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چکیده
در ایـن مقالـه، داسـتان زرد خجالتـى بـا تأکیـد بـر مفهـوم رنگ هـا بررسى شـده اسـت. همچنیـن 
نمادهاى داسـتان از جنبه روان شناسـانه تحلیل شـده، پیام هاى داسـتان اسـتخراج و معرفى شده اند. 

کلید واژه ها
شناخت، آگاهى، رنگ ها، روان شناختى، اندازه ها، عشق، مهربانى، دنیاى کودکانه

مقدمه
رنگ هـا فـارغ از مفاهیـم روان شناسـى کـه در ذات خـود دارنـد، هرکدام از میزان مشـخصى 
انـرژى برخوردارنـد کـه مى تواننـد محیط اطراف خـود را تحت الشـعاع قرار دهنـد. به همین 
دلیـل اسـت کـه در زندگى امروز ما رنگ هـا هرکدام از کاربرد خاصـى برخوردارند و مى توانند 
در جایـگاه خـود اثرگـذارى و کارکـرد ویژه  ى خـود را دارا باشـند. مثًال در فضاى بیمارسـتان 
از رنگ هـاى امیدبخشـى مثـل زرد و آبى اسـتفاده مى شـود؛ بسـته به این که بخـش کودکان 
باشـد یـا نه. اگـر محیط کودکانه باشـد گاه به آن رنگارنگى بیشـترى نیز اضافـه مى کنند، یا 
مثـًال سـالن هاى اُپـرا و تئاتر غالباً بـه رنگ هاى قرمز تیـره و همچنین گاه آبى تیره هسـتند. 
رنگ هایـى کـه خودبه خـود از تـو طلـب مى کنند تا در سـکوت و احترام به تماشـا بنشـینى. 
حتـى حکومت هـا و ُدَول سیاسـى نیـز در ادوار مختلـف تاریخـى رنگ هاى مختـص به خود 
را داشـته اند. مثـًال مـردم فرانسـه قبـل از انقالب  کبیر و بعـد از انقالب کبیر کامـًال رنگ هاى 
متفاوتـى مى پوشـیده اند. پـس مى تـوان گفت رنگ نه تنهـا در ایجـاد حال وهوا و فضـا که در 

مشـخص کردن ادوار مختلـف تاریخى نیز بى تأثیر نیسـت. 
هـر رنگـى فرهنـگ و حـس خـودش را دارد؛ پـس بایـد رنگ ها را بشناسـیم تـا بتوانیم 
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بـا انسـان هاى پیرامـون خـود ارتبـاط بهترى برقـرار کنیـم و از وجـود آن ها اسـتفاده کنیم؛ 
روان شناسـى رنگ هـا دقیقـاً بـه این مسـئله اشـاره دارد. 

به عبارتـى بـا روان شناسـى رنگ هـا، فـرد مى توانـد وضعیـت روحـى و ضمیر ناخـودآگاه 
خـود بهتـر را بشناسـد و در خلق آثار نوشـتارى و دیـدارى عالوه بر این کـه مخاطب را جذب 
اثـر کنـد، اطالعاتـى را در این بـاره به صورت هنرمندانه به آن ها برسـاند و حتى این شـناخت 
گاهـى خودبه خـود باعـث خلـق اثـر هنـرى شـود. از آن جایـى کـه شـناخت به دنبـال خـود 
آگاهـى مـى آورد، بـه جـرأت مى توان گفت شـناخت به دنبال خـود آفرینش هم مـى آورد که 

موجبـات سـرگرمى و جذب مخاطب شـود.

خالصه
ماجـرا از تنهایـى و دورى سـه رنـگ اصلـى شـروع مى شـود. باالخـره «رنـگ زرد» بـا حـس 
درونـِى ناخـودآگاه خـود به سـمت دورنـگ دیگـر سـرازیر مى شـود و این هـا در مواجهـه بـا 
یکدیگـر دنیـاى دیگـر رنگ هـا را تشـکیل مى دهند و بـا به دنیا آمـدن هر رنگـى اتفاقاتى در 

داسـتان مى اُفتـد کـه بـه یک بـار خواندنش مـى ارزد.

