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چکیده
یکـی از مؤثرتریـن ابزارهـای آفرینـش هنری-ادبـی ،رنـگ
اسـت؛ چـرا کـه رنـگ ،نـه فقـط پدیـدهای طبیعـی ،بلکـه
واقعیتـی روانشـناختی و زیباشـناختی حمسـوب میشـود و
مهمـی در القـای مفاهیـم
بـا تصویرسـازیهای ادبـی ،نقـش ّ
خمتلـف بـه خماطبـان دارد؛ از ایـنرو تفسیر و حتلیـل کارکـرد
رنـگ در آثـار شـعری شـعرا ،میتوانـد خماطـب را بـا جهـان
فکـری آهنـا آشـنا کند و بسـیاری از حـاالت روحـی و زوایای
ِ
شـخصیتی خالـق اثـر هنـری را بیـان نامیـد .بنابرایـن،
پنهـان
نوشـتار حـارض بـرآن اسـت تـا بـا روش توصیفی-حتلیلـی،
رویکـرد مولـوی کُـرد را نسـبت بـه رنگهـا نشـان دهـد و بـا
ارائـهی حتلیلـی در ایـن زمینه ،تصویر و توصیفـی از روحیات
و ابعـاد شـخص ّیتی شـاعر را ارائـه دهـد .بررسـیها بیانگـر آن
تنـوع آهنا در شـعر مولـوی کُرد از بسـامد
اسـت کـه رنگهـا و ّ
قابـل توجهـی برخـوردار اسـت کـه در ایـن میـان رنگ سـیاه،
زرد ،سـفید و سـبز بـه خاطـر اوضـاع اجتامعـی زمـان شـاعر،
اتفاقـات و حـوادث زندگـی شـخصی و مهچنین اعتقادات و
باورهـای دینـی وی ،حضور برجسـتهای دارد .افـزون براین،
بسـامد بـاالی رنگ سـیاه و تریه در رسودههای شـاعر ،نشـان
از غلبـهی روحیـهی یـأس و دملردگـی در مقطعـی از زندگـی
شـاعر دارد کـه اتفاقـات ناگـواری از قبیـل بیماری ،مـرگ
فرزنـد و مهسر میتوانـد در ایـن رویکـرد دخیـل بـوده باشـد.
کلیدواژههـا :رنـگ ،سـمبل ،نقـد ادبی ،شـعر کُـردی ،مولوی
کُرد.

کورتە
ڕەنگ به یەکێ له کاریگەرترین کەرەسەکانی داهێنانی هونەری
– ئەدەبی دێته ئەژمار؛ چونکه ڕەنگ هەر ئەوه نییه دیاردەیێکی
رسوشتی بێت و بەس ،بەڵکوو به داکەوتێکی دەروونناسانه
و جوانیناسانه دەنارسێ و به وێناسازی ئەدەبی ،له ڕەوتی
گەیاندنی واتا و ناوەرۆکی جۆربەجۆر به خوێنەر و بەردەنگ
دەورێکی بەرچاو دەگێڕێ .لەم ڕوانگەیەوه ڕاڤه و شیکاریی
کارکردی ڕەنگ له بەرهەمی شیعریی شاعیراندا دەبێته هۆی
ئاشنا بوونەوەی زۆرتری خوێنەر لەگەڵیاندا و زۆرێک له
حااڵتی ڕۆحی و کون و قوژبنی تاریکی کەسایەتیی خاوەنی
بەرهەمی هونەری دەردەبڕێت .بۆیه ئەم وتاره دەیهەوێ
به شێوەی تەوسیفی-شیکارانە ،ڕوانگەی مەولەوی کورد
سەبارەت به ڕەنگەکان دەربخات و ڕاڤه و لێکۆڵینەوەیێک
بخاته بەردەست که وێنه و دەربڕینێک بێت له ڕۆحیات و
ڕەهەندەکانی دەروونی شاعیر .بەپێی لێکۆڵینەوەکان ڕەنگ و
جۆربەجۆریی ڕەنگ له شیعری مەولەوی کورددا له ڕادەیێکی
بەرچاودا به کار گیراوه و له نێویاندا ڕەنگی ڕەش ،زەرد ،سپی
و کەسک به بۆنەی بارودۆخی کۆمەاڵیەتیی سەردەمی شاعیر،
ڕووداو و کارەساتگەلی ژیانی تایبەتی و هەروەها بیر و
باوەڕگەلی خودی شاعیر ،به شێوەیێکی بەرچاوتر و پڕڕەنگرت
دەرکەوتووه و دەوری گێڕاوه .هەروەها دەتوانین بڵێین که له
سەر بوونی حوزووری ڕەنگی ڕەش و تاریک له شیعرەکانیدا
ئەوه پیشان دەدا که له ماوەیێکی دیاریکراوی ژیانی شاعیردا
نائومێدی و دڵپەشێواوی به سەریدا زاڵ بووه که کارەساتگەلێ
وەک نەخۆشی ،مەرگی منداڵ و هاوسەرەکەی له دروست
بوونی ئەم ڕوانگەیه کاریگەری هەبووه.
وشەگەلی سەرەکی :ڕەنگ ،نەماد ،ڕەخنەی وێژەیی ،شیعری
کوردی ،مەولەوی کورد.

1- kbaygzade@yahoo.com
)نویسنده مسؤول( 2- arashamini444@yahoo.com
3- almasi_ata@yahoo.com
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 .1مقدّ مه
از روزگاران گذشــته ،رنگهــا همــواره ذهــن بــر را بــه خــود معطــوف داشــته و
زندگــی او را تحتتأثیــر قــرار دادهانــد .در علــم روانشناســی نویــن ،رنگهــا یکــی از
معیارهــای ســنجش شــخص ّیت و خلقیــات درونــی افــراد اســت چــرا کــه کاربــرد هــر
یــک از آنهــا تأثیــرات جســمی و روحــی خاصــی را در یــک فــرد باقــی میگذارنــد .از
ایـنرو ،رنــگ نــه تنهــا پدیــدهای طبیعــی بلکــه واقعیتــی زبانشــناختی ،روانشــناختی
و زیباشــناختی اســت کــه بررســی اهم ّیــت و کیف ّیــت بکارگیــری آن در شــناخت زبــان
و ادبیــات حائــز اهم ّیــت اســت .بنابرایــن ،بررســی و تحلیــل روانشــناختی جایــگاه و
معنــای رنــگ در هــر شــعر میتوانــد حقایــق فراوانــی را از زبــان ،ادبیــات ،جامعــه
و شــخصیت شــاعر آشــکار کنــد.
