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  پیکر نظامیشناسی رنگ در هفتروان
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  صدیقه احراري

  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

  حسن روشان

  دهیچک

رنگ، نه تنها . داردیمتنوعيهاجلوهیات کهن و معاصر فارسیو همچنین در ادبیو داللت زبان فارسيگذاررنگ در نظام نام

خلق و ابداع شده است که یعیبدیبات وصفیدر زبان شعر، ترک. استیباشناختیو زیشناختروانیتی، بلکه واقعیعیطبيادهیپد

گر موارد قابل یاز د …وییو چندمعناییمعنا، همیشناخت، روانیین، کناینمادیمعان. باشدیها مرنگيجۀ کاربرد مجازیمعموالً نت

ها در نظام زبانی، معنایی، اساطیري و عرفی و شرعی هر جامعه تعاریف خاص رنگ. استیادب -یدة زبانین پدیایتوجه در بررس

تبدیل  ها همواره در طی تاریخ، کارکردهاي خاص خود را داشته است و به مرور زمان از یک عنصر بصريخود را دارند و زبان رنگ

گردد و در نظام اي در نظام طبقاتی و عاملی شناسا در روابط درونی و برونی اجتماع میبه یک عنصر معنایی و گاه تبدیل به نشانه

و وفور ییبایده به زین پدیاست که از ایاز شاعرانینظام. شودمحور سوق داده میجانشینی ذهن و زبان به سمت کارکرد استعاره

با دقت در . گنبد داستان را به هفت رنگ گوناگون اختصاص داده استکر که شاعر، هفتیپژه در هفتیواست؛ بهاستفاده کرده 

گنبدان و هفتيمختلف برايهان مجموعه و انتخاب رنگیشاعر ايتوان ارتباط فکریداستان، ميزودهایک از اپیمضمون هر 

ل یبه شرح و گزارش دال شناختیو جامعهیشناسانه و فرهنگدگاه روانیز دکرده و ا وجو جستشاهزادگان وابسته به هر گنبد را 

  . نده پرداختیر سرایها در ضمن رنگیک از ایانتخاب هر 

  .یرنگ، نظامیشناسکر، روانیرنگ، هفت پ :هادواژهیکل

  

  :مقدمه

قبل از . درآورده و در بستر خویش پرورده استرامون بشر را احاطه کرده است و او را تحت تسلط خود یرباز همواره پیها از درنگ

متمول در استفادة  يهاشناخته شده بود، لذا به دلیل کمیابی و گرانی آن، انسان یرنگ و مواد رنگ يقرن نوزدهم فقط تعداد محدود

ها و ب جوهر رنگیرکابتدا با ت. ر کردییت فوق تغیک قرن قبل وضعیحق تقدم داشتند، لیکن حدود  ینتیو مواد ز یرنگ يهاپارچه

  .ه و در نتیجه فراوان شدیک رنگ تهیمتال يدهایبعدها با مشتقات زغال سنگ و اکس

ات و جامعه یرا از زبان، ادب یق بزرگیحقا یگاه ارتباطیتواند جای، میاست زبان يادهیرنگ در هنر شعر که پد یگاه و معنیجا یبررس

د یس(داد یق میرا با هم تطب یعیطب ي، رنگ و عطر و صداهايک فرانگریست فرانسه، در یشاعر نامدار سمبول "ماالرمه". آشکار کند

وند یها را با احساس، پخواست رنگیکه م يست فرانسوی، شاعر سمبول"رمبو"از  يرویبه پ "لیرنه گ"يو ادعا) 361:1366،ینیحس

ها یبررس. دانستیگر شور و حال مو داللت یعادل رنگ آبولن را میو "یی"ياست؛ چنانکه به عنوان مثال، صدا یز خواندنیبزند، ن

مورد استفادة شاعران قرار گرفته است،  یعیدر سطح وس یفیو ک یرنگ از نظر کم یدهد که در شعر کهن و معاصر فارسینشان م

البته . استفاده کرده است.. .زرد و، ياروزهیاه، فی، سی، صندلید، سبز، آبیها را اعم از سرخ، سفرنگ یزان قابل توجهیبه م یاما نظام

متنوع و  يهارنگ یپرداخته شده است، چنانکه از نظر کم مسئلهن یتر به ايار جدیات معاصر، بسید متذکر شد که در ادبیبا

 يسهراب سپهر. نوساخت وارد شعر شده است يهارنگ ی، خردلی، سرخابی، سبزآبی و حتی، پرتقالي، خاکستریچون سرب يدیجد

سته است و هم یها زژة رنگیو ياینقاش است و در دن يرا ویار تفاوت دارد، زینه بسین زمیگران در ایاست که با د یله شاعراناز جم

  .برگزیده است.. .به رنگ و يارنگ، از سبز به سبز، روزنههایی چون، سادهن روست که براي دفتر اشعارش نامیاز ا

 یها واژة رنگ، معاندر فرهنگ. میشناسیم یرا به عنوان فرع ییهاو رنگ یرا به عنوان اصل هااي از رنگ، مجموعهیما در زبان فارس

چهره، خجالت، نفاق و مکر و رونق  ییبای، لطافت، زیب، خوبیطرز، روش، حصه، نص ینامۀ دهخدا معانکه در لغتمتفاوت دارد، چنان
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 يث ویحد: استر رنگ و لون به کار رفتهیت و شکل کار تعبیفیان کیب يده شده که برایگاه د. آن ذکر و شواهد آن آمده است يبرا

  .)618:1350، یهقیب(گر آمده است ید ین پادشاه از لونیا ای... گفتندیم یاز لون

است » رنگ در شعر معاصر«خانیانی تحت عنوان اي که صورت گرفته مقالۀ دکتر سامدربارة پیشینۀ پژوهش حاضر کار قابل مالحظه

  .کی از منابع عمدة نویسندگان در تدوین جستار پیش روستکه ی

  :هات رنگیاهم

وضع شده است که همه خارج از کنترل   يدیو سپ یاهی، سییروشناو یکیل شب و روز، تاریاز قب یۀ عواملیبشر از ابتدا بر پا یزندگ

به تکاپو افتاده به دنبال  یشت و زندگیل معیافتن وسایين برایداشت، بنابرایت وا میروز فرد را به فعال. بودند يو فراتر از ارادة و

