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چکیده
رنـگ  هنری-ادبـی،  آفرینـش  ابزارهـای  مؤثرتریـن  از  یکـی 
بلکـه  طبیعـی،  پدیـده ای  فقـط  نـه  رنـگ،  کـه  چـرا  اسـت؛ 
و  می شـود  حمسـوب  زیباشـناختی  و  روانشـناختی  واقعیتـی 
بـا تصویرسـازی های ادبـی، نقـش مهّمـی در القـای مفاهیـم 
خمتلـف بـه خماطبـان دارد؛ از ایـن رو تفسـری و حتلیـل کارکـرد 
رنـگ  در آثـار شـعری شـعرا، می توانـد خماطـب را بـا جهـان 
فکـری آهنـا آشـنا کند و بسـیاری از حـاالت روحـی و زوایای 
پنهـان شـخصیتِی خالـق اثـر هنـری را بیـان نامیـد. بنابرایـن، 
بـا روش توصیفی-حتلیلـی،  تـا  بـرآن اسـت  نوشـتار حـارض 
رویکـرد مولـوی ُکـرد را نسـبت بـه رنگ هـا نشـان دهـد و بـا 
ارائـه ی حتلیلـی در ایـن زمینه، تصویر و توصیفـی از روحیات 
و ابعـاد شـخصّیتی شـاعر را ارائـه دهـد. بررسـی ها بیانگـر آن 
اسـت کـه رنگ هـا و تنـّوع آهنا در شـعر مولـوی ُکرد از بسـامد 
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 مهچنـنی اعتقادات و 
باورهـای دینـی وی، حضور برجسـته ای دارد. افـزون براین، 
بسـامد بـاالی رنگ سـیاه و تریه در رسوده های شـاعر، نشـان 
از غلبـه ی روحیـه ی یـأس و دملردگـی در مقطعـی از زندگـی 
مـرگ  بیـامری،  قبیـل  از  ناگـواری  اتفاقـات  کـه  دارد  شـاعر 
فرزنـد و مهـر می توانـد در ایـن رویکـرد دخیـل بـوده  باشـد. 
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1. مقّدمه

ــته  و  ــوف داش ــود معط ــه خ ــرش را ب ــن ب ــواره ذه ــا هم ــته، رنگ ه از روزگاران گذش

زندگــی او را تحت تأثیــر قــرار داده انــد. در علــم روانشناســی نویــن، رنگ هــا یکــی از 

معیارهــای ســنجش شــخصیّت و خلقیــات درونــی افــراد اســت چــرا کــه کاربــرد هــر 

یــک از آنهــا تأثیــرات جســمی و روحــی خاصــی را در یــک فــرد باقــی می گذارنــد. از 

ایــن رو، رنــگ نــه تنهــا پدیــده ای طبیعــی بلکــه واقعیتــی زبان شــناختی، روانشــناختی 

و زیباشــناختی اســت کــه بررســی اهمیّــت و کیفیّــت بکارگیــری آن در شــناخت زبــان 

و ادبیــات حائــز اهمیـّـت اســت. بنابرایــن، بررســی و تحلیــل روانشــناختی جایــگاه و 

معنــای رنــگ در هــر شــعر می توانــد حقایــق فراوانــی را از زبــان، ادبیــات، جامعــه 

و شــخصیت شــاعر آشــکار کنــد.

ــور  ــا حض ــرد، رنگ ه ــاعران کُ ــعار ش ــردی و اش ــات کُ ــان و ادبی ــوزه ی زب در ح

مؤثّــر و متنّوعــی دارنــد، بررســی ها نشــان می دهــد کــه در شــعر کالســیک و 

ــتفاده ی  ــورد اس ــیعی م ــطح وس ــی در س ــی و کّم ــر کیف ــگ از نظ ــردی، رن معارصکُ

شــاعران قــرار گرفته اســت. عوامــل متعــّددی در ایــن امــر دخیــل بودنــد، نخســت؛ 

ــت و دوم؛  ــبز اس ــگ س ــژه رن ــه وی ــگ ب ــرد رن ــی در کارب ــای مذهب ــش گرایش ه نق

