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 چکیده
 ابزارهایترین ی مهمها را در زمرهفرد، آنبههای منحصرهای بصری، معنایی و روانی خاصی هستند که این ویژگیها دارای ویژگیرنگ

وران گیر دارد. گویندگان و سخنگانه، بازتابی چشمخلق آثار هنری قرار داده است. رنگ در ادبیات، به عنوان یکی از هنرهای هفت

رو با بررسی و اند. از همینپردازی و انتقال مفاهیم بهره جستهی ابزاری کارآمد در تصویرسازی، خیالدست از رنگ به مثابهچیره

توان تا حدودی به زوایای پنهان و ساختار کلی آثار پی ان استفاده از عنصر رنگ در آثار شاعران و نویسندگان، میتحلیل شیوه و میز

ی او از این عنصر و مقایسه و ی رنگ، میزان استفادهی پیش رو دیدگاه نظامی نسبت به مقولهبرد. با تکیه بر این ویژگی، در مقاله

ی معنویت( ی شادی(، سبز )مؤلفهی هیجان(، زرد )مؤلفهی امید(، سرخ )مؤلفهدوه(، سفید )مؤلفهی انهای سیاه )مؤلفهتحلیل رنگ

روش انجام این تحقیق، تحلیل ررسی شده است. ب« لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ی نظومهمی آرامش( در دو و آبی )مؤلفه

که حاوی  استری آماری نیز کلیه اشعا یمی گنجوی بوده است. جامعهنظا در دو اثرهای موجود واژهکلیه رنگ، محتوا و حجم نمونه

نمودارهای ، جداولها، مؤلفه درصد فراوانی وهای آمار توصیفی از قبیل توزیع ها از روش. در تجزیه و تحلیل دادههستندواژه رنگ

ی معناداری دهد که رابطهر در آثار مذکور نشان میهای معناداها به عنوان مؤلفهی رنگمقایسه .ای استفاده شده استستونی و دایره

« خسرو و شیرین»ها و محتوای هر یک از این دو مجموعه وجود دارد. عناصر امید، شادی و آرامش در میان میزان استفاده از رنگ

است. محققان  «شیرین خسرو و»افزون بر « لیلی و مجنون»بیشتر و عناصر هیجان، معنویت و اندوه در « لیلی و مجنون»نسبت به 

های خود، در استفاده از ی داستانمایهپژوهش حاضر با استناد به این نتایج باور دارند که نظامی ضمن داشتن یک نگاه کلی به درون

 ی یک ساختار کلّی بهره جسته است.جزئیات نیز نهایت دقت را به خرج داده و از تمامی این جزئیات در زمینه

 اهداف پژوهش:

 .«لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ی کاررفته در دو منظومههای بهبررسی میزان رنگ .1

« خسرو و شیرین»ی نظومهمهای امید، اندوه، شادی، هیجان و معنویت در دو ها به عنوان مؤلفهواژهی بسامد رنگمقایسه .2

 «.لیلی و مجنون»و 

 سؤاالت پژوهش:

 از نظر نظامی چگونه است؟ های گوناگونبار روانی و معنایی رنگ .1

 یزانم یانم یو چه ارتباط به چه میزان است« یرینخسرو و ش»و « و مجنون یلیل» یمختلف در دو مجموعه یهابسامد رنگ .2

 ؟وجود دارد یادشده آثار یها و محتوارنگ

 رنگ.، «و مجنون یلیل»، «یرینخسرو و ش»ی، : نظامیدیکل گانواژ
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 مقدمه

ی بزرگی از علوم و هنرهای شناخته شده را در ویژه شعر فارسی، به علت شایستگی فرهنگی، مجموعهبهادبیات فارسی و 

ی ای وامدار ادبیات است؛ چرا که ریشهگیرد و به گونهدر تمام اعصار، هنر در اختیار ادبیات قرار می»خود جای داده است. 

شود؛ بنابراین ادبیات از هنر قابل به زیباترین شیوه ممکن میاصلی تمدن و فرهنگ با ادبیات محکم و استوار و با هنر 

تواند به درک و دریافت های هنر، می(. بررسی هر یک از این جنبه30: 1398نژاد، زاده و تقدس)شریف« تفکیک نیست

معنایی و  چنین آثار ایشان بینجامد. بررسی دیدگاه نظامی نسبت به باربهتری از ذهن، دانش و نگاه شاعران و هم

از این منظر نیز یکی از همین « لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ی ی دو مجموعهها و مقایسهشناختی رنگروان

کار رفته های بهها است که نتایج قابل تأملی را در شناخت هرچه بهتر نظامی و آثار وی در بر دارد. بررسی میزان رنگزمینه

ها، از آن جهت ضرورت و اهمیت دارد که فهم مخاطب را نسبت به جهان معنایی نظامی نی آدر این دو منظومه و مقایسه

های خود را در نهایت دقت و توجه به جزئیات به نظم در نظامی، داستانکند که دهد و روشن میگنجوی گسترش می

ی اشعاری کلیه، تحلیل محتوا روشپژوهش حاضر با بدین منظور آورده و این امر به آفرینش آثاری استوار انجامیده است. 

 .هستندها واژهرنگ حاوی« خسرو و شیرین»و « لیلی و مجنون»که در آثار  استرا بررسی کرده 

ی تحریر درآمده است که از آن جمله ها به رشتهشناسی رنگشناسی و زیباییی تحلیل ساختاری، روانآثار بسیاری درباره

از « وری و نوآوریرنگ، بهره»و « جوهانز آیتن»از « کتاب رنگ»، «ماکس لوشر»اثر « هاروانشناسی رنگ»توان به می

چنین مقاالت بسیاری با موضوع رنگ در آثار شاعران و نویسندگان مختلف نگاشته شده اشاره کرد. هم« فرزانه کارکیا»

توان به اند. از این میان میکرده ای و با هدف خاصی، عنصر رنگ را در شعر و نثر فارسی بررسیاست که هریک از زاویه

« ی فردوسیکارکرد رنگ در شاهنامه»(، 1382لی )ی حسننوشته« های سهراب سپهریتحلیل رنگ در سروده»های مقاله

« شناسی رنگ در مجموعه اشعار نیمابررسی روان»(، 1386لی و احمدیان ))با تکیه بر دو رنگ سیاه و سفید( اثر حسن

تحلیل »(، 1387تألیف جودی نعمتی )« ی روایی شاهنامهها در صور خیال و هستهتناسب رنگ»(، 1385)ی پناهی نوشته

تأملی بر کارکرد محتوایی رنگ »( و 1395فر )ی کالهچیان و نظرینوشته« ها در غزل عطاربالغی رنگ -کارکرد محتوایی

نامه میرحیدر های معراجتحلیل کاربرد رنگ در نگاره»کرد.  ( اشاره1396فر )از کالهچیان، نورایی و نظری« در غزلیات مولوی

آبادی و زهرا فنایی است که در آن ای از الهه توبیهای نجف، عنوان مقاله«بر مبنای جایگاه رنگ در قرآن مجید و احادیث

مفاهیم در ارائه مضامین به بررسی نمادها و مفاهیم رنگی به کاررفته در قرآن و چگونگی تأثرات و تصمیمات هنرمند از این 

 (.98: 1396آبادی و فنایی، پردازند )نجفها میدینی نگاره

تاج واردی و تألیف زرین« های هفت پیکر نظامیبررسی رنگ در حکایت»ی عالوه بر مقاالتی که بدان اشاره شد، دو مقاله

به قلم غالمرضا رحیمی و ناصر « اویر نظامیتقابل جوانی با پیری بر اساس عنصر رنگ در تص»( و 1386آزاده مختارنامه )

های سیاه، زرد، ی نخست، رنگ(، به بررسی رنگ به طور خاص در آثار نظامی پرداخته است. در مقاله1391صفابخش )

های روایت شده در آن بررسی شده است و نویسندگان ارتباط و داستان« هفت پیکر»سبز، سرخ، آبی، صندلی و سفید در 

چنین نویسندگان (. هم167: 1386)وادی و مختارنامه،  اندهای مربوط به هر رنگ را برشمردهها و داستاننگمیان این ر
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اند. مؤلفان با ایجاد پیوند ی دوم، تصاویر و مضامین مختلف جوانی و پیری را بر اساس عنصر رنگ بررسی کردهدر مقاله

اند که نظامی با خلق و ابداع مضامین نو، تصاویر و تعابیر خاص و سیدهی رنگ به این نتیجه رمیان جوانی و پیری با مقوله

