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 چکیده
انتقاا    هایی که ایم؛ شیوه بررسی کرده موالنا غزلیات شمسدر  را کاربرد رنگ های شیوهپژوهش، این در 

غزلیاات  رناگ در  . هساتند حائز اهمیات  نیز نظر شناختی و از  اند ع کردهرا تسری اوذهنی معانی و مفاهیم 
منظور از کثرت  .ایم کردهتعبیر « سماع رنگ»به کثرت رنگ  ازما  به همین دلیل، .م داردتراک بسیار شمس
در آن ماد   هاا  رناگ کاربرد  های شیوهو نیز  نهم رنگ در انواع نمودهای آ ست وها رنگتعداد  ، همرنگ

خلوص رنگ، حرکت در ) کمپوزیسیون رنگکه عبارتند از:  مختلفطرق  م رنگ را بهاین تراک .نظر است
اکسپرسایون  نیاز  و  ،تأثیر رنگ در ادراک خودآگااه و ناخودآگااه  و  کنتراست رنگ( و، هارمونی رنگ رنگ
اهی گاهی در یک بیت، گ ،غزلیات شمسدر  ها رنگ بندی ترکیب. ایم کردهشناسی رنگ( بیان  )روان رنگ
 کاار  باه  هاا  رناگ ند رنگ یا مصادیق یک یا چ، درپی پییک غز ،  چند بیت پیاپی و گاهی در هر بیت در

از اصطالحاتی که و  ایم کرده تحلیل ها را با مفاهیم آنپربسامد  های رنگ ،در این پژوهش. است شدهبرده 
 هاا  رناگ گستردگی . به دلیل ایم بردهره به شناسی رواندر فیزیک و هنر کاربرد دارند، در خدمت ادبیات و 

ی کمّنیز در این تحقیق ما . روش ایم کردهسفید، سیاه و قرمز بسنده  های رنگ فقط به ،غزلیات شمسدر 
بارای بیاان مفااهیم انتزاعای و گااهی مفااهیم        هاا  رنگغزلیات خویش از  همۀموالنا در و کیفی است. 

و سامبولیک اساتفاده    شاکل نماادین   باه  یشاتر ب ها رنگاز  همچنین، .است بردهسوس و حقیقی بهره مح
ا   هاسات  آنزنادان نورناد و ناور ماادر     و فر ندهست  یازل یها لثُمُکه  اها رنگشعر،  در عرصۀ. است کرده

. گردناد  یم تر محسوسو  تر ملموسبرای انسان با رنگ موالنا هستند. این مفاهیم انتزاعی  یشۀاندیاریگر 
باا   غزلیات شمسدر موالنا را این جهان پررمز و راز از  یا تازهابعاد  هک نویسندگان در این پژوهش برآنند

 .بازنمایی کنند شناختی روانو  شناختی زیباییی هارویکردتلفیق 
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 مقدمه .1
برای رویارویی باا   است کردهتالش  ای هرشت نقد ادبی معاصر با درک اهمیت مطالعات میان

الزم را به دست آورد. هر یک از رویکردهای نقد ادبای   های توانمندیمسائل تازه، همواره 
 هاای  پدیاده بارای درک و تفسایر    شناسی و امکانات نظاری خاود   اساس اهداف، روش بر

ا باه  علمای مختلاف، ایان امکاان ر     هاای  مسالله  رویاارویی باا   نیاز  انسانی و اجتماعی و
جهان  های واقعیتروشمندانه و بجا، تفسیری منطقی از  استفادۀتا با  دهند میپژوهشگران 

 «موالنا غزلیات شمس در رنگ»در جستار حاضر برآنیم تا  ،متن عرضه کنند. بر این اساس
از این  ای تازهمطالعه کنیم و به ابعاد  شناختی زیباییو  شناختی روانرا با تلفیق رویکردهای 

 گوید: ز دست یابیم. ایتن میر از رمز و ران پُجها
نصار  . ایان دو ع است شدهاز دو عنصر مهم تجسمی تشکیل  ،کنیم میدنیایی که ما آن را نظاره »

رنگ ویژگی باارز هار شای     که هر دو الزم و ملزوم یکدیگرند.  عبارتند از: فرم )شکل( و رنگ،
یاا از   کناد  مای را به خود معطوف  ای ینندهبکه رنگ گل سرخ از دور نگاه هر  طبیعی است؛ چنان
ت رناگ در  بدین ترتیاب، اهمیا   یا نارس است. ،فهمید که رسیده است توان میروی رنگ میوه 
از آن نیسات. دنیاا پوشایده از رناگ اسات.       ترکماگر بیش از شکل و فرم نباشد،  ،زندگی انسان

 "ت چشام وضاعی "و  «ش ناور تاب»و چگونگی  «طبیعت اشیا»ا همواره در رابطه ب ها رنگرؤیت 
 تجزیۀهفدهم میالدی، نیوتن توانست با  سدۀدر  است. تصور جهان بدون رنگ غیرممکن است.

انواع اشعه است که  طیف را به دست آورد. او کشف کرد که نور سفید شامل های رنگنور سفید، 
خواهند آورد.  چشم انسان وارد شوند، احساس یک رنگ مجزا را به وجود شبکۀجداگانه به هرگاه 

. در شاود  مای چشم نیز رنگ سافید احسااس    شبکۀ)امواج نور( بر روی  ها شعاعبا آمیختگی این 
چاه  مربوط باه بیانش آدمای اسات؛ چنان     ای مسللهادراکی و  ای پدیده ، معلوم شد که رنگنتیجه

ضی آن اسات  رَویژگی عَ ،سیبی سرخ را در نظر بگیریم، به سختی ممکن است بپذیریم که رنگ
رنگای   و دیگری نمودِ ،: یکی شکل و حجمداردو سرخی در ذات آن نیست. هر شیلی دو ویژگی 

 .(11ا2: 1122 ایتن،) «است

 پژوهش. روش 9
موالناا در   هاای  اندیشاه کااربرد رناگ در بیاان     های شیوهدر این پژوهش،  اساسی ۀمسلل

و از نظار   کنناد  مای که انتقا  معانی و مفاهیم را تساریع   هایی شیوه است؛ غزلیات شمس
را در  هاا  رنگم تراک و ها رنگکاربرد  های شیوهن و تنوع تلوّ .هستندشناختی حائز اهمیت 
که عبارتناد  ایم  در غزلیات موالنا بیان کردهف مختل های شیوهاستفاده از غزلیات مولوی با 

کنتراسات رناگ( و    و، هارمونی رنگ خلوص رنگ، حرکت رنگ) «کمپوزیسیون رنگ»از: 
ماا  رناگ(.   شناسی روان) اکسپرسیون رنگ نیز و رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه تأثیر
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از اصطالحاتی کاه در فیزیاک و هنار کااربرد دارناد، در خادمت ادبیاات و         در این جستار
، گااهی در یاک بیات،    غزلیات شامس در  ها رنگ بندی ترکیب .ایم بردهبهره  شناسی روان

رناگ یاا   یک یا چناد  از  درپی پیهر بیتِ یک غز ،  گاهی در چند بیت پیاپی و گاهی در
سفید، سایاه و قرماز    های رنگ فقط به ،در این جستار .است شدهاستفاده  ها رنگمصادیق 
 .ی و کیفی استکمّ ،روش ما در این تحقیق و ایم کردهبسنده 

 پژوهش پیشینۀ. 1
 ،شناسای  روانو از جملاه ادبیاات    یمختلفا  های حوزهدر  پژوهش، در باب رنگ پیشینۀدر 

زیادی  های کتابو  ها نامه ، پایانها مقاله است و در این راستا، کارهای بسیاری انجام گرفته
و احادیا،، در   قارآن از جمله رنگ در تبلیغات، در خالقیات، در   ؛مشاهده و مطالعه گردید

 فردوسای،  ۀشاهنامابیات از جمله در  ،طراحی و دکوراسیون. رنگ در شعر شاعران مختلف
، و در هنر خزاد،سهراب سپهری، فروغ فر، یوشیج ، نیماگنجوی نظامی ار منوچهری،شعادر 
لوشار و   شناسای  رواناز جملاه   هار کادام از منظار خاصای،     که فیزیک و...، شناسی روان

« رنگ و بو در مثناوی »عنوان  با ای رساله. حتی در اند پرداختهنمادشناسی به بررسی رنگ 
بررسای   موالنا غزلیات شمسدر  را که ما رنگدیدگاهی  ما ازا .است شدهبررسی این مهم 

