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کارکرد عرفانی نماد رنگ در مثنویهای عطار نیشابوری
سیدحسن

سیدترابی 1

چكیده:
رنگ ها شکلی از بیان اح سا سات ،افکار و تجربیات آدمی ه ستند .توجه به آنها در متون عرفانی به دلیل
نقش تأویل پذیری در شناخت بینش شاعران صوفی م سلک اهمیت ویژه ای دارد .ضرورت پژوهش حا ضر
ک شف رموز رنگ هایی بود که عطار از آن به زبان نمادین مفاهیم باطنی را تأویل کرده ا ست .بازگ شایی معنای
رمزی رنگ های به کار رفته در چهار مثنوی عطار و رسیییدن به معانی نهفته و عرفانی زمینﺔ تازهای برای درک
معانی ا شعار وی فراهم می کند .پر سش ا سا سی اینجا ست کدام رنگ ها و با چه مفاهیم رمزی در ا شعار شیخ
عطار بازتاب داشته است؟ نگارنده در این جستار حین بررسی چهار منظومه عرفانی شاعر با رنگهای نمادین
مواجه شد .این رنگ ها ،سپید یا سفید ،سیاه و کبود ،نیل ی یا فیروزه ای ،زرد ،سبز و سرخ بودند .نتایج حاصل
از این پژوهش ن شان داد که عطار عالقه وافری به ا ستفاده از زبان نمادین رنگ برای بیان مفاهیم عرفانی دارد.
نمود حاالت عرفانی از طریق زبان سمبلیک رنگ در مثنویها مخاطب را به عمیقترین الیههای درونی عرفان
کشانده است.رنگ ها در زبان شعری عطار با پیشینه اعتقادی ،اساطیری ،ادبی و عرفانی دارای تأویلهای منفی
و مثبت بودند.

کلید واژهها:
مثنوی های عطار ،نماد ،رنگ ،کارکرد عرفانی.

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.
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پیشگفتار
مقدمه
نماد ،ت صویری ا ست ر سانندة معنی سرّی و رمزی و ن شانهای عینی ا ست که به و سایل طبیعی،
چیزی غایب یا غیرقابل م شاهده را مج سم میکند  .در متون نمادین ،یافتن نماد به دلیل مبهم بودن و
قرینهای نداشیییتن ،نیازمند تأویل اسیییت و برداشیییتهای متفاوتی را ایجاب میکند .بنابراین ادبیات
عرفانی نیازمند به ژرفشناسی و نماد شکافی دارد؛ شیخ عطار از انواع نماد در معانی مختلف عرفانی
بهره گرفته اسیت؛ بنابراین مثنوی های او مملو از نمادهاسیت که توجه و شیناخت و شیکافتن آن در
خور تأمل ا ست .تأثیر جهان بینی عرفانی ،صوفیانه و توحیدی شیخ عطار به فا صله کمتر از یک قرن
بر شاعر بزرگ ادبیات عرفانی یعنی موالنا انکارناپذیر ا ست؛ نمادها نقش ا سا سی در آ شکار ساختن
ضمیر انسانها و آرمان های او دارند و به همین دلیل بشر از دیرباز با زبان نمادین ،انس و الفتی بسیار
نزدیک داشته است ،شیخ در ابتدای الهینامه میگوید:
هیمییه دیییده هیمییه دو شییییو بیییکیبییار

کییه تییا آگییه شیییوی ز ین ر مز بسییییییار
(عطار) 9 :1368 ،

پس رمز هایی درین عالم وجود دارد که معرفت به آن جز از طریق اتصاو حقیقی ممکن نمیشود
چنانچه پیامبر اکرم (ص) بیش از هر ک سی می دان ست که در ورای هر چیزی حقیقتی ا ست و د ست
یافتن به این حقیقت برای هر کسیییی فراهم نمیشیییود بدین خاطر به خداوند میگوید«:اللَهُمَّ أَرِنِی
االشْیَآءَ کَمَا هِیَ» «ای خدای من! به من اشیاء و موجودات را همانطور که هست بنما و نشان بده» رمز
واژهای اسییت که در قرآن کریم فقی یک بار آمده اسییت« :قاو رب اجعل لی آیه قاو آیتک اال تکلم
الناس ثالثه ایام اال رمزاً...
ابوالفضل میبدی نویسنده کشف االسرار که در ترجمه قرآن کریم بعد عرفانی آیات را هم در نظر
داشییته در ترجمه آیه مینویسیید« :زکریا گفت :خداوند من ،نشییانی بخش مرا ،جواب داد وی را که
نشانی تو آن است که سخن نگویی با مردمان ،سه روز ،مگر نمونی و اشارتی» (میبدی ،ج :1389 ،2
)97
جلوة رنگ در شییعر و ادبیات غیرقابل انکار اسییت آن چنان که گاهی شییعرا چنان متأثر از رنگ
ه ستند که شعر آنان مانند نقا شی رنگها ست؛ از شناخته شدهترین این شاعران در ع صر معا صر
سیهراب سیپهری اسیت که به دلیل اهمیت رنگ در اثرا نام آن را «مرگ رنگها» نامیده اسیت .در
ورای رنگ ها حقیقتی ا ست که به زبان عرفانی بیان شده ا ست گاهی رنگها زبان گویا می شوند تا
چندین مفهوم را به خواننده برسییانند .بدین ترتیب طرح سییخن به شیییوهای نمادین و با به کارگیری
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تماثیل ادبی ،کوششی در راستای زیبندگی و آرایش متن محسوب میشود که جذابیت این بار مثبت،
ارتباط خوانندة فهیم را با لطافت و ظرافتی زیرکانه با مقصییود سییخن برقرار میسییازد .هر رنگی در
مثنویها ،ت صویری مح سوس و شناخته شده و گاه ملمو سی ا ست که بر معنا و حقیقتی انتزاعی در
ذهن انسان تأکید میورزد .کشف زمینه های عرفانی ،فرهنگی ،ادبی و اعتقادی مؤثر در پیدایی مفاهیم
نمادین رنگها میتواند بیش از پیش ما را در فهم مثنویهای عطار یاری نماید.
بنابراین پرسش هایی که این پژوهش در صدد پاسخ دادن آن است:
 -1عطار در مثنویهایش از چه رنگ هایی برای زبان رمزی و سمبولیک استفاده کرده است؟
 -2نمادهای رنگ در تأویلهای عرفانی مثنوی ها چه معانی را برای خواننده فراهم ساخته است؟
 2-1پیشینه پژوهش:
محققان ب سیاری درباره نماد شنا سی و سمبولی سم و تحلیل نماد رنگها سخن گفتهاند :که از آن
میان کتاب « سمبولیسم» چالز چدویک« ،نمادها و نشانهها» آلفرد کوپنگر« ،فرهنگ نهادها» ژان شوالیه
و آلن گربران« ،نماد و نمایش» جالو ستاری را میتوان نام برد .و در زمینه نماد شنا سی در آثار عطار
« سی مرغ در آیینه سیمرغ» فاطمه مدر سی« ،جلوه های نمادین طبیعت در غزلیات عرفانی با تکیه بر
غزلیات سنایی ،نظامی ،عطار ،مولوی» نوشته خانم شریفه ولی نژاد به راهنمایی امیر عبیدینیا« ،ظامی
به نماد پردازی عطار در منطق الطیر» تدوین حسییین خسییروی را میتوان برشییمرد و مقاله «بررسییی
رنگ در حکایتهای هفت پیکر نظامی» نوشته زرین تاج واردی در فصلنامه ادب پژوهشی به تحلیل
نماد رنگ از بعد روانشییناختی پرداخته اسییت در این پژوهش بر آنیم عالوه بر آنچه انجام پذیرفته از
منظر عرفانی چهار مثنوی عطار نیشابوری را ارزیابی کنیم:
 -2کارکرد عرفانی نماد رنگ در مثنویهای عطار
برجستهترین ویژگی ذاتی هر انسانی ،تأثر و انفعاو نفسانی در مقابل زیباییها و مناظر روح نواز
آفرینش اسییت .بدون تردید مؤثرترین این عناصییر ،پدیدة رنگ اسییت؛ به گونهای که تجسییم جهان
طبیعت بدون ح ضور رنگها وح شتزا و مالوآور ا ست؛ بی شک اولین ویژگی هر شیء که باعث
جلب توجه هر موجود زندهای -به خصوص انسان  -به آن می شود ،رنگ آن شیء است .رنگها در
طبیعت سبب می شوند تا انسان پدیده های جهان هستی را بهتر و آسانتر بشناسد ،چراکه صفت بارز
در هر پدیده و زینت و زیبایی مظاهر طبیعت و بسیییاری از نعمتهای مادی ،نشییأت گرفته از رنگ
آنها ست.رنگها تفاوتها و تمایزات ا شیاء و پدیدهها را برای آدمی رو شن می سازند .به طوری که
خیلی از امور برای ما از طریق رنگ آنها قابل درک است .آسمان را به رنگ آبی می شناسیم و گل را
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به رنگ قرمز ،شیب را سییاه و تاریک و روز را روشین و سیفید میبینیم؛ خورشیید را زرد و رنگین
کمان را که ترتیب و ترکیبی از رنگ های متعدد در کنار هم ا ست ،می شنا سیم .شیخ فریدالدین عطار
که با چهار منظومﺔ عرفانی (الهی نامه ،اسیییرارنامه ،مصییییبت نامه و منطقالطیر) از برترین شیییاعران
مثنوی سرای عرفانی پیش از موالنا است به پدیده های اطرافش به ویژه رنگ تدبری ژرف دارد وجود
چندین رنگ در دو بیت از شعر عطار ن شان دهندة توجه وی به م سألﺔ رنگ و وجه نمادین آن برای
نشان دادن مفاهیم روحانی و عرفانی است.
تییو ای زر زرد گییرد از نییاامیییییدی