 یشه شب نوعیت خود را متوقف کند و به غار سکوت خود رو آورد و همیشد که بشر فعالیرفت و شب باعث میخود م يهاخواسته

ره که رنگ آرامش و یت یآب: اند ازط عبارتین دو محیمربوط به ا يهارنگ. داشته است یسکون و آرامش همراه با دلهره را در پ

 ین عواملیدهد، بنابرایشب و روز را نشان م يهاطیها محن رنگیچون ا. باشدیت مید و فعالیسکون است و زرد روشن که رنگ ام

. کندیم میعت آنها را تنظیطب يهادهیشوند که پدیم یر مستقل معرفیغ يهاکنند، لذا به عنوان رنگیهستند که بشر را کنترل م

-یت وامیانسان را به فعال) زرد روشن(که روز یده استراحت کند، در حالیت دست کشیدارد که از فعالیبشر را وام) رهیت یآب(شب 

  .دارد

  :یکر نظامیپها در هفتها و کاربرد آنرنگ یمعان

  :اهیرنگ س

 يهاساخت واژه يز هم براین یدر فارس. فعال دارد ییو معنا یمختلف حضور زبان يهااست که در زبان یمهم يهااه از رنگیس

بات یرات و ترکیو هم در تعب... گلیم واه سرفه، سیهیشه، سیراهیاه کوه، سینمونه، س يشود؛ برایمورد استفاده واقع م يمرکب عاد

  ..شودیده مین دینماد

ک انتخاب یینف يریا انحراف و به تعبیو  ییم نهای، تسلیپوشانگر چشمیها و نماهمۀ رنگ ینف یاهی، سیشناختدگاه روانیاز د

  ).1369:97لوچر،(باشد یم) دیسف("يآر"در مقابل "نه"ياست و به معنا یو پوچ یستیمحض و رنگ انهدام، ن يدیسته و نومیبا

جا که در اما از آنن قرار گرفته است، یق چون مو و چشم، مورد تحسیمصاد یدر برخ یرانیاقوام هند و ا یباشناسیاین رنگ، در ز

ان یرانیدر نزد ا. و شرارت است يو بد یها اغلب اوقات مظهر شومییایدر نزد آر یشناختد روانیرد، از دیگیقرار م يدیمقابل سپ

اب یکه اسب و جامۀ افراساند، چناناه تصور شدهیا در جامه سیاه یشتر سیز بیخطرناك ن يجانوران و مارها یوان و دشمنان و حتید

-هیاه و سیزبان، مرگ ساهیکاسه، سهیپستان، ساهیدل، ساهیس: چون ییرهایتعب. انداهیز سیباد ناموافق و روزگار ناموافق ن. اه استیس

  .خود به کار رفته است یمنف یاه با معنیافت که در آن سیتوان می را...کام و

ش از شصت بار تکرار شده که یدارد و ب ییار باالین رنگ بسامد بسیکر، ایپوان است و در هفتیوابسته به ک یاه از نظر نجومیرنگ س

  .مثبت آمده است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد یمحدود در معن يو در موارد یمنف یشتر در معنیب

ر است، نظر به الزم به ذک. اه و دختر پادشاه هند اختصاص داده استیگنبد اول خود را به رنگ س یشود، نظامیکه مالحظه مچنان

پوست به اهیس یرانیان در فرهنگ ایاند، لذا هنداه بودهیل به سیران اغلب از نژاد سبزة مایساکن ا يزکان هندویکه بردگان و کناین

شاعر گاه به جاي . استدهییاه گرایبه س يدن رنگ گنبد شاهزادة هندین سبب ذهن شاعر در برگزید به همیآیند و شاحساب می

  :ر بهره جسته استین، سواد، قطران و قیه فام، مشکیغال: از مترادفات آن چونن رنگ یا

  مت آن سواد چراستیبر سر سد کان سواد کجاست                        یکس نپرس            

  26د بن 697،ص46ت یب                                                                                     

  هند شد بـه سالم يش بانویپفام                           هیغال يســراگنبد يســو            

26بند  695، ص3تیب                                                                                     

  نه زنگیگرد آتش چـو گرد آرنگ                            نیمشکزغال هاي شوش          

  691، ص31ت یب                                                                                    
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  ـر کالهیهمـه قطران قبــا و قــاه                           یسان یچــو زنگییلفچ ها          

  30بند 749، ص127تیب                                                                                   

  :شودیاد میدارد،  يدوارید که مفهوم امیدر مقابل سف يدیاه به عنوان رنگ ناامیاغلب از رنگ س

  دید دید شــایسپ یــاهید                       در سیاست کل یرا ز روشنــ یرگیت          

  753،ص 228تیب                                                                                     

و رنج خود  یچارگینشان دادن ب يبت است، شخص متظلّم برایو مص یاه در نظر مردم نماد بدبختیکه رنگ س ياز آن رو          

شود که یده میکر، دیپر از هفتیات زیچنانکه در اب. شتر به داور و مردم القا کندیحس را هر چه بن یده تا ایپوشمی اهیلباس س

  :ظاهر شده است یاه فامیاست که در پرند س یت فرد دادخواهیحکا

  ــدهیـــاه پوشیـده                        و ز تظلّــم سیکوش بــاز دهیدها رنــج        

  ـــاه پوشانشیخــــروشانش                       خوانــده شاه س فلک از طالـــع        

  696ص 25،-26ات یاب                                                                                 

  اه بود تـنشیســر س تا يـــرهنش                        پـــایاز قبـــا و کــاله و پ        

  کرد یپوشـــاهیبت سیمصیکـرد                        بــ یزهوشیتــا جهان داشت ت       

  697، ص39- 40اتیاب                                                                               

است، چراکه از  یدگیکشبت و رنجیها در همان مفهوم مصدارد، اکثر آناه داللت ین کتاب که بر رنگ سیاز ا يگریات دین ابیهمچن

را در  یره که مفهوم ناراحتیت يهاشتر رنگیشاد ندارد و ب يهابه رنگ یشود، رغبتیگرفتار م یکه به رنج يفرد ینظر روانشناس

  :باشندیم یشد که اغلب نماد سرخویروشن و سف يهاند و دلخواه اوست تا رنگیگزیخود دارد، بر م