 در این زمینه یافت نشد. ای رسالهاب یا مقاله، کت ،ایم کرده

 پژوهش. ادبیات 4

در کتااب  و رنگ منزلت و اعتبار خاصای   کنند میمحاکات طبیعت از از آن رو که شاعران 
چاه   اهمیت است؛سخت حائز  شاعران های سروده، پس الجرم عنصر رنگ در هستی دارد

اعجاز و ایجاز رنگ در  .برند می ها بهرهدر بیان مفاهیم ذهنی خود  ها رنگشاعران از  همۀ
ترین شگردهایی است کاه   سازی از مهمفراوانی دارد. فضا نمودِنیز مولوی  غزلیات شمس

ز آن هاای خاود ا   یات و اندیشهدن به ذهنبرای عینیت بخشی ها رنگگیری کار بهمولوی در 
حرکت در ، خلوص رنگ) «کمپوزیسیون رنگ»فضاسازی با رنگ، گاه با  است. شدهمند  بهره
ات منظر دیگری که به رنگ در غزلی. استپذیر  امکان (ها رنگهارمونی ، کنتراست و رنگ

 نیاز  اه وگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگا )تأثیر رن «رنگ شناسی روان» ،پردازیم میمولوی 
 است. اکسپرسیون رنگ(

 رنگ شناسی روان .1ا4
سااختار یاک رناگ    و  اسات ا روانشناسی شخصیت مرتبط ب انتخاب رنگ، کارکردی شناسی روان در»

مثالً رنگ آبی مایل به تیره به معنای آراماش و ساکوت    است؛ کس یکسان همۀبرای  ثابت است و
نازد هار    ،هاا  رناگ د کارکرد. یا دوست ندار داردنگ را دوست صرف نظر از اینکه فردی این ر ،است
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 هماین اما ممکن است متفاوت باشد. از  .گیرد مینشلت  ها رنگنسبت به  او ذهنی تاز تمایالفردی 
دیگاری شااید هماان رناگ را     و ه باشاد  را دوست داشات  یشخصی ممکن است یک رنگ خاص، رو
از آن بادش  هارمی شاید کامل در حالی که چ ،تفاوت باشد بداند و سومی نسبت به آن بی کننده ستهخ

 .(11: 1125لوشر، ) «بیاید

 رنگ سفید شناسی روان. 1ا1ا4
بالی، قدیمی، پاکی و خالصی،  سبکْ است که سیاه نیست و برعکس. سفید، آن چیزهایی همۀسفید »

رنگ سفید را به عنوان یک رناگ درخشاان    . چشمان آدمیکند میروشنی، پاکی و سادگی را تداعی 
. سفید هر چیزی را شود میاستفاده  تضاد در نمادهااین رنگ برای ایجاد  از ،مین دلیلو به ه بیند می

 ،یی( مطلق استاگر لیسم )کمینه. سفید خالص، سمبل مینیماکند میبا حس شفافیت و تمیزی آغشته 
متضاد سیاه اسات.   کامالًدر برابر هر رنگی ایجاد تضاد کند. سفید رنگ  تواند میچون یک لوح سفید 
بیشتری در خاود دارد.  م مایل به سفید، احساس دوستی رِ. رنگ کِکند میوه را القا حسی از جنس شک

 .(21ا52 :1125)پنتون، « کند میحس نور خوشایند را القا  سفید وانیلی

 رنگ سیاه شناسی روان. 9ا1ا4
سیاه نمایاانگر مارز مطلقای اسات کاه در       .کند میخود را نفی  ،رنگ است و در واقع ترین تیرهسیاه »
 ۀنقطا  ، به معنای ناه باوده،  لذا بیانگر فکر پوچی و نابودی است ؛گردد میراسوی آن زندگی متوقف ف

ولای   ،که داساتان را بایاد روی آن نوشات    ماند میخالی  ۀسفید به صفح .رنگ سفید است ۀمقابل بل
ه رد در یاک گارو  چاه سایاه و ز  ؛ چنانپایانی است که در فراسوی آن هیچ چیز وجود ندارد ۀسیاه نقط

نشاانگر   ،خود کنندۀ به عنوان نفی نشانگر نوعی رفتار افراطی است. سیاه ،در این صورت ،یافت شوند
کاه در هماان گاروه قارار     دارد ی بر هر رنگی یقو تأثیرو  استتسلیم یا انصراف نهایی  ،ترک عالقه
 (27: 1125لوشر، ) «دهد کید و اهمیت قرار میآن رنگ را مورد تأ صلتخو  گرفته باشد

 رنگ قرمز شناسی روان. 1ا1ا4
آساانی تاریاک و    درخشاد و باه   شادت مای   به ،نه از زردی نشانی دارد ،آبی متمایل استبه قرمز، نه »

آن  توان میراحتی  . بهآید میپذیر که به حاالت مختلفی در عطافشود. رنگی است بسیار ان خاموش نمی
رنگی دارد. قرمزی چهاره داللات    های مایهغییر را با آبی یا زرد ترکیب کرد و استعداد فراوانی برای ت

بر خشم، غضب، طغیان، هیجان و تب دارد. قرمزی آسمان عالمت پایاان و هجاوم هاوای ماتالطم     
حرارت و تابندگی آن حرارت درونی و باطنی است. وقتی قرمز، نارنجی تاریک و متراکم است. است. 

نماد حیات و زندگی اسات و   قرمز .یابد میتهب نیروی آتشین و مل ،قرمز به قرمز نارنجی تبدیل شود
 قرماز هیجان و شورش است.  ۀکنند بیان باشد، میازندگی و تشدید رویش گیاهان ثری در سعامل مؤ

 شده از مبارزه، جنگ و شیاطین بوده، نشانی تثبیت عالمت جهان متالطم،مریخ است.  ۀهمرنگ سیار
ر از عشق است و قرمز ارغوانی بر عشقی روحاانی  تابشی پرشو ،انقالب و شورش است. قرمز نارنجی

)ایاتن،   «ندهام هسات  . در رنگ ارغوانی، قدرت روحانی و غیر روحانی )دنیوی( در کناار  کند میداللت 

1122 :912). 
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 نگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاهأثیر ر. ت4ا1ا4
ا  پیاام از طریاق   ن است. بسیاری از موضوعات روزمره بارای انتقا  بخش مهمی از درک انسا رنگ»

گذاری رنگ بار  تأثیردارند. برای  تأثیر بر عملکرد انواع وظایف شناختی ها رنگ .اند شدهطراحی  رنگ
 که باید بارآورده شاوند. ابتادا    نمایند میشش وظیفه را بیان  (م.9007) یراموظایف شناختی، الیوت و 

وقات   ی اهداف زیباشناسی باشاد، آن ابر صرفاً انتقا  معنای خاصی باشد. اگر رنگرنگ باید قادر به 
شاده و   معنای رناگ مبتنای بار ارتباطاات آموختاه      ندارد. دومین شناسی روانپذیری  تأثیری بر نقش

. معلم شود میبا خطاهایی همراه  قالب آکادمیک، رنگ قرمز در مثالً ؛باشد میبیولوژیکی  های واکنش
است. به لحاظ بیولوژیکی، رناگ قرماز    شده ه. این رابطۀ آموختکند میتصحیح  کاغذ را با رنگ قرمز

لیخنات فیلاد،    ماایر، الیاوت و  ر.ک؛ مقابال بیمااری باشاد )    خطر در موارد آمادگی در نشانۀ تواند می
سوم  ۀوظیف (.م.9002 :متا، ژور.ک؛ باز بودن و صلح مرتبط است ) مثبت، با غالباًرنگ آبی، م.(. 9008

محاور باه صاورت     ارزیاابی  هاای  فرایند. شود میارزیابی  این است که درک رنگ، باع، ایجاد اهداف
چهاارم   (.م.9008 :الیاوت و ماایر  ر.ک؛ ) باشند میو قابل بررسی  است تحریک بیان شده ۀکنند تعیین

 هاایی  رنگدارند.  تأثیر، بر رفتار دنشو میکه با درک رنگ ایجاد  محور ارزیابی های فرایندین اینکه چن
باا ارتبااط منفای،     هاایی  رناگ که  در حالی ،شوند میپذیرش و جذب ختم مثبت به انگیزش  ۀبا رابط

پاذیری   ثیر رناگ بار نقاش   پنجماین وظیفاه ایان اسات کاه تاأ       .شوند میانگیزش اجتنابی را شامل 
ساازی رفتاار انگیازش پاذیرش، بادون خودآگااهی روی        ، ضمنی و خودکار است. فعاا  شناسی روان
 هاای  قالاب در رناگ  اثرات رنگ مبتنی بر قالب هستند.  . ششمین وظیفه این است که معنا ودهد می