تو نیز ای سییییم میکن این سیییپیییدی

که چون این سیییرخ رو ،سیییبز ره شییید

سیییپ ید و زرد بر چشیییمش سییی یه شییید
(عطار) 26 :1361 ،

در ابیات فوق عطار نگاه منفی خود را به رنگ زرد و سیییاه و نگاه مثبت خود را به رنگ سییرخ،
سبز و تفکر دوگانه و متناقض خود را نسبت به رنگ سپید بیان داشته است .وی در هر چهار مثنوی
به این رنگ ها توجه کرده اما در نهایت برترین رنگها را رنگ خدا میداند .همان رنگی که در قرآن
به آن ا شاره شده ا ست و آن رنگ بیرنگی ا ستِ « .صبْغَﺔَ اللّهِ وَمَنْ أَحْ َسنُ مِنَ اللّهِ ِصبْغَﺔً وَنَحْنُ لَه ُ
ع َاب ِدونَ» (بقرة .)138/یعنی پاکی و بیرنگی فطرت آدمی که به مرور زمان غبار تلقینات و تعلقات
دنیوی گرفته است .در عرفان عطار صبغه الهی ،دوستی حق و رسیدن به مقامات باالی عرفانی است،
چنین مفهومی را به طور مستقیم در اسرارنامه عطار که منبع سرائر الهی است ،میبینیم.
رسیییییییده بییود پیییییش صییییبییغییهاهلل

کییه خونش صیییبغییهاهلل گشییییت نییاگییاه
(عطار) 26 :1361 ،

 -1-2رنگ سفید
ا سالم که از برترین دین ها و کاملترین آنها ست نگاهی مثبت و زیبا به رنگ سفید دارد؛ تأکید بر
پوشیییدن رنگ سییفید مخصییوص یاً در انجام واجبات ،نشییان دهندة اهمیت این رنگ اسییت .در هنگام
عبادت و نمازخواندن پوشیییدن لباس سییفید مسییتحب اسییت ،همچنین در دین اسییالم پوشییش
مردگان(کفن) به این رنگ ا ست .یا هنگام احرام ،حاجیان حتماً باید لباس سفید برتن دا شته با شند.
طبق روایتی بیشتر لباس های رسوو اکرم صلی اللّه علیه واله سفید بود و میفرمود«:بر زندگانتان لباس
سفید بپوشانید و مردگانتان را با آن کفن کنید .در نماز نیز پوشیدن لباس سفید مستحب است و سیاه
کراهت دارد( ».مجلسیی ) 475 :1387 ،به اعتقاد حضیرت محمد(ص) رنگ سیفید از بهترین رنگها
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بود شییاید دلیل برتری رنگ سییفید بر رنگهای دیگر برای رنگ لباس آشییکار شییدن پلیدیها و
آلودگی های روی آن ا ست .رنگ سفید رنگ تقدس و پاکی ا ست؛ تقدس رنگ سفید را در معجزة
ح ضرت مو سی(ع) می توان دید و آن معجزة ید بی ضا یا درخ شندگی د ستانش بود که از ن شانههای
حضرت باری تعالی محسوب می شود و اهمیت رنگ سپید را نزد خداوند آشکار می سازد؛ در قرآن،
رنگ سفید رنگ آفرینش است یا حتی رنگ پاکی مؤمنان است؛ خداوند در قرآن ،چهرة مؤمنان را در
َسیییوَدُّ وُجُوهٌ» (آو
روز قیامت سیییفید و چهرة کافران را سییییاه معرفی میکند« .یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَت ْ
عمران )106/این رنگ در فرهنگهای مختلف معانی رمزی و نمادین ضد و نقی ضی دارد رنگ سفید
«که غالباً نمایانگر روشنایی ،پاکی ،بیگناهی است ،در چهرهپردازی مردمان ژاپن ،نشانﺔ مرگ است و
در چهرهپردازی مردمان چین ،مظهر خیانت( ».شاهین)106 :1383 ،
عطار در الهینامه سفیدی یا سپیدی را نماد دو عاری از آلودگی و خالص و صافی آورده ا ست
که هیچ رج سی در آن راه ندارد و به مقامی میر سد که آیینﺔ جماو حق می شود .در عرفان ،سالک
باید از حجابها عبور کند پردهیی «که بین طالب و قا صد و مطلوب و مق صود قرار گیرد( ».طو سی،
 )352 :1914عارف با طی کردن مقامهای معنوی و گذ شتن از حجابهای راه که مهمترین آن نفس،
خواهش های نفسانی ،دنیا و تعلقات آن است ،به درجهای میرسد که دلش در پاکی صیقل خورده و
جلوة ح ضور حق می شود .این تأویل در دا ستانی عرفانی و تمثیلی دربارة م سألﺔ تمرین پاکی دو در
الهینامه ،آمده است.
حسییی ی نش گفییت ای اسیییتییاد م ط لق

