کردن خود، ایثار، مرگ انتخابی، نابودی و نفی زندگانی، 

رنگ سیاهی را بازتاب نموده است.
ساری در پری سا می گوید: »خودکار بیک مشکی را می گذارم تو لیوان جامدادی. سعی 
می کنم بدون جلب توجهش ورق های سیاه شده را بر بزنم و بگذارم زیر آرنجم. ورق های 

سفید و سیاه شده در هم روی میز پراکنده است«)10، ص39 -38 (.
با  ایثارگری زنان در رمان ها و  با بیان رنج ها، آشفتگی های روحی و  در نهایت ساری 
انتخاب واژه ها و رنگ های مناسب، زیبایی و عمق بیشتری به داستان هایش می دهد. او درد 

زنان را می بیند و با آنان همدلی و همدردی می کند.                                        
                                             

کارکرد رنگ سیاه در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

135 4 7 11 13 37 63 فراوانی

100 2 5/2 8/1 9/6 27/4 46/7 درصد

رنگ سفید
سفید از نوع رنگ های آرام بخش می باشد و بیانگر پاکی و معنویت است. این رنگ فضایی 

را ایجاد می کند که در آن جزئیات را فراموش کرده و در آرامش و بدون اغتشاش فکری، به 
آنچه مّد نظر است فکر کنیم و تصمیم بگیریم و مسیر حقیقی خود را برگزینیم. بنابراین در 
تحلیل رنگ سپید گفته شده که سپیدی بیانگر معصومیت غیر قابل لمس و درک ناشدنی 

و بیانگر کمال متعالی، پاکی و قدوسیت بی آالیش، دوری از گناهان و آلودگی هاست.
»رنگ سفید خاصیتی مثبت و تهییج کننده، نورانی، فضادار، ظریف و لطیف دارد. این 
رنگ مظهر خلوص، عّفت، پارسایی، عصمت، بی گناهی، حقیقت و مهم تر از همه صلح و 

پایان جنگ است« )19، ص42(.
در برخی کشورها از جمله هند، یونان، چین و روم باستان لباس سفید را نماد عزا و 
سوگواری می دانند. در مصر نشان شادی و در میان هندیان بیانگر شعور ناب، حرکت به باال 

و نور است«)22، ص 171-172 (.
رنگ سفید در میان اهل عرفان جنبه نمادین دارد و نشان دهنده ی آن است که پوشنده 

خرقه سفید دلی پاک و روشن و به دور از آلودگی و کینه دارد)21، ص67(.
در قرآن کریم یازده بار از رنگ سپید نام برده شده است)2، ص21(که از جمله سپیدی 
چشم حوریان بهشتی در برابر سیاهی آن برای توصیف زیبایی حوریان آورده شده است 
)صافات/ 48 و 49، واقعه/ 23( و همچنین سپیدی چشم یعقوب نبی در فراق دوری یوسف 
)یوسف/84( و ید بیضا حضرت موسی )شعرا/ 22، نمل/ 12 و قصص/ 22( نیز موارد استفاده 

از رنگ سفید در قرآن است.
سفید مجموعه رنگ هاست و قرآن هم اولین اشعه های ارسالی از طرف خورشید را سفید 
دانسته است. سفید رنگی است ملیح و براق و چون تمام اشعه ها را رد می کند عالمت پاکی 

ظاهر و باطن است)7،ص41(.
رازیانه  عطر  دارد.  را  رنگ  این  بسامد  بیشترین  رازیانه  عطر  رمان های ساری  بین  در 
سرنوشت زنان یک خانواده و جامعه مردساالر را نشان می دهد که دختران مجبور می شوند 
آمدن  از  پس  خانواده  اول  دختر  دهند.  تن  پدر  انتخاب  به  بنا  و  اجباری  ازدواج هایی  به 
و  آبله رو  پیرمردی  با  ازدواج  به  ناچار  پدرش  تصمیم  به  بنا  دومی  دختر  برای  خواستگار 
و دیار خود  فرار کرده و ترک شهر  ازدواج  این  از  او سر سفره عقد  همسرمرده می شود. 
می کند. دختر دوم تسلیم سرنوشت می شود و دختر سوم از ناآگاهی پدر استفاده کرده، 
ادامه تحصیل داده و وارد دانشگاه می شود. هر سه این خواهران دچار زندگی های پرتالطم و 
پرفراز و نشیب می شوند ولی در آخر همه به گناهان خود در طول زندگی اعتراف می کنند. 
آنان آلودگی ها و کینه ها را فراموش کرده تصاویر ناامیدکننده را از خود دور می کنند و پس 
از سال های دوری و جدایی از همدیگر به وصال یکدیگر رسیده و در آرامش و بدون اغتشاش 

روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری
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فکری به سوی پاکی ها قدم بر می دارند.
»ژاکت سفیدش را طی برزخ تابستان و بهت مهرماه، بافته بود. گلیمش را هر شب زیر 
بوتۀ پرپشت یاس می-انداخت و همیشه روی رختخواب و گلیمش گل های سفید و لیمویی 
یاس ریخته بود. اگر آن روزها این ژاکت را نبافته بود و حرف های خود را به دانه های سفید 
آن نگفته بود، نمی توانست تجسم کند که چگونه آن روزها از او می گذشت. مگر دل سپید 

دانه های بافتنی، فریاد او را زنجیردار به یکدیگر می سپردند«)12، ص 78-79(.
»پردۀ  است.  برده  بهره  آن  از  طبیعت  زیبایی های  توصیف  برای  هم  قسمت هایی  در 
متلّونی  برف  بودند.  پوش  سپید  یکدست  کوه ها  زد.  کنار  آخر  به  تا  را  پذیرایی  سفید 

می بارید«)همان،ص 153(.
در تقابل با رنگ سیاه نیز در صفحاتی آمده است: »بنفشه گفت: بیا این نت را بخوان و 
دفترچه نت سفیدی را روی میز تحریر گذاشت. تکه های ریز و درشت برف، پشت پنجره، 
در باد، موزون می چرخیدند. بچه گفت: سفید و سیاه را دقت کنید و بخوانید و سفید و گرد 
بکشید و سیاه را نکشید. و هر چه را که گفته بود روی سطر چهارم دفترچه نوشت و سیاه 

را با یک خط و سفید را با دو خط در یک نیم دایره رسم کرد«.

کارکرد رنگ سفید در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

111 0 8 15 18 23 47 فراوانی

100 0 7/2 13/5 16/2 20/7 42/3 درصد
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فکری به سوی پاکی ها قدم بر می دارند.
»ژاکت سفیدش را طی برزخ تابستان و بهت مهرماه، بافته بود. گلیمش را هر شب زیر 
بوتۀ پرپشت یاس می-انداخت و همیشه روی رختخواب و گلیمش گل های سفید و لیمویی 
یاس ریخته بود. اگر آن روزها این ژاکت را نبافته بود و حرف های خود را به دانه های سفید 
آن نگفته بود، نمی توانست تجسم کند که چگونه آن روزها از او می گذشت. مگر دل سپید 

دانه های بافتنی، فریاد او را زنجیردار به یکدیگر می سپردند«)12، ص 78-79(.
»پردۀ  است.  برده  بهره  آن  از  طبیعت  زیبایی های  توصیف  برای  هم  قسمت هایی  در 
متلّونی  برف  بودند.  پوش  سپید  یکدست  کوه ها  زد.  کنار  آخر  به  تا  را  پذیرایی  سفید 

می بارید«)همان،ص 153(.
در تقابل با رنگ سیاه نیز در صفحاتی آمده است: »بنفشه گفت: بیا این نت را بخوان و 
دفترچه نت سفیدی را روی میز تحریر گذاشت. تکه های ریز و درشت برف، پشت پنجره، 
در باد، موزون می چرخیدند. بچه گفت: سفید و سیاه را دقت کنید و بخوانید و سفید و گرد 
بکشید و سیاه را نکشید. و هر چه را که گفته بود روی سطر چهارم دفترچه نوشت و سیاه 

را با یک خط و سفید را با دو خط در یک نیم دایره رسم کرد«.