  ــه پـوشــانیت خانـه سینــام آن شهر شهـــر مــدهوشان                   تعــز       

  اهیهمـــه بـه صورت مــاه                    همــه چـون ماه در پرنــد س یمردمان       

  26بند698،ص65- 66اتیاب                                                                    

  ـریـــاه چو قیـــر                     همــه در جامه سید چـو شیسپ یکیکر هـر یپ       

  ـــدمیــــاه پوشیدم                    و ز تــظلّم سین جوش گرم جوشیمــن در ا       

  یـه پوشـیـت از ســر اسیناگـز                    یـده را بـه خامـوشیمـن ستـم د       

  رفـت و آورد نـزد مـن شب تـارزد مــن آر                     نـــاه یسـرو پـرنـد        

  ـج کـردم راهیهـم در آن شـب بـسـاه                   یس آن پرنـد در سـر افـکنـدم      

  26بند714، ص503-508ات یاب                                                                    

که  یبه عنوان رنگ یاهیزده است و از س يزیز گریاه نیخوب س يهابه جنبه ياد شد، شاعر در موارد محدودیگونه که در باال همان

ادآور ین یهمچن. کندیاد می) سر و صورت ياه مویبه علت رنگ س(است  یسازد و نماد جوانیان میشتر نمایماه را هر چه ب ییبایز

آن  يتواند بر روینم یچ آلودگیاه درون چشم است و هیش همان نقطۀ سیهاییبایو ز یدن جهان با تمام زشتیگردد که علت دیم

  :ستین یاهیباالتر از س ین هفتورنگ، رنگیر اید که در زیگویظاهر گردد و در انتها م

  ـاهیشکــوه دارد مـاه                     چتـر سلـطـان از آن کننــد س یـاهـیدر س     

  ستین یچو پشت ماه یست                    داس ماهین یاهیبه از س یـچ رنگیه     

  یـیبـود جــوان رو یـاهـیوز س                    یـیمـو ـهیسبـود  یاز جـوانـ     

  نـدیــاه ننـشـیبــر س یچـرکنــند                     یب بصـر جهـان یـاهیبـه س     

  يسـزاوار مهــد مـاه شـد یکـ                     يـاه شدیفـور شب سیسگرنه      

  رنـگ یاهـیسـت باالتـر از سیهفتـورنگ                      نـر یرنگست زهفت      

  26بند714- 715،ص515-520ات یاب                                                                      
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  : رنگ زرد

ماکس ". اختصاص به آفتاب دارد یدگاه نجومیباشد که از دیکر بدان اشاره شده است، رنگ زرد میپکه در هفت يگریرنگ مهم د

، یا گرد جام مقدس، شادمانید، عروج انبیخورش يگرما يک به معنایزرد از نظر سمبول«: استها آورده رنگ یشناسدر روان "لوچر

ا ید یو ام ییل و رغبت به رهایانگر میو نما يو آزاد يدواریآن ام یعاطف يمحتوا یشناختو نشاط است و از نظر روان یسرخوش

  ).1369:87لوچر،(» باشدیک میک و پاراسمپاتیمپاتس یعصب يهاستمیآن س یتر است واندام حسبزرگ يهایانتظار شادمان

، ضعف و ی، پژمردگيماریخ و فرهنگ ما رنگ زرد رنگ ترس، بین تنفر را داراست، اما در تارینماد يات اروپا معنایرنگ زرد در ادب

ن ییدر آ. گرددیمالحظه م) و شرم ییرسوا(ا زرد شدن ی) غروب(انه، مثل برگ زرد، آفتاب زرد یرات عامیکه در تعبچنان. شرم است

در اکثر . باز دهد) طراوت(یرد و سرخیآتشوران را بگ) يماریضعف و ب(يشود تا زردیاز آتش خواسته م يسورچهارشنبه یباستان

  .شتر نظر داشته استیزرد ب یبه جنبۀ طرب و سرخوش ین حالت بر قرار است که البته نظامیش همیز کمابیمتون ادب کهن ما ن

ن روز در یشاه بهرام در ا. غماناز استی، یعنیزده بار به رنگ زرد اشاره رفته است و رنگ گنبد دختر خاقان؛ یش از سیکر، بیپدر هفت

شتر یان زردرنگ است و بینیو بدن چ ين نکته قابل تأمل است که رویجا انیدر ا. رودیدار محبوبش میجامۀ زرد ظاهر شده و به د

شاه  اختصاص داده و بهرام ینین علت است که شاعر گنبد زرد خود را به شاهزاده خانم چید به ایاند و شازردپوست یآنان مردمان

  :شودیز در این گنبد ملبس به زرد مین

  یـیــن صفـرایکهـربـا بـر نگ                           ییبسـت چون زرد گل به رعنـا       

  ش درصدشدیخوشدل یکیگنبـد شـد                           تـا زر فشانــان بـه زرد        

  27بند715،ص4-5اتیاب                                                                                    

باشد، یات میۀ حیتاب که ماد که آفیگویآورد و شاعر در ادامه میطور که گفته شد، زرد، رنگ نشاط است و انسان را به وجد مهمان

زعفران  ين به زردیهمچن. باشدیها باعث نشاط است، زرد مخصوص اکثر خانمانسان و به يا زر و جواهرات که برایزردفام است و 

از رنگ  یجان ناشیها نشان دادن شور و هن مثالیکند که منظور تمام ایشود، اشاره میدة عوام باعث خنداندن انسان میکه در عق

  :باشدیزرد م

  ـن زردیزر يهـاـبیبـه زر در خــورد                         کــردش از ز يانـهید گنـجید     

  از اوسـت یزعفـرانـ ياز اوست                        ذوق حـلـوا یاست آنکه شادمان يزرد     

  ن زان که زعفران خورده استیکـه زعفـران زرد است                        خنده ب ینـیآنچـه ب     

  ـافـتیيبهـا بـه زرد یتافـت                        گـاو مـوسـ ينـور شمـع از نشــاط زرد     

  استن سبب یـز از ایـن اصفر عزیه طرب است                         طیزر کـه زرد اسـت ما     

  27بند723،ص225-229اتیاب                                                                          

  :رنگ سبز

نمودار هدف و اراده در  یشناختد روانیدر اضطراب و تنش و از د يریپذانگر کشش و انعطافینما یکیولوژیزیرنگ سبز از نظر ف