بییدان اییین یییافییتییم میین در ره حییق

کییه دو کردن سیییی فیییدم بود پیشییییه

تییرا کییاغییذ سیییییییه کییردن هییمیییشییییه
(عطار) 172 :1368 ،

عطار در ا سرارنامه نیز تأویلی نزدیک به آنچه در الهینامه دارد در قالب دا ستانی نمادین آورده تا
بیش از پیش تأویلپذیری رنگ سفید در آثارا را اثبات کند:
تییو هییم در آب رویییت کیین نییگییاهییی

ب ب ین تییا خود سییی پیییدی یییا سییییییا هی
(همان)66 :1361 ،

در مصیبتنامه ضمن حکایت «محیالدین ابنعربی» در توجیه کالم پیامبر(ص) که فرمود«:از چه
گفت او کاشییکی از بحر جود /حق نیاوردی مرا اندر وجود (همان1373 ،الف .)318 :سییپیدی نماد،
وصل و حقیقت است که مقابل سیاهی قرار میگیرد و آن نماد هجر ،فراق و دوری است.
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لیییک چون منشیییور شییییاهی خوانییدنیید

از سییییپییییدی در سیییییییاهیی مییانییدنیید
(همان)319 :

کارکرد رنگ سییفید یا سییپید نه تنها در مثنوی های شیییخ کیفیتی مثبت دارد بلکه گاهی در حالت
منفی و نماد تعلقات دنیوی و یا نماد هرآنچه غیر حق خوانده می شود برای عارف قابل تأویل ا ست.
شیخ در مدح پیامبر وی را سرخرویی می داند که سپید و زرد در نظرا بیارزا ا ست .ترکیب پنج
رنگ در یک بیت نشیییاندهندة اهمیت رنگ ها از منظر عطاراسیییت؛ وی هر پنج رنگ را به شیییکل
سمبولیک و رمزی آورده است.
کوثر

سییییوار دییین پسییییر عییم پیییییمییبییر

شییی جاع صیییدر صیییا حب حو

 ...که چون این سیییرخ رو سیییبز ره شییید

سیییپ ید و زرد بر چشیییمش سییی یه شییید
(همان)26 :1361 ،

عطار رنگ سفید را در منطقالطیر ،نماد ک سانی می داند که در ر سیدن به کماو دچار کا ستیها و
نقص هسیییتند .عاشیییق حق و حقیقت جز معشیییوق را نمیبیند و در پی جز حقیقت نیسیییت و به
خرده گیری و شکوائیه مشغوو نمی شود بلکه خویش را با معشوق ازلی یگانه میداند ،سپیدی گرچه
در عرفان عطار به نماد پاکی و تقدس ،وصل و شادی تأویلپذیر است امّا در منطقالطیر نماد نقصان
ا ست .شیخ نقص های مع شوق را وقتی شدت ع شق و نزدیکی کم می شود به سپیدی تعبیر کرده
ا ست؛ دیدن سپیدی در چ شم یار یعنی دیدن غیرحق در جلوه های حق که با رنگ سپید تأویل شده
است.
پس بییدییید آن مرد عیییب چشیییم یییار

این سیییپ یدی گ فت کی شیییید آشییی کار
(همان1373 ،ب) 204 :

رنگ سفید در میان اهل عرفان جنبه نمادین دارد و نشان دهنده آن است که پوشنده خرقه سفید
دلی پاک و روشن و به دور از آلودگی و کینه دارد( .کاشفی سبزواری)67 :1350 ،
2-2رنگ زرد
بی تردید رنگ یکی از عوامل مهم خلق آثار هنری است و نگاه عمیق شاعری چون عطار سبب
میشود که شعر او از این حیث جلوه خاصی پیدا کند.
زرد از رنگهای اصلی ،رنگ دانایی ،سنجیدگی و دقت است  .این رنگ در سرعت و دقت و در
آموزا و یادگیری تأثیر مثبتی دارد .در مذ هب ه ندو و آیین بره مایی ر نگ زرد ،رنگی م قدس
مح سوب می شود رهبر آیینی برهمنان یعنی «بودا هنگام نیایش با خدای بلندمرتبﺔ خود ،پیراهنهایی
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به رنگ زرد میپوشید .کنفسیوس نیز همیشه زرد میپوشید( ».سان )116-115 :1379 ،رنگ زرد در
دین م سیح نماد تطهیر و پاکی ا ست ،آنها در هنگام غ سل تعمید نوزادان «گاهی ادویﺔ مخ صو صی که
زرد رنگ بود ،به آب میافزودند و می گفتند این غسییل به ویژه با این رنگ خاص باعث تطهیر نوزاد
از گناه ذاتیاا می شود که از آدم به ارث برده است( ».مکارم شیرازی )374 :1363 ،و در دین اسالم
صفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَ ُسرُّ النَّاظِرین» (بقره)69/؛ «در حقیقت آن
رنگ زرد رنگ شادی مایﺔ آرامش استَ «.
گاوى زرد ا ست که رنگش یک د ست ا ست که بینندگان را شاد می سازد ».در ایران با ستان ،نوعی
پای افزار وجود داشته که از جنس چرم و به رنگ زرد بوده ،همچنین در اساطیر و در آیین بودایی در
به شت  ،نیکوکاران صورت های رو شن و زرد دارند و برای پیروان این دین رنگ زرد ،رنگ مقدس
است .در افسانهای چینی ،خدای آب ها به شکل یک گاو با موهای زرد یا طالیی رنگ ظاهر می شود
« اژدهای بزرگ چین رنگ زرد دارد .امپراتور هوانگ تی یکی از نامآورترین امپراتوران افسیییانﺔ چین
است .نام او به معنی «خدای زرد» است( ».کویاجی )71 :1378 ،شیخ فریدالدین «زرد شدن روی» را
کنایه از خجلت و شرمگین شدن ذکر کرده است.
مرد را آن خ طبییه بر دو سیییرد شیییید

خییجییلییتییش آورد و رویییش زرد شیییید
(عطار1373 ،الف)370 :

با توجه به این پی شینﺔ ا ساطیری و اعتقادی ،عطار رنگ زرد را در تأویل و نمادهای مثبت عا شق
حق ،وا صل و فانی حق و گاهی کارکرد منفی مانند م سائل پ ست و بیبهره بودن از ع شق واقعی به
کار برده ا ست .دو مرتبه رنگ زرد در الهینامه ،پنج مرتبه در م صیبتنامه و یک مرتبه در منطقالطیر
در نماد عاشق حق تأویل میشود.
روی زرد و جییامییﺔ مییاتییم بییه بییر

در تییک و پییویییی بییمییانییده در بییدر
(همان)160 :

سیییخییت خییاتون را خوا آمیید درد او

درد کیییردا دو ز روی زرد او
(همان)173 :

میییبسیییییوزد جییان میین از درد او

شیییید سیییییییه روزم ز روی زرد او
(همان)179 :