باا خطار و اشاتباهات     متفاوتی داشته باشد. در قالب دستیابی، رنگ قرماز ارتباطات  تواند می متفاوت
 ۀو بعد رابطا  با عشق مرتبط باشد تواند میمرتبط است. اگر شما در قالب اجتماعی باشید، رنگ قرمز 

یابی، اساس این شاش وظیفاه، در قالاب دسات     بر (.م.9008 :یوت، نیستاالر.ک؛ مثبتی را ایجاد نماید )
ارتباطاات مثبات    باعا، تحریاک انگیازش    باع، تحریک انگیزش اجتنابی، و رنگ آبای  رنگ قرمز

ن، اولسِا )« (م.9002 و دیگاران:  الیوتر.ک؛ ) دهد میکه روش انگیزش پذیرش را هدف قرار  شود می
 .(4ا1: م.9010

 رنگ وناکسپرسی نظریۀ. 9ا4

الکترومغناطیسای و شایمیایی را در چشام باعا،      هاای  واکانش  ،مشاهده و فعل و انفعاالت بصاری »
که بعد  ها واکنشاین  .پیوندند میفرایندهایی در قلمرو روان انسان به وقوع  ها آنکه همراه با  شود می

 هاای ثیرتأ عمادۀ لت ع ،بنابراین .گذارد می تأثیربر ساحت روان انسان  ،دهد میرنگ روی  ۀاز مشاهد
؛ خاواه  بر انسان تردید داشاته باشاد   ها رنگاست. کیست که بر اثر عمیق  «مشاهده» ،عصبی و ذهنی
. گذارند میاعصاب و حاالت روانی  ۀثیر بسیار عمیقی بر سلسلتأ ها رنگشک  . بیخبر آگاهانه، خواه بی

دریاهاا و   تیارۀ رناگ آبای    ؛ مثال آورناد  مای و باه وجاد    ساازند  مای خود  فریفتۀما را  ها رنگبرخی 
هستند؛ مثال:  انگیز  و هراس روح مرموز، بی ها رنگبرخی دور قرار دارند.  فاصلۀکه در  هایی کوهستان
گااهی ماا را    تواند مییک رنگ خاص در شرایط مختلف کنیم.  میاتاق را رنگ که با آن  ای آبی تیره

 یاا پریاده   ممکن است رنگ مارده گیز باشد. ان روح و هراس به وجد آورد، یا مرموز، بی فریفته سازد و



 )کمپوزیسیون و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه( غزلیات شمسسماع رنگ در  /990

مقاومت را از باین  همچنین، ممکن است آرام باشد.  بخش، یا باشد، و یا جالب و فریبنده، فعا  و جان
 بگذارد. پاس هار فاردی رناگ را از نظرگااه خاویش      جای  ببرد و دلتنگی و رکود را با حالتی آرام بر

 .(902ا908: 1122)ایتن،  «کند را ارزیابی می ها آند، و بسته به میزان آشنایی و حساسیت خو بیند می

در یکادیگر، در کناار هام قارار دادن       اشایا  هاای  رناگ ، بازتاب ها رنگ، تأثیر جو در ها رنگتغییرات نور در »
هام و   باا  هاا  رناگ ی گاهی ترکیب نکردن حتّیا و  ها رنگمکمل برای شادابی و درخشندگی بیشتر  های رنگ
: هماان « )متفااوت اسات   کامالً ثیر روانی هر رنگ در شرایط مختلفتأدر  و ناب خالص ایه رنگبردن  کار به
18). 

 رنگ کمپوزیسیون. 1ا4
در کنار هم قرار گیرند که مفهوم  ای گونهکمپوزیسیون رنگ بدین معنی است که دو یا چند رنگ به »

ی ایجااد کمپوزیسایون رناگ    با هم از عوامل مؤثر و مسلم بارا  ها رنگ ۀرا نشان دهند. رابط ای ویژه
هر رنگ است. هر رنگ را باید همواره با توجه باه   هستند. این نکته اصل مهمی در تعیین اثر و نمودِ

دیگار،   هاای  رناگ همراه باا   ،در نظر گرفت. عالوه بر ارزش و اهمیت هر رنگ اطراف آن های رنگ
 نگی اهمیت بسایاری دارد. های ر در کمپوزیسیون ها رنگاستقرار و جای دادن  یت رنگ،کیفیت و کمّ

، خلاوص رناگ، حرکات رناگ .     رنگ از جمله: هارمونی ؛مختلفی دارد های جنبهکمپوزیسیون رنگ 
 .(998: 1122 ،ایتن) «کنتراست رنگ

 (Intensity) خلوص رنگ. 1ا1ا4
 تار  زنده ی دارد وشدت رنگ بیشتر ،خلوص )شدت یا غلظت رنگ(، فامی که خلوص آن بیشتر باشد»

مقادار خلاوص هار    . شوند میناخالص شناخته های  رنگ تر تیره های رنگاست.  تر روشند هم و شای
کاه چاه   ن اینبا دانستهنرمند است.  نگی دارد که در کنارش قرار گرفتهرنگی تا حدی نیز بستگی به ر

 را خاود   ذهنای ، مفهوم «شدت رنگ آن»به کمک  تواند می ،کند میرا بیان  او  ذهنینوع فامی مفهوم 
 .(17: 1124، شرین)« کند «تر عینیو  تر محسوس»

 حرکت در رنگ. 9ا1ا4
 و (919: 1122، )ایاتن  «کنناد  مای ، ایجااد حرکات   گیرناد  میدو یا چند رنگ که در یک مسیر قرار »
. در عکس شود میواقعی در هنر فیلم و تلویزیون دیده  حرکت صورت حقیقی ندارد. ،واقع حرکت در»

 .(22: 1122، داندیس) «به طور کاذب به وجود آورد توان میو نوشتار، حرکت را 

 و تضاد رنگی کنتراست. 1ا1ا4
. بدون گرما، سارمایی وجاود نادارد. کنتراسات     کند میخود معنا پیدا  هر مفهومی فقط در مقابل ضدّ»

. این کار به علت وجود اضداد شود میشدن ما نسبت به معنای آن  تر حساسباع،  ها رنگموجود در 
 باه ناام انتازاع در علام و هنار      ای مقالاه در  (Susanne Langer). سوزانه النگار  گیرد میت صور
منطقی از طارف دیگار    [ قائل شدنو تضاد فرق] احساسی از طرفی و تمایز جویی حدتو: »نویسد می

« وحدت در عین کثرت»بسیار نزدیکی دارند. این موضوع بر قدما پوشیده نبود و بدان  رابطۀبا یکدیگر 
و در  شاود  میبیان  تر قوی بسیار مهمی است که معنا با آن وسیلۀهنرها  همۀکنتراست در  .گفتند می
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 هاا  مایاه  و باا رناگ   هاا  رنگ بندی ترکیببا  ها رنگ. کنتراست و تضاد گردد می تر سهلارتباط  ،نتیجه
 .(192ا195: 1122، یسد)دان «پذیر است انجام ها تاریکیروشن( و  ا )سایه

 رنگ )هماهنگی(رمونی ها. 4ا1ا4

ان نشا  ،هاا  رناگ تا شکوه واقعی  داردکمپوزیسیون رنگ است که سعی هارمونی، نوعی »
به عنوان مثا : آبای بانفش و قرماز     ؛(998: 1122)ایتن، « ویژه و مفهوم هر یک معلوم شود

 هاای  رنگدر حالی که  ،کنند میشدت خودنمایی  فش، مکمل زرد هستند و کنار هم بهبن
 .ندهست  غیرفعا آرام و  نسبتاً به همراه همرنجی روشن سبز و نا

 غزلیات شمسدر رنگ  سماع .5
خود  های اندیشهدر انتقا  مفاهیم و  میمال و فیظر های رنگاز  ها رنگسماع موالنا در 

 :است بردهبهره 
 یرنگا  گاروه  نیهما  هاا،  رناگ  ۀمجموع تمام ترین شکننده و ترین روشنظریف و مالیم،  های رنگ»
 یبارا  یرنگا  ۀمجموعا  تارین  راحت ف،یلط گروه نیا. سرد و گرم یها رنگ از متعاد  یبیترک. ستا

 و دارند یزیآم مسالمت یستیهمز هم، کنار در روشن و کمرنگ یها رنگ ،گروه نیا در. است بیترک
 از شیبا  گروه نیا. آورند می وجود به ییبایز بیترک روشن، های خنثی ای دیسف از ای مایه ته با شهیهم
 .(29: 1125، )پنتون «دهد می نشان را یریپذ بیآس و ظرافت ،یگرید یرنگ گروه هر

ظریف  های رنگک غز  کامل، با استفاده از چند بیت پیاپی یا ی یک یا در ساختارموالنا 
یاا   و رنگای  و کنتراسات  یا تضاد ،ندهست  در کنار هم و در ارتباط با هم که گاهی مکمل