در حــوزهی زبــان و ادبیــات کُــردی و اشــعار شــاعران کُــرد ،رنگهــا حضــور
مؤث ّــر و متن ّوعــی دارنــد ،بررســیها نشــان میدهــد کــه در شــعر کالســیک و
معارصکُــردی ،رنــگ از نظــر کیفــی و ک ّمــی در ســطح وســیعی مــورد اســتفادهی
شــاعران قــرار گرفتهاســت .عوامــل متع ـ ّددی در ایــن امــر دخیــل بودنــد ،نخســت؛
نقــش گرایشهــای مذهبــی در کاربــرد رنــگ بــه ویــژه رنــگ ســبز اســت و دوم؛
رشایــط سیاســی و اجتامعــی مناطــق کُردنشــین موجبــات روی آوردن شــاعران و
ادیبــان کُــرد بــه رنــگ بــه عنــوان منــاد و ســمبل شــد.
بــه هــر حــال؛ ادبیــات رنــگ بــه عنــوان یکــی از عنــارصی که نقــش عمــدهای در
خلــق تصاویــر شــاعرانه و خالقیــت هــری دارد ،میتوانــد مخاطــب را در شــناخت
بهــر شــاعر و اثــر ادبــی او یــاری کنــد چــرا کــه عنــر رنــگ و مفاهیــم مربــوط بــه
آن در یــک اثــر ادبــی بــا احســاس و ادراک خالــق آن اثــر پیونــد دارد و تــا حــدود
فراوانــی بیانگــر حــاالت عاطفــی و خواســتههای درونــی شــاعر اســت.
.1-1بیان مسأله
مولــوی کُــرد ،یکــی از شــاعران کالســیک ادب کُــردی اســت کــه از رنــگ بــه
عنــوان یکــی از عنــارص بنیادیــن در خلــق تصویرهــای بدیــع شــعری ،اســتفادهی
فراوانــی کردهاســت دقّــت نظــر در میــزان بســامد رنگهــا در رسودههــای مولــوی
کُــرد مکتوانــد مخاطــب را بــه بســیاری از ویژگیهــای اخالقــی و رفتــاری شــاعر و
همچنیــن الیههــای زیریــن جهــان بینــی او راهنامیــی کنــد .بــه عنــوان مثــال؛ رنــگ
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ســیاه ،زرد ،ســفید و ...در جریــان اشــعار مولــوی کُــرد ،مفاهیمــی منادیــن پیــدا
کردنــد و گویــا شــاعر بــا تکــرار پیوســتهی آنهــا در صــد ِد القــای پیامــی خــاص بــه
مخاطــب اســت؛ پیامــی کــه خواننــده را بــه ورای معانــی ایــن الفــاظ و مفاهیمشــان
میبــرد؛ مثـاً از تکــرار مــدام واژهی «ســیاه» مــا بــه یــاد غمهــا و موقعیتهــای تیــره
و تــار زندگــی شــاعر میافتیــم .از ایـنرو ،پژوهــش حــارض بــرآن اســت تــا رنــگ را
از دیــدگاه روانشــناختی در رسودههــای مولــوی کُــرد مــورد تحلیــل و بررســی قــرار
دهــد تــا شــناخت بیشــری نســبت بــه حــاالت و اندیش ـههای درونــی شــاعر ارائــه
دهــد .قابــل ذکــر اســت کــه پژوهــش حــارض بــا تکیــه بــر متامــی اشــعار «دیوانــی
مهولــهوی» تصحیــح «مــهال عبدالکریــم مــد ّرس» انجــام شدهاســت.
.2-1پرسشهای پژوهش
پرسشهای اساسی این نوشتار عبارتند از:
 رنگهــای بــه کار رفتــه در رسودههــای مولــوی کُــرد کــدام اســت و کدامیــک ازآنهــا از بســامد باالیــی برخــوردار اســت؟
 رنگهــای بــه کار رفتــه در اشــعار مولــوی کُــرد بیانکننــدهی کــدام حــاالت روحــیو روانی اســت؟
.3-1پیشینهی پژوهش
هــر چنــد پژوهشهــای متعــ ّددی بــا موضوعــات مختلفــی پیرامــون مولــوی کُــرد
و رسودههــای وی انجــام شدهاســت؛ از جملــه :کداخدارســتم( )1395تحــت
عنوان«مهولــهوی و هونــهری شــیعر» .فتحالهــی ،علــی و شــمس الســادات
حســینی(« .)1396واکاوی مفاهیــم صوفیانــه در اشــعار مولــوی کُــرد» ،عثامنپــور،
کلثــوم(« )1385بررســی زیباییشناســی در دیــوان مولــوی کُــرد» و  ...ا ّمــا بــر
اســاس جســتجوهای بــه عمــل آمــده در ســایتهای علمــی ،تاکنــون هیــچ پژوهشــی
نقــش منادیــن یــا عاطفــی و یــا بالغــی رنــگ را در اشــعار مولــوی کُــرد بررســی
نکردهاســت .از ایــنرو ،پژوهــش حــارض تــاش کردهاســت از منظــری دیگــر بــه
اشــعار مولــوی کُــرد بنگــرد و شــعر وی را از نــگاه روانشناســی رنــگ بررســی و
تحلیــل کنــد.