بر  يرگذاریتأث يند، در آرزویگزیکه رنگ سبز را برم یکس. دن به هدفیدر رس یسختعمل است؛ مثل اصرار، استقامت و سر

نندة رنگ سبز از نظر یتر از همه برگزد و راه و رسم خاص خود است و مهمیعقا يت و دارایازمند شناخته شدن و تثبیگران و نید

و ثابت  یندة اصول اساسیو خودش را به حق نما ل کندیگران تحمید خود را بر دیخواهد، عقامی است که یکس یشناختروان

  ).80: 1369لوچر،(کند یاحساس م

و  ی، خوبی، شادابیبرخوردار شده است و معادل زندگ ياگسترده ين و مجازینماد یرنگ سبز در شعر کهن و معاصر ما از معان

در . د شده استیران تشدیو خشک ا ن گرمیسرزم یطیمحستیز يهار جنبهیخصوص تحت تأثبه ین معنیاست که ا یخوشبخت

ن سبز، رنگ خوشایندي یبنابرا. است یش، نعمت و فراوانیو رو يادآور باران، سرسبزیخصوص شمال کشور، سبز ران بهیاکثر مناطق ا

  . است
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ز از ین یظامو ن.. .دة سبز، معاملۀ سبز ویل خانۀ سبز، عقیاز قب: ساخته شده است يارین بسینماد یوصف يهابیبا رنگ سبز ترک

ست بار تکرار یش از بیکر بیپن رنگ در هفتیا. است که از رنگ سبز در همان مفهوم مثبت و سبز بهره برده است یجمله شاعران

ن گنبد یدر روز دوشنبه با لباس سبز به ا یشده است و اختصاص به گنبد سوم و دختر خوارزمشاه دارد و شاه بهرام به نشان خوش

  :شتابدیم

  ـد بـه مـاهیچـون که روز دوشنبـه آمد شاه                          چتر سرسبـز برکش      

  شد برافروختـه چو سبز چـراغ                          سبز در سبز چـون فرشتـه بـاغ      

  بسپرد یو خـرم يسبـز گنبـد برد                           دل به شـاد يرخت را سو      

  ـن سبـزه زمـردوار                          باغ و انجـم فشـاند برگ بهـاریچـون بـر ا      

  د تنگیزان خـردمنـد سـرسبـز ارنـگ                          خواست تا از شکر گشا      

  28بند724،ص1- 5اتیاب                                                                                   

شتر یب ییناین رنگ باعث نشاط و بید که ایگویاهان اشاره کرده و میها و گیرستن يل رنگ سبز به سرسبزیان تفضیشاعر در ب

ش و لباس یز است که آرایو آن قدر عز) شناسانه استروان يان خود جنبهیدة عوام وجود دارد و ایکه در عقچنان(گردد یچشم م

  :سبز است یآسمانفرشتگان 

  ـش فــرشتـه بـود یآرا يصـالح کشتـه بـود                        سبـز يرنگ سبـز      

  ـزیز                        چشم روشن به سبزه گردد نید از همه چیگرا يجان به سبز      

  ن رنگستیه اب ییآهنگسـت                         همه سر سبز يرا بـه سبز یرستنـ      

  733،ص251- 253ات یاب                                                                                  

  :گرددیاست که به مواردي اشاره مو طراوت به کار رفته ین رنگ در همان مفهوم زندگیز، ایکر نیپگري از هفتیدر مواضع د 

  ـش بـدر خواستهیتـه                          سبـزه به کشتچـون فلک آنجـا علـم آراس     

  ـن بـود و دل آسمــانیهر گره از رشتـه آن سبز خـوان                         جـان زم     

  ن را که سرت سبز بادیاختـر سـرسبـز مگـر بـامــداد                           گفت زم     

  جـاده گرو کـرده بودیآورده بـود                          سبزه بـه بـا فلک آنجـا گـذر ی     

  28بند27،ص53-56اتیاب                                                                             

  :رنگ قرمز

ل و رغبت است و تمام اشکال آرزو و یتما يو به معنا یجسمان يرویانگر نینما یشناختدگاه روانیاز نظر لوچر، رنگ قرمز در د

 ییزهایصانه به تمام چیل حریت و میو موفق یابیدن به کامیج، رسیرنگ قرمز اصرار در به دست آوردن نتا. ردیگیاق را در برمیاشت

  .از کمال را در خود داراست يااست که نشانه

این رنگ اغلب . »زانید گلریع«شود، همچون یخته میر يروزیاست که به هنگام فتح و پ یک، مانند خونیرنگ قرمز ازنظر سمبل

ت یافراد مختلف حسب موقع ين رنگ برایا). 1369:83لوچر، (نماد احساس و شور است  یشناختنماد آتش و از نقطه نظر روان

لسوف نامی، آن را ی، ف"نسوجاید"ا و یآن را نشانۀ شرم و ح "اوبر"به نام  یشینمونه کش يبرا. ز داردیمتفاوتی ن یآنان معان یاجتماع

  ).1376:83ار،یبا(اند دادهیکوکار اختصاص میدر مصر باستان آن را به فرشتگان ن. رنگ تقوا دانسته است

شد، یزرع میباران، که خاك لم یخشک و ب يهاادآور سالیشان یمورد تنفر بوده است؛ چرا که برا یرنگ قرمز در نظر اعراب جاهل

افت، تصورات اهل یگر انتقال یط صحرا به مناطق دیزبان عرب از مح یاما وقت. دندینامیم» السنه الحمرا«ها را ن سالیآنان ا«. بود

ها و گل ادآور رنگ گونهیرا ید، زیو جمال گرد ییبایها بود، مظهر زن رنگین رنگ دگرگون شد و رنگ قرمز که بدتریز از ایزبان ن

  ).270-1370:271،ینکدک یعیشف(د یشراب گرد یز سرخیسرخ و ن

 يریرفته است و تعابیشرم، به کار م يعشق و اهتزاز و هم در معنا يو مجاز ییکنا يما، رنگ قرمز، هم در معنا یخیات تاریدر ادب

  .از آن ساخته شده است.. .و) يشرمسار(، سرخ شدن )سرافراز(روچون سرخ
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ن رنگ در یا. به کار برده است ين عشق، طراوت و نشان جنگاورینماد يمانند اکثر شاعران کهن، رنگ قرمز را در معنا ینظام