در بیان افکار و باورهای عرفانی و دیگر و  است ایجاد حرکت نموده دارند، رنگی هارمونی
گااهی ناخودآگااه و گااهی مساتقیم و خودآگااه بهاره       . است کردهاستفاده  هایش اندیشه
هاای  رویکردباا  کمپوزیسایون  )رناگ  ساماع  تحلیل و توصایف   سی،آنچه از برر. است برده

 عبارتند از: ،است ه دست آمدهر غزلیات موالنا بد (شناختی زیباییو  شناختی روان
باه  ) «بسایار زیااد اسات   »کاگیری چند رنگ در انتقاا  مفااهیم،    مهارت موالنا در به. 1

 .(در شعر موالنا بسامد باالیی دارد ها رنگ بندی ترکیبعبارتی، 
و  «مؤثر است بسیار»در انتقا  مفاهیم ذهنی شاعر  گیری چند رنگ در کنار همکار به. 9

 .دهد مینشان  «تر برجسته»آن را 
واکانش  »یابی باه  هماهنگ در کنار هم، کارایی بیشتری در دست های رنگاستفاده از ». 1

 .(95: 1124)شرین،  «دارد «مخاطب
کاه   (98: همان) «ترکیب رنگ اضافی، تقلیدی مانند تحریک نور در بینایی انسان است». 4

 در بیان ذهنیات موالنا تأثیر دارد.
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 برای انتقا  مفهاوم ذهنای خاود   را  ، چند رنگ«موضوع اهمیتکید و أت»برای  . موالنا5
 .شود میدر القای معانی شدیدتر  ها نکه تأثیر آ کند میانتخاب 

اسات کاه    شدنی ترین راه درک به آسان هنگامی ،بندی ترکیبگرفته در یک پیام قرار». 2
  موالناا ایان   غاز در  .(82: 1124شارین، ) «نیاز رعایات شاده باشاد     «هاا  رنگتضاد کافی »

 مشهود است. مشخصه،
گیری از چند رنگ در بیان و انتقا  یک مفهوم ذهنی،  ترکیب دو یا چند رنگ و بهره» .7

این ویژگای   .(29: 1124شرین، )« برقرار کند تواند میولی تأثیری هماهنگ  ،عادیۀ غیررابط
 .شود میوفور دیده  به در غز  موالنا

و عکس این موضاوع هام    رود میاز بین  ها رنگبیشتر از  ۀاستفادبا  ها پیامبرخی از ». 8
ارائاه   «تار  بافاناه  حالت خیا »و  «کنند میدیگر را تقویت یک"که  یهای رنگصادق است. 

 .«کنند می
: 1122، ایاتن ) «"کنند میایجاد حرکت "، گیرند میدو یا چند رنگ که در یک مسیر قرار ». 2

919). 

اختار یک یا چند بیات و یاا یاک    و عمودی قالب و س در محور افقی ها رنگ. ترکیب 10
 .«تأثیرشان شدیدتر خواهد شد»در القای معانی،  غز 
را با هم  ها رنگ همۀ»با هم ترکیب کند و  ،چه را دوست داردخود میل دارد آن دید انسان خودبه». 11

باط برقارار کناد. چشام    را مرتبط با هم ببیند و بینشان ارت ها رنگاین ویژگی بینایی است که  .«بیند
زماان   تضاادهای هام  »بیشاتر باشاد،    هاا  رناگ و هرگااه تعاداد    بیناد  مای دلخواه را با هم  های رنگ

 .(914: 1122ایتن، ) «زیستی دارند هم «)سیمولتانه(

در غز  موالنا به طور ناخودآگاه و غیرمساتقیم اساتفاده    ها رنگاین مشخصه در کاربرد  
 .است شده

 غزلیات شمسدر  صاویر کمپوزیسیونی رنگدر ت سماع رنگ. 1ا5
باه تصاویر کشاید.     تاوان  میخوبی  تقابل و تناقض به ر خیا ِوَبا صُکمپوزیسیون رنگ را 

 :هاست رنگکمپوزیسیون رنگ در اصل تضاد  مایۀ بن
 نقااب از  نمایناد  یما رو  ماه  آه ازین زشتان کاه »

 از بارون  رناگ ابادا    چنگ دجّاا  از درون و 
 آب و گِال  خار ماران در  مبااش و   چادرعاشق 

 

 تااابماه سااو و از باارون تاااب کاااهسااو  از درون 
 دام دزدان در ضمیر و رمز شاهان در خطااب 

 «البخا مانناد خار انادر     آب و گال تا نماانی ز 
 .(1ا1 ،928 ،غز 181 ص،1ج :1121مولوی، )
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کند که تظااهر باه خاوبی     یمرتانی را معرفی و بیان سی ویری متناقض، زشتموالنا در تص
 سایرتان  مظهار زیباایی و سافیدی اسات. زشات      . مااه ند و نقابی از ماه بر چهره دارنددار
واقعای را پشات مااه     حجاب و نقابی از ماه بر چهره دارند و با ظاهرنمایی، خاودِ  چهره، ماه

ارزشای باا    را از نظار کام   ها آنتاب  ِ کاه کس، درونبا ایماژ پارادو ،از سویی .کنند یمپنهان 
ی تصویر فوق در ایان  که در تضاد با یکدیگرند. زیبایکند  مقایسه می شانیا تاب بیرون ماه

با این  و است شدهآفریده  «کاه»و  «ماه»یعنی  ،با دو نماد و سمبل متفاوت است که سفیدی
اهرنمایی است، اشااره  گیری رنگ سفید، به مفهوم کنایی آن که ظکار بهتضاد مفهومی در 

سیرتان را به ابدا  تشبیه  سیرتان را مانند دجا  و نیک زشتدر پیام غیرمستقیم، . است کرده
. در بیات  اسات  دهنماو مانند  «ماه»را به  ها آنرویی  و پنهانی رنگ ابدا  و خوب است کرده
را  هاا  یزشات  هماۀ  نظار حجااب و رناگ سایاهش،    از  «چادر مبااش »گیری کار بهبا  ،سوم
رنگ با گِل  یباتر این است که آب بیدی است. تصویر ززیبایی و سفی ۀو پوشانند پوشاند یم

و هر چیازی را   شود یممانع حرکت  ،سازد یمکدر و تیره که خالب و باتالقی تیره و سیاه 
تواناست. در هنر از تضاد  گیری یک رنگ در مفاهیم مختلفکار به. موالنا در کند یمآلوده 
هماین منظاور، تضااد    و تنهاا باه    شود یمدر کنار هم، مفاهیم تازه و بدیعی خلق  ها رنگ
ایان هنار    ،واقاع  . درشاود  یمدر کنار هم در ساختار یک چیز یا یک شعر استفاده  ها رنگ

یعنی شاعر مفاهیم متضااد را   ؛کند یماستفاده  در مفاهیم متفاوت ها رنگشاعر است که از 
کناد.   تر برجسته، تا آن مفاهیم متضاد برگرفته از یک رنگ را کشد یماز یک رنگ بیرون 

. شاهد ایان مبحا،   اند کردهرا ناخودآگاه استفاده  ها رنگبسیاری از  ،رفا و از جمله موالناع
 ...مثل آبی، قرمز، سابز و مختلفی  یها رنگرا با « عشق»طور مثا  ه ن است که موالنا بآ

بردن یک رنگ در مفاهیم متفاوت، چندان بعیاد و دور باه    کار به ،بنابرایناست.  بیان کرده
مغاز را فعاا    اسات کاه   و عناصار تصاویری    ها رنگهمین  رنگی باورهای. درس ینمنظر 
 تاأثیر  توجاه و شاناخت   از نظار  ،با هم ترکیاب شاوند  یا چند رنگ ولی وقتی دو  ،کنند می

 ها رنگدر قالب عرفانی،  خوبی نمایان است و ، شگرد موالنا بهدر اینجا .گذارند میبیشتری 
 .تاس برده کار بهرا در مفاهیم عرفانی 

 غزلیات شمسدر  رنگ سفیدسماع . 9ا5

 ،سافید » دارد:ناا  در شاعر موال بااالترین بساامد را    روشان  دیساف ی روحاان ی و معنو رنگ
پااکی و ساادگی را    روشن است. عجیب نیست که سفید با ، قدیمی، پاک، خالص و سبک

 . همچنین:(52: 1125)پنتون،  «تداعی کند
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 یسو آن به را یآدم کهاست  یباتیترک و فکر جیمهروشن، معنوی و روحانی، مانند سفید  های رنگ»
 یرو باه  یخااک  جهاان  یساو  آن در را ناشاناخته  یقلمروهاا  و برناد  یما  گار ید یایدن در ها آسمان