.2رنگ و تأثیرات روانشناختی آن
در ارتبــاط بــا روانشناســی رنــگ بــه عنــوان شــاخهای از علــم روانشناســی ،تاکنــون
تعریــف جامــع و مانعــی از ســوی پژوهشــگران و صاحبنظــران علــم روانشناســی
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ارائــه نشدهاســت ،ا ّمــا آنچــه مســلم اســت از دیربــاز تأثیــر روانشــناختی رنگهــا
جــه دانشــمندان بودهاســت .در روانشناســی
در اشــخاص مختلــف ،مــورد تو ّ
جههــا بــه ایــن مقولــه چنــد برابــر شــد و هــر یــک از رنگهــا یکــی از
نویــن نیــز تو ّ
معیارهــای ســنجش شــخصیت بــه شــار میآینــد ،زیــرا هــر یــک ،تأثیــر خاصــی
در روح و جســم افــراد باقــی میگذارنــد و نشــانگر وضعیــت روحــی و جســمی
وی هســتند؛ بدیــن معنــا کــه رنگهــا بــر نیازهــای روحی-روانــی ،رشایــط یادگیــری،
کنــرل رفتارهــای خشــمگینانه ،احساســات ،درمــان افرسدگــی و اختــاالت یادگیــری
و ســطح انــرژی اثــر دارنــد .افــزون بــر ایــن رنگهــا در کنــرل نبــض ،تپــش
قلــب ،فشــار خــون ،اشــتها و حتّــی خــواب مفیــد هســتند و همچنیــن در درمــان
بیامریهایــی مثــل میگــرن ،رسطــان ،اعتیــاد و امــراض پوســتی و حتّــی تومورهــای
مغــزی اثــر دارنــد« .یوهانــس ایــن» یکــی از آمــوزگاران بــزرگ هــر رنــگ در عــر
جدیــد بــه شــار میرفــت .وی ســالهای زیــادی از عمــرش را وقــف تعلیــم رمــوز
جنبههــای بــری ،روانــی و زیباییشناســی رنــگ کــرد .عالقــهی او بــه بررســی
بازتــاب رنگهــا در آثــار هــری و ادبــی او را واداشــت تــا بــه آثــار برجســته اســتادانی
چون«گوتــه»« ،شــوپهناور» و «رونــگ» بــا دیــد پژوهشــگرانه نــگاه کنــد .ایــن بــه
ارتبــاط بیــن موســیقی و رنــگ پــی بــرد ،و نخســتین فــردی بــود کــه بــه مفهــوم مجـ ّرد
جــه کــرد .در کتــاب خــود بــه نــام «هــر رنــگ» در
رنــگ در نقاشـیهای هندســی تو ّ
ایــن بــاره نوشــته اســت« :رنــگ هم ـهی مواهــب خــود را بــه همــه تقدیــم مىکنــد
وىل رمــوز نهانتــر خــود را فقــط بــراى شــیفتگان واقعــى مکشــوف مىســازد و
تنهــا کســاىن کــه عاشــق رنــگ هســتند مىتواننــد زیبایــى و کیفیــت ذاىت آن را درک
مناینــد .وی همچنیــن در ادمــه از تأثیــر رنــگ بــر حــس وزن (ســبکی و ســنگینی)،
دمــا (گرمــی و رسدی)  ،فاصلــه (دوری و نزدیکــی) و ابعــاد (بزرگــی و کوچکــی)
آگاهــی دادهاســت» (ایــن.)1372 :1367 ،
«ماکــس لــورش» یکــی دیگــر از دانشــمندانی اســت کــه حــدود بیســت ســال و
انــدی در ایــن مــورد تحقیــق کردهاســت؛ وی بــر ایــن بــاوراســت؛ رنگهــا بــا متــام
عوامــل و جزئیــات زندگــی مــا انســانها چنــان رابطــهی تنگاتنگــی دارد کــه بایــد
گف ـت وجــود فیزیکــی و روحــی انســان را بــا ســایر جزئیــات و پدیدههــای جهــان
هســتی در ارتبــاط قــرار میدهــد .ایــن ارتبــاط و تأثیــر ،تــا ح ـ ّدی اســت کــه بــر
بــرای بیــان احساســات درونــی از رنگهــا اســتفاده میکنــد (لــورش.)25 :1388 ،
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بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه هــر فــردی ،نســبت بــه رنگــی خــاص ،جاذبــه و یــا
دافعــهای دارد ،حتّــی اگــر دافعــه یــا جاذبــهی شــخص بســیار کــم باشــد .از ایــن
رو براســاس همیــن جاذبــه و دافعــه ،میتــوان نســبت بــه شــخصیت روانــی یــک
شــخص تــا حــدود بســیار زیــادی آگاهــی پیــدا کــرد.
.3کارکرد رنگ در اشعار مولوی کُرد
بدیهــی اســت کــه هــر واژه ،بیانگــر اندیشــهی آفریننــدهی آن و همچنیــن،
نشــاندهندهی ســاختار دســتگاه فکــری و جهــان بیرونــی اســت .شــعر و هــر
اثــر هــری دیگــر ،بــه دلیــل اینکــه برخاســته از عمــق احساســات و عواطــف
شــاعر و هرنمنــد اســت و آیینــهی متاممنــای شــخص ّیت و روحیــات روانــی
اوســت و از آنجــا کــه هــر انســانی از محیــط طبیعــی خویــش متأثــر اســت؛
بســته بــه روحیــه یــا مســلک و اندیشـهی خویــش بــه رنگــی خــاص عالقــه دارد
و بــدان عشــق مـیورزد یــا از رنگــی دیگــر متن ّفــر اســت ،بازتــاب ایــن عالقــه و
تن ّفــر ،همــواره در متــام عرصـهی اعــال ،گفتــار و نوشــتار او جلــوه میمنایــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت؛ رنگهــا در رونــد خالقیــت و شــکلدهی شــخصیت
افــراد ،تأثیــری عمیــق دارنــد.
مولــوی کُــرد بــا اســتفاده از عنــارصی چــون طبیعــت و محیــط پیرامــون ،بــه
بیــان تصـ ّورات ذهنــی و روحیــات شــخصی خــود پرداختهاســت .بــا نگاهــی بــه
رسودههــای وی و توصیفــات رنگیــن او از پدیدههــا و عنــارص جهــان ،عالقـهی
او بــه رنگهــا منایــان میشــود .در ادامــه بــه بررســی رنــگ و کارکردهــای آن
در اشــعار مولــوی کُــرد پرداختــه میشــود.
.1-3رنگ سیاه
یکــی از رنگهایــی کــه در اشــعار مولــوی کُــرد از بســامد باالیــی برخــوردار اســت،
رنــگ ســیاه اســت .ســیاه در عــرف عــام بــا تیرگــی ،پریشــانی روزگار ،فالکــت و
بدبختــی قریــن اســت .روانشناســان ،رنــگ ســیاه را بیرنگــی مطلــق میداننــد کــه
متــام رغبتهــا را از بیــن میبرد؛«منایانگــر مــرز مطلقــی اســت کــه در فراســوی آن،
زندگــی متوقّــف میگــردد و لــذا بیانگــر فکــر پوچــی و نابــودی اســت .ســیاه ،نفــی
کننــدهی خــود ،نشــانگر تــرک عالقــه ،تســلیم یــا انــراف نهایــی بودهاســت»(لورش،
 .)97 :1388در قــرآن کریــم چهــرهی دوزخیــان بــا رنــگ ســیاه نشــان داده شــده
جو ُه ُه ـ ْم ُم ْس ـ َو َّدةٌ» (زمــر:
جــه نــداردُ « :و ُ
اســت؛ بــه گون ـهای کــه کســی بــه آنــان تو ّ
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تجســم اعــال و افــکار اســت آنــان در
 .)60قیامــت عرص ـهی بــروز ارسار نهــان و ّ
ایــن دنیــا قلبهــای ســیاه و تاریــک داشــتند و اعاملشــان ماننــد افکارشــان تاریــک
بــود ،در قیامــت ایــن حــال درون بــه بیــرون منتقــل میشــود و چهرههایشــان ســیاه
خواهــد بــود.