ــاعران و  ــات روی آوردن ش ــین موجب ــق کُردنش ــی مناط ــی و اجتامع ــط سیاس رشای

ــوان منــاد و ســمبل شــد. ــه عن ــگ ب ــه رن ــرد ب ــان کُ ادیب

بــه هــر حــال؛ ادبیــات رنــگ بــه عنــوان یکــی از عنــارصی که نقــش عمــده ای در 

خلــق تصاویــر شــاعرانه و خالقیــت هــری دارد، می توانــد مخاطــب را در شــناخت 

بهــرت شــاعر و اثــر ادبــی او یــاری کنــد چــرا کــه عنــر رنــگ و مفاهیــم مربــوط بــه 

ــدود  ــا ح ــد دارد و ت ــر پیون ــق آن اث ــاس و ادراک خال ــا احس ــی ب ــر ادب ــک اث آن در ی

فراوانــی بیانگــر حــاالت عاطفــی و خواســته های درونــی شــاعر اســت.

1-1.بیان مسأله

ــه  ــگ ب ــه از رن ــت ک ــردی اس ــیک  ادب کُ ــاعران کالس ــی از ش ــرد، یک ــوی کُ مول

ــتفاده ی  ــعری، اس ــع ش ــای بدی ــق تصویره ــن در خل ــارص بنیادی ــی از عن ــوان یک عن

ــوی  ــای مول ــا در رسوده ه ــامد رنگ ه ــزان بس ــر در می ــت نظ ــت دقّ ــی کرده اس فراوان

ــرد مکتوانــد مخاطــب را بــه بســیاری از ویژگی هــای اخالقــی و رفتــاری شــاعر و  کُ

همچنیــن الیه هــای زیریــن جهــان بینــی او راهنامیــی کنــد. بــه عنــوان مثــال؛ رنــگ 
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ــدا  ــن پی ــی منادی ــرد، مفاهیم ــوی کُ ــعار مول ــان اش ــفید و... در جری ــیاه، زرد، س س

کردنــد و گویــا شــاعر بــا تکــرار پیوســته ی آنهــا در صــدِد القــای پیامــی خــاص بــه 

مخاطــب اســت؛ پیامــی کــه خواننــده را بــه ورای معانــی ایــن الفــاظ و مفاهیمشــان 

می بــرد؛ مثــالً از تکــرار مــدام واژه ی »ســیاه« مــا بــه یــاد غم هــا و موقعیت هــای تیــره 

و تــار زندگــی شــاعر می افتیــم. از ایــن رو، پژوهــش حــارض بــرآن اســت تــا رنــگ را 

ــرد مــورد تحلیــل و بررســی قــرار  از دیــدگاه روانشــناختی در رسوده هــای مولــوی کُ

ــه  ــه حــاالت و اندیشــه های درونــی شــاعر ارائ ــا شــناخت بیشــرتی نســبت ب دهــد ت

دهــد. قابــل ذکــر اســت کــه پژوهــش حــارض بــا تکیــه بــر متامــی اشــعار »دیوانــی 

ــت. ــام شده اس ــدرّس« انج ــم م ــه ال عبدالکری ــح »م ــه وی« تصحی مه ول

1-2.پرسش های پژوهش

پرسش های اساسی این نوشتار عبارتند از:

ــک از  ــت و کدام ی ــدام اس ــرد ک ــوی کُ ــای مول ــه در رسوده ه ــه کار رفت ــای ب - رنگ ه

آنهــا از بســامد باالیــی برخــوردار اســت؟

- رنگ هــای بــه کار رفتــه در اشــعار مولــوی کُــرد بیان کننــده ی کــدام حــاالت روحــی 

ــت؟ و روانی اس

1-3.پیشینه ی پژوهش

ــرد  ــوی کُ ــون مول ــی پیرام ــات مختلف ــا موضوع ــّددی ب ــای متع ــد پژوهش ه ــر چن ه

تحــت  کداخدارســتم)1395(  از جملــه:  انجــام شده اســت؛  و رسوده هــای وی 

الســادات  شــمس  و  علــی  فتح الهــی،  شــیعر«.  هونــه ری  و  عنوان»مه ولــه وی 