کارکرد رنگ سفید در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

111 0 8 15 18 23 47 فراوانی

100 0 7/2 13/5 16/2 20/7 42/3 درصد

رنگ قرمز
این رنگ گذشته از نور خورشید و شعله ور شدن آتش و حرارت است و به مجموعه 
رنگ های گرم وابستگی دارد. قرمز یعنی قدرت، زندگی و حرکت است. عشق سوزان، جوانی، 

سرزندگی و رنگ خون و شهادت نیز در این رنگ مشخص می شود.
را در  برای تمام چیزهایی است که شّدت زندگی و کمال تجربه  قرمز آرزوی شدید 
پوشش خود دارند. قرمز یعنی محّرک، اراده برای پیروزی و تمام شکل های شور زندگی و 
قدرت، از تمایالت جنسی گرفته تا تحّول انقالبی )23، ص 87-86 (. این رنگ 2 بار در 
قرآن آمده است )فاطر/ 27 و الرحمن / 27( )1(. در ایران قدیم بر سر عروس روسری و 

پارچه های قرمز می گذاشتند و این نشان از انرژی مثبت و شادی است.
در چین دختران تازه عروس لباس قرمز می پوشیدند زیرا در چین سرخی  »نماد زندگی 
تازه و آینده ای خوب و شاد است« )15 ، 1379ص113(. این رنگ  در آیین مهرپرستی و 
روم باستان نیز به اشکال مختلف وجود دارد. در آیین مهری در تندیس های مهری دیده 

می شود. در روم باستان پیکر ژوپیتر به رنگ قرمز تصویر شده است.
قرمز »سمبلی از خون غالب، شعله های آتش جاودانی، فطرت و خلق و خویی آتشین 

مردی است« )23،ص 80 (.
نزد اعراب جاهلی رنگ سرخ مورد تنفر بوده است. زیرا یادآور سال های خشک، بی باران 
و خاک بی حاصل بود. هنگامی که زبان عرب از محیط صحرا به مناطق دیگر انتقال یافت، 
تصورات زبان نیز از رنگ ها دگرگون شد و رنگ سرخ که برترین رنگ بود، مظهر زیبایی و 

جمال گردید زیرا یادآور رنگ گونه ها، گل سرخ و نیز سرخی شراب بود)17،ص 71(.
در مورد عطر رازیانه رنگ قرمز بسامد باالیی دارد.

»پیش از به دنیا آمدن بنفشه، آسیا هم با شنیدن آژیر قرمز وضعیت خود را تغییر نمی 
داد. گاهی در وضعیت قرمز دستش را باالی سرش می برد. آژیر قرمز هم پس از چند سال 

مثل خیلی چیزهای دیگر عادی شده بود« )12، ص 186(. 
و در جای دیگر گفته است: »می داند این بهار در باغچه چه گلی بکارد: گل سرخ، باغچه 
را یکدست گل سرخ خواهد کاشت، باید گلفروش دوره گرد را صدا کند و بگوید برایش 

قلمه های گل سرخ بیاورد«.)همان،ص203 (.
رمان، فریاد زنان اسیری که در بند جبر مردانه اجازه نفس کشیدن را ندارند به خوبی 
به تصویر کشیده است. زنانی که کوشش شجاعانه بر علیه سرنوشت خود واکنش نشان 
اراده و کسب  قرمز رنگ  دارند.  زندگی  انگیزش و شور  به هیجان،  تمایل  آنان  می دهند. 

کامیابی و محرک پیروزی است که در اکثر زنان این رمان دیده می شود.

روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری
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مروارید خاتون داستان دخترکی است که به زور با سردار رضاخان ازدواج کرده و باردار 
می شود پس از 9 ماه کودکش را به مرد دوره گردی می فروشند. سال ها بعد مروارید خاتون 
به تهران مهاجرت کرده و پس از مدتی با همین پسر بزرگ شده، ازدواج می کند و از پسرش 
پسری به دنیا می آورد. پسر در سنین بزرگسالی سیاسی می شود. او را به دار می آویزند. 
مروارید دختری را که پشت درب منزلش گذاشته اند بزرگ می کند و آن دختر با مردی 

عیاش ازدواج می کند و در نهایت به دلیل بیماری و تنهایی خودکشی می کند.
»میان اتاق رختخواب بزرگی پهن بود، لحافی با رویۀ مخمل قرمز و متکایی با گل های 

درشت به رنگ بنفش و
قرمز. مروارید خاتون از ترس چشم نمی گرداند و رو به روی خود را نگاه می کرد که 

همان حلقه های دود بود و رختخواب سرخ«)13، ص22-23(.
در جای دیگر کتاب: » همۀ گل ها همزمان باز می شدند. طوسی خانم الله عباسی های 
سرخ را بیشتر می-پسندید. گلبرگ های سرخ را روی لپ هایش له می کرد و رنگ گونه های 

مخملی اش آبدارتر می شد«)همان، ص159. (
در این رمان نیز دو شخصیت اصلی داستان با تصمیم قاطع، با اعتماد بنفس و با خلق 
و خوی آتشین به زندگی خود خاتمه می دهند. یکی به جرم سیاسی بودن به دار مجازات 

آویخته می شود و دیگری به قصد خودکشی خود را جلو ماشینی می اندازد.
کارکرد رنگ قرمز  در رمان ها

جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان
کاربرد رنگ

92 1 5 8 13 14 51 فراوانی

100 1/1 5/4 8/7 14/1 15/2 55/4 درصد
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مروارید خاتون داستان دخترکی است که به زور با سردار رضاخان ازدواج کرده و باردار 
می شود پس از 9 ماه کودکش را به مرد دوره گردی می فروشند. سال ها بعد مروارید خاتون 
به تهران مهاجرت کرده و پس از مدتی با همین پسر بزرگ شده، ازدواج می کند و از پسرش 
پسری به دنیا می آورد. پسر در سنین بزرگسالی سیاسی می شود. او را به دار می آویزند. 
مروارید دختری را که پشت درب منزلش گذاشته اند بزرگ می کند و آن دختر با مردی 

عیاش ازدواج می کند و در نهایت به دلیل بیماری و تنهایی خودکشی می کند.
»میان اتاق رختخواب بزرگی پهن بود، لحافی با رویۀ مخمل قرمز و متکایی با گل های 

درشت به رنگ بنفش و
قرمز. مروارید خاتون از ترس چشم نمی گرداند و رو به روی خود را نگاه می کرد که 

همان حلقه های دود بود و رختخواب سرخ«)13، ص22-23(.
در جای دیگر کتاب: » همۀ گل ها همزمان باز می شدند. طوسی خانم الله عباسی های 
سرخ را بیشتر می-پسندید. گلبرگ های سرخ را روی لپ هایش له می کرد و رنگ گونه های 

مخملی اش آبدارتر می شد«)همان، ص159. (
در این رمان نیز دو شخصیت اصلی داستان با تصمیم قاطع، با اعتماد بنفس و با خلق 
و خوی آتشین به زندگی خود خاتمه می دهند. یکی به جرم سیاسی بودن به دار مجازات 

آویخته می شود و دیگری به قصد خودکشی خود را جلو ماشینی می اندازد.
کارکرد رنگ قرمز  در رمان ها

جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان
کاربرد رنگ

92 1 5 8 13 14 51 فراوانی

100 1/1 5/4 8/7 14/1 15/2 55/4 درصد

رنگ زرد
زرد رنگی روشن، شاد و آرام است که گرمای خاص خورشید دارد و روشن و نافذ است.