رنــگ ســیاه در رسودههــای مولــوی کُــرد ،معانــی مختلفــی دارد .در پــارهای از
مــوارد ،نشــان عــزا و ماتــم اســت .در ایــن کارکــرد ،زندگــی در فراســوی زمــان متوقّف
شدهاســت و حــزن و انــدوه شــاعر بابــت مصیبتــی کــه روی دادهاســت ،مشــاهده
میشــود:
تەڵمیــت ســیاپۆش بێتــۆ ،ڕۆڵــەڕۆ خاتوونــان بێهــۆش بێتــۆ ،ڕۆڵــەڕۆ
(مهولهوی)121:1380 ،
ترجمــه :خانههایــان بــه خاطــر دوری تــو ســیاهپوش شــدهاند و زنــان نیــز از فــراق
و هجــران تــو رسگشــته و حیــران هســتند.
قابــل ذکــر اســت ،بســامد بــاالی ایــن رنــگ در رسودههــای مولــوی نســبت
بــه ســایر رنگهــا میتوانــد بــه خاطــر اتفاقــات ناگــواری باشــد کــه در زندگــی
شــخصی مولــوی روی دادهاســت .منونههــای آن ،ســوخنت کتابخانــه مولــوی کــه در
آن کتابهــای بســیار و نوشــتهها و حتّــی دیــوان شــعر او میســوزد .دوم وفــات عنــر
خاتــون همــر مولــوی اســت کــه آنگونــه کــه پیداســت احــرام و عشــق زیــادی بــه
او داشــته اســت .ســوم از دســت دادن بینایــی بــه م ـ ّدت هفــت ســال اســت کــه از
قضــا همیــن مســأله نیــز باعــث وفــات او میشــود:
کــزهی ڕهشــهبای ههناســان ســهرد ســیاماڵ عهیــش تهختــه تهختــه کــهرد
(هامن)440 :
ترجمــه :نفسهــای رسدم همچــون تندبــادی ســخت ،بــا صدایــی آرام شــیرازهی
ســیاه چــادر زندگــیام را از هــم گســیخت.
گویــا بــه خاطــر هــان ات ّفاقــات ناگــوار زندگــی شــاعر اســت کــه رنــگ ســیاه
در پــارهای مــوارد ،نشــان شــقاوت و بدبختــی بــه خــود میگیــرد و شــاعر در لفافـهی
ایــن رنــگ ،پیوســته از زندگــی پــر مشـقّت خویــش ،شــکوه و گالیــه دارد .افــزون بــر
ایــن ،همنشــینی رنــگ ســیاه بــا واژگانــی همچــون «رسد» و «تندبــاد» معنــای منادیــن
آن را شــ ّدت میبخشــد چــرا کــه نگــرش مثبتــی نســبت بــه بــاد وجــود نــدارد .در
متــون اســاطیری از بــاد بــه عنــوان یاریگــر دیــوان یــاد شدهاســت (بهــار:1375 ،
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« .)35بــاد در شــعر معــارص بــه دلیــل منــش اجتامعــی ،کنشهــای سیاســی و نگــرش
خــاص شــاعران ایــن دوره ،کارکــردی جدیــد مییابــد .بــاد در شــعر معــارص ،ســمبل
ویرانگــری ،خرابــی ،هــرج و مــرج و در نهایــت دگرگونــی اســت» (پورنامداریــان و
خــروی شــکیب.)152-153 :1387،
پـەی چێش هەر پەسـتی پەرێ مـن ئاوەرد ڕووی فکــر بەخــت ســیای وێــم مەکەەرد
(مەولەوی)276:1380 ،
ترجمــه :روزی از روزهــا بــه بخــت بــد و طالــع ســیاه خــود فکــر میکــردم کــه
براســتی چــرا ایــن طالــع همیشــه بــرای مــن ناکامــی آورده اســت.
نکت ـهی قابــل ذکــر در مــورد کارکــرد ایــن رنــگ در رسودههــای موالنــا ،کاربــرد
عرفانــی آن اســت ،در عرفــان اســام ،اگــر مریــد ،نفــس را مقهــور کــرده و بــه تیــغ
مجاهــده کشــته ،در ماتــم نفــس نشســته ،جامـهی ســیاه و کبــود پوشــد(کربی:1363 ،
 .)29کــه ایــن رنــگ اصحــاب مصیبــت اســت و اول کســی کــه بــا رنــگ ســیاه و
جامـهی موییــن متثّــل کــرد ،جربئیــل بــود .چــون آدم بــه او نظــر کــرد پرســید کــه تــو
کیســتی و ایــن چــه حــزن اســت کــه از تــو ظاهــر شدهاســت؟ او گفــت :حــزن مــن
بــر گناهــم و از بــرای مذلّــت نفــس مــن اســت (باخــزری .)30 :1358 ،از ای ـنرو،
جــه بــه مــرب عرفانــی مولــوی کُــرد ،ایــن رویکــرد در اشــعار وی بــه چشــم
بــا تو ّ
میآیــد؛ بدیــن معنــا کــه شــاعر پیوســته بــه درگاه خداونــد ،خــود را بنــدهای روســیاه
و خطــاکار نشــان میدهــد و از درگاه او ،خواهــان بخشــش و عفــو اســت:
غهریــو ،مــوو ســفید و ڕووی ســیاوه ئامــام ســهر نیــام وه بــارهگاوه
(مهولهوی)310:1380 ،
ترجمــه :همچــون مــوی ســفیدی کــه بــر روی ســیاه غریــب و تنهاســت ،آمــدم و رس
بــر بارگاهــت نهــادم.
همچنیــن نــگاه شــود بــه مثــال زیــر بــا ایــن مفهــوم کــه مولــوی خــود را بــه درگاه
خداونــد گناهــکار و روســیاه میدانــد:
دهفتــهرم جــه ڕووی وێــم ســیاتهرهن ئ ـهر س ـهد تاوانــم جــه ح ـهد ئ ـهودهردهن
(هامن)249 :
ترجمــه :بــا وجــود اینکــه گناهانــم از حــد گذشــته اســت ،دفــر اعــامل نیــز از روی
خــودم ســیاهرت اســت.