 .(80: همان)« کنند می جادیا انسان در( سورئا )ی فراواقع یحس و گشایند می دگانمانید

مناد   خاود در ماوارد ذیال بهاره     هاای  یشهاندآن در انتقا   موالنا از رنگ سفید و مصادیق
 :است شده
 هام نور و مهتاب ،بدر قمر، ماه،. 1ا9ا5

 و مقاام  ،بهاا  و یخاوب  لطاف،  ،زیباا  دیسف معشوق ،و سفید روشن ،ینوران حُسن، و ییبایز
 بااارزش  ،ینا یزم معشاوق  ،ییایکبر فرّ و رّک چرخنده، ،یقیحق عارفان حُرّاس، باال، منزلت
 کیپ پادشاه، خنده، ض،یف د وجو ،سخا ،یگدازندگ با،یز یساق ،یابد و یازل معشوق شدن،

 . و... اریّع ماه محاسب، و

 شکر گل شکر، تنگ شکر، شاخ شکر، کان و شکر. 9ا9ا5

 ،یشااد  روشان،  افکار ،یمعنو ۀنشل و ضیف ،ینیزم معشوق ،یابد و یازل معشوق و معبود
 ،یزنادگ  یخوشا  جذاب، ۀچهر عاشق، معشوق، ضیف و وصل سالک، و عارف عشق، لب،

 . و... نعمت یفراوان حق، لطف واال، انسان

 صدف. 1ا9ا5

 رزق، جسم، بودن، باارزش تشنه، نگهبان، و محافظ سالک، و عارف ،یهنرنما و خاموش
 .جان و روح ،یانتظار چشم دن،یرقص

 (نقره) سیم .4ا9ا5

 .اتیمادّ دتن،یسف بخشش، و وضاتیف رنگ، یب ،ییدارا و ملکت
 عروس .5ا9ا5

 و معبود نگار، و نقش رپُ جذاب، و دقیق ،روشن یمعان حق، به واصل سالکان و عارفان
 .جسم و البق نو، ۀشیاند و فکر ماه، اهان،یگ و ها گل روح، و جان معشوق،

 حور. 2ا9ا5

 .یبهشت نعمت خدا، یبایز مخلوقات مطلق، ییبایز با،یز یدرویسف زنان

 درّ .7ا9ا5

 .یاله امتحان ،کائنات گانه،ی و همتا یب ،الهی ضیف وفا، بودن، باارزش ،ی عشقبال

 ضایب دی. 8ا9ا5
 .روح و جان شه،یاند و فکر معجزه، ،یاله رحمت و ضیف

 روم. 2ا9ا5

 .روز موجودات، همۀ از مجاز ؛اهیس رنگ با تضاد در دیسف
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)خاوردنی(،   پنباه، شایر  باز، درّ، قیصر، قند، نقل،  چون: ،بسیار دیگریمصادیقی همچنین، 
پرکاربردترین رنگی که موالناا از  .  کاه و... سوسن، روز، آرد، دندان، ستاره، ،رک، سیمابتُ

 :رنگ سفید است ، برده کار بهشعر  آن در
 سوی حبس هر کی او را ،بدود به چشم دیده»

 من از اختاران شانیدم کاه کسای اگار بیاباد      
 رسیدی، رسدت کاه از کرامات   گهار چو بدین 
 مااه و اختار  نرسد باه   ،ها جان رشک خبرش زِ
 به خادا دهاان ببنادم    ،وصف رویش خجلم زِ

 

 برسااد چنااین تقاضااا   ،شکرسااتانیچنااین  زِ 
 ، خبااری کنیااد مااا را  نااور آن مااه  اثااری زِ

 هفات دریاا   گاذری زِ  ،بنهی قادم چاو موسای   
 هااا آساامانبگاادازد  ،او برآیااد ماااه کااه چااو 
 «سااقّا بحاار مشااک  و زِ آب دریااا د زِرَچااه بَاا 
 .(124 غز ،1/105: 1121، لویمو)        

است. شکر سفیدرنگ برای مفهوم  رفته کار به «جای عالم معنا»به « شکرستان» ،در بیت او 
مجاز و استعاره از عاالم معباود و معشاوق     ،. شکرستاناست شدهانتزاعی عالم معنا استفاده 

فان و عاشقان مفهومی به جای عار ۀکه روشن هستند، استعار« اختران» ،است. در بیت دوم
باه رناگ سافید معباود و     اشاره دارد  «نور آن مه. »است شدهواقعی و حقیقی عاریه گرفته 

کاه   «گهار » ،در بیت سوم .گیرد رنگی نشلت می زیبا روی چون ماه که از نور و بیمعشوق 
ستعاره و مجاز از معباود ازلای   ا زینیم کهگ را برایش برمی« رنگین»یا  «چند رنگ»اصطالح 

از جمله دریای سیاه و دریای احمار   ؛که هر دریا به رنگی خاص است« هفت دریا»و  است
استعاره و مجاز از موانع و سدهای راه سیر و سلوک عرفانی اسات کاه باا    . همچنین، و... 

مااه و  » ،تلمیح زیبای گذر موسی از دریا به امر و فرمان الهی همراه است. در بیت چهاارم 
 ،روی سفید و زیبا طلوع کناد  که وقتی معبود ماه ندهست ائناتسفید و روشن همان ک« اخترِ
 بُّحِا یُ وَ میال  جَ هللاَانَّ اِ»؛ معبودی کاه باه صافتِ    گدازند میکائنات از شور عشق او  همۀ
به ابیاات پایش کاه     روی معشوق با توجه ،. در بیت پنجمستاید میحق خود را  به« ما الجَ

 ،درپی از یک غز  موالنا در چند بیت پی .ان استوصف آن ناتو از شاعر ،باشد سفیدرو می
، مفااهیم ذهنای خاویش را باه     ها آنبا استفاده از چند رنگ در مفهوم استعاری و مجازی 

و رمزگوناه، اذهاان مخاطباان را    با ترکیب چند رنگ در قالاب نماادین    و گذارد میظهور 
 :خواند میفرا
 

 گادازد  یما عشاق   کاه زِ  تن ما باه مااه ماناد   »
 ماااه منگاار، بااه گسسااتگی زُهااره   بگااداز 

 عکس رویش که جهان زِ جاندر  عروسی استچه 
 منگاار کااه بپوسااد و بریاازد  عااذار جساامبااه 

 باادا  تاار  کاه گسساته   زُهاره د  ما چو چناگ   
 تو حالوت غمش بین که یکاش هازار باادا   

 نگااار بااادارتاار و پُ عروساااننوچااو دو دساات 
 باادا  عاذار  نگر که خوش و خوش نعذار جابه 
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 و جهاان تان، زمساتان    زاغای همچو  تن تیره
 

 بااد  بهاار  اباداً که به رغام ایان دو نااخوش    
 .(10-2، بیت 122 ،غز 102 /1: 1121، مولوی)

 است به ماه تشبیه کرده «گدازندگی»جسم و تن را در  «تن ما به ماه ماند» ،در بیت او 
مظهار سافیدی   و ماه  است رمزگونه استخراج شده . گدازندگی از ماه،گدازد میکه از عشق 

ر کاه مظها  اسات   مانناد گردیاده  زُهاره   گسساتۀ گسستگی به چنگ  نظراست. د  نیز از 
درخشنده و  زهرۀشاعر چه رندانه بین  ،. در این بیتدرخشندگی است و خنیاگر فلک است

سایقی اسات و از   آلت مو ،«تار»ایهام یک معنی در . است کردهایهام تبادر ایجاد  «تار» ۀواژ
است. عروس که همواره « تار تیره و»درخشنده به معنی  زهرۀم تبادر با هادر ای ،دیگر سوی

نگار  و نقش رپُ جان، جهان مانند دو دست نوعروساناز عکس روی عروس  سفیدپوش است،
یورآالت دست عروساان  و ز گذارند میاست )احتماالً به رنگ حنایی که بر دست عروسان 

 اشاره دارد(.
 چهرۀعذار و  و نددر تقابل با یکدیگر «عذار جان»و  «ار جسمعذ»کاربرد  ،در بیت چهارم

رنگ، خاوش   ، در حالی که عذار روح و جان بیپذیر است جسم تیره و تار، پوسیدنی و زوا 
. ایان  بخشاند  مای ی است، فنا و بقاا  جسم و جان به عذار که مادّ ،و ماندگار است. در واقع
و در  گاری بیشاتری دارد   وهجلا  ی فناا و بقاا  جان با مفهوم انتزاع تقابل عذار جسم و عذار