به  نور و روشنی می باشد و  زرد درخشنده ترین رنگ شناخته شده است که نشانه ی 
دلیل ارتباط نزدیکش با خورشید نمادی از معرفت و دانایی است. خورشید و اشعه ی طالیی 
امیدواری،  روان شناسی سمبل شادمانی،  در  رنگ  »این  نور خداست.  و  نماد حقیقت  آن 

خوشبختی و تغییر و تحول است«)20، ص 25-26 (.
این رنگ در سرعت، دقت و در آموزش و یادگیری تأثیر مثبتی دارد در مذهب هندو و 
آیین برهمایی رنگ زرد، رنگی مقدس محسوب می شود. »بودا هنگام نیایش خدا، پیراهنی 
به رنگ زرد می پوشید. کنفسیوس نیز همیشه زرد می پوشید«)15، ص 116-115 (. در 
اساطیر و در آیین بودایی در بهشت، نیکوکاران صورت هایی روشن و زرد دارند و برای پیروان 
این مسلک رنگ زرد، رنگی مقدس است. این رنگ منعکس شده از نور خورشید است که در 
متون گذشته نماد خداوند بوده است. »خورشید نام یکی از مزدیسناست که در بخش های 
اوستا از آن سخن رفته است و فرشته ی فروغ و روشنایی مهر و با صفت تیز اسب نیز معرفی 

شده است«)24، ص81 (.
لوشر می گوید: زرد به عنوان رفتار حیرانی آنی طرد شده، انتخاب می شود. معنای زرد 
این است: »جستجو برای یافتن راهی جهت بیرون آمد از دشواری ها ... بلکه فراتر از آن رفته 
و در جستجوی ارضای رضایت بخش تری نظیر روی آوردن به فلسفه یا متافیزیک، پر کردن 
ذهن با تعلیم دینی، عالقه مندی به پیشبرد جنبش هایی که برای ایجاد برادری جهانی 

تالش می کنند و نظایر آن بر می آید«)15، ص 80-82. (
این رنگ 5 بار در قرآن آمده است و در سوره های بقره/ 69، روم/ 51، زمر/ 21، حدید/ 
20 و مرسالت/ 33) 1 ( وجود دارد. باالترین بسامد این رنگ در رمان عطر رازیانه است که 
با شخصیت های زن که به مرحله ی معرفت و دانایی رسیده اند هماهنگی دارد. آنان عالقه ی 
زیادی به آموزش، یادگیری، سواد و تحصیالت دانشگاهی دارند و همیشه به دنبال راهی 

برای بیرون آمدن از مشکالت و دشواری ها هستند.
»باد زردی می وزید. نرگس از حاشیه خیابان به پیاده رو برگشت. آذر چه فصل زردی، 
هوا، رنگارنگ شده، برگ ها هوا را زرد کرده اند، همه جور رنگ زرد در هوا می چرخید«)12، 

ص120 (.
ساری در رمان میترا گفته است: »نگاهم به نقطۀ زردی بر زمین افتاد. سعی کردم آن 
نقطه زرد را مجسم کنم تا از هیجان خود بکاهم. کلبه ای تک افتاده با بامی از سفال های 
زرد؟ شاید هم این نقطۀ زرد، مزرعۀ زردآلو است. وقتی کارگر میوه چین بودم، در فصل 

روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری
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تابستان روزی دوازده ساعت زردآلو می چیدم و دلم از زردی آن ها مالش می رفت«)14،ص  
.)32

در این رمان هم با توجه به شخصیت اصلی که سمبلی از عقل و خرد است با رنگ زرد 
تناسبی دیده می شود.

کارکرد رنگ زرد در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

70 0 5 10 12 16 27 فراوانی

100 0 7/1 14/3 17/1 22/9 37/6 درصد

رنگ آبی
این  نماد حساسیت و احساس است. در  و  تفکر است  برای  »نیلی مناسب ترین رنگ 
محیط فرد راحت و آسوده و به دور از ستیز است. رنگ آبی تیره نشان دهندۀ آرامش کامل 
و بیانگر یکپارچگی و احساس تعلق است و لوشر آن را آبی به معنای وفاداری تعبیر می کند 
و آن را بیانگر احساس عمیق آرامش، همدلی در تجربۀ زیباشناسی و آگاهی اندیشمندانه 

تفسیر می کند«)23،ص 78-79(.
»سپهری آبی را از همه ی رنگ ها بیشتر دوست دارد و در عکسی که از درختی توت 
می چیند، جامه ی آبی بر تن دارد. کتاب اطاق آبی ، نوشتۀ لطیفی است در ستایش رنگ 

آبی«) 18،ص 119(.
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تابستان روزی دوازده ساعت زردآلو می چیدم و دلم از زردی آن ها مالش می رفت«)14،ص  
.)32

در این رمان هم با توجه به شخصیت اصلی که سمبلی از عقل و خرد است با رنگ زرد 
تناسبی دیده می شود.