 یبا عنوان رنگ بهرام ین رنگ استفاده شده است و گاهیبار از ا یش از سیکر بیپباشد ودر هفتیمتعلق به بهرام م یاصطالح نجوم

  :شودیاد میاز آن 

  یشـاه بـا هـر دو کـرده هم نامـ                      یروز بـهــرام و رنـگ بهـرامـ      

  سرخ گنبد تاخت يبر ساخت                     صبحگه سـو يوریسرخ بر سرخ ز      

  29،بند733،ص3- 4اتیاب                                                                        

ن یکند و ایاستفاده م» دیسرخ و سف«ایو » يروسرخ«ن یاز عناو یسقالب يبانو ییبایر وصف زد یم که نظامینیبیدر ادامۀ داستان م

خصوص دپوست و بهیشه زنان سفیبوده و هم ییبایصورت نشان ز يدیها سرخ و سفین علت باشد که در فرهنگ شرقید به ایشا

 يدیز قابل توجه است که آوردن رنگ سرخ در کنار سفینکته نن یا. انده بودهیتر از بقتر و با طراوتنیشان دلنشید برایسرخ و سف

شتر یکه پرا چنانیز باشد، زیاست، ن یرانیهر زن ا يممتاز و قابل ستایش برا یتیا که خصوصیگر شرم و حتواند، تداعییصورت م

  :باشدیز مین رنگ نماد شرم نیا یشناختدگاه روانیاد شد، از دی

  یبه لطـف آب یآن به رنگ آتش                         یسقـالبـ  يسـرخ رو يبـانــو     

  خـوش بود ماه آفتـاب پرسـتبسـت                          ان دریـش میبـه پـرستار     

  زینشـاط آم يز                         خواست افسانهـایب شهد آمیشاه از آن سرخ س     

  ـشیـق در پـایـش                         در فشانـد از عقیرا سـر نتـافـت ازـن ینـازن    

  29،بند733،ص5- 9ات یاب                                                                             

  :کند که منظورش همان رنگ قرمز استیاستفاده م» رنگآتش«ب یرنگ قرمز از ترک يدر چند مقام به جا ینظام

  از دل سنگ                        آتـش لعـل و لعـل آتـش رنـگ يو تو آر یتـو ده    

  621،ص32ت یب                                                                           

  یبه لطف آبـ یآن به رنگ آتشـ                        یسقـالبـ يســرخ رو يبـانـو     

  733،ص5تیب                                                                            

ا گوگرد که یار باارزش است و یکند که زر خالص و درست که بسن استدالل مییت رنگ قرمز چنیان اهمیکر، شاعر در بیپدر هفت

ات هر یۀ حیار محبوب و مایگل سرخ است و بس، هان شاه گلیهمچناند، دارد، هر دو قرمز رنگ ییایمین مواد شیدر ب یت خاصیاهم

  :ن رنگ داردیت ایها داللت بر اهمنیاست و تمام ا يسرافراز ییرو، سرخییکویفام است و اصل هر نخون سرخ. ياموجود زنده

  شیش                    چون رخش سرخ کرد جامه خویست با او به نـاز و کامه خویز      

  جـامـه را گرفـت بـه فـال یکـار                     سرخـ يــدیـن روز بـر سپیکـاولـ      

  ـوســتیپ یــور ســرخ داشـتـیرست                    ز یاهیاز س یچون بدان سرخ      

  برات راندنـدش                    ملک سـرخ جامـگان خـواندنـدش یچـون به سـرخ      

  ـنسـتیـن اسـت                    گـوهــر ســرخ را بـهـا زیینـوآ یشـیآرا یسـرخـ      

  ـن سلبـش     یآمــد نکـوتر یزر که گوگـرد سـرخ شـد لقبـش                     سـرخـ      

  ـزش روان دارد                      سرخ از آن شد که لطف جـان داردیخــون کــه آمـ      

  یـیکـویسـت اصـل نیـیسـرخ رو                      یـیجو یـیکـویکـه ن یدر کسـان      

  درو نشــان نبـود یسـرخ گـل شــاه بـوستـان نبـود                      گــر ز سـرخـ      

  مغـزت نغز                      گشت پـر سـرخ گل هـوا را ین حکایچون به پابان شد ا      

  29بند 621،ص297- 306اتیاب                                                                             
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نیز در فرهنگ  "سرخ رو"داند و تعبیر کنایی بخش و مایۀ حیات و شور و سرزندگی میبینیم نظامی سرخ را جانطور که میهمان

این رنگ است و جامۀ سرخ نیز نشان از نشاط و شادابی و شادزیستی در بیان و کالم نظامی  دهنده و بیانگر جایگاهزبانی ما  نشان

  .است

  :دیرنگ سف

است و  یت و پاکیها، نماد معصومرنگ یشناسسفید در روان. ی است که محبوبیت خاصی نزد انسان داردیهااین رنگ، از جمله رنگ

از رنگ  یبه همین سبب، کادر پزشک. زداستیبخش و خستگين رنگ انرژین ایهمچن. و آرامش است یزگیمعموالً نشانگر سرما، پاک

  .کنندید استفاده میسپ

دارد،  ییکر بسامد باالیپن رنگ که در هفتیا. منجمان متعلق به ماه یدة بعضید در اصطالح نجوم متعلق به زهره است و در عقیسپ

گردد، وابسته است به روز جمعه و گنبد هفتم که بهرام یقرار گرفته است و چنانکه مالحظه م یش از چهل بار مورد استفادة نظامیب

  :رودیم هفتم میدار محبوبش، دختر پادشاه اقلید به دیسپ يهان روز با جامهیشاه در ا

  ـدید                 خانه را کـرد از آفتاب سپین مقرنس بینـه که ایروز آد      

  د فـرازیگنبـد سپ يـد بـه نـاز                 شد سـویـور سپیشـاه بـا ز      

  مـشیمش                  پنج نوبت زنان به تسلیزهـره بر برج پنجـم اقل      

32،بند775،ص 1-3ات یاب                                                                     

بهره .. .و ین، رومیمی، سين رنگ، مانند کافوریمترادف و معادل ا يهاد از واژهیاستفاده از رنگ سف يکر، گاه به جایپدر هفت ینظام