ــور،  ــرد«، عثامن پ ــوی کُ ــعار مول ــه در اش ــم صوفیان ــینی)1396(. »واکاوی مفاهی حس

کلثــوم)1385( »بررســی زیبایی شناســی در دیــوان مولــوی کُــرد« و ...  اّمــا بــر 

اســاس جســتجوهای بــه عمــل آمــده در ســایت های علمــی، تاکنــون هیــچ پژوهشــی 

ــی  ــرد بررس ــوی کُ ــعار مول ــگ را در اش ــی رن ــا بالغ ــی و ی ــا عاطف ــن ی ــش منادی نق

ــه  ــر ب ــری دیگ ــت از منظ ــالش کرده اس ــارض ت ــش ح ــن رو، پژوه ــت. از ای نکرده اس

ــی و  ــگ بررس ــی رن ــگاه روانشناس ــعر وی را از ن ــرد و ش ــرد بنگ ــوی کُ ــعار مول اش

ــد. ــل کن تحلی

2.رنگ و تأثیرات روانشناختی آن

در ارتبــاط بــا روانشناســی رنــگ بــه عنــوان شــاخه ای از علــم روانشناســی، تاکنــون 

تعریــف جامــع و مانعــی از ســوی پژوهشــگران و صاحب نظــران علــم روان شناســی 
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ــا  ــناختی رنگ ه ــر روانش ــاز تأثی ــت از دیرب ــلم اس ــه مس ــا آنچ ــت، اّم ــه نشده اس ارائ

در اشــخاص مختلــف، مــورد توّجــه دانشــمندان بوده اســت. در روان شناســی 

نویــن نیــز توّجه هــا بــه ایــن مقولــه چنــد برابــر شــد و هــر یــک از رنگ هــا یکــی از 

ــر خاصــی  ــک، تأثی ــرا هــر ی ــد، زی ــه شــامر می آین معیارهــای ســنجش شــخصیت ب

ــمی  ــی و جس ــت روح ــانگر وضعی ــد و نش ــی می گذارن ــراد باق ــم اف در روح و جس

وی هســتند؛ بدیــن معنــا کــه رنگ هــا بــر نیازهــای روحی-روانــی، رشایــط یادگیــری، 

کنــرتل رفتارهــای خشــمگینانه، احساســات، درمــان افرسدگــی و اختــالالت یادگیــری 

ــش  ــض، تپ ــرتل نب ــا در کن ــن رنگ ه ــر ای ــزون ب ــد. اف ــر دارن ــرژی اث ــطح ان و س

ــان  ــن در درم ــتند و همچنی ــد هس ــواب مفی ــی خ ــتها و حتّ ــون، اش ــار خ ــب، فش قل

ــی تومورهــای  بیامری هایــی مثــل میگــرن، رسطــان، اعتیــاد و امــراض پوســتی و حتّ

مغــزی اثــر دارنــد. »یوهانــس ایــنت« یکــی از آمــوزگاران بــزرگ هــر رنــگ در عــر 

جدیــد بــه شــامر می رفــت. وی ســال های زیــادی از عمــرش را وقــف تعلیــم رمــوز 

ــی  ــه بررس ــه ی او ب ــرد. عالق ــگ ک ــی رن ــی و زیبایی شناس ــری، روان ــای ب جنبه ه

بازتــاب رنگ هــا در آثــار هــری و ادبــی او را واداشــت تــا بــه آثــار برجســته اســتادانی 

ــه  ــنت ب ــد. ای ــگاه کن ــگرانه ن ــد پژوهش ــا دی ــگ« ب ــوپهناور« و »رون ــه«، »ش چون»گوت

ارتبــاط بیــن موســیقی و رنــگ پــی بــرد، و نخســتین فــردی بــود کــه بــه مفهــوم مجــرّد 

رنــگ در نقاشــی های هندســی توّجــه کــرد. در کتــاب خــود بــه نــام »هــر رنــگ« در 

ــد  ــم مى کن ــه همــه تقدی ــاره نوشــته اســت: »رنــگ همــه ی مواهــب خــود را ب ــن ب ای