های اصلی در این مقاله، سیاه، ی بیان کامالً تصویری، جریانی جدید در شعر عصر خویش به وجود آورده است. رنگشیوه

ترین نقدی که است. مهم سفید، سرخ و زرد هستند که سیاه، سفید و سرخ مربوط به جوانی و سفید و زرد با پیری مرتبط

ای ی جوانی، جایگاه ویژهبه این مقاله وارد است، نپرداختن به رنگ مهمی چون سبز است که در توصیفات نظامی درباره

 (.111: 1391دارد )رحیمی و صفابخش، 

ی این عنصر سی و مداقهررباند، هیچ یک به های یادشده که عنصر رنگ در آثار ادبیات فارسی را مطالعه نمودهدر میان مقاله

های اند. یافتهی این دو اثر ادبی از منظر رنگ متمرکز نشدهنظامی و مقایسه« لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»در آثار 

 ای را پر نماید.این مقاله بر آن است که جای خالی چنین مطالعه

 رنگ

آید و شمار میترین حس به پرامکانترین و گانه، مهمهفتگانه و در ارتباط با هنرهای ترین حواس پنجحس بینایی از مهم

های (. رنگ از منظر فیزیکی، بازتاب طیف272: 1372ترین عنصر ادراکات این حس است )شفیعی کدکنی، رنگ، مهم

ها فضای جود دارند. آنوها در نور سفید به این تعبیر تمام رنگ»شود. مختلف نور سفید، توسط اجسام و مواد تعریف می

ها در چشم، نور سفید است. به این تعبیر نور پیمایند. اثر مجموع آنبین سیارات و جو زمین را هماهنگ با یکدیگر می

فید، که دارای سسفید مخلوطی از انواع مختلف ذرات نور است که هرکدام به رنگ خاصی تعلق دارند. برای مثال وقتی نور 

های رنگی را شود، آن جسم، تمامی طیفشود، تابیده که به رنگ قرمز دیده می های رنگی است، به جسمیتمامی طیف

ها را ی طیفهای نور را بازتاب دهد، به رنگ سفید و اگر همهی طیفتابد. اگر جسم همهمیجذب و فقط طیف قرمز را باز

 (.90: 1361نفلد، )آینشتاین و ای« شود، به رنگ سیاه دیده میکدام را بازتاب ندهدجذب کند و هیچ

چه شبلی اند. چنانها از دیرباز در هر کشوری به فراخور فرهنگ، جغرافیا و تاریخ آن کشور دارای مفاهیم خاصی بودهرنگ

در هر »گوید: گون و... میهای پوست آدمی از قبیل سپید، گندمنعمانی به نقل از کدکنی در ضمن بحث از زیبایی و رنگ

ای است از تمام مراتب حسن و جمال، لذا توجه و منظور نظر است. مگر ایران که چون مجموعه مملکتی رنگی خاص مورد

 (.269: 1372)شفیعی کدکنی، « هر رنگی در آنجا مورد توجه واقع شده، حتی برای هریک نامی است

گ، تأثیر خاصی بر روان شناسان معتقدند که هر رنای قائل است و روانها جایگاه ویژهشناسی نوین برای رنگعلم روان

به وجود آمده است که با تکیه بر آثار  5درمانی یا کروموتراپیشناسی با عنوان رنگای از روانآدمی دارد؛ تا جایی که شاخه

پردازد. خواجه نصیرالدین های روحی و روانی، میویژه بیماریهای گوناگون، بهها بر روان انسان، به درمان بیماریرنگ

 ها نگاهی ویژه دارد و سبب برتری برخی از جواهر بر انواع دیگر را نه خاصیتبه این خاصیت رنگ« نامهتنسوخ»طوسی در 

و بدان سبب یاقوت اکهب »داند؛ های روانی خاصی که هر رنگ دارد، میها و ویژگیو وزن و جال و طراوت، که تنها رنگ آن

                                                           
5 .Chromotherapy 
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ی سودایی را اَدنی یاقوت نهند که لون کهوبت از عوارض مجرمان و مظلومان است و نشان حزن و اندوه و مناسب با ماده

 (.38: 1348)طوسی، « که روح را مکدّر گرداند

فردی دارند. در آیین اسالم سفیدی، روشنایی و نور نماد هدایت، ها در مذاهب گوناگون جایگاه منحصربهچنین رنگهم

ایمان و رستگاری و سیاهی و تاریکی، نماد گمراهی، کفر و تباهی است. پیامبر اکرم )ص( مؤمنان را به پوشیدن لباس 

هایی سپید بر تن کنند. لباس ی نماز، جامهازگزاران برای ادای فریضهکند و نیز مستحب است که نمسفیدرنگ دعوت می

شمار ویژه مذهب تشیع، رنگی ویژه به صورت نمادینی سپید است. رنگ سبز نیز در آیین اسالم و به احرام حاجیان نیز به

خضرا معروف است، سبز رنگ است الرود. رنگی که نماد تقدس و الوهیت است. گنبد بارگاه پیامبر اکرم )ص(، که به قبهمی

 خورد.و حضور رنگ سبز بیش از هر رنگ دیگری در بقاع متبرکه به چشم می

ی خامی که دارای ی مادههای فردی از رنگ به مثابهشاعران و نویسندگان نیز در آثار خود با تکیه بر دانش، قریحه و توانایی

آفرینند. سیاه، کنند و به یاری آن تصاویری شگرف میست، استفاده میهای گوناگون ادبی اهای فراوانی در زمینهقابلیت

 روند.ها در ادبیات کالسیک فارسی به شمار میها، پربسامدترین رنگسفید، سبز، زرد، آبی، سرخ و ترکیبات آن

 «لیلی و مجنون»

(. اتفاقات این 1386)نظامی، ق سروده است 584بیت و در سال  4494را در « لیلی و مجنون»ی نظامی مثنوی عاشقانه

ی داستان بدین صورت است که پس از دهد و قهرمان آن از میان اعراب است. خالصهداستان در سرزمین عرب رخ می

گذارند. پس از آن که قیس شود و نامش را قیس میعامر، صاحب فرزندی میی بنیها نذر و نیاز یکی از بزرگان قبیلهسال

گردد. پس از مدتی کوتاه، خانه میرود، عاشق دختری به نام لیلی از شاگردان مکتببه مکتب می شود وعامری بزرگ می

جا که اعراب معتقد بودند تلقین شعر به سراید. از آنشود که در غم فراق لیلی شعر میچنان قیس به لیلی وابسته میآن

ی (. خانواده293: 1393کردند )محمدی، می زده خطابگیرد، شاعر را مجنون یعنی جنانسان توسط جن صورت می

گیرد. از دارد و تصمیم به خواستگاری میدارند؛ اما مجنون دست از عشق لیلی بر نمیمجنون او را از این عشق بر حذر می

پاسخ  آییم؛ اما پدر لیلی دررسد که برای دیدار و خواستگاری به جانب شما میی لیلی خبر میطرف پدر مجنون به خانواده

شود. در نهایت پدر لیلی موافق ازدواج دختر گوید که قیس کار را به دیوانگی کشانده و همین بنای اختالف دو قبیله میمی

سالم که پیش از آن نیز یک بار به خواستگاری خود با قیس عامری نشد و مجنون راه صحرا را پیش گرفت. از طرف دیگر ابن

سالم شوهر لیلی رغم میل باطنی دختر به ازدواج راضی کند. پس از مدتی ابنی را علیلیلی رفته بود، توانست پدر لیل

رسد و با مرگ خود، قیس را گیرد؛ اما عمر لیلی نیز به درازا نمیمیرد و امید وصال لیلی بار دیگر در مجنون جان میمی

دهد )محمدی، گیرد و جان میدر آغوش میآید و او را تنگ کند. مجنون بر سر خاک لیلی میتر از گذشته میدیوانه

1393 :293.) 
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 «خسرو و شیرین»

ی بانوی ی ارمنی، برادرزادهبیت، سرگذشت عشق خسروپرویز، پادشاه ساسانی، با شیرین، شاهزاده 6500این داستان در 

در محیطی اشرافی نظامی، سرگذشتی است عاشقانه که « خسرو و شیرین»ای از (. بخش عمده1392ارمن است )نظامی، 

 یایران و شیرین، برادرزاده یی داستان چنین است که خسرو، شاهزادهدهد. خالصهو به تعبیری دیگر عشق همایونی رخ می