  :گرددیر اشاره میدر ز ییهاجسته است که به نمونه

  يبسته چون در سمن گل سور                   يمــاه را در نقــاب کافـور      

  32بند680،ص58تیب                                                                         

  ـده داد شکــوه       یوه کـوه                    رود را زاب دیاز گر يبرف کافـور     

  33ند،ب787،ص9تیب                                                                       

  ـن رایـن را                     بست بـر مـاه عقـد پرویمیدر بر آمـود سـرو س     

  680،ص50ت یب                                                                      

  ینمـود و گاه زنـگ یگـاه روم                     یـکرنـگیبا هـوا در نـقـاب      

  647،ص39تیب                                                                      

در . دار و رازدار استسازد، برعکسِ شب که پردهیان میان و عیز را نمایروز نام برده است که همه چ يدکاریاتی از سپیدر اب ینظام

مانند (يدکاریو سف یزگیت که همان پاکیب يظاهر يمعنا را هم دریبه کار رفته است، ز یهامیدکار بودن به صورت ایت سپین بیا

شتر مد نظر شاعر بوده است و از یدوم ب یت روز است، را در بردارد که معنیکه خاص یرازپراکن ياست آمده و هم معنا) ک گازری

  :اندن استیو نما يمظهر آشکارساز يدیز سفیشناسانه ند روانید

  دار بـودـک پـردهیشب تـار                      ـدکـار بـود    یروز روشـن سپ     

  32بند782،ص17تیب                                                                            

ها که از مخلوط رغم اکثر رنگیها آلوده نشده است و علۀ رنگیکند که بر خالف بقیاد میپاك  ید به عنوان رنگیاز سف ینظام

 يهاد آوردن رنگیها عامل پدرنگ یب شدن با بعضیاست مستقل که خود با ترک یاند، رنگدست آمدهگر بهید يهاشدن با رنگ

خصوص است سفارش شده از طرف بزرگان به ید، رنگید که سفیگوین رنگ مین شاعر در مورد قداست ایهمچن. گرددیمتفاوت م

 يگونه که لباس اکثر علماهمان. ز بوده استیشان نیکه باألخص در مواقع عبادت سنت ا -مه و آله و سلیاهللا علیصل–امبر اکرم یپ

ز ین يدر مواقع عزادار یاقوام  حت یبخش که برخدوارکننده و آرامشیار امیاست بس ید، رنگین سپیهمچن. باشدین رنگ مین به اید

  . داندیم يام شادیشاد را  مختص ا يهاگر رنگیو د دیکه رنگ سف یرانیگردند، برخالف فرهنگ این رنگ ملبس میبه ا

  :کندم خالص اشاره مییس يدیکدست بودن سمن و سپیو  ید، صافیخورش ییو روشنا ید، به پاکیسف ییبایان زیدر ب ینظام
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  است مه جهان افروز يدیروز                       وز سپ ییاست روشنا يدیدر سپ      

  الـوده استیکه آن ن يـدیتکلـف اندودست                       جز سپ یهمه رنگـ      

  ـدیـش را لـقـب کننـد سپـیـد                       پـاکیشـود نوم یهـرچ از آلودگ      

  ــدنیـد پـوشیدن                        سنـت آمـد سپـیدر پرستـش به وقت کوش      

  32بند787،ص318-321اتیاب                                                                              

ن امر نه تنها یآورند که ایگر مید را با همدیاه و سفیاتشان رنگ سیاز شاعران در اب یلیو خ ین است که نظامیگر اینکتۀ د            

  :بخشدیبه کالمشان مز ین ییباینماید، بلکه گاه پارادوکس زتر میت را جذابیب

  ـدیزد از بوسـه آتـش انـدر بیـد                      میو سپیه چـو دیآن گـراز س      

  752،ص38ت یب                                                                         

  ـدیـد دیـد شـایسپ یـاهـید                     در سیاست کل یرا ز روشن یرگیت      

  753،ص228تیب                                                                       

  ـد قـلـمیـر درکـشید علم                     نـقـره را قـیشب چو از مشک برکش     

  745،ص21تیب                                                                       

  :اهید و سیسف

. شودیرا سبب م...و ییبای، ناشکی، زودرنجیعاطف یناکام یشناساز نظر روان. است یمورد عالقۀ نظام يهان رنگ که از جمله رنگیا

د به یماه و خورش یا در معنیهاست و یا و مافیدن يکار رفته است که اغلب در معنامختلف به یکر ده بار به معانیپن رنگ در هفتیا

شب مختص سکون . ردیگیم ين دو رنگ جایدر ا يا سکون و آرامش ویت انسان و یروز که تمام فعال يدیشب و سپ یاهیاعتبار س

  :گردندیظاهر م یو روشن یکیز به ترتیب در تارید نیو روز مخصوص تالش و جنبش و ماه و خورش

  ـاهیـد و سیبـه آفتاب و به مـاه                    دو سـراپـرده سـپ يتو سپرد      

  621،ص18تیب                                                                          

  دیـاه و سپیـراث من سیـد                    ملک میشاهـم و شاهـزاده تا جمش      

  665،ص60تیب                                                                          

  ـد یـد                    زندگـان را ز مـا امـان و امیـاه و سپیـش از انـدازه سیب      

  670،ص34تیب                                                                          

ا را یز همان مفهوم جهان و دنید که آن نیجویبهره م "دورنگ"د از کلمۀیاه و سفیب سیاستفاده از ترک ين شاعر، گاه به جایهمچن

  :دهدیم

  ز دور دورنگ                  راه را بر دل فـراخ دار نـه تنگ ییچون رسد تنگ      

  642،ص18تیب                                                                         

  او جـهـان دورنـگ                   گـه گهـر بر سر آورد گه رنگ ياز تـرازو      

  644،ص3تیب                                                                      

با مجاز گرفتن  یب کلیک ترکیر است که شاعر د ين هم از آن رویا است؛ ایهمۀ مردم دن ید، منظور نظامیاه و سفیب سیگاه از ترک

  :ا را اراده کرده استیت جهان، بنا بر عالقۀ جزء و کل همۀ مردمان دنیدپوستان به عنوان تمام جمعیپوستان و سپاهیس