چون بسیییر سییی بزی بیییا بم راسییی تی

سییییر نییهییم در زردی و در کییاسییییتییی
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سیییییر بییرارم تییازه در آغییاز کییار

پییس فییرو ریییزم بییه آخییر زردوزار
(همان)197 :

روز و شییییب در عشیییق آن بت اوف تاد

کییرد کییلییی تییرک درس و اوسییییتییاد

شیییید چییو شییییاخ زعییفییران از درد او

گشییییت هییم رنییگ زریییری زرد او
(همان)223 :

شیییخ در آغاز کتاب الهینامه که با مدح اهلل شییروع میشییود در حقیقت سییالکان دور مانده از
حقیقت را با چهرههایی زرد رنگ توصیف میکند در اینجا رنگ زرد به صورت سمبلیک یعنی عاشق
حق.
ز عشیییقییت اللییه هر دم خون دو خورد

از این ما نده سیییت دو پر خون و رخ زرد
(همان)7 :1368 ،

چنین تأویلی در حکایت شیخ صنعان و عشق دخترک ترسا در منطقالطیر نیز آمده است.
زرد میییدیییدنیید چییون زر روی او

گییم شییییده در گییرد ره گیییسییییوی او
(همان1373 ،ب) 125 :

هنگامی که عطار در حکایتهای تمثیلی دربارة عشییق و شییوریدگی یوسییف و بنیامین سییخن
می گوید عشق این دو را با عشق عابد و معبود تطبیق میدهد.
پس آ نگییه گفییت هییان ای ا بن یییا م ین

چیرا زردسییییت رنییگ تیو بیگیو هییین

چنین گفییت او کییه یو.سیییف در فراقم

بییکشییییت و زرد کییرد از اشییییتیییییاقییم

بییدو گ فتییا کییه گر شیییید زرد رویییت

بشیییولیییده چرا شیییید مشییییک مویییت
(همان)67 :1368 ،

در حکایت یو سف و ابنیامین ،ابن یامین نماد سالک دور مانده از حق ،یو سف نماد جماو حق
و زرد کنایه از فنا و وصاو است .رنگ زرد که رنگ روشنایی و شادمانی است از لحاظ نمادین ،رمز
فهم و هوشمندی است در رمزشناسی «به گرمای خورشید ،عروج انبیاء ،گرد جام مقدس و شادمانی
و سرخوشی برمیگردد( ».لوچر ) 87 :1383 ،روزهای روشن و آفتابی شادتر از روزهای غیر آفتابی و
ابری ا ست؛ دلیل آن وجود رنگ و نور زرد منعکس شده از خور شید ا ست که در متون گذ شته نماد
خداوند بوده است« .خورشید نام یکی از ایزدان مزدیسناست که در بخشهای اوستا از آن سخن رفته
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است و فرشتﺔ فروغ و روشنایی مهر و با صفت «تیز اسب» معرفی شده است( ».مشهور)81 :1388 ،
در مصیبتنامه نیز رنگ زرد را با این تأویل میبینیم.
نییهای سییییرسیییی بز تر از برگ ،بر خ یز

بییلییرز و زرد شییییو وزهییم فییرو ریییز
(عطار) 170 :1368 ،

رنگ زرد در مصیییبتنامه یک مورد نماد چیزهای بیارزا و در منطقالطیر نماد کسییانی که از
ع شق بهرهای ندارند ،تأویل می شود .در عرفان عطار ،سالک سراپا ع شق ا ست و در وجودا جز
دوستی حق نیست وی کسانی را که از عشق بهرهای ندارند ،با رنگ زرد توصیف کرده است.
وی ورم را نیییام کیییرده فیییربیییهیییی

راسییییت چیون آزادی سییییرو سییییهیی

زرد را کییرده ز گییلییگییونییه عییزیییز

سیییرخ رویش خوانییده و سیییرسیییبز نیز
(همان1373 ،الف) 86 :

تییا نییبییاشییییم زرد در چشییییم کسییییی

سیییرخ رو یی بییاشییییدم ا ی نجییا بسیییی
(همان1373،ب) 164 :

 -3-2رنگ سرخ
از دیگر رنگهای نمادین و تأویلپذیر ،رنگ سییرخ اسییت؛ رنگی گرم که سییبب هیجان و انرژی
مضاعف در فرد میشود ،در روایتهای اسالمی رنگ قرمز رنگ عشق و عالقه به همسر معرفی شده
ا ست چنانکه وقتی از امام باقر علیهال سالم به دلیل پو شیدن لباس سرخ انتقاد کردند ،ای شان فرمود:
«زینتهای خداوند را چه کسییی حرام کرده اسییت .آنگاه اشییاره کردند که من تازه داماد شییدهام».
(مجل سی )30 :1387 ،خداوند در قرآن رنگ قرمز را به صورت کلمﺔ ورده آورده ا ست«.فَاذا ان شَ قَّتْ
ال َّسمَاءُ فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ» (رحمان « .)73 /پس هنگامی که آ سمان شکافته شود و همچون روغن
مذاب گلگون گردد» .در ایران قدیم بر سییر عروس روسییری و پارچههای قرمز میگذاشییتند و این
نشیییان از انرژی مث بت و شیییاد این رنگ اسیییت ،حتی در چین دختران تازه عروس ل باس قرمز
میپو شیدند ،زیرا در چین سرخی «نماد زندگی تازه و آیندهای خوب و شاد ا ست ( ».سان:1379 ،
 )113خا صیت رنگ قرمز آزاد کردن انرژی ،باال بردن ضربان قلب و افزایش دم و بازدم ا ست .لوچر
معتقد ا ست که رنگ سرخ ،رنگ کماو و کامیابی و موفقیت ا ست در این را ستا بودا را که همی شه
رنگ زرد به تن میکرد در حاو تغییر و دگرگونی تقدیر بشییر با جامهای قرمز توصیییف میکند .این
رنگ در آیین مهرپرستی و روم باستان نیز به اشکاو مختلف وجود دارد در آیین مهری در تندیسهای
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مهری دیده می شود و در روم باستان پیکر ژوپیتر به رنگ قرمز تصویر شده است .این رنگ « سمبلی
از خون غالب ،شعله های آتش جاودانی ،فطرت و خلق و خوی آت شین مردی ا ست( ».لوچر:1383 ،
 )83شیییخ سیی مبوو رنگ سییرخ را با تأویل عرفانی ،نماد کسییانی میآورد که عارف و بهرهمند از
عشقاند.
که چون این سیییرخ رو سیییبز ره شیییید

سیییپ ید و زرد بر چشیییمش سییی یه شییید
(عطار) 26 :1361 ،

چییو اللییه سییییرخ روئییی بییایییدت زود

سیییییییه دو تییر ز اللییه بییایییدت بییود
(همان) 123 :1361 ،

هم ز ل علّییت سییییرخ روی گلشیییی نی

هییم ز در شییییب چییراغییت روشیییینییی

(همان1373 ،الف) 207 :

کارکرد رنگ سرخ در اسرارنامه دو مورد ،در مصیبتنامه و منطقالطیر یک مورد است .در هر سه
مثنوی رنگ سرخ نماد عارف به وصاو رسیده است .در ابیات زیر از منطقالطیر ،آتش نماد حضرت
حق و سرخرویان ،نماد عاشقان به وصاو رسیده است.
دسییییت در کش کرد بییا آ تش بییه هم