در مثــال زیــر ،شــاعر خــود را غــرق در معصیــت مع ّرفــی میکنــد .دور بــودن او
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از طاعــات پــروردگار ،موجــب روســیاهی و رشمندگــی او در پیشــگاه معشــوق ازلــی
شدهاســت:
ڕوو سـیای مهجلیس جهرگهی عوششاقم جفــت مهعســیهت ،جــه تاعــهت تاقــم
(هامن)235 :
ترجمــه :بــا گناهــان ،قریــن و از خداپرســتی بــه دورم .روســیاه جمــع و انجمــن
عاشــقانم.
بنابرایــن از پــروردگار میخواهــد کــه او را مــورد عفــو و بخشــش خویــش قــرار
دهــد:
اغــاض کـهی جــه گــرد نابهکاریــی مــن جــه ڕووســیایی و بهدکــرداری مــن
(هامن)82 :
ترجمــه :ای پــروردگارم! از روســیاهی و بدکــرداری مــن بگــذر و از همــه نابــکاری و
خطاهایــم چشــم بپوشــان.
افــزون برایــن ،رنــگ ســیاه در برخــی مواقــع ،منــاد زیبایــی اســت مثـاً در رنــگ
چشــم و رنــگ مــوی انســانها کــه از جلوههــای زیبایــی افــراد بــه شــار مــیرود
کــه مولــوی کُــرد بارهــا در توصیــف زلــف و چشــان معشــوق کــه عمدتـاً معشــوق
حقیقــی بــوده ،بــدان اشــاره کردهاســت .بــه عنــوان مثــال ،شــاعردر شــعر زیــر ،بــه
زلــف ســیاه معشــوق ســوگند خوردهاســت:
چهم پهی فهرش پات موژهش چون خارهن بــهاڵم چێــش کــهرو چــارش ناچــارهن
چهنــی تــاوۆ ت ـهرک پــا بۆســت ک ـهردهن سـهوگهندش وه زوڵف سـیای تۆ وهردهن
(هامن)206 :
ترجمــه :هرچنــد چشــانم لیاقــت و توانایــی آن را ندارنــد کــه فــرش پایــت شــوند
و مژههایــم چــون خــار بــه پاهایــت آســیب میرســانند ولــی ناچــار بــه آن هســتند
چــون بــه زلفــان ســیاه تــو ســوگند خوردهانــد کــه ایــن کار را انجــام دهنــد.
یا در منونهی زیر ،به توصیف ابروی سیاه معشوق پرداختهاست:
دوو ئهبــرۆی ســیای مــوژان چڕیــده نــه ڕای بهندهگیــش قهترانــی دیــده
(هامن)388 :
ترجمــه :ســیاهی و پربــودن ابروهایــت ،ســیه چشــان قطرانــی را خدمتــکار خــود
کردهاســت.
.2-3رنگ زرد
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بعــد از رنــگ ســیاه ،رنــگ زرد یکــی دیگــر از رنگهایــی اســت کــه در شــعر مولــوی
از بســامد باالیــی برخــوردار اســت .رنــگ زرد در کشــورهای مختلــف مفاهیــم
خاصــی دارد .در چیــن و متــ ّدن مســیحی غــرب و تــا حــدودی در کشــور ایــران،
رنــگ زرد ،رنــگ تقـ ّدس اســت و بــه همیــن دلیــل هنــگام کشــیدن تصاویــر بــزرگان
دیــن ،معمــوالً هالــهای از ایــن رنــگ دور رس آنهــا را میگیــرد .ا ّمــا در فرهنــگ
عامــهی فارســی ،رنــگ یــأس ،ناامیــدی و بالســت (توکّلــی .)74 :1378 ،بــه نظــر
میرســد علّــت اصلــی مفهــوم منفــی رنــگ زرد در فرهنــگ عام ـهی ایران«بیامریــی
بــه نــام یرقــان بــود کــه بــه زردی شــهرت داشــت و موجــب مــرگ و میــر فــراوان شــد.
رنــگ زرد در شــعر و نــر فارســی بــرای تــرس ،غــم ،خــزان ،بیــاری ،پیــری ،ناتوانــی
و دوران طوالنــی رنــج عاشــق بــه کار رفتــه اســت»(علیاکربزاده.)70 :1378 ،
در فرهنــگ عام ـهی کُــردی نیــز رنــگ زرد کارکــرد مثبتــی نــدارد و اغلــب نشــانهی
بیــاری ،ناامیــدی و دملردگــی اســت.
در شــعر مولــوی کُــرد ،رنــگ زرد کنایــه از درد و غــم عاشــق اســت کــه از دوری
و فــراق معشــوق ،حــال و روز خوشــی نــدارد:
چهمـان هـهم قامـهت کهیفـم ،خهمبـارهن زهردی نــه ڕووی دڵ زهوقــم دیــارهن
(مهولهوی)204:1380 ،
ترجمــه :قــد و قامــت عیــش و شــادیم از غصــه و غــم چمیــده و خمیــده شــده اســت.
زردی رخســارهام خــر از خشــکیدن زوق و شــوقم میدهــد.
در نــگاه مولــوی کُــرد ،غــم و انــدوه ناشــی از عشــق میتوانــد علّـ ِ
ـت زردرویــیِ
شــخص شــود .پــس ا ّدعــایِ عاشــقان مبنــی بــر عشــقورزی ،نیــازی بــه دلیــل و
برهــان نــدارد ،زیــرا رخســار زرد و نال ـهی وی شــاهدی بــر عشــق اوســت:
دیــدهم «ڕێــژاو»ه ،ڕوخســارم «زهرده»ن جــه داخ«یــاران»« ،پیــران»م کــهردهن
(هامن)274 :
ترجمــه :از داغ و فــراق دوری یــاران ،دیــدهام پــرآب و رخســارهام زردرنــگ اســت و
آنقــدر گریســتهام کــه بیحــال شــدهام.
گاه زردی رخســار عاشــق نشــان ســتمی اســت کــه بــر وی رفتــه ،او را ناتــوان
و افــرده ســاخته و ســبب خــون گریســن وی شــده اســت .اشــک خونیــن بــر
صفح ـهی زر ِد رخســار ،حکایــت کننــدهی درد دل عاشــق اســت و نیــازی بــه بیــان
نیســت:
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مهعدوومی خهمکێش خهم زهدهی خهمبار زهرد دهرد سـهخت دوووریــی بــااڵی یــار
یهن دهرد بێحهد جهالش جهم بهستهن تهصدیع جه گهردهن ئهزرائییل وستهن
(هامن)326 :
ترجمــه :معدومــی غمگیــن و غمــزده از درد طاقــت فرســای دوری یــار دچــار غــم
و غصــه شــده و رخســارهاش بــه زردی گراییــده اســت .آری! آنقــدر بــه غــم و درد
و محنــت دچــار گشــته نیــاز بــه آمــدن عزرائیــل بــرای جــان کشــیدنش نیســت و در
واقــع جانــی برایــش منانــده اســت!