آیند و بعد از یک سلسه قهر و دیگر بر میجوی یکوجویی شاپور، ندیم خسرو به جستبانوی ارمن به راهنمایی و چاره

دارد و نه درد و نیاز فرهاد های مریم و شکر، خسرو را از عشق شیرین باز میرسند. نه دلرباییآشتی، سرانجام به هم می

(. اما سرنوشت خسرو و 95: 1387اندازد )رضایی، کوهکن، شیرین را که دلش به مهر خسرو بسته است به دام وسوسه می

داشت « شیرویه» د، مریم، پسری بدگهر به نامخسرو از همسر پیشین خوخورد. ای تلخ رقم میشیرین در نهایت به گونه

شود، شیرویه بر تخت نشسته و . پس از اتفاقاتی که موجب خلع سلطنت خسرو میهمواره مورد ناخشنودی پدر بود که

 یهمهخسرو،  دفن و کفن مراسم . درکشدشیرویه باالخره خسرو و تمام برادران خود را می. کندقصد جان خسرو را می

 پنداشتندمی همه که کردمی وانمود شاد چنان او شیرین. بودند، جز سوگواری مشغول کنیزان و غالمان تا کشور سران

برند، شیرین به داخل گنبد رفته و از موبدان و دیگران س از اینکه تابوت را به درون گنبد میپ. نیست غمی را او انگار

این کند. با فرود آوردن خنجری بر جگرگاه خویش، خودکشی میجا بمانند و وارد گنبد نشوند. سپس خواهد که همانمی

 د.کننرا در یک گور دفن می دو عاشق

 «و مجنون یلیل»و « یرینخسرو و ش»در  ینگارگر یو عناصر بصر یاتکاربرد رنگ در اب

ها ی شایانی از آنبهره ویژه در هفت پیکر،ها در پنج گنج خود و بهنظامی از جمله شاعرانی است که با تکیه بر مفاهیم رنگ

 ایم.ها بخوانیم، اغراق نکردهای که اگر وی را شاعر رنگگونهبرده است؛ به

توان در دو گروه کلی بررسی کرد: گروه نخست، کاربرد رنگ در اجزای یک اثر، ی نظامی از رنگ در خمسه را میاستفاده

 ی زیر باشد:تواند شامل دو دستهد میبرای مثال یک بیت یا قسمتی از یک داستان که این گروه خو

شبه عنوان صفت یا وجهگیری از رنگ به عنوان رنگ و فام است. به بیان دیگر بهرهها تنها بهواژهی اول استفاده از رنگدسته

 توان در این گروه جای داد:در توصیف و تشبیه را می

 پرندددددی زرد چددددون ناهیددددد بددددر سددددر 

        

: 483شددید در بر)نظددامی، حریددری سددرخ چددون خور 

1392) 

ای ورای معنای لغوی دارد. در آثار ای است که بار روانی و معناییعنوان واژهی نظامی از رنگ بهی دوم، استفادهدسته

ها در تاثیرگذاری بر روان مخاطبان، مورد توجه است. بدین ترتیب که او با تکیه بر های خاِص رنگنظامی، گاهی ویژگی

تواند شامل استعارات و کنایاتی جوید. این دسته میها در خلق فضاهای مورد نظر خود بهره میهای هر رنگ، از آنویژگی

 اند:ها ساخته شدهباشد که با تکیه بر آثار روانی رنگ
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   کردند بسی سپید سیمی

            

 (1386: 125)نظامی،  از ما نشد این سیه گلیمی 

های گوناگون است؛ بدین ترتیب که ی او از رنگی بسامد استفادهبررسی کلی یک یا چند اثر نظامی بر پایهامّا گروه دوم، 

توان اطالعات و جزئیات کار رفته در کل یک اثر و با توجه به بار روانی و معنایی هر رنگ، میهای بهواژهبا بررسی تمامی رنگ

شوند، زمینه را برای . این اطالعات که کمی هستند و شامل اعداد و ارقام میبیشتری از زوایای پنهان آن اثر به دست آورد

 آورند.صورت کامالً علمی، فراهم میی دو یا چند اثر، بهمقایسه

 سیاهرنگ 

سیاه، رنگ شب و تاریکی است و معانی بسیاری چون ترس، رمز و راز، مرگ، شر، گمراهی و قدرت را در دل خود جای 

ی طلسم و جادو، جادوی سیاه و هنرهای سیاه ارتباط داده است. در غرب، سیاه، رنگ سوگواری است و با مفهوم بدخواهانه

ی حرکت جسمانی رو به پایین گواری و شب و و نزد هندوان نشانهدارد. رنگ سیاه در میان سرخپوستان، نماد شمال، سو

ی آن در مراسم چنین این رنگ در میان مسیحیان، نماد تاریکی، دوزخ، مرگ، درد و یأس و بیشترین استفادهاست. هم

 (.172و173: 1379کوپر، )سوگواری است 

ت بسیاری از قرآن کریم به این موضوع اشاره شده است؛ رنگ سیاه در اسالم نیز نماد ضاللت، گمراهی و کفر است و در آیا

شود: آیا بعد از ایمانتان اند گفته میهایی سیاه شود، پس به کسانی که روسیاه شدههایی سفید و چهرهدر روزی که چهره»

رستاخیز کسانى  در روز»(. و 106ی)سوره آل عمران، آیه« ورزیدید عذاب را بچشیدکافر شدید؟ پس به سزای اینکه کفر می

 .(60ی، آیهزمرسوره )« هایشان سیاه استبینى که چهرهمى، که بر خدا دروغ بستند

 سیاه. شودمتوقف می آن، زندگی فراسوی در که است مطلقی مرز یاست، نشانه رنگ ترینتیره شناسی، سیاه کهدر روان

 نهایی انصراف یا تسلیم و عالقه ی ترکنشانه و پایانی ینقطهرنگ سیاه . سفید است رنگ نابودی و در تقابل و پوچی بیانگر

 انسان درون در را غم نمادی، همیشه عنوانبه و گیردمی قرار استفاده مورد در عزاداری سیاه . رنگ(97: 1395لوشر، )است 

 (.98: 1377کند )فرزان، می حفظ

عنوان نماد جهل و نادانی نیز یاد و ناامیدی است و از آن بهچنین سیاه در فرهنگ و ادب ایران، رنگ عزا، ماتم، اندوه هم

ی همین موضوع است. نظامی رنگ سیاه را کنندهگلیمی و روسیه، بیانروزی، سیهنامه، سیهاند. ترکیباتی نظیر سیهکرده

پوشیدن در سوگواری  داند و در پنج گنج خود بارها بر این نکته تأکید دارد. رسم سیاهنماد اندوه و غم و ناامیدی می

 درگذشتگان نیز برآمده از همین موضوع است:

 بهرندچه سبب کز نشاط بی   که زین شهرند    تا بدانم که هر

 (208: 1389نظامی، های سیه چرا پوشند )مصیبت به غم چرا کوشند    جامهبی
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را به عنوان مظهر مصیبت و اندوه، بینی خاص خود، یکی از خواص رنگ سیاه سنجی و باریکچنین با نکتهنظامی هم

دارد که بدون وجود غم و اندوه، دهد. به نوعی اعالم میویژه سپید، میها، بهداند که این رنگ به دیگر رنگای میجلوه

 شادی نیز مفهومی نخواهد داشت و تنها در حضور سیاه است که سپید شکوه و جلوه دارد:

 (227: 1389نظامی سلطان به زیر چتر سیاه )در سیاهی شکوه دارد ماه       همچو 

 «خسرو و شیرین»رنگ سیاه در 

خسرو و »رنگ، آبنوسی، پر زاغ رنگ، اسود و ادهم در رنگ، مشکگر سیه، مشکین، شببسامد رنگ سیاه و هشت تداعی

به ابیات زیر اشاره هایی است که در این کتاب آمده است. برای نمونه درصد از کل رنگ 4/34مورد، معادل  93« شیرین

 شود:می

 ز غم شد چون درخت مریم آزاد     درخت مریمش چون از بر افتاد

 ز ماتم داشت آیینی تمامش      ولیک از بهر جاه و احترامش

 (336: 1392)نظامی،  ها جز سیاهینپوشید از سلب      ماهی، نرفت از حرمتش بر تخت

 «لیلی و مجنون»رنگ سیاه در 

و  64وش، ادهم و اسود با بسامد رنگ، درموش، مشکین، صدفرنگ، مشکگون، شبگر سیه، غالیهنُه تداعیرنگ سیاه و 