خویشیییتن گم کرد بییا او خوا بییه هم

چون گرفییت آ تش ز سیییر تییا پییای او

سیییرخ شییید چون آتشیییی اعضیییای او
(همان1373 ،ب) 259 :

 -4-2رنگ کبود
رنگ کبود در قدیم به رنگ آبی تیره گفته می شد و گاهی پیروزهای ،نیلی ،بنفش را مترادف رنگ
آبی و به جای یکدیگر به کار میبردند ،این رنگ معموالً در مقابل رنگ قرمز میآید و نشیییان دهندة
صلح ،قرار و تسکین است ،قرآن نیز با این اعتبار ،شب را مایﺔ استراحت قرار داده است .امام صادق
علیه ال سالم در کتاب توحید مف ضل با ا شاره به رنگ کبود آ سمان در شب میفرمایند« :پس تفکر کن
که چگونه رنگ آ سمان را کبود مایل به سیاه قرار داد که نگاه کردن مکرر به آ سمان ،به دیده ضرر
نرسییاند( .»...رسییتمنژاد ) 156 :1389 ،رنگ کبود با تذهیب و زنانگی نیز در ارتباط اسییت در آیین
کاتولیک رنگ کبود ،رنگ بیگناهی و معصومیت است در این آیین«برگیسوان دختران جوانساو ،نوار
آبی رنگ میبندند ( ».ستاری1387 ،الف ) 24 :رنگ کبود ،نزد ایرانیان رنگی مقدس شمرده می شود؛
خرمهره هایی که برای دفع چ شم زخم نوزادان تازه متولد شده ا ستفاده می شود به این رنگ ا ست،
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همچنین رنگ کبود در کا شیکاریهای م ساجد ،زیارتگاهها و اماکن مقدس و مذهبی قابل م شاهده
است .از نظر قدما ،چون رنگ آسمان ،کبود بود آن را نماد تیرهبختی میدانستند.
شیخ فریدالدین رنگ کبود را اغلب با تأویل های منفی غم ،جهل و عدم در مثنویها آورده است
و تنها یک مورد در معنی مثبت و عارف تأویل کرده اسیییت  .در مثنوی الهی نامه و در داسیییتان
انو شیروان و بزرجمهر که انو شیروان از بزرجمهر خ شمگین شده و د ستور کور کردن چ شمش را
صیادر میکند اما اندکی بعد پشییمان شیده و در صیدد جبران برمیآید و از بزرجمهر میخواهد ،هر
خواسته ای دارد مطرح کند تا آن را انجام دهد ،بزرجمهر چشمانش را از انوشیروان میخواهد اما شاه
از برگرداندن چشیییمان حکیم اظهار عجز میکند در اینجا حکیم به شیییاه میگوید چیزی را که در
بازگرداندن آن عاجز هستی از کسی مستان .در این حکایت تمثیلی ،رنگ کبود نماد جهل ،ناآگاهی و
بیمعرفتی است.
ب نفشییییه چون نییهای نر گس ن بودی

چییرا چییون اییین و آن کییور و کییبییودی
(عطار) 207 :1368 ،

در حکایت کشته شدن حسنک وزیر به دستور شاه مسعود در مصیبتنامه ،رنگ کبود نماد جهل
و بی معرفتی است .معرفتی که در عرفان مد نظر است ،معرفتی است که قلب آن را تحصیل میکند و
«علم بر معانی غیبی و امور حقیقی است که از روی وجود (حق الیقین) یا از روی شهود (عینالیقین)
ورای حجاب قرار دارد( ».قیصری ،بیتا)107 :
شییییرع را از طییبییع نییافییرمییان شییییدی

کییور بییودی در کییبییودی زان شییییدی
(عطار1373 ،الف)173 :

عطار رنگ کبود را نماد شییوربختی ،غم و مصیییبت میداند؛ نیلی نیز که مترادف کبود اسییت در
همین معنا تأویل شییده اسییت .رنگ آبی در قرآن نیز به معنای حزن و اندوه به کار رفته اسییت«.یَوْمَ
الصیورِ و نَحْشیر الْمُجْرِمِینَ یَوْمَِِذ زُرْقًا( ».طه« .)201/روزی که در شییپور دمیده میشیود و
یُنفَخُ فِی ُّ
خالفکاران را در آن روز ،درحالی که (چشمانشان کور و) کبود است گرد میآوریم ».البته در عرفان،
حزن و اندوه برای سالک و عارف از ضروریات سیر معنوی ا ست .عبدالخالق غجدوانی دراین باره
میگوید «:باید که دو تو همیشه اندوهگین باشد و بدن تو بیمار و چشم تو گریان و عمل تو اخالص
و دعای تو تضییرع و جامﺔ تو کهن و رفیق تو درویش و مایﺔ تو فقر و خانﺔ تو مسییجد و مونس تو
حق سبحانه» ( شعیب ) 163 :1379 ،نمادینگی رنگ کبود یا نیلی در تأویل حزن عرفانی در الهینامه
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یک بار ،در مصیبتنامه دو بار و منطقالطیر یک بار آمده است.
اگییر اییین پییردة نیییییلییی نییبییودی

نییه کییوزی یییافییتییی کییس نییه کییبییودی
(عطار) 276 :1368 ،

آسییییمییان بییا ترک زر پشییییت دو تییاه

در ک بودی شیییید ز سییییوگ ا ین کاله
(همان1373 ،الف) 55 :

روی زردم زییین غییم و جییامییه کییبییود

میییییزنییم تییک در فییراز و در فییرود
(همان)156 :

از تضیییییرع کییردن آن قییوم پییاک

در فلییک افتییاد جوشیییی صیییعییب نییاک

سییییبییزپییوشییییان در فییراز و در فییرود

ج ملییه پوشییییییدنیید از آن مییا تم ک بود
(همان1373 ،ب) 122 :

شیخ عطار رنگ کبود را در ا سرارنامه به صورت تعلقات دنیوی و ا سباب بیارزا مادی تعبیر
کرده است.
جهیان را گر فراز اسییییت و فرودسییییت

گییل ت یرهسییییت یییا دود ک بودسییییت
(همان) 104 :1361 ،

چو طاووسییییسیییت گردون پر گشیییاده

جییهییانییی خییلییق را بییر پییر نییهییاده

بیروز ایین آسییییمییان دود کیبیودسییییت

بشییییب آب سییی یاه آخر چه بودسییییت

بییمییانییدی در کییبییودی و سیییییییاهییی

بییمییردی در میییییان آخییر چییه خییواهییی
(همان)133 :

رنگ کبود در م صیبت نامه نماد صوفی عا شق ا ست به این اعتبار که رنگ لباس صوفیان رنگ
کبود بوده اسیت .محمدبن منور دربارة دلیل پوشییدن خرقﺔ کبود صیوفیان میگوید«:شیعار اصیحاب
مصیبت بر سوک از دست دادن وصاو حق بوده است .رنگ کبود و ازرق را رنگ میان سفید و سیاه
خواندهاند و برای کسی در نظر میگرفتهاند که از ظلمت طبیعت ،به واسطﺔ توبه و سلوک ،قدم بیرون
نها ده باشیید اما هنوز به نورِ دو و توحید نرسیییده باشیید( ».محمدبن منور )462 :1381 ،در داسییتان
خطاب سیالک به دریا ،کبود نماد صیوفی عاشیق اسیت .در منطقالطیر هم به همین معنا تأویل شیده
است.
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گییر کییبییودی ،صییییوفییی کییارآمییدی