ایــن رنــگ بــر کســالت ،پیــری و فنــا و مــرگ نیــز داللــت دارد؛ چنــان کــه در
قــرآن کریــم هــم ،در آیــات متع ـ ّدد ،مــرگ و نیســتی بــا ایــن رنــگ وصــف میشــود
(حدیــد ،60 :زمــر 64 :و روم .)14 :مولــوی کُــرد نیــز بارهــا رنــگ زرد را در معنــای
منادیــن بــه پیــری و کســالت بــه کار بردهاســت:
تــۆ پــا شکســتهی بــهرد هــهردهی دهرد چـهم کۆر مهینهت ،تهن زایف ،ڕهنگ زهرد
(مهولهوی)370:1380 ،
ترجمــه :تــو بخاطــر ســنگالخهای کوهســتان ســخت دردهــا پایــت شکســته اســت.
و چشــانت نیــز کورشــدهی دســت غــم و محنــت و تنــت رنجــور و رخســارهات زرد
گشــته اســت.
همچنین نگاه شود به بیت زیر با این مفهوم:
زهردم ،زاییفــم ،بێخــوردو خوابــم ســهرگهردان وێــڵ بــێ ســهبرو تابــم
(هامن)361 :
ترجمــه :رخســاره زرد و رنجــور و نحیــف و بــی خــورد و خــواب هســتم .رسگشــته و
گمگشــته بیصــر و ناتــوان هســتم.
رنــگ زرد در پــارهای از مــوارد در شــعر مولــوی کُــرد بــرای بیــان زیبایــی معشــوق
بــه کار م ـیرود و ایــن زمانــی اســت کــه «زرد روشــن ،شــاد و آرام باشــد چــرا کــه
بــه ســهولت ناخوشــایند میشــود .بــه محــض اینکــه کمــی تشــدید شــود ،ارزش
زیبایــی خــود را از دســت میدهــد» (اپلــی .)284 :1371 ،در بیــت زیــر ،عاشــق
بــر آن اســت تــا بــه هــوای معشــوق «گ ـهردهن زرد» کــه کنایــه از زیبــاروی اســت،
بادهنوشــی کنــد و از بــادهی عشــق مســت شــود:
وهختــهن پیاڵــهی دڵــهی پــڕ جــه دهرد پڕ کـهی جه بــادهی ههوای گـهردهن زهرد
(مهولهوی)498:1380 ،
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ترجمــه :زمــان آن رســیده اســت کــه پیالــه دل پــردردت را از بــاده نــاب یــار گــردن
زردت ماالمــال کنــی و رسکشــی.
یا در بیت زیر ،عاشق با دیدن تار گیسوی معشوق از خود بیخود میشود:
دهخیــل جهماعــهت بــێ ئیاممهتــهن ئیاممــهت ماتــهم وه بــێ قامهتــهن
گۆشـهی تــای هینــدی مهندیــل بێگـهرد مایــل کـهر ئـهو الی ســای گـهردهن زهرد
قیــام دهر وه بــهژن ئــهو قــهدو قامــهت قیامــهت قــام دهر پــهرێ (قدقامــت)
(هامن)116 :
ترجمــه :بــه شــیخ عبدالصمــد بگوییــد آیــا رواســت کــه مــردم در منازهــای جامعــت
بــدون امــام باشــند و امامــت بــه ســبب مــرگ امــام در ماتــم باشــد و کســی در قامــت
نباشــد؟ حــال کــه چنیــن اســت ای امــام (شــیخ عبدالصمــد) بیدارشــو و در جــای
خــود دســتامل و عاممــهات را بــر رس بنــه و بــه عــادت خــود آن را کــج کــن تــا
منگولههــای کوچــک دســتاملت بــه نزدیــک گردنــت برســند و بــرای (قــد قامــت
الصلــوة) کــردن قیامتــی برپاکــن.
.3-3رنگ سفید
از دیگــر رنگهــای بــه کار گرفتــه شــده در اشــعار مولــوی کُــرد ،رنــگ ســفید اســت.
ســفید ،نشــانهی تقــوا ،بیگناهــی ،تازگــی ،صلــح ،پاکــی ،کــال ،معنویــت و
ســادگی اســت .ایرانیــان باســتان عقیــده داشــتند کــه فرشــتگان ،لبــاس ســفید بــر
تــن دارنــد ،از ایــنرو رنــگ مــورد عالقــهی ایرانیــان اســت (ر.ک.اســتوار:1391 ،
 .)21اینکــه چــرا رنــگ ســفید را رنــگ تقــوا و بیگناهــی معنــا کردهانــد بــه ایــن
خاطــر اســت کــه رنــگ ســفید اغلــب بــا بیرنگــی مــرادف و هممعنــا اســت و در
آن میتــوان معصومیــت و تزکیــه را یافــت .همچنیــن رنــگ ســفید چنــان کــه در فــوق
اشــاره شــد رنــگ صلــح نیــز محســوب میشــود و گویــا بــه همیــن خاطــر رنــگ
پرچــم صلــح ســفید اســت .ناگفتــه منانــد کــه رنــگ ســفید در برخــی از کشــورها،
منــاد عــزا و ماتــم اســت (اســاعیلپور .)22 :1377 ،بنابــر توضیحــات داده شــد،
رنــگ ســفید در مفهــوم مثبــت خــود ،منــاد روشــنایی ،قداســت و معصومیــت اســت
جــه بــه تعلّــق
و در مفهــوم منفــی خــود منــاد مــرگ و وحشــت .از ایــن رو بــا تو ّ
فرهنگــی افــراد ،میتــوان گفــت کســی کــه بــه رنــگ ســفید متایــل دارد ،خواهــان
صلــح ،پاکــی و تقــوا اســت و در معنــای منفــی آن ،وحش ـتزده اســت.