را « لیلی و مجنون»های استفاده شده در درصد از رنگ 1/42اختالف بیش از دوبرابری نسبت به گروه دوم )رنگ سرخ(، 

 گیرد. مثال:دربر می

 آتشم نهادییک نعل بر ابرشم ندادی    صد نعل در 

 (211: 1386روزم چو شب سیاه کردی     هم زخم زدی هم آه کردی )نظامی، 

 ی رنگ سیاهبر پایه« لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ی مقایسه

خسرو و شیرین »درصد بیشتر از  18، «لیلی و مجنون»ی غم و اندوه و ناامیدی است، در کنندهبسامد رنگ سیاه که بیان

داستان دو عاشق در سرزمینی « لیلی و مجنون»آید. انگیزتر به شمار میداستانی غم« لیلی و مجنون»منظر،  از این«. است

ها و در میان مردمانی خشک و متعصب و دور از تمدن است. داستان عشقی این با کمترین امکانات و بیشترین محدودیت

ها رگ ممکن است و در این میان تصمیمات اشتباهِ شخصیتی هجران و حرمان سروه شده که وصل، تنها با ماثر بر پایه

زند. بهترین رنگ برای توصیف چنین داستانی، سیاه است. در سوی دیگر، اگر چه انگیزتر شدن آن دامن میبه هرچه غم

طعی از نیز داستانی با سرانجامی تلخ است؛ اما وقوع اتفاقاتی خوشایند، چون وصل دو دلداده، در مقا« خسرو و شیرین»

درصدی عنصر رنگ سیاه را که نمایشگر اندوه و ناامیدی است، توجیه 18کاهد و اختالف منظومه، از تلخی داستان می

 کند.می
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ها بر تعداد کل ی یک، درصدهای مربوط به هر رنگ از تقسیم بسامد رنگذکر این نکته ضروری است که در جدول شماره

خسرو و »ی ها در دو مجموعهبه دست آمده است و از آنجایی که تعداد کل رنگ کار رفته در همان مجموعههای بهرنگ

ها را محاسبه کرد. بلکه دیگر اختالف آنتوان با کسر این دو عدد از یکمتفاوت است، نمی« لیلی و مجنون»و « شیرین

بر عدد بزرگتر، ضرب در عدد صد درصد اختالف این دو عدد از کم کردن این اعداد از یکدیگر و تقسیم عدد به دست آمده 

 ی محاسبه است:ی نحوهدهندهی زیر، توضیحآید. نمونهبه دست می

42/1 – 34/4 = 7/7 

7/7 / 42/1 = 0/182 

100 * 0/182 = 18/2 

 زردرنگ 

نیز . زرد روشن است بینیخوش و خالقیت، خوشبختی، روشنایی، شادی یکنندهی نور خورشید و بیانکنندهزرد، تداعی

کند که قابلیت دیده و خوانده شدن رنگی میهمانند قرمز، رنگی جالب توجه است و ترکیب آن با سیاه، آن را تبدیل به زوج

های آمیزی اتوبوسرنگ دیگری داراست. به همین دلیل است که در رنگاز فواصل دور را بیشتر و بهتر از هر رنگ و زوج

 شود.رنگ زرد و سیاه استفاده میای راهنمایی و رانندگی از زوجها و بسیاری از تابلوهمدرسه، تاکسی

ی انکار نفس، نخواستن و شرم و در باور عبریان رمز زیبایی است. این رنگ به صورت طالیی رنگ زرد نزد بوداییان نشانه

مرگی حقیقت و بیدر آیین مسیحیت به معنی تقدس، الوهیت و حقیقت متجلی است. زرد در میان هندوان، نماد زندگی، 

 (.170: 1379کوپر، ) است

شناسی نیز اثر رنگ زرد رود. در روانترین رنگ به شمار میدر طیف نوری، رنگ زرد در میانه قرار دارد و از این نظر روشن

شنی، اند از: روشود. صفات اصلی رنگ زرد عبارتصورت روشنی و شادمانی ظاهر میآید به شمار میترین رنگ بهکه روشن

خاطر طلبی بالمانع، سهل گرفتن یا تسکین و انبساطگر توسعهبازتاب، کیفیت درخشان و شادمانی زودگذر آن. زرد، نمایان

ی شاد و انگیز پیرامون جام شراب مقدس، روحیهی دلاست. این رنگ از لحاظ نمادین، به گرمای دلپذیر نور آفتاب، هاله

دهد دلی امیدوارکننده تشکیل می، طعم تند دارد و عنصر عاطفی آن را زندهخوشبختی شباهت دارد. ادراک حسی آن

 (.90-91: 1395)لوشر، 

بخشی زعفران را نیز انگیز. نظامی با حسن تعلیل، خاصیت شادیبخش و طربزرد از نظر خالق پنج گنج، رنگی است شادی

 داند. مثال:از رنگ زرد آن می

 ذوق حلوای زعفرانی ازوست     ست آنکه شادمانی ازوست  ا زردی

 ستا ست   خنده بین آنکه زعفران خوردا آنچه بینی که زعفران زرد
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 (238-239: 1389نظامی، ست )ا ست       طین اصفر عزیز از این سببا طرب ۀزر که زردست مای

 «خسرو و شیرین»رنگ زرد در 

را تشکیل « خسرو و شیرین»های درصد از کل رنگ 14ر، بار تکرا 38گرهای زرین و سندروسی، با رنگ زرد همراه با تداعی

 دهد. مثال:می

 (454: 1392به رسم آرایشی در خوردشان کرد       ز گوهر سرخ و از زر زردشان کرد )نظامی، 

 «لیلی و مجنون»رنگ زرد در 

لیلی و »بار در  13ها واژه گرهای کهربارنگ و کاهی، برای بیان این گروه بهره برده است. اینو تداعی« زرد»نظامی از 

 دهند. مثال:کار رفته در این مجموعه را تشکیل میهای بهدرصد از کل رنگ 5/8تکرار شده است و « مجنون

 ای به زردیشبگیر که چرخ الجوردی          آراست کبودی

 (149: 1386خندیدن سرخ این گل زرد      آفاق به رنگ سرخ گل کرد )نظامی، 

ی تهماسبی که مجنون در بیابان را به تصویر کشیده است، قابل توجه است )تصویر زرد در نگارگری خمسهی رنگ غلبه

1:) 
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 (: مجنون در بیابان، منسوب به آقامیرک1تصویر )

 6منبع: خمسه تهماسبی، کتابخانه موزه بریتانیا، لندن

 ی رنگ زردبر پایه« لیلی ومجنون»و « خسرو و شیرین»ی مقایسه

درصد بیشتر از داستان  40« خسرو و شیرین»بینی است، در داستان نفس و خوشی شادی، اعتمادبهزرد که نشانهرنگ 

های جغرافیایی و فرهنگی ایران و عربستان، دلیل این اختالف فاحش را عالوه بر تفاوت به کار رفته است.« لیلی و مجنون»

ی اشراف جامعه هستند که ت. خسرو و شیرین هر دو از طبقههای دو منظومه دانستوان اختالف طبقاتی شخصیتمی

ی تفاوت جنس دهندهچنین نشانباشی و شادخواری، در میان آنان امری معمول و متداول است. این اختالف همخوش

ی عشق میان خسرو و شیرین و عشق بین لیلی و مجنون است. داستان عشق خسرو و شیرین دارای سه مرحله است: مرحله

یابی و آخرین مرحله مرگ و ی دوم، وصال و کامنخست، شور عشق، تب و تاب هجران و تمنا و کوشش برای وصل. مرحله

ی میانی، یعنی وصل و کامیابی دو که عشقی عذری است، فاقد مرحله« لیلی و مجنون»ی جدایی است؛ اما عشق منظومه

 افتد.می عاشق است. گویی وصال لیلی و مجنون با جان دادن اتفاق

                                                           
تابستان  ،50شماره  ،نگره ،"تهماسبین در خمسه های داستان لیلی و مجنوبیان هنری در نگاره" ،(1398پرویز ) ،حاصلی ،خشایار ،زادهبه نقل از قاضی. 6

 .91-76صص  ،1398
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 سبزرنگ 

بخش است که به های آرامسبز، رنگ زندگی و طبیعت و نماد جوانی، شادابی، طراوت و باروری است. سبز از جمله رنگ