عییاشییییقییی الییحییق گییهییردار آمییدی

گییر نییبییودی شییییور در تییو ای دری ی

در کییبییودی گییوهییری بییودی چییو تییی ی
(عطار1373 ،الف)200 :

دیییدهور مییردی بییه دریییا شیییید فییرود

گییفییت ای دریییا چییرا داری کییبییود
(همان1373 ،ب) 93 :

همچنین شیخ در الهینامه و مصیبت نامه رنگ کبود را به گل بنفشه تشبیه کرده تا تصویر ذهنی از
این رنگ در خیاو مخاطب نقش ببندد در اینجا نیز نماد لباس خانقاه اسیییت به اعتبار رنگ لباس
صوفیان در خانقاه.
بیینییفشییییه خییرقییهپییوا خییانییقییاهییت

ف کنییده سیییر بییه بر از شیییوق راهییت
(همان)6 :1368 ،

رنگ پیروزه هم که مترادف رنگ کبود ا ست در ا سرارنامه و م صیبتنامه در نماد صوفی عا شق
تأویل میشییود .پیش از موالنا ،عطار بود که به مسییلک صییوفیان متمایل بود و از کودکی عشییق این
طای فه در دلش موج می زد در این ز مان هنوز برتری عارف بر صیییوفی مطرح نبود و تصیییوف و
صوفی گری ،سمت و سوی افراطی نرفته بود و صوفیان نزد بزرگانی چون عطار ارج و قربی ن سبتا ً
ماندگار داشتند به طوری که در آثار فاخر این دوره انتقاداتی که بعدها نسبت به صوفیان و تصوف در
شعر حافظ مطرح شد ،مشاهده نمیشود.
اال ای صیییییوفییی پیییییروزه خییرقییه

ب گردا خوا ه می گردی چو ح لقییه
(عطار) 38 :1361 ،

صییییوفییی پیییییروزهپییوا گییوهییری

جوا میزن چون بجوشیییی خوا دری
(همان1373 ،الف) 200 :

نظامی در هفت گنبد این رنگ را برای وصف گنبد بهرام شاه در اقلیم پنجم به کار برده است.
چهییارشییی نبییه کییه از شییی کوف یﺔ م هر

گشییییت پ یروزه گون سیییواد سییی پ هر

شیییییاه را شییییید ز عییالییم افییروزی

جییامییه پیییییروزه گییون ز پیییییروزی
(نظامی)235 :1386 ،

در شاهنامه نیز تاج ضحاک ،پیروزه رنگ تو صیف شده ا ست که ن شاندهندة خاص بودن این
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رنگ درگذشته است.
چنییان بیید کییه یییک روز بر تخییت عییاج

نییهییاده بسییییر بییر ز پیییییروزه تییاج

ز هر کشیییوری م ه تران را ب خواسییییت

که در پادشیییاهی ک ند پشیییت راسیییت
(فردوسی)749 :1371 ،

قد ما ر نگ نیلی ،کبود ،بنفش ،آبی و فیروزهای را معموالً مترادف هم و یک ر نگ محسیییوب
میکردند و به جای هم به کار میبردند .نیلی در الهینامه و ا سرارنامه نماد ا سرار نا شناخته و رمزی
تأویل میشود.
چییو در نییه پییردة نیییییلییی سییییفییر کییرد

ورای پیییردة غیییییییبیییی گیییذر کیییرد
(همان)19 :1361 ،

 -5-2رنگ سبز
رنگ سبز از آمیختن دو رنگ زرد و آبی به د ست میآید ،بهترین نمود آن را در رنگ گیاهان و
درختان می توان مشاهده کرد این رنگ نشانﺔ باروری و زایش است و نگاه کردن به آن سبب آرامش
و نماد حیات و جاودانگی است« .رنگ سبز به شکل سمبولیکی مشابه درخت افسانهای کاج است با
ریشههای عمیق ،پابرجا و ثابت ،مسلی بر درختان دیگر با طبیعت مستقل؛ درک حسی آن سرسختی
است و محتوای عاطفی آن فخر و غرور( ».لوچر ) 79 :1383 ،رنگ سبز را در لباس پیامبران و امامان
میتوان دید که امروزه اوالد پیامبر با این رنگ شیییناخته میشیییود زیرا رنگ بهشیییتی و مقدس و
نشیان دهندة ایمان و کماو اسیت .در اسیالم و قرآن نگاه مثبتی به رنگ سیبز وجود دارد .خداوند در
قرآن میفرماید «:لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَوَ مِنَ ال َّسمَاءِ مَاءً فَتُ صْ بِحُ الْأَرْ

ُ مُخْ ضَ رَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ» (حج/

« .)63آیا نظر نکردهای که خدا از آسییمان آبی فرو فرسییتاد ،پس زمین سییرسییبز گردید؟ که خدا
لطیف[و]آگاه اسییت» .رنگ سییبز در اسییاطیر و ملل دیگر نیز نمود داشییته اسییت به طوری که در
اف سانه های چینی رنگ گاوی مقدس ا ست که سبب خیر و برکت و بارا باران می شود«.هرگاه این
جانور وارد آب و یا از آب خارج میشود ،باد و باران مهیبی ایجاد میگردد( ».کویاجی.)151 :1378 ،
هاو ،از اژدهایی چینی یاد میکند که به رنگ سبز ا ست و نماد ف صل بهار و رویش و زایش ا ست.
« در چین یک اژدهای سبز یا آبی نگهبان ربع شرق جهان و نماد بهاری بود که باران حاصلخیز کننده
را با خود میآورد( ».هاو ) 21 :1380 ،رنگ سییبز ،رنگ طبیعت اسییت و در اشییعار عطار کارکردی
مثبت دارد ،بهترین جلوة رنگ سیبز را در نام حضیرت خضیر میتوان دید که منبع رویش و باروری
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معنوی و عرفانی ا ست؛ حتی طوطی که در عرفان نماد روح و جان ا ست به رنگ سبز ا ست با این
پی شینﺔ مثبت ترکیب طوطی و خ ضر که هر دو وجه نمادین و سمبولیک در ادبیات عرفانی دارند در
شعر عطار جلوهگری میکنند .شیخ در منطقالطیر از قوو طوطی میگوید:
خضییییر میرغییانیم از آنیم سییییبیزپیوا

تییا تییوانییم کییرد آب خضییییر نییوا
(عطار1373 ،ب)82 :

کارکرد رنگ سبز در مثنوی های شیخ فریدالدین عطار نیشابوری مثبت با تأویل معنوی است .در
نمادهایی چون ،معرفت ،واصییل حقیقت و مالئک و هادی راه به کار رفته اسییت .در منطقالطیر نماد
آگاهی و معرفت اسییت .در بیت زیر درخت نماد انسییان اسییت و سییبز نماد معرفت ،این تأویل یک
مورد در الهینامه و سه مرتبه در مصیبتنامه تکرار شده است.
بییود انییدر عییهیید مییوسییییی کییلیییییم