تیرگی جسم و تن را به زاغ سیاهی مانند  و است کردهفرض  «زاغی»تن تیره را چو  ،نهایت
و ایان   )خلاوص رناگ(   اسات  تیره و تاریکی جسم را شادت داده  ،و بدین شیوه است کرده
کی جسام و  تااری وجاود   ساایۀ کاه در   اسات  عینیّت بخشیده ذهنی را با این تشبیه مفهوم

 .شود میناخوش  ، طراوت و تازگی بهار جان«تنزمستان جهان »
 هاا  دولات کازو یابناد   است جسم تو،  شب قدر»

 

 «هاا  ظلمات ، کزو بشاکافت  ست روح تومه بدر ا 

 .(1، بیت 55، غز 41/ 1 همان:)              

ریاک  تیاره و تا  ،. شاب یابند میاست که از آن دولت و اقبا   «جسم مانند شب قدری»
سیاهی در  (.1)القدر/  رٍهْشَ فِلْأَ نْمِ ر یْخَ رِدْقَالْ ةُلَیْلَ :بهتر از هزار ماه است ، اما قدرشاست

 و روح را به بدر یاا  کند میبه قدر و ارزش آن اشاره  است که مفهوم مثبت آن استفاده شده
یی آن تشبیه رنگ به سفیدی ماه و روشنا . روح بیاست کردهکامل شب چهارده تشبیه  ماه
روشانی و سافیدی در تقابال باا      . سایاهی، زدایاد  مای را  ها تاریکیظلمت و  که است شده

مثبات و بااز باه     جا شگفتا که مکمل هم هستند و در کنار هم معنای، اما در اینیکدیگرند
 ،همگام است. از سوی دیگر با جسمِ باقَدر و دولت یار ها ظلمت ۀروح زدایند. اند آوردهوجود 
 و یاا  اسات  کردهآمیزی ایجاد  ، حسبا بدر که دیدنی است ،که نامشهود است رنگ بیروحِ 
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تری  کاربرد زبانی، تصویر خیالبافانه موالنا با این تعبیر وآمیزی است.  توأم با حس تشبیهی
 .است کردهارائه 
 غزلیات شمسدر  رنگ سیاه سماع. 1ا5

 نا بسامد بسیار باالیی دارد:موال در شعرنیز مانند سیاه و قرمز  قدرتمند های رنگ
است. مشاکی   ا که همواره روی ذهن آدمی تأثیرگذاررنگ سیاه قدرتمند مرموز، قدر، کالسیک و زیب»

مشکی نسبت به ساایر  ، نظرات دربارۀ اخیر های سا . در است بیشتر مرتبط با رمز و راز جادویی شب
: 1125)پنتاون،   «اناد  شاده ثبت تبدیل و نظرات منفی به رویکردهای م است شدهبیشتر عوض  ها رنگ

21). 

استخراج که رنگ سیاه  در غزلیات مولوی و پرکاربردترین مصادیق رنگ سیاهمفاهیم 
 ، عبارتند از:ایم کرده

 خرقه و دلق .1ا1ا5

، صبور، تعلق به دنیاا،  هسم، زیانباری و گرانباری، پوشانندی، جارزش از نظر مادّ هر چیز بی
 . قالب و جسم آدمی و... ظواهر دنیوی، لفظ،صوفی، سالک و عارف، 

 زمین. 9ا1ا5

شااد،   ،دارم، مست و مدهوش بودن، بیهاوش، گنجا  داری، مرد مقام و منزلت پایین، امانت
 .مطیع نبودن تن زمین( و) یمادّزن، فرزند خور، دنیا، عاشق،  ذلت و خواری،

 سیاه و تاریک. 1ا1ا5

شرمنده و مقصار(،   آلود، گناه) سیاهروی  (،)مرگ آب سیاه همچون ،وصفی های ترکیبدر 
 . ...گناهکار( و) سیاهظلم(، د  ) سیاه انسان خودشیفته(، دود) سیاهسنگ 

 شام شب/. 4ا1ا5

 .پوش از هجر و فراق ستم، سیاهی زلف، شب قدر، شب سیهآشفتگی، غم، 

 ظلمت .5ا1ا5

 .نفس تیره تاریکی د ، چشم سیاه، ی، تاریکی، سیاهی چشم، زندان،دنیای مادّ
 زنگ .2ا1ا5

 .ظلم، ظلمت و سرشت آدمی، زنگی و هندوی غالم،شب، طبع 
لف و ز مشک و عنبر، عود، و، قیر، حبش، سنگ، نرگس و عبهر،مصادیقی چون: آه نیز و 

 : ...طرّه و
 رساد  مینجات  بانگ کن، گوش دور پنبه زِ»
 

 «رساد  مای  آب حیاات  در مرو، کاه  آب سایاه  
 .(1، بیت 550 غز ،9/12 :1121مولوی، )     
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در تقابل با آب حیات و زندگی جاوید قارار   و استعاره و مجاز از مرگ است «آب سیاه»
 اینکه مرگ فرابرسد؛ چراکاه  قبل از ،انتخاب زندگی جاوید است ،دارد. مفهوم ذهنی موالنا

ناا مارگ   موال .«واوتُا مُتَ نْأَ لبْا قَوا وتُا مُ» ق اسات: گزیدن مرگ اختیاری بهتر از مرگ معلّ
)آب حیاات(،  « رناگ  بیآب »)مرگ( با  تقابل آب سیاه درموالنا  اندیش. ، نه مرگاست آگاه

در قالاب  و  اسات  بارده  کاار  باه در دو مفهوم متضاد  آفرینی با سیاه و حیات آب را با ترکیب
 :شود می بیانآن مفهوم کنایی  ،عرفانی
 تااا نشااد از خویشااتن فنااا  ساایاه ساانگ»

 

   «نقود نی ره یافت در گشت و زر و نقره نی 
 .(11، بیت 821 غز ،181 /9 :1121مولوی، )

که خود را هیچ  است. از آنجا رفته کار بهبه جای انسان مغرور و خودشیفته  «سنگ سیاه»
 به مقاام و منزلات بااال    ،فراموش نکرد قیقیدر قبا  معبود و معشوق حخود را  شت وپندان

در کناار هام کاه مکمال      ای نقاره سفید و  طالیی،های سیاه،  نرسید. تضاد رنگی در رنگ
 است: مؤثرمفهوم ذهنی شاعر بسیار  ، در انتقا یکدیگرند

 تاا کجاا گریخات    سپاه شاه حابش یارب »
 

 «از کجااا رسااید قیصاار رومناگااه سااپاه  
 .(5، بیت 872 غز ،120 /1121:9مولوی،)      

کاه   است استفاده شده «شب»به جای  یگونه و مجاز تعبیری استعاره «سپاه شاه حبش»
. ایان تقابال باین    رسد می( فرامفهومی به جای روز  ۀاستعار) «ومسپاه قیصر ر»با رفتنش، 

 سیاهی شب و سپیدی روز در تضاد با یکدیگر برای انتقا  معنی مناسب است.

 غزلیات شمسدر . سماع رنگ سرخ 4ا5
رناگ   :مانناد  ؛اسات  شدهستفاده نیز ا قهیباسلو  بایز ،برازنده های رنگدر غزلیات موالنا از 

، فعا  بیند میهپیوفیز وقتی رنگ قرمز را  ۀمحرک است. غد قرمز، سرزنده، مهیج و»  قرمز.
بسایار   برای ایجاد هیجان و انارژی مضااعف   قرمز همواره روی مغز انسانتأثیر . شود می
 همچنین: .(91: 1125)پنتون،  «است

 باه  نسبت ف،یظر و بایز کیسمبل های رنگ نیا هاگرچ :قهیباسل و بایز برازنده، های رنگ»
 لیا تحم نناده یب باه  را خاود  کمتار  و دارناد  یکمتار  قدرت، قدرتمند های رنگ ۀمجموع

 شادت  و کنتراست جادیا یبراکه در این گروه قرار دارد، ولی  فام لعل قرمزمانند  ؛کنند یم
 تیاره و روشان   های رنگمانند سفید یا سبز و  یدیگر های رنگاین رنگ در کنار  شتر،یب

 .(88: 1125پنتون، )« بیشتری دارد نمودِ

 عبارتند از: که است شدهاستخراج  ها آنمصادیق رنگ قرمز و سرخ و مفاهیم 
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 آتش و آذر .1ا4ا5
 .معشوق کننده و سوزانندگی، نوح، عشق، غم، باارزشروشنایی، 

 ی احمر. م9_4_5
 .یرزشمندا افزایی، سرمستی، فیض الهی و جان نشاط،

با )عشاق، فایض الهای(، لعال،     صهله، گلگون، شراب آتشین، قلزم، شع و مصادیقی چون 
 . ...مریخ و
 ناپدیاد  ماوجش اسات و   عشق دریاایی »
 