کارکرد رنگ زرد در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

70 0 5 10 12 16 27 فراوانی

100 0 7/1 14/3 17/1 22/9 37/6 درصد

رنگ آبی
این  نماد حساسیت و احساس است. در  و  تفکر است  برای  »نیلی مناسب ترین رنگ 
محیط فرد راحت و آسوده و به دور از ستیز است. رنگ آبی تیره نشان دهندۀ آرامش کامل 
و بیانگر یکپارچگی و احساس تعلق است و لوشر آن را آبی به معنای وفاداری تعبیر می کند 
و آن را بیانگر احساس عمیق آرامش، همدلی در تجربۀ زیباشناسی و آگاهی اندیشمندانه 

تفسیر می کند«)23،ص 78-79(.
»سپهری آبی را از همه ی رنگ ها بیشتر دوست دارد و در عکسی که از درختی توت 
می چیند، جامه ی آبی بر تن دارد. کتاب اطاق آبی ، نوشتۀ لطیفی است در ستایش رنگ 

آبی«) 18،ص 119(.

دفع  برای  که  مهره هایی  خر  می شود،  شمرده  مقّدس  رنگی  ایرانیان،  نزد  آبی  »رنگ 
چشم زخم نوزادان تازه متولد شده استفاده می شود به این رنگ است. در کاشی کاری های 
مساجد، زیارت گاه ها و اماکن مقدس و مذهبی نیز این رنگ استفاده شده است. در آیین 
کاتولیک رنگ آبی رنگ بی گناهی و معصومیت است و »برگیسوان دختران جوانسال، نوار 

آبی رنگ می بندند«)16، ص 24(.
یونگ می نویسد: »رنگ آبی رنگ جامعۀ آسمانی مریم است. مریم عبارت از زمین است 
که سراپردۀ آبی آسمان آن را می پوشاند«  )25، ص 142 (. اسماعیل پور رنگ آبی را رنگ 
مریم مقدس، مادر، محافظ و فرد سرشار از عشق و صبر معرفی می کند« ) 3، ص 71-72 (.

»در قرآن اولین رنگی که پدید آمد آبی آسمان بود و بعد از آن آبی دریا و سپس سبز 
گیاهان به وجود آمد«)7،ص 13(.

در رمان جزیره نیلی زنی برای فرار از زندگی خانوادگی و ترک تعلقات شخصی و یافتن 
آسودگی به جزیره ای پناه می برد او می خواهد با اندیشه و تفکر و تعمق عمیق راهی برای 
زندگی اولیه پیدا کند ولی در آن جا نیز همه ی خاطرات زندگی گذشتـه ی خود را به شکل 
اوهام و خیاالت در اطـراف خود مشاهده می کند. او سعی می-کند با صبر و شکیبایی و 
بازنویسی زندگی خود به آرامش و آسایشی که در جستجوی آن بود برسد و باالخره با یافتن 

عطر آرامگیری به تحریر روایت های داستان ها می پردازد.
»رنگ اصلی جزیره آشکار شده بود. همرنگ نامش بود. مه نیلگونی بر فراز جزیره چتر 

بسته بود و همه جا نیلی دیده می شد. بادی نیل فام هوهو می کرد«)11، ص 30(. 
در صفحات بعدی می گوید: »دریا چون دامن چین داری پف کرد «) همان، ص40(. 

»مرغ دریا روی پرده پرپر می زد. موجی بر کتان آبی پرده افتاد و دریا چون معشوقی 
دیرمانده در فراق در من آویخت. به تمامی آبی شدم«)همان، ص  108(.