نگاهى بر قصه  زرد خجالتى
امـا کارى کـه پـرى رضوى در داسـتان کودکانه «زرد خجالتـى» با رنگ ها انجـام داده، گامى 
فراتر از این ها بوده اسـت. نویسـنده با شـناختى که از روان شناسـى و کارکرد رنگ ها داشـته، 
«رنـگ  زرد» را بـراى یـک داسـتان کودکانـه انتخاب مى کند؛ زرد سرشـار از انـرژى و پویایى 
اسـت. در داسـتان زرد خجالتـى نیـز اولین قـدم را «رنگ  زرد» برمـى دارد. با این کـه این قدم 
را از سـر خجالـت برمـى دارد و آب مى شـود و در رنـگ آبـى و قرمـز نفوذ مى کنـد، اما هرچه 
هسـت سـرانجام مى توانـد در ایـن تک رنگـى یک طیف رنگـى ایجاد کنـد که به جهـاِن بوِم 
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مهربانى چه رنگى دارد؟

نقاش داسـتانش تنوع مى بخشـد. 
اقدام درسـت رضوى در انتخاب «رنگ زرد» فارغ کردن شـخصیت هایش از بار جنسـیتى 
اسـت. اگـر قرمـز را انتخـاب مى کـرد یـا آبـى را، خودبه خـود نشـانه هاى جنسـیتى بـا خود 
داشـت. امـا زرد در ایـن میـان فـارغ از الگوهـاى جنسـیتى به دنبـال راهـى بـراى ارتبـاط و 

دوسـتى اسـت. دوسـتى و رابطـه اى کـه در هماهنگـى و هارمونـى معنا پیـدا مى کند. 
ابتـدا باید بـه انتخاب این رنگ ها و نقش مایه اى که نویسـنده براى هرکـدام درنظرگرفته 

بپردازیـم. فـارغ از این که این سـه رنگ، رنگ هاى اصلى دایره رنگ محسـوب مى شـوند. 
رنـگ زرد، رنـگ آفتابى و شـادى اسـت که جلب توجـه مى کنـد. زرد، رنگى خوش بینانه 
به حسـاب مى آیـد. رنگـى کـه اگـر زیـاد مـورد اسـتفاده قرارگیـرد، مى توانـد مقهورکننده و 
تأثیرگـذار باشـد. همچنیـن گفته شـده کـه رنـگ زرد تمرکـز را افزایش مى دهـد، به همین 

دلیـل بـراى دفترچه هـاى حقوقـى مورد اسـتفاده قـرار مى گیرد.
آبـى، رنـگ آسـمان و اقیانـوس و یکـى از پرطرفدارترین رنگ هاسـت. آبـى، رنگ صلح و 
آرامـش اسـت و سـبب مى شـود بـدن انسـان در مجـاورت آن مـواد شـیمیایى آرامش بخش 
تولیـد کنـد، بـه همین دلیل اغلـب در اتاق خـواب از این رنگ اسـتفاده مى شـود. البته رنگ 
آبـى مى تواند سـرد و مأیوس کننده هم باشـد. مشـاوران ُمد و لباس همـواره توصیه مى کنند 
در مصاحبه هـاى شـغلى رنـگ آبـى بپوشـید؛ چـون رنگ آبـى نشـان دهنده وفادارى اسـت. 

آدم هـا در اتاق هـاى آبـى فعال تر هسـتند. 
قرمـز، پرشـورترین رنـگ در دایـره رنگ هـا اسـت. رنگ قرمـز باعث تسـریع ضربان قلب 
مى شـود. همچنیـن قرمـز رنگ عشـق اسـت؛ رنگى اسـت کـه بسـیار جلب توجـه مى کند و 
کسـى کـه قرمـز مى پوشـد تـالش دارد تا ملیح تـر و زیباتر به چشـم آیـد. طبعاً ایـن تالش، 
ناخـودآگاه اتفـاق مى اُفتـد، امـا گاهـى فـرد چنـان به تأثیـر رنگ بر دیگـران واقف اسـت که 
انتخابـى کامـًال خودآگاهانـه صـورت مى دهد. معموالً رنـگ قرمز در دکوراسـیون براى تأکید 
مـورد اسـتفاده قـرار مى گیـرد. دکوراتورهـا عقیـده دارند کـه مبلمـان قرمز در دکوراسـیون 
منـزل یـا دفتـر کار مى توانـد تأثیـر شـگفت انگیز بر کسـانى بگذارد کـه به آن منـزل یا دفتر 