 «مااااوجش گهاااار و  آتااااش ،آب دریااااا 
 .(9، بیت1022 غز ،11 /1 :1121مولوی، )

در اسات و  ایی مانند کرده که وسایع و گساترده   موالنا عشق را به دری. دریا، آبی است
تناقض، آب دریا را . در تصویری ماست کردهوسعت و بزرگی را استخراج  ،از رنگ آبی ،واقع
. اسات  کارده آتشی که سرخ است و آب و آتش، تناقض در تناقض ایجااد   ؛پندارد میآتش 

آب دریایی  !است. چه تصویر زیبایی به وجود آمده است همچنین، امواج دریا را گهر نامیده
باه   ها رنگاین تصویر متناقض که از تضاد  ن است.رنگی آن چون گوهرو امواج  ،که آتش

هم کاه  آبی  ار سرخی آتش، نمای بیشتری دارد.ی آب در کنرنگ بی یعنی ،ستا وجود آمده
 این هزاران رنگ/ الله و گل نگر در، صدرنگ بیآب ز»مانند گوهر رنگین است:  امواج آن

، هور اماواج آن در چناد رناگ   ظپس و س رخیی در سرنگ بی(. این اصفهانی هاتف) «گلزار
آگااه باشاد. موالناا باا ایان تصاویر       خود تواند نمیرنگ در ناخودآگاه شاعر است که  تأثیر

عشاق   هاای  سختیبه وسعت عشق و سوزانندگی عشق و  ،ها رنگاین ترکیب  با متناقض
 .کنند میدمی را ارزشمند و آ ندهست ارزشاشاره دارد که چون گوهر با

 دیاااد درخااات آتاااشنااادر موسااای ا»
 

 «آن درخاات از نااار   شااد  ماای  ساابزتر 
 .(10بیت ،1158 غز ، 48 /1121:1مولوی، )    

آتش استعاره و مجاز از معبود حقیقی است. آتش به رناگ   ،«آتش در درخت دیدن»در 
 یسبزیا خاکستری است. سرخی،  ای قهوه های شاخهسبز با به رنگ  ،سرخ است و درخت
کند. سبز مکمل سرخ و قرمز است و  ایجاد می ی و هماهنگی زیباهارمون و خاکستری یک

ی حق بر موسی اشااره  دارد. این ترکیب به تجلّ ای قهوهدر کنار سبز و نمودِ بیشتری سرخ 
تصاویر   .اسات  شاده ی بر موسی متجلّا  قرآنصریح  به همین صورت به نصّ ه حقد کدار

 تار  تاازه تار و   و بااطراوت تر سابز  رخت با وجود نار و آتاش، رنگاش  که داین دیگر تر جالب
آن درخات از   شد میسبزتر »این ترکیب متناقضِ  شکنی موالنا(. )شگفتا از سنت است شده
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نشاان و   یکادیگر نماود،  رنگی در کنار  های مکملقوی است برای اینکه  ۀکنندتأیید ،«نار
 .شود میتر  هخیالبافان ،مخاطب دارد و تصویر تأثیر بیشتری در
 کاار  بهرا در قالب نمادین در چند مفهوم  سرخ غز  زیبا و دلنشین، آتش موالنا در یک

 :است برده

 کماان آتاش   بکشاد  ،تیر تسات بناده   چو زِ

 ؟!جان آتش که نگشت ،آتش چه بسوخت اندر

 ساانانِ آتااش ماان، اثاارِ  ۀبنگاار بااه سااین 

 آتااش نشااان ششاارر سااوخته بیابااد کااه زِ

 آنِ آتاش د جاز  وَبُا نَ ،خشک گردد درخت چو

 زباانِ آتاش  باه صافا    ،عشق داند که خلیلِ

 عناانِ آتاش  به کفاش   ،که خلیل مالک آمد

 جهااانِ آتااشمااا، بجَااه از  آتااشکااه درآ در 

 «دهاان آتاش  مان، ساخن از    آتاش دهن پر

 .(1942غز  ،22 /1 :1121مولوی، )        

 آتاش  سانت، وطانم میاان   حُ ساپند  ام شده» 

 حبیب سر بارآورد  چو بسوخت جان عاشق زِ

 باه داغام   آتشات  کاه زِ  ،اسوز جز دلم رمَبِ

 ساوی ساوخته گرایاد    ،آتاش  های ستاره که

 کارد خشاکم   درخات  چو، آتشینت عشق غم

 برویاد  گلشان  و سمن تو، آتشخنک آنک ز

 د ساواره وَبُا  دخان ، چوآتش که خلیل او بر

 بشنید گوش جاانم  ،ی صالی عشقتسحر

 سوز چند گویاد  ر شد که زِد  چون تنور پُ

 

کاه   داناد  مای یبایی معبود و معشوق چون اسپندی میان آتش سن و زابتدا خود را از حُ
 تر است. نمایان ،آتش عشق« سرخی» در میان «اسپند سیاه». قرار است و بی سوزد می

به معشاوق بپیونادد.    که شود میباع،  معشوق به سوختن در آتش عشق ،در بیت دوم
 ای مرحلاه  ازاسات   ای شاعرانه، تصویر «جان آتش شدن»و  «در آتش سوختن» این تناقضِ

 ،عشاق  گاردد. آتاش سارخِ    فنای در معشوق باع، بقاای او مای  مبنی بر اینکه عرفان  در
نی دَجَا وَ نْنی و مَا دَجَوَنی بَلَطَ نْمَ» زیر اشاره دارد: حدی، که به کند میو زنده  سوزاند می
 هُتُلْتَقَ هُتُقْشَعَ نْمَ وَ هُتُقْشَی عَنِقَشَعَ نْمَ وَ ینِقَشَی عَنِبَّحَأَ نْمَ ی وَنِبَّحَأَ ینِفَرَعَ نْنی و مَفَرَعَ
معباود و   ،در پایاان  .(442ق: 1494)مشاکینی،   «هتُیَا دِنَأَفَ هُتُیَدِ یَّلَعَ نْمَ وَ هُتُیَدِ یَّلعَفَ هُتُلْتَقَ نْمَ وَ

جود و یکی شادن عاشاق و   وحدت و ۀاین مرحل .«شوم میاو  ۀخودم دی»: گوید میمعشوق 
 معشوق است.

داغی از آن بر د  عاشاق   کهۀ مفهومی از عشق است؛ چرااستعار «آتش» ،بیت سوم در
، برای آن است شود میکه بر جبین د  عاشق زده  «داغ عشق»آمیز  ویر ایهامدر تص است.
قی کاه بار د  آدمای    عاشا  یاا نشاانِ   و (یکَالْ ا ِوَالدَّ آخرُ)کین بخشد درد عشق را تس که

عاشاق و عاارف در    ۀبر سین «سنان آتش»بودن اوست. اثر  دا  بر عاشق ،شود میگذاشته 
 این موضوع است. تأیید
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چاون  همآتش در روشانایی   های شرارهو  ها پارهیعنی  ،«آتش های ستاره» ،در بیت بعد
باه   آتاش عشاق   هاای  شاراره  و اند شدهریه گرفته هستند که به جای عشق عا هایی ستاره

دارند و متعلاق باه آتاش     نشان از آتش عشق اه شرارهاین  .گراید میسمت عاشق سوخته 
«. هِلِصْا ی أَلَا عُ إِجِا رْیَ ی ٍشَا  لُّکُ»: گردد میعشق هستند؛ زیرا هر چیزی به اصل خویش باز

مارا چاون    که آتش سرخ عشاق  گردد میکید با عبارتی دیگر تأدر بیت بعد همین مفهوم 
ش عشاق بارای   و آتا  شاود  مای درخت خشک کرد و این درخت خشک، نهایتاً آنِ آتاش  

 و چه مغرورانه است این عشق! ؛کند میاز آن استفاده  خود تر شدنور شعله
سمن سفید و گلشن  های گلآتش سرخ عشق، »زیبایی غز  در بیت ششم است که از 

. قرمز آید می، سفیدی و رنگارنگی به وجود آتش عشق از سرخی یعنی ؛«روید میرنگارنگ 
 . سافید جاز ِ  آیاد  مای ناور باه دسات     ۀاز تجزیا اصالی هساتند کاه     های رنگو سرخ از 

عشق  و این تناقضِ آشکار است. خلیلِ آید میی به وجود رنگ بی. از سرخی، هاست رنگ بی
بخش اسات و عاشاقان و عارفاان     واقف است که تعالی به صفای درونی زبان سرخ آتش،