بییرخ اسییییود بیییییدلییی بییا دو دو نیییییم

آنییچیینییان سییییرسییییبییزی در بییرخ بییود

کز سیییوادا چ هرة د ین سیییرخ بود
(همان1373 ،الف) 83 :

از سییییبییک رو حی خفیییف مطیلیقیی

گر بسییییوزی گر بسییییازی بر ح قی

از درخییت سیییی بز سییییر ب یرون ک نی

مییوسییییی مشییییتییاق را مییفییتییون کیینییی
(همان)96 :

در ادب عامیانه و فرهنگ ا سالمی بازماندگان پیامبر اکرم(ص) که به عنوان سید معروفاند ،قبای
سبز می پوشند .پارچﺔ سبز به این اعتبار در مساجد و اماکن مذهبی ،مقدس شمرده می شود؛ معتقدین
مذهبی معموالً حاجات خود را با سیینجاق ،سییکه و ...به پارچههای سییبز دخیل میبندند و امید به
برآورده شییدن آن دارند .در عرفان مقربان حضییرت حق که مقدمترین آن مالئک هسییتند سییبزپوا
تو صیف می شوند و از سویی رنگ سبز ،لباس عارفان وا صل ا ست که به مرتبﺔ قرب ر سیدهاند .در
اسرارنامه سه مرتبه و در منطق الطیر یک مرتبه رنگ سبز ،نماد فرشتگان و واصالن به حق تأویل شده
اسییت .این رنگ در میان رنگها ،آرامترین رنگ اسییت و در مذهب ،سییمبل ایمان و عقیده ،دین و
توکل ،فناناپذیری ،ابدیت و عمق و رستاخیز است(.علی اکبرزاده)72 :1375 ،
قییدم بییر ذروة خییلیید بییرییین زد

عییلییم بییر عییرا رب الییعییالییمییییین زد
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شییییده فیییییروزه گییردون خییروشییییان

ز بییانییگ طییرقییوی سییییبییزپییوشییییان
(همان)18 :1361 ،

در آن شییییب شییییخ او را دییید خواب

کییه پیییییش شیییییییخ آمیید دیییده پییر آب

ز مرد رنییگ تییا جی سیییی بز بر سییییر

لبییاسییییی سیییی بز تر از سیییی بزه در بر
(همان)26 :

کیه چون این سیییرخ رو سیییبزره شیییید

سیییپ ید و زرد بر چشیییمش سییی یه شییید
(همان)31 :

صییید هزاران سیییبزپوا از غم بسیییوخت

تییا کییه آدم را چییراغییی بییرفییروخییت
(همان1373 ،ب) 229 :

 -6-2رنگ سیاه
سیاه از رنگهایی ا ست که صفات متداعی گرا ،ظلمت ،تار ،تاریک ،تیره و دودی ا ست که در
عربی اسود گفته می شود و در مقابل ابیض یا رنگ سفید قرار دارد و هرگونه رنگی را نفی میکند به
عبارتی رنگ نیستی و مرگ است «رنگ سیاه نمایانگر مرزهای مطلقی است که در پشت آنها زندگی
متوقف می شود .رنگ سیاه ،رنگ انهدام ،نیستی و پوچی است و به معنای «نه» در مقابل «آری» سفید
ا ست ...انتخاب این رنگ به عنوان رنگ اوو ،نمایانگر طغیان علیه سرنو شت خویش ا ست ،در کنار
رنگ خاکستری و قهوهای سبب اضطراب و پریشانی شخص می شود .سیاه نشانه ظلمت و خشونت
و گناه است( ».لوچر )98-97 :1383 ،این رنگ در مصر باستان و آفریقای شمالی به رنگ زمین و ابر
که آب ستن از باران ا ست ،اطالق می شود .آنها منبع ا صلی آب را به رنگ سیاه میدان ستند و معتقد
بودند که رنگ سیاه محل رشد بذر است؛ حقیقت این فرضیﺔ علمی را میتوان در جوانه زدن و رشد
گیاه قارچ در جای مرطوب و تاریک م شاهده کرد« ،هومر معتقد ا ست که آب عمیق سیاه ا ست چرا
که سرمایه اصلی زندگی پنهان را دربردارد و ذخیرة عظیم همﺔ چیزها به شمار میرود .سیاه از سویی
نیز خاک حاصلخیز و پذیرنده است که در برگیرندة قبرها بوده و جایگاه مردگان به حساب میآید و
تولد دوبارة آنها را فراهم می سازد ( ».شوالیه و گربران3 :1384 ،ج )688-686،عطار با نگاهی منفی
به رنگ سیییاه در حکایت بیمارشییدن هیزمکش و عیادت غزالی از او در اسییرارنامه ،سیییاه را نماد
بیمعرفتی از حقیقت هستی تأویل میکند.
بیروز ایین آسییییمییان دود کیبیودسییییت

بشییییب آب سییی یاه آخر چه بودسییییت
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بییمییانییدی در کییبییودی و سیییییییاهییی

بییمییردی در میییییان آخییر چییه خییواهییی
(عطار) 131 :1361 ،

السیییم َاءِ م َاءً ف َأَخْرَجْن َا بِه ِ
خداوند در قرآن دربارة رنگ سییییاه میفرماید«:أَلَمْ تَرَ أَنَّ الل َّهَ أَنْزَوَ مِنَ َّ
ثَمَرَات مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَاوِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ ُسییودٌ( ».فاطر« )72 /آیا
نظر نکردهای که خدا از آسییمان ،آبی فرو فرسییتاد ،به وسیییلﺔ آن محصییوالتی که رنگهایش متفاوت
ا ست (از زمین) خارج ساختیم و از کوهها راهها(و رگهها)ی سپید و سرخ ،که رنگهایش متفاوت
است و سیاه سیاه (آفریدیم)؟ ».در تاریخ رنگ سیاه یادآور پرچم پیروان ابومسلم خراسانی است که
به سییییاه جامگان معروف بودند همچنین این رنگ را میتوان در پارچﺔ روی کعبه ،در چادر زنان
مسلمان و در عبای بزرگان و علما نیز دید .از نظر روانشناسان ،رنگ سیاه رنگ بیرنگی مطلق است
البته نه رنگ بیرنگی که عرفا از آن تعبیر به رنگ خدا کردهاند .در مثنویهای عطار رنگ تیره ،رنگ
تاریکی و شقاوت است در الهینامه و مصیبتنامه ،نماد حقارت ،پستی و بیارزشی است.
گ ل یم مور ا گرچییه بس سییییییاهسییییت

ولیییییییکییین از کیییرداران راهسیییییت
(عطار) 53 :1368 ،

یییافییت پ یری یییک درم سییی یم سییییییاه

گییفییت بییربییاییید گییرفییت اییین را ز راه
(همان1373،الف) 115 :

رنگ سییاه دو بار در الهینامه و یک بار در مصییبتنامه و منطقالطیر نماد روزگار و سیرنوشیت
ناخوا و شقاوت آمده است.
ج هان گر پر سیییف ید و پر سییی یاهسیییت