کار مى آینـد.
در هنردرمانـى، رنگ هـا ارتباطـى مسـتقیم بـا احساسـات فـرد دارنـد. این کارى اسـت 
کـه ماکـس لوشـر تـالش کـرده در کتـاب روان شناسـى رنگ هایـش انجـام دهد و بـا  انجام 
تسـت هاى دقیقـى کـه بـا صورت بنـدى رنگ هـا انجـام مى دهـد، بـا انتخـاب رنگ هایـى 
کـه فـرد در دو انتخـاب بـه فاصلـه یک دقیقـه براسـاس اولویت بنـدى اش انجـام مى دهـد، 
بـه شخصیت شناسـى و اوضـاع و احـوال روحـى و فیزیولـوژى او پـى  بَـَرد. طبعـاً این تسـت 
نیـز مثـل انـواع تسـت هاى روان شناسـى از درصـدى ضریب خطا برخـوردار اسـت. اما گاهى 
مى توانـد نتایجـش بـراى خـود شـخصى کـه تسـت را انجـام مى دهـد، حیرت انگیز باشـد و 
دقیقـاً روحیـات آن دوره از زندگـى اش را برایـش بازگـو کنـد و از خواسـته هایى بگوید که در 

درونـش سرکوب شـده، ولـى حـاال دارد رخـى نشـان مى دهـد. 
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درواقـع ایـن رنگ هـا هسـتند کـه در ارتبـاط بـا احسـاس فـرد روى وضعیت جسـمى و 
ذهنـى او تأثیـر مى گذارنـد.

 همان طـور کـه تحقیقـات نشـان داده کسـانى کـه به دنبال رنـگ قرمز هسـتند به نوعى 
دنبـال هیجـان و باالبـردن سـطح آدرنالیـن در خـون خـود هسـتند و مى توان بـه عکس آن 
نیـز فکـر کـرد، این کـه انتخاب رنگ قرمـز مى توانـد در فردى که تمـام هیجانـات درونى اش 

فروکـش کـرده، تأثیرى مثبـت بگذارد.
یـک مسـئله مهـم در رابطـه بـا اثـرات روانـى رنگ ها این اسـت کـه آن ها را به دودسـته 

تقسـیم مى کنیم: 
رنگ هاى گرم و رنگ هاى سرد. 

رنگ هـاى گـرم مثـل قرمـز، زرد و نارنجـى، باعـث ایجـاد احساسـاتى چـون آسـایش و 
خصومـت و عصبانیـت مى شـود.

رنگ هـاى سـرد مثل سـبز، آبى و بنفش احسـاس آرامـش و به  همان اندازه احسـاس غم 
و ناراحتـى ایجاد مى کند.

نظریـات زیـادى درباره تأثیر رنگ ها بر شـخصیت افـراد و بالعکس، انتخاب رنگ توسـط 
اشـخاصى بـا روحیـات متفـاوت وجـود دارد. ایـن موضـوع حتـى در انتخـاب رنـگ پرچم ها 
نیـز بى تأثیـر نبوده اسـت و مثـًال مردمـى کـه رنـگ آبـى، قرمـز، زرد یـا ... براى پرچـم خود 
انتخـاب کرده انـد نه تنهـا به دنبـال نشـان دادن نمـادى از خـود و سرزمین شـان هسـتند کـه 
شـاید به شـکلى ناخـودآگاه نشـانه هایى از روحیـات جمعى خـود را نیز در ایـن انتخاب رنگ 

بـه دیگـر ملل جهـان نشـان مى دهند. 
در ایـن میـان نبایـد از پرچم هایـى بـا طیف هـا و رنگ هـاى گوناگـون غافل مانـد که هر 
رنـگ، خـود نمادى از روحیات و خاسـتگاه ها و البته خواسـته هاى مردم آن کشـور مى باشـد. 
به نظـر مى رسـد رضـوى بـا درنظرگرفتن چنین خصوصیاتـى براى رنگ هایى کـه در این 
داسـتان نقش هـاى اصلى را برعهده دارنـد، به هرکدام نقش و وظیفه و کارکردى در داسـتان 
خـود داده اسـت. البتـه ُحسـن کار او در ایـن اسـت که همیشـه بـر روال آنچه معمـول بوده و 
در مـورد ایـن رنگ هـا گفته شـده، پیش نرفته اسـت؛ بلکـه از قـدرت خالقه خـود بهره برده و 
نقشـى تـازه بـا مفهـوم و درکـى تـازه به رنگ هـاى خود داده اسـت. رنـگ زرد که تـا پیش از 
ایـن در تصـور عـوام نشـانه نفرت بـود، در این جا بـا همـه ى خجالتى بودنش به دنبـال ارتباط 
بـا رنگ هـاى دیگـر اسـت. اما از فـرط خجالت آب مى شـود و همیـن اتفاق به ظاهـر غم انگیز 
بـه نتیجـه ا ى شـادى بخش و امیدآفرین منتهى مى شـود. رنگ زرد که آب شـده بـا رنگ هاى 