 ،بر آتش عشق مانند دخان و دود ،(عشق ابراهیم آتشِ) ؛چراکه عاشقسوزاند نمیواقعی را 
 عشاق باه کاف دارد.    سرخ آتشِ عنانِ سواره است. خلیل عشق مانند مالک )دربان دوزخ(

ی بجهید ادّاز جهان آتش و م ده د میدرندا  ،و معشوق را بشنودهرکه صالی عشق معبود 
 حقیقی برسانید. و خود را به عالم معبود

پار ساوز و گاداز عاشاق      آتش عاشق، کنایه از سخنانن پراده ،در بیت آخر سرانجام،
موالناا باا    .گیارد  مای از دهاان عشاق نشالت     این ساخنان  گوید میاست که به معشوق 

ساتارگان، سافیدی    یآتاش، روشان   یاسپند، سرخ یچون سیاه «هایی رنگ بندی ترکیب»
مکمل هم و در تضااد   رنگی جان در کنار هم، و بی خانسمن، رنگارنگی گلشن، سیاهی دُ

 در انتقا  مفاهیم انتزاعی ذهن ساراینده  ها رنگ بندی ترکیبکه این  است بردهبا هم بهره 
 .آراید میجان را  سر و دیدۀ چشم ،آن خیالبافانۀو تصاویر  است واقع شده مؤثر

 نتیجه. 2
شاکل و   ،ها آنموسیقی و نظیر  ا و صنایع بصری، نظم و نثر ادبی،هنره یۀکل یۀاولاجزای 

 در ربااز ید از وجاود دارد.  و محتوایی منظورن به هر برای رسیدی زیادی ها راهمحتواست. 
 ریتاأث  رناگ  هار  چون ،است نبوده یاتفاق یا مسلله رنگ ،ها فرهنگ اغلب در ،خیتارطو  
در شعر  و معانی ها یشهاندبیان  یها راهیکی از  ها رنگمندی از  بهره .دارد ییبامعناو  بسزا

استفاده  ها رنگاز و خودآگاه  ناخودآگاه ،خود های یشهانداست. موالنا برای انتقا  مفاهیم و 
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کاه  بارای این . اسات  کرده استفاده کیسمبل یا وهیش به ها رنگ از همواره موالنا .است کرده
 رناگ  آن بیترک رنگ، کی از یخستگ بر غلبه راه نیبهتر نشود، کننده خسته ها رنگ نیا
 کیا  در کاه  شاود  نمای  کهناه  یزمان فقط رنگ کی. است دیجد یابداع ۀمجموع کی در
خاوبی   ، در کمپوزیسیون رناگ باه  این امر عهدۀو موالنا از  شود زنده دوباره دیجد بیترک

 زیا انگ شاگفت  عنصار  ایا  فرد به منحصر واقعاً بیترک کی ازمندین طیشرا یوقت است. برآمده
 از یبرخا ، غزلیات شامس در  .سازد منتقل را امیپ نیا تواند نمی رنگ از بهتر یزیچ است،

 یرعااد یغ یبا یعج شاکل  به ،باشند آور شگفت آنکه از شیب ها آن باتیترک و ها نگر نیا
 جلب باع، ها آن یول ،آیند می نظر به بیغر و نامتعارف زین باتیترک نیا از یبرخ و هستند
اناواع   کمپوزیسیون رنگ در .زنند یم هدف به درست موارد از یاریبس در و شوند می توجه
در غزلیات موالنا سااکت نیساتند.    ها رنگ .کند میگری  نا جلوه، در شعر موالهای آننمود

تاأثیر و  کمپوزیسایون،  تی، سرزنده و پرنشاط، پویاا،  سنّ متنوع، اعم از های رنگترکیبی از 
و  هاا  اندیشاه و ماا را در رسایدن باه     کناد  مای شور و هیجان مضاعفی در مخاطب ایجاد 

ر وَباا صُا   که کنند مینشین موالنا یاری  وشهای خ نیز دلواره باورهای عارفانه و عاشقانه و
کمپوزیسایون رناگ در    مایۀ . بناست شدهه به تصویر کشیدخوبی  تقابل و تناقض به خیا 

و  شاود  یمدر کنار هم، مفاهیم تازه و بدیعی خلق  ها رنگاز تضاد . هاست رنگاصل تضاد 
یا یاک شاعر اساتفاده    چیز در کنار هم در ساختار یک  ها رنگتنها به همین منظور، تضاد 

تفاده در مفااهیم متفااوت اسا    هاا  رناگ ست کاه از  ، این هنر موالنااز سوی دیگر. شود یم
تاا آن مفااهیم متضااد     کشاد  یماز یک رنگ بیرون  رایعنی شاعر مفاهیم متضاد  ؛کند یم

در چند مفهوم  وکه نماد سرخی است  «آتش» مثل ؛کند تر برجستهبرگرفته از یک رنگ را 
اهی مفاهیم مثبت و باز از رناگ سافید و مصاادیق آن بیارون     گ. است کردهتفاده اساز آن 
از  ها رنگ و مفاهیم تعاریف .کند میو گاهی مفاهیم منفی و بسته از آن استخراج  کشد می

پرکاربردترین  .آید میتضادهای رنگی به دست  و ها کنتراستتوجه به  ،مقابله ،طریق قیاس
موالنا ایان   شگردهاییکی از  برده، رنگ سفید است. کار بهعر ش رنگی که موالنا از آن در

 و... کاه بیرناگ   «عشاق »، «معاانی »است که برای مفاهیم ذهنی و انتزاعی خویش چاون  
ی رنگ بی»یا  «یرنگ بیرنگ در »یعنی  ؛است برده کار بهمختلف  های رنگرا با  ها آن هستند،
بارای   ،داد. در واقاع  هاا  ترکیاب ناوع  توان به این  اصطالح مناسبی است که می «در رنگ

 لقابا  یهاا  رناگ سازی جالبی باا   ن مفاهیم انتزاعی، تعبیر و ترکیبعینیت بخشیدن به ای
، مانند سیاه و قرمز در شعر موالناا بساامد بسایار بااالیی     قدرتمند های رنگ هستند. رؤیت
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 ،غزلیات موالنا در .کنند مینمایی  جلوه غزلیات شمسدر  یقو و مقتدر های رنگد. این ندار
 نیا ا اگرچاه   .اسات  نیز اساتفاده شاده   مانند رنگ قرمز قهیباسل و بایز برازنده، های رنگاز 

 یکمتار  قادرت  قدرتمناد،  های رنگ ۀمجموع به نسبت ف،یظر و بایز کیسمبل های رنگ
که در ایان گاروه قارار     فام لعل قرمزمانند  ؛کنند یم لیتحم نندهیب به را خود کمتر و دارند
مانناد   یدیگار  های رنگاین رنگ در کنار  شتر،یب شدت و کنتراست جادیا یبراد، ولی دار

باا   بنادی  ترکیاب که به صورت  بیشتری دارد نمودِ ه و روشنتیر های رنگو  ،سفید یا سبز
گاهی ترکیب یک رنگ با رنگ دیگر  .است شدهاستفاده  غزلیات شمسدیگر در  های رنگ

را  هاا  آنهیجان و بار دراماتیک و عااطفی   تواند می ها آنو ایجاد هارمونی و هماهنگی در 
و آن را  گاردد  مای خاوبی منتقال    طریق، مفاهیم خاص ذهنی موالنا باه بدین بیشتر کند. 

مغز را فعاا   است که و عناصر تصویری  ها رنگهمین  رنگی باورهای .سازد می تر برجسته
 تاأثیر  نیز ه لحاظ توجه و شناختب ،با هم ترکیب شوندیا چند رنگ ولی وقتی دو  ،دکن می

در قالاب   خوبی نمایاان اسات و   به ها رنگگیری کار بهدر شگرد موالنا  .گذارند میبیشتری 
 خودآگااه و  کاه موالناا   هاایی  رنگ .است برده کار بهرا در مفاهیم عرفانی  ها رنگعرفانی، 

احساساات فاردی و   با روحیات و  ،است کردهخود استفاده  های اندیشهناخودآگاه برای بیان 
مااورایی دارناد؛    های جاذبهو  گرایی روح ها رنگمستقیم دارد. بسیاری از  رابطۀدرونی وی 

  این تأثیر روحی رنگ است.و  دهد می رنگ قرمز به انسان شور و هیجان مثالً

 رنگ سفید سیاه قرمز جمع

 جلد یک 400 175 115 

 جلد دو 585 150 155 

 جلد سه 448 128 924 

 جلد چهار 192 410 185 

 جلد پنج 421 195 940 

 جلد شش 125 907 914 

 جلد هفت 195 20 15 

 جمع 9179 1225 1458 5595

100 1/92  2/10  2/49  درصد 
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