در رمان پری سا نیز از واژه رنگ آبی استفاده شده است:
»هوا روشن و آفتابی است. شب پیش باران باریده است. رنگ آبی، غالب است، آسمان 
با همۀ سبزی و  را  باغ  آبی،  بازتاب رنگ  نزدیک که  آبی است و آن قدر  به طرز غریبی 
رنگارنگی اش آبی کرده، رنگ آفتاب پیدا نیست، انگار آفتاب فقط برای آشکار شدن آبی 

آسمان تابیده است«)10، ص 109(.
ساری در رمان عطر رازیانه می گوید: »بنفشه گوشۀ اصفهان را تمام کرد. حاال گوشۀ 
اصفهان همۀ سرامیک های سفید کف پذیرایی را فیروزه ای کرده بود، ساعت هم آبی شدن 
خانه را می دید و آسیا هم دیدن ساعت را. حکمت گذران با خانۀ خالی را آموخته بود و با 
ساعت سنگی را و حاال که ساعت پرنده های رها شده را می دید و آبی شدن کاشی ها را و 
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آینه شدن آبی را، دیگر همان ساعت فراق نبود همان ساعت سنگی«) 12، ص 232(.
در این سه رمان نیز با توجه به شخصیت ها و آرامش کامل پایان رمان ها و انتخاب رنگ 

آبی هماهنگی دارد. 

کارکرد رنگ آبی در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

91 7 9 10 15 20 30 فراوانی

100 7/7 9/9 11 16/5 22 33 درصد

رنگ سبز
سبز از محبوب ترین رنگ هاست. »نماد رشد، احساسات، امید و باروری است«)3، ص 
22(. سبز ترکیبی از دانش و ایمان است و روحیه سازگار را نمایان می سازد. این رنگ 
موجب تعدیل احساسات می شود. نمودی از درک و فهم باالست. سبز تجلی امنیت، حمایت 
و فراهم آورنده زمینه مساعد برای تصمیم گیری هاست. در عالی-ترین شکل خود بازتابی از 

تکامل روح است.
در ایران رنگ سبز، رنگ شگون و خوشبختی است. سرسبز بودن و سبز بخت بودن 
کنایه از زندگی و طراوت و جوانی و کامکاری است. »در روان شناسی رنگ سبز را کامل ترین 
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آینه شدن آبی را، دیگر همان ساعت فراق نبود همان ساعت سنگی«) 12، ص 232(.
در این سه رمان نیز با توجه به شخصیت ها و آرامش کامل پایان رمان ها و انتخاب رنگ 

آبی هماهنگی دارد. 

کارکرد رنگ آبی در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

91 7 9 10 15 20 30 فراوانی

100 7/7 9/9 11 16/5 22 33 درصد

رنگ سبز
سبز از محبوب ترین رنگ هاست. »نماد رشد، احساسات، امید و باروری است«)3، ص 
22(. سبز ترکیبی از دانش و ایمان است و روحیه سازگار را نمایان می سازد. این رنگ 
موجب تعدیل احساسات می شود. نمودی از درک و فهم باالست. سبز تجلی امنیت، حمایت 
و فراهم آورنده زمینه مساعد برای تصمیم گیری هاست. در عالی-ترین شکل خود بازتابی از 

تکامل روح است.
در ایران رنگ سبز، رنگ شگون و خوشبختی است. سرسبز بودن و سبز بخت بودن 
کنایه از زندگی و طراوت و جوانی و کامکاری است. »در روان شناسی رنگ سبز را کامل ترین 

رنگ ها می دانند و می گویند افرادی که این رنگ را بر می گزینند، از لحاظ شخصیتی افراد 
مثبت و کاملی هستند«)6، ص 96 (. 

رنگ سبز نماد زندگی و آمیزشی از دانش و ایمان است. این رنگ آرام بخش، پیام آور 
صلح و طراوت و بیانگر ثبات قدم و استقامت است.

»رنگ سبز نمایانگر هدف و اراده در عمل است، مثل اصرار و استقامت و سرسختی در 
رسیده به هدف است«)23، ص79(.