همی دان کییان لبییاس پییادشییییاهسییییت
(همان)84 :1368 ،

دلییم پُییر درد و جییانییم پُییر دریییغسییییت

کییه روزم ت یره مییا هم ز یر م یغسییییت
(همان) 180 :1368 ،

دییید پسیییتییان را سییییییاه تییا چنیید گییاه

ی ع نی ا ک نون ع یش کن ت لخ وسییییییاه
(همان1373 ،الف) 58 :

شیییاد مان شییید پیر و پس گ فت ای ا له

ا ین چرا کردی جهییان بر من سیییییییاه
(همان1373 ،ب) 135 :

این رنگ یک بار نیز در اسرارنامه و دو بار در الهینامه نماد جهان فانی آمده است.
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ز یک یک ذره سیییوی دوسیییت راهسیییت

ولی بر چشیییم تو عییالم سییییییاهسییییت
(همان)32 :1361 ،

شییییبییی آمیید بییرا جییبییرئیییییل خ یرّم

کییه هییان آگییاه بییاا ای صییییدر عییا لم

از اییین تییاریییکییدان خیییییز و گییذر کیین

بییدارالییمییلییک ربّییانییی سییییفییر کیین
(همان)14 :1368 ،

زخییاکییی اییین هییمییه اظییهییار کییرد او

زدودی زیییینیییت پیییرگیییار کیییرد او
(همان)3 :

رنگ سییییاه یک بار در الهینامه ،اسیییرارنامه و مصییییبتنامه و منطقالطیر نماد جهل و ناآگاهی
همچنین نماد بینصیبان درگاه حضرت حق و بیمعرفتان به کار رفته است.
پس آتش گفییت کییارم روشییینییائیسییییت

تو تییار ی کی ترا چییه آشییینییا ئیسییییت
(همان) 149 :1368 ،

بیروز ایین آسییییمییان دود کیبیودسییییت

بشییییب آب سییی یاه آخر چه بودسییییت

بییمییانییدی در کییبییودی و سیییییییاهییی

بییمییردی در میییییان آخییر چییه خییواهییی
(همان) 131 :1361 ،

آب حیییییوان بییود در تییاریییکیییییش

تیییییییز رو آورد در بیییارییییکیییییییش
(همان1373 ،الف)4 :

همچنین یک بار در مصیییی بت نا مه ،الهی نا مه و منطقالطیر ن ماد نفس ا ماره و یک مرت به در
منطقالطیر نماد دشواری ها و رازآلودگی راه عشق تأویل شده است.
چیون کینیم یییاد از گینییاه خیویشییییتین

ذکییر دیییوان سیییییییاه خییویشییییتیین
(همان1373 ،الف) 30 :

میییییان اییین گیینییه کییارانسییییت کییارم

میییییان اییین گیینییه کییارانسییییت کییارم

چییه گر این قوم بس تییاریییک بییاشییینیید

بیینییور رحییمییتییش نییزدیییک بییاشیییینیید
(همان)59 :1368 ،

از گیینییه رویییم نییگییردانییی سیییییییاه

حییقّ هییم نییامییی میین داری نییگییاه
(همان1373 ،ب) 56 :

کارکرد عرفانی نماد رنگ در مثنویهای عطار نیشابوری 249 /

آن میییریییید راه و پیییییییر راهیییبیییر

هیر دو مییرفیتینیید بییا هیم در سییییفیر

وادییییشییییان پیییییش آمیید بییس سیییییییاه

واشییییکییارا شیییید در آن وادی دو راه
(همان1373 ،ب) 153 :

اگر چه این رنگ اغلب با بار معنایی منفی به کار رفته است ولی وجوه معنایی مثبت نیز دارد .از
منظری دیگر رنگ تیره در عرفان رنگی مورد سیتایش اسیت «این رنگ که رنگ شیب اسیت ،نشیان
کتمان و رازداری است و سالکی که خرقه سیاه میپوشد ،باید اسرار طریقتی خویش را مخفی بدارد»
(کاشفی سبزواری)68 :1350 ،
جدوو و نمودار زیر کاربرد رنگهای نمادین را در مثنویهای عطار نشان میدهد:
رنگها

زرد

سفید

کبود

سرخ

سبز

سیاه

مثنویها

مثبت

منفی

مثبت

منفی

مثبت

منفی

مثبت

منفی

مثبت

منفی

مثبت

منفی

الهینامه

2

0

3

0

-

-

1

3

0

7

1

0

اسرارنامه

1

1

-

-

2

0

1

3

0

2

4

0

مصیبتنامه

1

0

7

1

1

0

3

3

0

4

3

0

منطقالطیر

0

1

0

2

1

0

2

1

0

4

2

0

نتیجه

4

2

10

3

4

0

7

10

0

17

10

0

با توجه به دادههای جدوو فوق ،میتوان دریافت که عطار از رنگ سیاه و کبود بیشتر از رنگهای
دیگر در معنای نمادین آن ا ستفاده کرده ا ست ،درحالی که رنگ سیاه را مطلق در تأویلهای منفی به
کار برده است که این تأویل در رنگ کبود کمتر شده و در رنگهای زرد و سفید نامحسوستر و در
رنگ سییرخ و سییبز محو میشییود .رنگ سییبز و سییرخ از رنگهای بسیییار مثبت در تأویلپذیری
مثنوی هاست وصبغه رنگ سفید و زرد بیشتر و برتر از رنگ های کبود است .با نگاهی دیگر میتوان
فهمید که عطار در م صیبتنامه ن سبت به سه مثنوی دیگر تأویل عرفانی مثبتتری به رنگها دا شته
است.
سفید

8

زرد

6

سرخ

4

کبود

2

سیاه

0

سبز

منطق الطیر

مصیبت نامه

اسرارنامه

الهی نامه
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نتیجهگیری :
عطار رنگ را بدون هیچ تکلفی و با آگاهی از کارکرد آن به کار بسیییته و اندیشیییه بارور عرفانی
خود را به گونهای نمادین در مثنوی هایش متجلی سیییاخته اسیییت .درک اشیییعار وی جز از طریق
رمزگ شایی و ک شف تأویلهای عرفانی امکان پذیر نی ست به همین دلیل پژوهش حا ضر با تحلیل و
بررسییی نمادهای رنگ در چهار مثنوی عطار به کشییف رنگهای تأویلپذیر مثبت عرفانی در مقابل
تأویلهای منفی د ست یافت .تأویلهای مثبتی چون معرفت و بهرهمندی از ع شق حقیقی و و صاو و
شادکامی در مقابل تأویل های منفی چون نفس اماره ،دنیا و متعلقات آن ،جهان فانی ،دشواریهای راه
سلوک ،جهالت و بی معرفتی از جمله مفاهیم کشف شده از نمادها بود .نمادپردازی رنگ سفید و سبز
و پیروزهای حتی زرد ،در مثنوی ها مثبت بودند؛ رنگ سیییاه ،پرکاربردترین رنگ در مثنویهای شیییخ
عطار بود که تأویل عرفانی و نمادین آن اغلب منفی ا ست .ح ضور رنگها در مثنویها با تأویلهای
ک شف شده ما را به درک و فهم بهتر ا شعار عطار سوق داد .وی از نظر تنوع کارب ست رنگ و نماد
پرد ازی و تأویل عرفانی توانسته است ارزا معنوی و هنری اشعار خود را برجسته کند.
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