در شــعر مولــوی کُــرد ،بیشــرین بســامد رنــگ ســفید در معنــی پیــری اســت کــه
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در قالــب تصویرهــای ادبــی بیــان شدهاســت .وی در ایــن رسودههــا ،رنــگ ســفید
را هشــداری بــرای پایــان زندگــی خویــش میدانــد ،از ایــن رو میتــوان گفــت کــه
ایــن رنــگ در شــعر وی ،منــاد مــرگ و وحشــت اســت:
وادهی ســفیدی شــکۆفهی پیریــن شــکۆفهی باخچــهی پیــری دڵگیریــن
شــکۆفهی باخچــهی پیــری ســفیدهن س ـهرمایهی میــوهی عیرفــان ه ـهر ئێــدهن
(مهولهوی)477:1380 ،
ترجمــه :سفیدگشــن مــو هــان شــکوفه دادن درخــت پیــری اســت! آن شــکوفه
جوانــه زده باغچــه غمگینــی اســت .شــکوفه درخــت پیــری کــه هــان مــوی ســفید
باشــد ،خــود رسمای ـهی عرفــان و خداشناســی نیــز میباشــد چــون رسومــوی ســپید
آدمــی را بــه تفکّــر در قیامــت و روز حســاب میانــدازد.
در شــعر فــوق ،پیــری بــه شــکوفهای تشــبیه شدهاســت کــه دمیــدن آن بــرای
شــاعر بســیار حزنانگیــز و پرمــال اســت .ایــن حــزن و انــدوه بــا رؤیــت موهــای
ســپیدی کــه بــر رس و صــورت شــاعر مینشــیند ،دو چنــدان میشــود:
نــه باخچـهی ســونبوڵ تــار مــووی تــاردا ســپی شــکۆفهی پیریــم دیــاردا
(هامن)478 :
ترجمــه :در بــاغ گل موهــای ســیاهم ،غنچـهای از مــوی ســفید جوانــه زده کــه طلیعــه
دوران پیــریام اســت.
در بیــت زیــر ،شــاعر ،لحظــات پایانــی زندگــی را توصیــف میکنــد و حــرت
و پشــیامنی خــود را از عملــی نکــردن بخــش عمــدهای از آمــال و آرزوهــای خــود
بیــان میمنایــد:
ئامــام ســەر نیــام وه بــارەگاوه غەریــو ،مووســفید وە ڕووی ســیاوه
(هامن)310 :
ترجمــه :همچــون مــوی ســفیدی کــه بــر روی ســیاه غریــب و تنهاســت ،آمــدهام و
رس بــر آســتانت نهــادهام.
.4-3رنگ سبز
یکــی دیگــر از رنگهایــی کــه در دیــوان شــعری مولــوی بــدان اشــاره شدهاســت،
رنــگ ســبز اســت .رنــگ ســبز ،رنگــی اســت کــه بازتــاب آن در طبیعت بســیار فــراوان
اســت .در مــورد ایــن رنــگ ،مفاهیــم مختلفــی ارائــه شدهاســت« .نشــانهی بــاروری،
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تازگــی ،ایمنــی و کامیابــی اســت .همچنیــن رنــگ ســبز را منــاد جوانــی ،نوگرایــی،
پشــتکار ،غــرور ،امیــد و قــدرت دانســتهاند» (اســتوار.)19 :1391 ،
افــزون برایــن رنــگ ســبز را در مقــام آرامتریــن رنگهــا «منــاد ایــان ،عقیــده
بــه رســتاخیز و محــر بیــان کردهانــد» (نیکوبخــت و قاســمزاده .)218 :1384 ،بــه
نظــر میرســد ،دلیــل اینکــه رنــگ ســبز را منــاد رســتاخیز و محــر نامیدهانــد،
ســبز شــدن گیاهــان و زنــده شــدن طبیعــت اســت .ماکــس لــورش هــم بــر ایــن بــاور
اســت؛ کســی کــه بــه رنــگ ســبز متایــل دارد «دارای صفــات روحــی اراده در انجــام
کار ،پش ـتکار و اســتقامت اســت و لــذا ســبز ،منایانگــر عــزم راســخ ،پایــداری و
مهمتــر از همــه ،مقاومــت در برابــر تغییــرات میباشــد» (لــورش.)83 :1388 ،
رنــگ ســبز ،زیباتریــن رنگــی اســت کــه ده بــار در قــرآن مطــرح شــده و در چنــد
آیــه بــه بســاط بهشــتیان و لباسهــای ابریشــمی و حریرهــای ســبز رنــگ آنــان بــا
ایــن رنــگ اشــاره شــده اســت .همچنیــن رنــگ گیاهــان ســبز هــم چنــد بــار در قــرآن
آمــده اســت.
در رسودههــای مولــوی ،رنــگ ســبز بــرای بیــان پدیدههــای طبیعــت پیرامــون بــه
کار رفتهاســت .در ایــن کارکــرد ،رنــگ ســبز ،انتقــال دهنــدهی شــادی ،انبســاط خاطــر
و بهجــت اســت .منــاد رویــش ،حیــات و زندگــی اســت:
س ـهبزهن ،سۆس ـهنهن ،ن ـهورۆز گواڵن ـهن کهمــهرهن ،هــهردهن ،ملــهن ،کهاڵنــهن
(مهولهوی)493:1380 ،
ترجمــه :کوههــای رس بــه فلــک کشــیده ،کوهســتان ســنگی ،دامنــه و گردن ـهی کــوه
همــه و همــه در فروردیــن و اردیبهشــت مــاه مملــو از سوســن و گل گشــته و همــه جا
رنــگ ســبز بــه خــود گرفتــه اســت.
رنــگ ســبز در شــعر مولــوی کُــرد در بیشــرین مــوارد همــراه بــا توصیــف طبیعت
و نشــانهای از تبلــور بهــاران اســت و ایــن کاربــرد ،نشــان از بــاور کُردهــا اســت چــرا
کــه در فرهنــگ آریایــی ،رنــگ ســبز ،رنــگ شــگون و خوشــبختی اســت ،رسســبز
بــودن کنایــه از زندگــی و شــادابی اســت همچنیــن رنــگ ســبز ،نشــانهی طــراوت،
تحـ ّرک و انــرژی ،آرامــش و روشــنی ،رضایــت ،امیــدواری بهــار ،دانش ،خوشــحالی
و ل ـذّت اســت (واردی و مختارنامــه .)177 :1386 ،بــه عنــوان مثــال ،نــگاه شــود بــه
شــعر زیــر کــه در آن رنــگ ســبز نشــان از وجــود بهــار و طبیعــت اســت:
وههــارهن ،سـهوزهن ،ئــاوهن ،سـهرکاوهن هــاژهی وهفــراوهن ،شــاخهی شــهتاوهن
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ســاقییەن ،بــادەن ،نەســیمەەن ،بــادەن بوڵبــوڵ جــه دەورەی گــواڵن ئــازادەن
بەزمــەن ،شــادییەن ،عەیشــەن ،نیشــاتەن کەیفەن ،شۆخییەن ،شەوقەن ،حەیاتەن
(مهولهوی)492:1380 ،
ترجمــه :بهــار اســت ،همــه جــا را رنــگ ســبز در برگرفتــه اســت ،آبهــا در کوهســاران
جریــان پیــدا کــرده اســت .برفهــا آب شــده و صــدای آبشــار آن بــه گــوش میرســد
و ایــن صــدا در کوهســتان میپیچــد .فصــل ســاقی و بــاده اســت ،فصــل نســیم
صبحگاهــی اســت ،فصــل آزادی بلبــل پیرامــون گلهــا اســت .فصــل بــزم و شــادی و
رسور اســت .فصــل عیــش و نــوش و رسخوشــی و خوشــحالی اســت .فصــل شــور
و شــوق و ذوق زندگــی اســت.