شمار های گوناگون بهها و آیینکند. سبز، رنگ بسیار مهمی در دینکاهش اضطراب، افسردگی و کنترل خشم کمک می

های زرتشتی، چون نامزدی، ازدواج و ترین رنگ، سبز است که در تمامی آیین، مهمرود. در دین زرتشتی پس از سفیدمی

خوانی حضوری پررنگ دارد. در فرهنگ اسالمی، رنگ سبز از جایگاه باالیی برخوردار است. خداوند در قرآن کریم از آفرین

(. رنگ لباس فرشتگان عالوه بر 76و الرحمن:  21، انسان: 23کند )کهف: حریر سبز به عنوان پوشش بهشتیان یاد می

که در اشعار نظامی و خاقانی به فرشتگان، سبزپوشان فلک گفته شده است. در سفید، سبز هم انگاشته شده است. چنان

رود. این رنگ در دین مسیحی آیین بودایی، سبز بهاری به معنی زندگی است و در باور عبریان نماد پیروزی به شمار می

 (.172: 1379کوپر، )القدس در انسان، زندگی، غلبه بر مرگ، رازآشنایی و کارهای نیک است فزایش روحمرگی، انماد بی

دانند و ها میترین رنگشناسان این رنگ را کاملرود. روانهای مهم به شمار میشناسی، رنگ سبز از رنگاز لحاظ روان

 (.96: 1380خانی، تی افراد مثبت و کاملی هستند )پورعلیگزینند، از لحاظ شخصیمعتقدند افرادی که این رنگ را برمی

تواند در تالشی برای ایجاد شرایط بهتر، نظیر ها میکه این خاصیتسبز دارای خاصیت کنترل و هدایت امیال است. چنان

 (.84: 1395تر یا سودمندتر برای خود و دیگران نیز تجلی نماید )لوشر، بهداشت بهتر یا زندگی طوالنی

های با بار معنایی مثبت و متعالی است. برای مثال رنگ اسالم، سبز است و ارواح در ادبیات کهن ایرانیان، سبز در زمره رنگ

 (.293: 1382پوش هستند )شمسیا، مؤمنین و فرشتگان سبز

 از دیدگاه نظامی رنگی است آسمانی، متعالی و نماد تقدس و الوهیت: سبز

 سبزی آرایش فرشته بود            رنگ سبزی صالح کشته بود  

 (252: 1389نظامی، ) چشم روشن به سبزه گردد نیز      جان به سبزی گراید از همه چیز

 «خسرو و شیرین»رنگ سبز در 

های خسرو و درصد از کل رنگ 8/8مورد،  24گرهای اخضر، خضرا، زمردگون و میناگون با بسامد رنگ سبز همراه با تداعی

 شود. مثال:ل میشیرین را شام

 چو پیر سبزپوش آسمانی             ز سبزه برکشد بیخ جوانی

 (226: 1392نظامی، )جوانان را و پیران را دگر بار         به سرسبزی درآرد سرخ گلزار 

 «لیلی و مجنون»رنگ سبز در 

درصد از کل  5/10بار، معادل  16رنگ و مینارنگ، اند از خضرا، اخضر، فستقیگرهای آن که عبارترنگ سبز و تداعی

 ها، در لیلی و مجنون تکرار شده است. مثال:رنگ
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 سلطان سریر کائناتی             شاهنشه کشور حیاتی

 (32: 1386لشگرگه تو سپهر خضرا       گیسوی تو چتر و غمزه طغرا )نظامی، 

 (:2شود )تصویر لیل و مجنون دیده میبسامد رنگ سبز و انبوه درختان شاداب و باطراوت در نگارگری مالقالت 

 و دهلویامیرخسر ای خطی از روایتنگارگری نسخه، مالقات لیلی با مجنون رنجور(: 2تصویر )

 /http: //www.alla.blogfa.comمنبع: 

 ی رنگ سبزبر پایه« لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ی مقایسه

بیشتر است. اگر « خسرو و شیرین»از « لیلی و مجنون»گرهای آن در گونه که دیده شد، رنگ سبز به همراه تداعیهمان

درصد نسبت به عشق خسرو  19/16توان گفت عشق لیلی و مجنون های معنوی برشمریم، میسبز را بازتابی از گرایشرنگ 

های فرهنگی ی آسمانی بیشتری برخوردار است. بدیهی است حضور پر رنگ دین اسالم و ویژگیو شیرین از معنویت و جنبه

 ایش وی به امور معنوی تأثیرگذار است.ی عربستان که محل بالیدن مجنون است، در گرجزیرهشبه

 سرخرنگ 

چنین میل و اشتیاق و شهوت است. این رنگ هم سرخ، رنگ خون، آتش، شراب و گل، رنگی برانگیزاننده و شورانگیز و مبین

رنگ قرمزِ ی روانی ی جنبههایی که در آن افراد را وادار به تفکر دربارهآزمایش»رود. نماد هیجان و نیز خطر به شمار می

کند. دهد که این رنگ سیستم عصبی را تحریک میهایی با طول مدت متفاوت انجام شده است، نشان میسیر در زمان

 (.21: 1395)لوشر « کندتر میبرد و تنفس و ضربان قلب را سریعیعنی فشار خون را باال می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://www.alla.blogfa.com/


 99 بهارفصل  73 می، سال شانزدهم شمارهالپژوهشی مطالعات هنر اس - نشریه علمی

141 
 

آنجایی که حساسیت چشم انسان با طول موج ها، دارای طول موج بیشتری است و از رنگ قرمز در میان تمامی رنگ

ترین رنگ است و به همین سبب است که قرمز ها نسبتی مستقیم دارد، رنگ سرخ قابل مشاهدهالکترومغناطیسی رنگ

دارد. این خاصیت رنگ تر وامیگیری سریعکند و وی را به تصمیمبیش از هر رنگ دیگری توجه انسان را به خود جلب می

های هشدار، خطر و ایست در سراسر دنیا به رنگ قرمز های آتشنشانی، تابلواصلی آن است که تمامی خودروقرمز، دلیل 

 هستند.

گوید: های چشمی اختصاص دارد، با نظر به این خاصیت رنگ قرمز میسینا در بخشی از کتاب قانون که به درمان بیماریابن

ایل بچگی که بدن بسیار رطوبی مزاج است. در این حالت اگر لوچی شود. مگر در اواگر لوچی طبیعی باشد، خوب نمی»

روی داد، باید کاری کرد که گهواره مستقیم و بدون کجی باشد و چراغی را در طرف مقابل لوچی قرار داد که بچه همیشه 

شد و به آسانی آن گاه یا گوش مقابل لوچی گذاشت که مورد نظر بچه بابر آن نظر افکند، یا چیزی قرمز رنگ نزدیک گیج

جا را نگاه کند. یا چیزی را با نخ قرمز برابر طرف لوچی آویزان کرد، که شاید چشم را به حال عادی بیاورد و خون را جابه

 (.235: 1389)ابوعلی سینا، « کند و دید مستقیم شود

داند. های میل و اشتیاق میتمام شکلی نیروی حیاتی، فعالیت عصبی و غددی و بنابراین معنای آرزو و لوشر، قرمز را نشانه

گر آرزوی شدید برای تمام چیزهایی است که شدت دست آوردن نتایج مورد نظر و کسب کامیابی. نشانقرمز یعنی لزوم به»

های شور زندگی و قدرت؛ زندگی و کمال تجربه را در پوشش خود دارند. قرمز یعنی محرک، اراده برای پیروزی و تمام شکل

ای است برای فعالیت شدید، ورزش، پیکار، رقابت، شهوت جنسی و بارآوری یالت جنسی گرفته تا تحول انقالبی. انگیزهاز تما

 (.87-86: 1395)لوشر، « قدرت اراده»یا « تأثیر اراده»)خالقیت( تهورآمیز. قرمز یعنی 

 ای برخوردارعمده انرژی از هارنگ سایر با مقایسه در آورد ومی ارمغان به خود با را تازه و شروعی نوین رنگ، زندگی این

. شودمی آدمی ترقی موجب که است رویی پیشروحیه و هیجان و عمل، گرمی به اشتیاق و ابتکار قدرت نمایانگر. است

 (.60: 1387شوند )سان، می محسوب رنگ این خاص هایاز ویژگی جسمانی نیروی و پشتکار، قدرت، استقامت