آبـى و قرمـز ترکیـب مى شـود و از ایـن ترکیب رنگ هـاى سـبز و نارنجى به وجـود مى آید.
رنـگ سـبز کـه نمـاد زندگى و حیات اسـت و رنگ نارنجى که نماد شـادى و سرخوشـى 
و عیـش و نشـاط اسـت. آنچـه کـه جهان امروز مـا و کودکان امـروز این جهاِن پـر از جنگ و 
فقـر و مصیبت، بسـیار بـه آن نیازمند اسـت. کاش جهان ما نیز مى توانسـت الگوى بزرگترى 
از بـوم این نقاش خوش قریحه باشـد. نقاشـى که آن قدر خوش شـانس اسـت کـه رنگ هایش 
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خـود بـا هم ترکیب مى شـوند، زندگى را شـکل داده و جهان را مى سـازند. 
رضـوى بـا یـک بـوم سـاده، پیراهـن ارغوانـى بـراى دخترکـى سه سـاله؛ از صورتـى، 
شـکوفه هاى گیـالس و از نارنجـى شـعله ى آتش مى سـازد و به همین ترتیب جلـو مى رود تا 
از ترکیـب و دوسـتى رنگ هـا بـا هم جنگل بیافریند، کوه بسـازد و حیوانات و سـایر جانداران 
را خلـق  کنـد. درسـت همـان کارى کـه نقـاش روى بـوم نقاشـى اش انجـام مى دهـد، اما بوم 

نقاشـى رضـوى جهانى اسـت به  وسـعت خیال. 

نتیجه
بنابرایـن رنگ هـا در زندگـى، شـخصیت و روحیـه ى افـراد، تأثیـر بسـیار دارنـد. توجـه بـه 
رنگ هایـى کـه افـراد انتخـاب مى کننـد ما را به سـمت شـناخت روحیـه ى آن هـا راهنمایى 
مى کنـد. در این زمینـه تسـت هاى رنـگ بسـیارى در روان شناسـى وجـود دارد کـه به نظـر 

تسـت ترکیـب رنگـى، نتیجـه دقیق تـرى به دنبـال دارد. 
یادمـان باشـد مـا به عنـوان انسـان عالقـه ى خاصـى بـه رنگ هـا داریـم. هرکـدام هـم 
رنگ هـاى مـورد عالقـه ى خـود را داریم. بنابرایـن در محیطى که رنگ وجود نداشـته باشـد 
واکنش هایـى چنـدان درخـور توجـه و جالبـى از خـود نشـان نمى دهیـم.  شـاید چنین باید 
در نظـر گرفـت کـه به طـور کلى رنگ هـا در تمـام احـوال و زمان ها همنشـین زندگى روحى 
و روانـى انسـان بوده انـد؛ از این روسـت که انسـان مى کوشـد تا اسـرار و رموز آن را بشناسـد 
و در زندگـى خـود آن هـا را بـه کار بَـَرد و منبـع الهام شـان کند؛ الهامـى که سـرآغازش از دل 

طبیعت اسـت.

جمع بندى
در کتـاب زرد خجالتـى عالوه بـر این کـه خواننـده یک سـرى اطالعـات و آگاهى هـا دربـاره 
ترکیـب رنـگ پیـدا مى کنـد، حسـى زیـر پوسـتى هـم بـه او دسـت مى دهـد کـه تـا حدى 
کـودك را معلـق و ذهنـش را درگیـر بـا این پرسـش مى کند که چـه چیزى باعث مى شـود 
تـا دنیـا بـا آن تکمیـل شـود؟ پاسـخ بـه این پرسـش در نـوع خـود جالـب اسـت؛ مهربانى! 
واژه اى که انسـان امروزى سـخت به آن نیازمند اسـت و از گمشـدگان عصر حاضر محسـوب 

مى شـود.
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و ارشـاد اسالمى.

مهربانى چه رنگى دارد؟