  ـاهیـد و سیده به مـاه                   قبلـه گـاه همـه سپیبرج بر کش یکوشکـ      

  246،ص26ت یب                                                                         

. این رنگ در باور نظامی مظهر درهم آمیختگی و در هم فروریختن مرزهاي احساس و اخالق و مبهم بودن فضا و پایان کار است

در حقیقت رنگ در هم آمیختگی . کنداز این طریق بیان می آلود دنیاي ذهنی خویش راانگار شاعر بیشتر تردیدها و نماهاي مه
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تضادها و حضور توأمان دو ضد یا دو نقیضه در یک بستر و یک وجود است و همین امر موجب رازآلودگی ذهن و زبان شاعر و گاه 

  .شودروان تأویل پذیر مخاطب می

  :ياروزهیف

 یشابور و از سنگ آن به رنگ آبیروزه در نیاصل معدن ف. ود و سبز است، کبیروزه به سه رنگ آبیبنا بر گزارش عالمه دهخدا، ف

 یازجمله اشعار نظام یل به سبز است و در شعر کهن پارسیشتر مایروزه بیف يهاه سنگیاما در حدود ترک. باشدیروشن و شفاف م

سبزرنگ  يهاروزهیاست، احتماالً پ يا، گنجهیاز آن رو که نظام. تواند باشدیو سبز هم م یشتر کبودفام و رنگ آسمان است که آبیب

، یشناختد روانیاز د. ا ازرق بوده که رنگ آسمان استیان کبود یرانیه مد نظر او بوده است و آنچه در شعر آورده، بنا بر سنت ایترک

  :کندیدر مورد آن صدق م یات رنگ آبیاست و همان خصوص یر مجموعۀ آبیروزه زیپ

  روزه گون سواد سپهر         یشکوفـه مهـر                     گشت پ چارشنبـه که از      

  يـروزیگـون ز پروزهیجامه پ                     يشـاه را شـد ز عالـم افـروز      

  روزه گنبد از سر ناز                    روز کوتـاه بـود و قصـه درازیشب به پ      

  30بند745،ص1-3اتیاب                                                                         

 ياز برا یرانیر است که در فرهنگ ایس ید که باز منظور همان آبینمایاستفاده م ی، ازرقیعنی؛ ياروزهیاز معادل رنگ پ یگاه نظام

ز ین یشناسار همگام است، چراکه از نظر روانیرنگ بسن ین اعتقاد با ایا. کنندیبر تن م ین جهانیا يهایو ترك وابستگ يسوگوار

را  يز داراست، حس فاجعه و سوگواریرا ن یخاص يدارد و رنگ ازرق که کبود يز از شادین غم و اندوه و گریتلق یره به نوعیرنگ ت

  :پروراندیدر خود م

  ازرق پوش يک از سوگواریـش را خامـوش                     هر یـاران خویـد ید      

  ـش تمـامیـد تا فرجـام                     گفت بـا دوستـان خویهـر چـه ز آغـاز د      

  ــد کـازرق ز بهـر او کـردنـدیآن دوستان که خـو کردند                     د يبا و      

  ـدیدرپوشراست کـرد و  یـد                     ازرقـیبـا همـه در مـوافـقـت کـوش      

  چون فلک رنگ روزگـار گرفت رنـگ ازرق بـر او قـرار گـرفت                            

  افت پرنـدیخوشتـر از رنگ او نـان بـلنـد                     ازرق آن اسـت کاسـم      

  آفتابـش بـه قـرص خوان گرددـان گـردد                      هـر که همـرنگ آسم      

  قـرصـه از قـرص آفتـاب کنـدسـاب کنـد                      گـل ازرق کـه آن ح      

  گــل ازرق در او نـظــر داردسـر دارد                       کـآفتـاب  یـیهـر سو      

  خوانـدش هندو آفتـاب پرست ازرق هست                       که  یالجرم هـر گل      

  30،بند 761،ص 437-446اتیاب                                                                 

ش از ده بار از رنگ یروزه و بیکر این رنگ را به دختر پادشاه اقلیم پنجم اختصاص داده و حدود پنج بار از کلمۀ پیپدر هفت ینظام

در حقیقت .ریشه در ابهام ذهنی انسان نسبت به آسمان و فلک استدادن نسبت ازرق و پیروزه به آسمان . ازرق بهره جسته است

نیافتنی دست..گرددعدم لمس از نزدیک  باعث عدم شناخت درست می.شوداین ابهام رنگ از ابهام ضمیر گویندة ناظر، ناشی می

شناسانه، نگاهی مبهم و رمزآلود نیز یبرد که در عین پندار زیبایبودن آسمان به وسیلۀ انسان عصر شاعر، او را در بیان به سمتی می

  .نسبت به این رنگ داشته باشد

  :رنگ صندل

است  ين رنگ منسوب به مشتریا یاز نظر نجوم. باشدیز مید است و به رنگ زرد نیا سپین آن سرخ و یصندل معرب چندن و بهتر

قاً منظور خود از رنگ صندل را بازننموده و یدق ینظام. ، اختصاص داده استيصر روم، همایگنبد ششم خود را به دختر ق یو نظام

به کار  ین اصطالحیز چنیکه امروزه ن ياز آن رو. را مد نظر داشته است يگریا رنگ دیا سرخ و ید یمشخص نداشته که رنگ سپ

  :ن مورد حدس زدیرا در ا يو يتوان حدود فکریات مین ابیاما با توجه به ا. داد ين مورد نظرین در ایقیتوان به یشود، نمیبرده نم
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  يعود را سوخت خاك صندل سا            يچون دم صبح گفت نافه گشا      

  کـرد شـاه جامه و جـام یبـر نمـودار خـاك صنـدل فـام             صندلـ      

  گـونصندل يشد به گنبـد سـرابـد کبــود بــرون              از گنآمــد       

  31، بند 761- 2،ص 2-4اتیاب                                                               

است  ید بوده باشد؛ چراکه سخن از هنگام صبح و فلق سرخید سرخ و سفیبا ید که صندل از نگاه نظامیآین برمیات، چنین ابیاز ا

، "يهما"ن گنبد اختصاص به دختر شاه روم، یگر ایاز طرف د. ستعودفام شب ا یاهید که باعث سوختن سیگرایم يدیکه به سپ