 :هیجان استو  ی شورکنندهبیان چنینهم نماد حیات و زندگی ورنگ سرخ از دیدگاه نظامی 

 (267: 1389)نظامی  آن شد که لطف جان دارد سرخ از         خون که آمیزش روان دارد 

 گر همین مفهوم است:کار رفته است نیز بیاندر بیت زیر که در مقام دعا به« رُخت سرخ»عبارت 

 (371: 1392تازه باش ای سرو آزاد        سرت سبز و رخت سرخ و دلت شاد )نظامی که دائم 

 «خسرو و شیرین»رنگ سرخ در 

 39ها در مجموع با بسامد گر استفاده کرده است که این واژهی سرخ و هفت تداعینظامی برای بیان گروه رنگ سرخ از واژه

اند از: گرها عبارتشود. این تداعیرا شامل می« خسرو و شیرین»در کار رفته های بهدرصد از تمامی رنگ 4/14مورد، 

 گون، گلناری، ارغوانی، شنگرفی، آذررنگ و حمری. مثال:رنگ و گلگل
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 (243: 1392گل بار)نظامی رویی تیز چون خار          خوشا خاری که آرد سرخشده از سرخ

 «لیلی و مجنون»رنگ سرخ در 

درصد از کل  4/18های گروه سرخ استفاده کرده است که این عدد معادل بار از رنگ 28« مجنونلیلی و »چنین در وی هم

ها اند که این واژهکار رفتههای این گروه بهگر برای بیان رنگی سرخ، پنج تداعیهای این منظومه است. عالوه بر واژهرنگ

 گونه. مثال:عقیقگون، ارغوانی و رنگ، میرنگ، اللهاند از: گلعبارت

 هرچند ز خشم زردگوشان      سرخ است رخم ز خون جوشان

 (62: 1386رویی )نظامی، شویی      اما نه ز روی تلخچون بحر کنم گناه

 ی رنگ سرخی خسرو و شیرین و لیلی ومجنون بر پایهمقایسه

اسات است تا عقل و منطق و تصمیمات، بیشتر بر اساس شور و هیجان و احس« لیلی و مجنون»های اصلی عملکرد شخصیت

ی تفاوت دهندهتر از لیلی و مجنون است. این اختالف بیش از هر چیزی نشاندرصد منطقی 22« خسرو و شیرین»در 

ساختار اجتماعی دو جامعه بر اساس دانش است. ضمن اینکه مشاوران خسرو و شیرین و تأثیر آنان بر تصمیمات آن دو نیز 

 که مشاورانی چون بزرگ امید، شاپور و...، در رفتارهای منطقی آنان تأثیرگذار بودند.نده است. چنانکنعاملی تعیین

 آبیرنگ 

نماد ایمان و آرامش »ی عمق، اعتماد، وفاداری و صداقت است. این رنگ کنندهچنین تداعیآبی یادآور دریا و آسمان و هم

 (.216: 1374)ایتن، « ای است به فضای الیتناهی روحو اشاره

چنین صلح است. مسیحیان ها و ابرها و درمیان سرخپوستان نیز نشان آسمان و همرنگ آبی در باور چینیان مظهر آسمان

دانند. این رنگ ی آسمان میآبی را نماد ملکوت، حقیقت ملکوتی، ابدیت، ایمان، وفاداری و رنگ مریم عذرا به عنوان ملکه

 (.170: 1379کوپر، )و نیز رنگ ونوس است  نزد رومیان، رمز ایزدان آسمان

کاهد و اشتها را وساز بدن می. این رنگ از سرعت سوختبر بدن و ذهن دارد یتأثیر مثبت، رنگ آبیشناسی، از منظر روان

بخش شیمیایی که آرامش یتواند بدن را به تولید موادشود و میعنوان رنگ روح، باعث استراحت می بهدهد. آبی کاهش می

دهد که ی روانی رنگ آبی بر بدن انسان انجام گرفته است، نشان میجنبه هایی که در موردآزمایش»کند.  تحریک، هستند

در اثر این رنگ، فشار خون پایین آمده و از سرعت تنفس و ضربان قلب کاسته شده است. رنگ آبی مایل به تیره، تأثیری 

 (.22: 1395)لوشر، « کندسمپاتیک سیستم عصبی خودکار عمل میی پارابخش دارد و اصوالً در شاخهآرام

 آبی .افزایدمی روحی و ذهنی آرامش و عمق تفکر بر و است امیدبخش و دهندهصاف، روشن، باطراوت، تسکین رنگی آبی

 از رنگ دارد. اینوا می احساساتش و ی خوددرباره اندیشیدن به را آدمی آورد ومی وجود به انسان در درونی قضاوت نوعی
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 شکل به آبی آورد.ارمغان می به را خوشی و لذت با همراه خرسندی شناسیروان دیدگاه از و خاطر فیزیولوژی، آسایش نظر

 (.75: 1380خانی،  شود )پورعلیمی مرتبط آرام طبیعتِ با و آب آرامش با استعاری

استفاده نشده است و کاربرد این واژه، قدمت چندانی ندارد  «آبی»ی واژهگاه از رنگدر ادبیات سنتی و کهن ایران، هیچ

ای، کبود، نیلگون، الجوردی هایی دیگر، چون پیروزه(. شاعران و نویسندگان برای بیان گروه آبی از واژه528: 1377)شمیسا، 

 کردند.و... استفاده می

توان آبی را رمز آسمان دانست. ی وی میدر خمسهای که رنگ آبی در آثار نظامی، پیوندی عمیق با آسمان دارد؛ به گونه

ویژه ای است که امور معنوی و حاالت روحی، بهی الهامات و خیاالت است، برای نظامی پردهاز آنجایی که آسمان سرچشمه

 رنگی با آسمان موجب سعادت و آرامش است. مثال:آرامش را به همراه دارد. نزد حکیم گنجه هم

 بلند          خوشتر از رنگ او نیافت پرندازرق آنست کآسمان 

 (290: 1389رنگ آسمان گردد       آفتابش به قرص خوان گردد )نظامی، هر که هم

 «خسرو و شیرین»رنگ آبی در 

 بیان شده است:« خسرو و شیرین»گر زیر در ها با هفت تداعیدرصد از کل رنگ 8/8مورد و  24گروه رنگ آبی با بسامد 

 رنگ. مثال:گون(، کحلی، نیلگون و نیلای )پیروزهکبود، الجوردی، پیروزهازرق، 

 چو کرده پیشوایی انبیا را         گرفته پیش راه کبریا را

 (500: 1392برون رفته چو وهم تیزهوشان       ز خرگاه کبود سبزپوشان )نظامی، 

 «لیلی و مجنون»رنگ آبی در 

شود و نظامی برای بیان گروه رنگ آبی را شامل می« لیلی و مجنون»های رصد از کل رنگد 5/8بار،  13این گروه با بسامد 

 اند از: ازرق، کبود، نیلگون و الجوردی. مثال:گرها عبارتگر استفاده کرده است که این تداعیاز چهار تداعی

 چون صبحدم آفتاب روشن      زد خیمه بدین کبود گلشن

 (160: 1386بر دجلۀ نیلگون روان شد )نظامی،  سیارۀ شب بر ارغوان شد     

 (:3ی آرامش و صداقت مجنون است )تصویر کننده، با لباس آبی رنگ، تداعی«مجنون در بیایان»ی نگاره
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 (: مجنون در بیابان، منسوب به بهزاد3تصویر )

 sanat.orexca.com7منبع: 

 رنگ آبیی بر پایه« لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ی مقایسه

ی این نکته است که هر دو داستان ماالمال کنندهمیزان آرامش حاکم بر هر دو داستان، عدد بسیار پایینی است و این بیان

لیلی و »بیش از داستان  -درصد 5/3حدود -اندکی « خسرو و شیرین»ی آرامش در از تب و تاب هستند. با این حال مؤلفه

درپی هستند که این ماجراها، عمالً ثبات و سکون هایی سرشار از وقایع و اتفاقات پیناست. هر دو داستان، داستا« مجنون

اند. ذات این دو منظومه، عاشقانه است و عشق با ثبات و در نتیجه آرامش را مگر در مواقعی خاص به امری محال بدل کرده

رار ندارد. در نتیجه نباید انتظار داشت که این ای آرام و قو رکود در تعارض است و عاشق چه در ذهن و چه در عین، لحظه