چنــان کــه مشــاهده شــد؛ شــعر مولــوی کُــرد رسشــار از طبیعــت اســت ،او
طبیعــت را در برابــر زندگــی شــهری برگزیدهاســت؛ شــهر آهــن و پــوالد ،منیتوانــد
شــاعر را از طبیعــت مأنــوس خــود جــدا ســازد ،از اینروســت کــه هــر گاه مجالــی
پیــدا کنــد در اشــعار از زبــان طبیعــت ســخن میگویــد .طبیعــت بکــر و زیبــای
کُردســتان ،کوههــای رس بــه فلــک کشــیده ،چشــمههای جوشــان در فصــل بهــار،
رسســبزی آبــادی ،روشــنایی بــاران و آرامــش لــب جــوی ،در شــعر مؤلّفههایــی
هســتند کــه میتواننــد ،شــاهدی بــر ایــن م ّدعــا باشــند:
اللــه گـهردهن کـهچ تــۆی دیــده ڕهشــتهن گۆیــا عهکــس یــار و ه ڕووشــدا وهشــتهن
چهمهن هـام لیباس سـهوز ڕهنگ پۆشـان وهفـراو چون ئهرسین دیدهی من جۆشـان
جەمــاد و نەبــات گــرد شادیشــانهن جهمــاڵ رۆژ عیــد ئازادیشــانەن
تهمــام ڕووی دنیــا جــه شــادی کهیلــهن دڵ نهبــۆ پهشــێو فیــراق لهیلــهن
(هامن)348 :
ترجمــه :اللــه ،چشــانش را ســیه منــوده و گــردن کــج کــرده اســت ،تــو گویــی
عکــس یــار بــر وی باریــده اســت! چمــن لبــاس ســبزرنگ پوشــیده اســت و آب
شــدن برفهــا ،چشــمهها و جویبــاران را بــه جــوش و خــروش آورده اســت .گیاهــان
و درختــان و جانــوران ،همگــی در شــادی و رسور هســتند و روز عیــد و آزادیشــان
اســت .آری متــام دنیــا ،ماالمــال و رسشــار از شــادی و رسور هســتند و تنهــا مــن
هســتم کــه آشــفته حــال دوری لیــای خــود میباشــم.
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نتیجه
آنچــه مســلم اســت در شــعر معــارص وکالســیک کُــردی ،رنگهــا بــه قلمــرو
تصویرســازی راه یافتهانــد و از ســوی دیگــر ،شــاعران بیشــر بــه کارکــرد القایــی،
جــه نشــان دادهانــد .از ایــنرو ،عنــر رنــگ،
تأثیــر عاطفــی و روانــی رنگهــا تو ّ
جلوهایــی بــارز و تعیینکننــده در رسودههــای مولــوی کُــرد بــه عنــوان یکــی از
شــاعران حــوزهی ادب کالســیک کُــردی دارد و از آنجــا کــه زمینههــای منادیــن رنــگ
بــه عواملــی چــون محیــط جغرافیایــی ،اجتامعــی ،بنمایههــای دینــی ،فرهنگــی
و خصایــص روحــی و روانــی انســان بســتگی دارد؛ مولــوی کُــرد نیــز بــرای رشح
و بســط معانــی ذهنــی و مقاصــد نهایــی خویــش بســته بــه چگونگــی تأثیــر آنــان از
زمینههــای مذکــور دســت بــه منادپــردازی رنگیــن زدهاســت.
براســاس بررس ـیهایی کــه در دیــوان شــعر مولــوی کُــرد انجــام گرفــت ،چهــار
رنــگ ســیاه ،ســبز ،زرد و رسخ بازتــاب یافتهاســت و بــه جــز ایــن چهــار رنــگ
بــه رنــگ دیگــری اشــاره نشــدهبــود .در بررســی  Ïدر همیــن راســتا رنــگ ســیاه در
رسودههــای وی بیشــرین منــود (24مرتبــه) را دارد کــه دلیــل آن میتوانــد؛ ات ّفاقــات
ناگــواری باشــد کــه در زندگــی شــخصی شــاعر پیــش آمدهاســت ،افــزون برایــن،
آبشــخور فکــری مولــوی کُــرد در گرایــش بــه عرفــان و تصـ ّوف ،دلیــل دیگــری بــرای
اســتفادهی منادیــن از رنــگ ســیاه اســت ،وی در ایــن کارکــرد ،خــود را بنــدهای
گناهــکار مع ّرفــی میکنــد ،روســیاهی خــود را ناشــی از همیــن امــر دانســته اســت.
جهــی
رنــگ زرد (11مرتبــه) هــم در دیــوان شــعری مولــوی از بســامد قابــل تو ّ
برخــوردار اســت ،بیشــرین کاربــرد رنــگ زرد «زرد رویــی» اســت کــه در معانــی
مختلــف بیــاری ،رشمندگــی بــه کار رفتــه اســت .البتــه قابــل ذکــر اســت؛ هــم رنــگ
ســیاه و هــم رنــگ زرد در توصیــف زیباییهــای معشــوق در رسودههــای مولــوی
کاربــرد داشتهاســت.
رنــگ ســفید ( 8مرتبــه) در شــعر مولــوی ،منــادی از مــرگ و نیســتی اســت ،ایــن
رنــگ ،پیــامآور پیــری و روزهــای پایــان زندگــی اســت .افــزون بــر ایــن ،رنگ ســبز (6
مرتبــه) نیــز در رسودههــای وی بــه کار رفتهاســت کــه اغلــب کارکــرد آن در زمین ـهی
محتوایی-موضوعــی طبیعــت روی میدهــد؛ بدیــن معنــا کــه وی از ایــن رنــگ بــرای
توصیــف بهــار و طــراوت آن بهــره بردهاســت .منــودار زیــر بســامد کاربــرد رنگهــا
را در رسودهای مولــوی کُــرد نشــان دادهاســت:
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