د که منظور شاعر یجه رسین نتیتوان به ایپس م. دندیافزون سرخ و سپ یز با طراوتیشان نیاند و دختران ادپوستیان سپیروم. دارد

  :ن رنگ داردیداللت بر اکر هست که یپز در هفتین يگریات دیاب. م استیمال یخته با سرخید آمیفام، سپاز صندل

  يجامه را کرده بود صندل شو                 يدرخت صنـدل بـو يبر هوا      

  يـدینپوش یجامـه جز صنـدل                 يـدینکوش يخرجز به صندل      

  صنـدل ســوده دردسـر ببـرد                 تب ز دل تابش از جگـر ببـرد      

  31، بند 775ص، 353-355اتیاب                                                             

دختر  ییبایکر، در وصف زیپم ششم هفتیگر از اقلید ییدر جا ینظام. ن منظومه حدود شش بار تکرار شده استیرنگ صندل در ا

ن کتاب فقط ید که در سراسر ایجویصورت دارد، بهره م يدیو سف یب جالب خون زاغ بر سر برف که داللت بر سرخیر از ترکیوز

 يارابطه يت و تجربه و برایسرشار از فعال یک زندگیياست، برا ید رنگی، سرخ و سفیشناسک بار آمده است و از نظر روانین یهم

  :شودیرا سبب م یو شهوان یت عاطفیک که رضاینزد

  و شگرف               چهره چون خون زاغ بر سر برف يداشت دلربا يدختر      

  31بند، 773،ص 303تیب                                                                         

  : رنگ کبود

که از همۀ  یسک يبرا یشناختدر نگاه روان. ل به بنفش استیر متمایس یاه به رنگ آبیاز دو رنگ قرمز و س يازهیرنگ کبود آم 

  ).1376:134ار،یبا(ياست نه شر يریحدود و ثغور گذشته است و نه خ

ن رنگ در یز از این یرسد و نظامیکه به نظر م يشود، به علت شکل دودیاد میشعر اغلب از آسمان با رنگ کبود  يهادر کتاب 

  :باشدیم يبه خاکستر لیما یز به معناي آبیکر حدوداً چهار بار سود جسته است و همه جا نیپهفت

  ده درودیننـده و گـزیش از مدار چرخ کبـود                      بـر گـزیبـاد ب      

  623،ص33تیب                                                                         

  ن چـرخ درودچرخ کبـود                       باد بـر خفتگـا يجاتـا بماند به      

  670،ص33تیب                                                                          

  گونصندل يآمـد از گـنبـد کبـود بـرون                        شد به گنبد سرا      

  31بند762،ص4تیب                                                                       

-که تمام نامراديدادن صفت کبودي به فلک ریشه در باور نجوم قدمایی و دخالت فلک در سرنوشت بشر و کل موجودات دارد و این

در حقیقت این . ایمگریز، به گردن این چرخ نیلوفري انداختهآمیز مسئولیتهاي خویش را در یک باور جبرگرایانۀ خرافهها و بدبختی

  .کبودي بخت و تیرگی روزگار استکبودي، همان 

  : گیريجهینت

، انواع مختلف موجودات زنده یقات علمیبنا بر تحق. باشندیت میاهم يار دارایشناسانه بسو روان یشناختدگاه جامعهیها از درنگ 

  .1ندیجویبهره م.. .دفاع و، هشدار، ییجوب، جفتی، همچون فريزیغر يهاامیاستتار و انتقال پ يخویش از رنگ برا یعیات طبیدر ح

  . اندها در آثار خود سود بردهاز زبان رنگ ياریانسان است، لذا شاعران بس یمختلف روان يهاها بیانگر جنبهرنگ
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بنا نهاده و  یۀ هفت رنگ اصلیگنبد خود را بر پادارد؛ او هفت ییباً باالیبسامد تقر ياست که رنگ در آثار و یاز جمله شاعران ینظام

شده و ها، حساببینیم، وي در گزینش رنگپیکر میاختصاص داده است که با مطالعه و دقت در هفت ياک را به شاهزادهیهر 

اه ینمونه، شاعر رنگ س يگنبد نظر داشته است؛ برابانوان هفتهر کدام از شه یطیو مح یمیاقل يهایژگیآگاهانه عمل نموده و به و

دهد که با رنگ پوست ایشان و یو رنگ سپید را به شاهزادة رومی اختصاص م ینیبانوي چو رنگ زرد را به شاه يهند را به شاهزادة

ها استفاده کرده ن منظومه از آنیدر ا یکه نظام ییهارنگ. ها مناسبت داردتلقی فرهنگی و ادبی جامعۀ عصر نظامی با این اقلیم

خودشان  يها را به جان رنگیگاهی نیز مترادفات ا. ، زرد، کبود و ازرقی، صندلياروزهیقرمز، سبز، پد، یاه، سپیس: اند ازاست عبارت

  . ياروزهیف يبه جا یا ازرقیاه یس يبه جا یو زنگ يریا قید یسف يبه جا ین و رومیمیو س يآورده است؛ مانند کافور

ها را ن خاقانی با بسیاري از علوم زمانه خویش آشناست و آنهاي عصر خویش، همچونظامی به دلیل حضور در فضاي علمی نظامیه

- شناسی و روانها و کارکردهاي جامعهاي نسبت به مقولۀ رنگ داشته و از جلوهاو دریافت آگاهانه. در شعر خویش به کار برده است

او در حقیقت به . بهره جسته استها در وجود مخاطب، به شکلی درست ها و تأثیر و تأثر احساسی رنگشناسی و سمبلیک رنگ

ها و تأثیر فرامستقیم و  احساسی آن بهره برده است و عنصر رنگ را فراتر جاي زبان و توصیف و بیان مستقیم، از هالۀ رازآمیز رنگ

اي طهها در دنیاي فکري و تصویري و ذهنی نظامی رابرنگ. از یک عنصر بصري تبدیل به یک نشانه و نماد معنامحور کرده است

-در حقیقت شاعر به عنوان یک نشانه و نظام بصري و مفهومی به آن نگریسته است و در یک کارکرد شبکه. ارگانیک و فرامتن دارند

هاي ادبی و فرهنگی عصر خویش یک ارتباط چندسویه ایجاد کرده اي بین رنگ، محیط و احساس روانی رنگ بر مخاطب و سنت
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