 ها از ثبات و آرامش ظاهری برخوردار باشند.داستان

 سفیدرنگ 

سفید نماد پاکی، طهارت و امید است و در مقابل سیاه قرار دارد. در ایران پیش از اسالم و در دین زرتشتی رنگ سفید، 

باالیی برخوردار بود و تا به امروز نیز این اهمیت در میان پیروان زرتشت رفت و از اهمیت نمادین شمار میترین رنگ بهمهم

کنند، بر درگذشتگان که زرتشتیان برای انجام مراسم و مناسک مذهبی لباس سفیدرنگ به تن میحفظ شده است. چنان

 پوشانند و لباس موبدان زرتشتی نیز سفید است.ی سفید میجامه

                                                           
 ،نگره ،"های تیموری و صفویدر نگارگری ایرانی دوره« مجنون» تحلیل کاربرد رنگ آبی در تصویرسازی شخصیت" ،(1395محسن ) ،. به نقل از مراثی7

 .62-48صص  1395بهار  ،37شماره 
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ی نماز، سزایی برخوردار است و مستحب است که مسلمانان برای انجام فریضهاز اهمیت بهرنگ سفید، در دین اسالم نیز 

هاست، پاک و سفید غایت یکپارچگی رنگ»چنین لباس احرام حتماً باید سفید باشد. های سفیدرنگ بر تن کنند. همجامه

منتشر نماید نور محض است. نور که از آالیش در حالت نامظهر خویش، پیش از تجزیه و پیش از آنکه اصل فروعی را بی

 (10: 1384زاده و خزایی، )قاضی« شود و نماد توحید استشود، از خورشید نازل میلحاظ نمادین سفید تلقی می

رنگ سفید در آیین بودایی، رمز تسلط بر نفس و نجابت و نزد عبریان نماد شادی و طهارت است. این رنگ در کیش 

های این مذهب پوشیده ی آیینشادی، پاکی، بکارت، زندگی مقدس، نور و درستی است و در همهمسیحی مظهر روح مطهر، 

 (.172: 1379کوپر، )شود می

شروع و نشانگر  یطهسفید نقت. آن نوش یماند که داستان را باید رویم یخال یهاست و به صفح فامیب یهاسفید از رنگ

 آرامش باعث که روحانی و گشامفرح، دل است رنگی شناسی، سفید(. از نظر روان97: 1395لوشر، ) است یرفتار افراط ینوع

 و احساسات، افکار که کندمی کمک و دهدمی تسکین را ناامیدی و احساسی هایکه شوک چرا»شود؛ می انسان روحی

 (.18: 1384)پورحسینی، « شوند پاک روح

این »گناهی و بکارت است. کنند به معنای خلوص، بیاج بر تن میلباس سفیدرنگی که نوعروسان در مراسم و جشن ازدو

: 1387)دی و تیلور، « کندمیی را تداع یمفهوم معصومیت و امیدوار، رودیکار مدر تضاد کامل با سیاه به رنگ که غالباً

10). 

 داند:نظامی نیز سپید را در مقابل سیاه و ناامیدی و نماد امید می

 (162: 1393)نظامی،  کز ابر سیه بارد آب سپید             ناامیدبه هنگام سختی مشو 

 «خسرو و شیرین»رنگ سفید در 

کار رفته های بهدرصد از کل رنگ 2/19نام برده است و این گروه « خسرو و شیرین»بار از گروه رنگ سفید در  52نظامی 

اند از: سپید، بیاض، اند که عبارترنگ استفاده شده گر برای بیان این گروهشود. هفت تداعیدر این کتاب را شامل می

 سیمین و سیمگون و سیمابی، ابلق و کافورپیکر. مثال:

 (181: 1392دم چو دم برزد سپیدی               امید آمد پدید از ناامیدی )نظامی، سپیده

 «لیلی و مجنون»رنگ سفید در 

گر زیر برای بیان شود و سه تداعیرا شامل می« لیلی و مجنون»ای هدرصد از رنگ 8/11مورد،  18گروه سفید با بسامد 

 اند: سپید، سیمابی و مجره رنگ. مثال:این گروه به کار رفته

 کز دانه شگفت نیست رستن           نومید مشو ز چاره جستن

 باشد سبب امیدواری              کاری که نه زو امیدداری
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 (106: 1386)نظامی،  پایان شب سیه سپید است         میدی بسی امید استاادر ن

 ی رنگ سفیدبر پایه« لیلی ومجنون»و « خسرو و شیرین»ی مقایسه

است. با توجه به فرهنگ جامعه، « لیلی و مجنون»درصد بیش از میزان آن در  5/38« خسرو و شیرین»در « امید»ی مؤلفه

به وصل در تار و پود داستان تنیده شده است « امید»رت سیاسی خسرو، موقعیت اجتماعی و جایگاه شیرین و خسرو و قد

داستان هجر و « لیلی و مجنون»رسند؛ اما در طرف مقابل، نشیند و دو عاشق به وصال میو سرانجام این امید به بار می

گشاید، تمامی سخن می ناامیدی است. در همان ابتدای داستان، زمانی که پدر لیلی در پاسخ به خواستگاری لیلی لب به

 کند.امیدها را به یأس بدل می

 چون عمرویان سخن شنیدند        جز بازشدن دری ندیدند

 (90: 1386نومیدشده ز پیش رفتند          آزرده به جای خویش رفتند )نظامی، 

وجو کرد. امری که پدر جویی اعراب جستهای ایرانی و عرب و عادت عیبتوان در تفاوت فرهنگدلیل این موضوع را می

 داند:کند و آن را دلیل اصلی مخالفت با ازدواج لیلی و مجنون میلیلی خود نیز به آن اشاره می

 (90: 1386دانی که عرب چه عیب جویند           این کار کنم مرا چه گویند )نظامی، 

ی ها و میزان استفادهی رنگ، مقایسه«و مجنونلیلی »و « خسرو و شیرین»ها در ای رنگدر ادامه با ترسیم نمودار دایره

 شود.این عناصر در دو اثر منظوم نظامی به روشنی ترسیم می

 «خسرو و شیرین»رفته در ها و عناصر به کار(: رنگ1نمودار شماره )

 
 منبع: نگارنده

اندوه و ناامیدی

هیجان

امیدواری

معنویت

شادی

آرامش
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 «لیلی و مجنون»رفته در ها و عناصر به کار(: رنگ2نمودار شماره )

 

 منبع: نگارنده

 

 از منظر رنگ« لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین» یهمقایس(: 3نمودار شماره )

 

 منبع: نگارنده

اندوه و ناامیدی
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آرامش
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را نشان « لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»رفته در دو اثر کارهای بهچنین جدول شماره یک، تعداد و درصد رنگهم

 دهد.می

 «لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ی (: تعداد و درصد عناصر رنگ در مجموعه1جدول شماره )

 مجموع آبی سبز زرد سرخ سفید سیاه  مجموعه

خسرو و 

 شیرین

 272 24 24 38 39 52 93 تعداد

 100 8.8 8.8 14 14.4 19.2 34.4 درصد

لیلی و 

 مجنون

 152 13 16 13 28 18 64 تعداد

 100 8.5 10.5 8.5 18.4 11.8 42.1 درصد

 منبع: نگارنده

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت که استفاده از نظامی می« لیلی و مجنون»و « خسرو و شیرین»ی از بررسی عنصر رنگ در دو منظومه

خسرو و »ی های اصلی به کار رفته در دو مجموعهاین عناصر به عنوان نمودهای احساسات انسانی متفاوت است. رنگ

رد، سبز، سرخ، آبی و سفید هستند. در این دو مجموعه، ارتباط معناداری سیاه، ز شش رنگ« لیلی و مجنون»و « شیرین

ی کمی تواند موجبات مقایسهوجود دارد و این موضوع می کار رفته در آنهای بهبین محتوای کلی اثر و بسامد و نوع رنگ

های درصد از کل رنگ 4/34رنگ  این دو مجموعه را فراهم آورد. رنگ سیاه پر بسامدترین رنگ در هر دو مجموعه است. این

درصد 18شود. اختالف این دو عدد حاکی از را شامل می« لیلی و مجنون»های درصد از کل رنگ 1/42و « خسرو و شیرین»

 است.« لیلی و مجنون»اندوه و ناامیدی بیشتر در 

های بعدی عبارت هستند از رنگدرصد دومین رنگ پربسامد است. 2/19سفید با  پس از سیاه، رنگ« خسرو و شیرین»در 