»رنگ سبز در اسالم رنگ امامت الهی است که رنگ رسول اکرم و اهل بیت است«)2، 
ص 117(. سادات رنگ سبز می پوشند و برای تزیین مساجد و اماکن مذهبی از پارچه ی 

سبز استفاده می شود.
این که مؤمنین  در قرآن رنگ پوشش بهشتیان سبز معرفی شده است »با توجه به 
صابرین هستند و در شداید زندگی واجد ملکه ی صبر می باشند و در علم روان شناسی صفت 
صبر را با رنگ سبز نشان می دهند، لذا صفات و کالم آن ها با رنگ سبز به نمایش در آمده 

است«)20، ص157 (.
رنگ سبز 9 بار در قرآن آمده است )جن/ 62، نمل/ 60، کهف/ 31، الرحمن/ 96 و 76، 

انسان/ 21، یس/ 80، انعام/99، یوسف/ 43 و 46( ) 1(.
رنگ سبز نمادی از مفاهیم متعالی معنوی و عرفانی است که داللت بر بینش عارفانه 
دارد. بهترین جلوه رنگ سبز را در نام خضر نبی )ع( می توان یافت که منبع رویش و باروری 

معنوی و عرفانی است. طوطی جان نیز به رنگ سبز است.
بسامد رنگ سبز در رمان پری سا باالست. »لرز از زیر پلوور سبزم می دود توی تنم، عماد 
رنگ سبز را دوست ندارد خودم هم ندارم، برای لباس. دوست دارم رنگ سبز جای اصلی 
خود باشد، در طبیعت، ولی نمی دانم چرا هرچه خریده ام در این سال ها به رنگ سبز بوده 

است«)10، ص102(.
با توجه به اینکه داستان پری سا در یک خانه باغ اتفاق که منبع پویش و باروری، امنیت 

و حمایت است با بسامد رنگ و محتوای رمان سازگاری دارد.
کارکرد رنگ سبز در رمان ها

جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان
کاربرد رنگ

55 5 8 9 9 11 12 فراوانی

100 5 9/1 16/4 16/4 20 21/8 درصد
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3- نتیجه گیری
زندگی  بر  زیادی  تأثیر  طبیعت  در  موجود  برجسته ی  عناصر  از  یکی  به عنوان  رنگ 
انسان ها دارد. رنگ ابزاری قدرتمند برای بیان احساسات و عواطف اشخاص مختلف است. 
از این عنصر برای کشف روان و بینش انسان ها استفاده می شود. انتخاب هر یک از رنگ ها 
بیانگر وضعّیت روحی و جسمی فرد می باشد و از طریق شناخت آن می توان شخّصیت شاعر 
یا نویسنده را سنجید. ساری در آثارخود به وفور ازعنصر رنگ در داستان هایش بهره برده 
است آن گونه که هر رمان جشنواره ای از رنگ های مختلف است.  نتایج نشان داد طراحی 
داستان ها و شخصیت ها با گزینش رنگ ها کم و بیش تناسب روان شناسانه دارد. رنگ سیاه 
، رنگ قرمز تجلّی شادی، سرزندگی و نشاط، رنگ سفید  اندوه  و  بازتاب غم  در رمانها  
وآبی بازتاب آرامش، صلح و دوستی، رنگ زرد نشان دهنده عقل، خرد و دانایی و رنگ سبز 
با  از رنگ های خاص،  استفاده  منعکس کننده سرسبزی، طراوت، طبیعت و جوانی است. 
محتوای هر رمان هماهنگی نزدیک دارد. در کل داستان ها نیز باالترین بسامد رنگ سیاه 
است که با سرنوشت زنان در جوامع مردساالر و بیان مشکالت، افسردگی، غم، اندوه، صبر، 

شکیبایی و حتا ایثار آنان هم خوانی روان شناسانه دارد.
پس از آن سفید بیشترین فراوانی را دارد. این انتخاب گذر از سیاهی به سفیدی پیروی 
از عقل و خرد و گرایش به پـاکی و بی آالیشی را در کل رمـان ها به نمایش می گذارد. بنا 
به گفته لوشر استـفاده از رنگ سیاه و سفید در کنار هم باعث می شود فرد از درون آرامش 
یابد و عدم تعادل و توازن وی از بین برود. بسامد رنگ قرمز سّومین انتخاب ساری در کل 

آثار داستانی است که شور زندگی و قدرت و مقاومت زنان در داستانها است.  
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