داستانی است ماالمال « خسرو و شیرین»درصد. بر این پایه،  8/8درصد، سبز و آبی هرکدام با 14درصد، زرد با 4/14سرخ با 

چنین معنویت و آرامش در آن متعادل است و سرانجام با ناامیدی و اندوه از بیم و امید که میزان هیجان و شادی و هم

 د.رسپایان می

درصد از کل  1/42که ها در این اثر است. چنانپربسامدترین رنگ نسبت به سایر رنگ« لیلی و مجنون»رنگ سیاه در 

سرانجام و های این منظومه را در بر گرفته است. بسامد زیاد این رنگ با موضوع داستان لیلی و مجنون که عشقی بیرنگ

درصد پرکاربردترین رنگ است. پس از سرخ، سفید 4/18، رنگ سرخ با گاه عذری است، در پیوند است. پس از رنگ سیاه

درصد در انتهای  5/8درصد سومین و چهارمین رنگ هستند و دو رنگ زرد و آبی هریک با 5/10درصد و سبز با 8/11با 

ر سراسر آن موج داستان عشقی است که اندوه و ناامیدی د« لیلی و مجنون»ها قرار دارند. از این منظر پربسامدترین رنگ
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ها، آرامش های این داستان بیش از هر چیزی ناشی از شور و هیجان است که از میان انواع هیجانزند. اعمال شخصیتمی

 و شادی، در آن بسیار اندک است.

تر تلخدرصد  18و مجنون  یلیل ینعشق بیریم، نظر بگ را عشق در« و مجنون یلیل»و « یرینخسرو و ش» یاگر محور اصل

« یرینخسرو و ش»در عشق  یگر،د یاز سو .تر استیدرصد آسمان 19/16و  تریجاندرصد پرشور و ه 22بارتر و و اندوه

« و مجنون یلیل» عشق ن آن دریزااز م یشتردرصد ب 5/3درصد و آرامش  40 یدرصد، شاد 5/38 یدواریام یهالفهمؤ

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مآخذ:  منابع

 ها:کتاب

 سید محمدرضا صفوی، قم: دفتر نشر معارف. (. ترجمه1389) .قرآن کریم

 : احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.ترجمه تکامل فیزیک. .(1361) .آینشتاین، آلبرت، اینفلد، لئونید

 ، ترجمه: عبدالرحمن شرفکندی، تهران: سروش.3جلد   قانون. (.1389ابوعلی سینا. )

 وارشاد فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان: حلیمی، تهران محمدحسین رنگ. ترجمه کتاب .(1374) .ایتن، جوهانز

 .اسالمی

 .آبی هنر: تهران رنگ. معنای (.1384) .پورحسینی، مژده
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 ها. تهران: هزاران.رنگ آمیز اسرار دنیای (.1380خانی، هانیه. )پورعلی

 .نشر ساواالن: ، تهرانیگنج یمهد هترجم .گرن یشناس روان .(1387) .دی، جاناتان و تیلور، لسلی

 .حکایت انتشاراتی فرهنگی نغمه صفاریان پور، تهران: مؤسسه رنگ. ترجمه با زندگی .(1378) .دورتی و سان، هوارد

 تهران: انتشارات آگاه. صور خیال در شعر فارسی. (.1372. )شفیعی کدکنی، محمدرضا

 .تهران: فردوسی اشارات. فرهنگ (.1377) .شمیسا، سیروس

 تهران: انتشارات مروارید. نگاهی به سهراب سپهری. (.1382) .شمیسا، سیروس

تهران: انتشارات  ی، با مقدمه و تعلیقات مدرس رضوی.ی ایلخانتنسوخ نامه (.1348. )طوسی، محمدبن محمدبن حسن

 بنیاد فرهنگ ایران.

 تهران. نشر: تهران جهان. و ایران در رنگ صنعت و هنر تحوّل تاریخ (.1377) .فرزان، ناصر

 کرباسیان، تهران: فرشاد. ملیحه سنتی. ترجمه نمادهای مصور فرهنگ .(1379) .سیکوپر، جی

 زاده، تهران: انتشارات درسا. ترجمه: ویدا ابی ها.انشناسی رنگرو (.1395. )لوشر، ماکس

ل نویسی متن ی خطی )با مشکونسخه14انقادی از روی  -متن علمی خسرو و شیرین. (.1392نظامی، الیاس بن یوسف. )

 بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر. نامه(، تصحیحو واژه

 بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر. لیلی و مجنون. تصحیح (.1386. )نظامی، الیاس بن یوسف

 ان: امیرکبیر.بهروز ثروتیان، تهر هفت پیکر. تصحیح (.1389. )نظامی، الیاس بن یوسف

 بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر. شرفنامه. تصحیح (.1393. )نظامی، الیاس بن یوسف

 مقاالت:

 .49-82صص، 12شمارههای ادبی، پژوهش ".شناسی رنگ در مجموعه اشعار نیمابررسی روان"(، 1385پناهی، مهین. )

نامه میرحیدر بر مبنای جایگاه های معراجکاربرد رنگ در نگارهتحلیل " (.1396. )آبادی، الهه، فنایی، زهراتوبیهای نجف

 .98-119، صص28مطالعات هنر اسالمی، شماره  ."رنگ در قرآن مجید و احادیث

پژوهش زبان و ادبیات فارسی،  ".ی روایی شاهنامهصور خیال و هستهها در تناسب رنگ" (.1387. )جودی نعمتی، اکرم

 .57-82صص، 11شماره

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر  ".های سهراب سپهریتحلیل رنگ در سروده" (.1382. )کاووس لی،حسن

 .61-103صص، 13شمارهکرمان، 
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 ".ی فردوسی)با تکیه بر دو رنگ سیاه و سفید(کارکرد رنگ در شاهنامه" (.1386. )لی، کاووس و احمدیان، لیالحسن

 .143-165صص، 2شمارهپژوهی، ادب

 ".تقابل جوانی با پیری بر اساس عنصر رنگ در تصاویر نظامی" (.1391) .رحیمی ششدره، غالمرضا و صفابخش، ناصر

 .111-124صص، 13شمارهشناسی ادب فارسی، متن

 ".نظامی گنجوی« مجنون لیلی و»و « خسرو و شیرین»تطبیقی منظومه ی -نقد تحلیلی" (.1387. )اهللرضایی اردانی، فضل

 .112-87صص ، 11شمارهی ادب غنایی، هپژوهشنام

بررسی تطبیقی داستان نگاره مجنون در میان ددان خمسه طهماسبی " (.1398نژاد، زهرا. )محمدرضا، تقدسزاده، شریف

، مطالعات هنر اسالمی، "بر اساس نظریه بینامتنیت 1928.2ی مضبوط در موزه بوستون به شماره ثبت ی پارچهبا نگاره

 .29-46صص، 34شماره 

 ".ای از آثار نگارگریپیکر نظامی و تجلی آن در نمونهمقامات رنگ در هفت" (.1384. )زاده، خشایار، خزایی، محمدقاضی

 .7-24، صص 3مطالعات هنر اسالمی، شماره 

نگره،  ".تهماسبیهای داستان لیلی و مجنون در خمسه بیان هنری در نگاره" (.1398. )زاده، خشایار، حاصلی، پرویزقاضی

 .76-91، صص 50شماره 

شناسی ادب متن ".ها در غزل عطاربالغی رنگ -تحلیل کارکرد محتوایی" (.1395فر، فاطمه. )، فاطمه و نظریکالهچیان

 .63-78صص، 32شمارهفارسی، 

 ".در غزلیات مولویتأملی بر کارکرد محتوایی رنگ " (.1396. )فر، فاطمه کالهچیان، فاطمه و نورایی، الیاس و نظری

 .99-129صص، 71شماره پژوهی ادبی، متن

مه ناویژه ."و لیلی و مجنون نظامی گنجویدهلوی بررسی تطبیقی مجنون و لیلی امیرخسرو " (.1393محمدی، نیلوفر. )

 .287-303صص، 2شمارهقاره(، فرهنگستان )شبه

های تیموری در نگارگری ایرانی دوره« مجنون»شخصیت تحلیل کاربرد رنگ آبی در تصویرسازی " (.1395. )مراثی، محسن

 .48-62، صص37نگره، شماره . "و صفوی

، 2شمارهپژوهی، ادب ".پیکر نظامیهای هفتبررسی رنگ در حکایت" (.1386. )تاج و مختارنامه، آزادهواردی، زرین

 .167-189صص