ــازد و  ــوف مى س ــى مکش ــیفتگان واقع ــراى ش ــط ب ــود را فق ــر خ ــوز نهان ت وىل رم

تنهــا کســاىن کــه عاشــق رنــگ هســتند مى تواننــد زیبایــى و کیفیــت ذاىت آن را درک 

مناینــد. وی همچنیــن در ادمــه از تأثیــر رنــگ بــر حــس وزن )ســبکی و ســنگینی(، 

ــی(  ــی و کوچک ــاد )بزرگ ــی( و ابع ــه )دوری و نزدیک ــی و رسدی( ، فاصل ــا )گرم دم

ــنت، 1367: 1372(. ــت« )ای ــی داده اس آگاه

»ماکــس لــورش« یکــی دیگــر از دانشــمندانی اســت کــه حــدود بیســت ســال و 

انــدی در ایــن مــورد تحقیــق کرده اســت؛ وی بــر ایــن بــاور  اســت؛ رنگ هــا بــا متــام 

ــد  ــه بای ــی دارد ک ــه ی تنگاتنگ ــان رابط ــان ها چن ــا انس ــی م ــات زندگ ــل و جزئی عوام

ــات و پدیده هــای جهــان  ــا ســایر جزئی گفــت  وجــود فیزیکــی و روحــی انســان را ب

ــا حــّدی اســت کــه بــرش   ــر، ت ــاط و تأثی ــن ارتب ــرار می دهــد. ای ــاط ق هســتی در ارتب

ــورش، 1388: 25(.  ــد )ل ــتفاده می کن ــا اس ــی از رنگ ه ــات درون ــان احساس ــرای بی ب
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ــا  ــه و ی ــه رنگــی خــاص ، جاذب ــردی ، نســبت ب ــه هــر ف ــوان گفــت ک ــن، می ت بنابرای

ــن  ــد. از ای ــم باش ــیار ک ــخص بس ــه ی ش ــا جاذب ــه ی ــر دافع ــی اگ ــه ای دارد ، حتّ دافع

ــک  ــی ی ــخصیت روان ــه ش ــبت ب ــوان نس ــه، می ت ــه و دافع ــن جاذب ــاس همی رو براس

شــخص تــا حــدود بســیار زیــادی آگاهــی پیــدا کــرد.

3.کارکرد رنگ در اشعار مولوی کُرد

بدیهــی اســت کــه هــر واژه، بیانگــر اندیشــه ی آفریننــده ی آن و همچنیــن، 

ــر  ــعر و ه ــت. ش ــی اس ــان بیرون ــری و جه ــتگاه فک ــاختار دس ــان دهنده ی س نش

ــل اینکــه برخاســته از عمــق احساســات و عواطــف  ــه دلی ــر هــری دیگــر، ب اث

ــی  ــات روان ــخصیّت و روحی ــای ش ــه ی متام من ــت و آیین ــد اس ــاعر و هرمن ش

ــت؛  ــر اس ــش متأث ــی خوی ــط طبیع ــانی از محی ــر انس ــه ه ــا ک ــت و از آنج اوس

بســته بــه روحیــه یــا مســلک و اندیشــه ی خویــش بــه رنگــی خــاص عالقــه دارد 

و بــدان عشــق مــی ورزد یــا از رنگــی دیگــر متنّفــر اســت، بازتــاب ایــن عالقــه و 

تنّفــر، همــواره در متــام عرصــه ی اعــامل، گفتــار و نوشــتار او جلــوه می منایــد. 

ــد خالقیــت و شــکل دهی شــخصیت  ــوان گفــت؛ رنگ هــا در رون ــن می ت بنابرای

ــد. افــراد، تأثیــری عمیــق دارن

مولــوی کُــرد بــا اســتفاده از عنــارصی چــون طبیعــت و محیــط پیرامــون، بــه 

بیــان تصــّورات ذهنــی و روحیــات شــخصی خــود پرداخته اســت. بــا نگاهــی بــه 

رسوده هــای وی و توصیفــات رنگیــن او از پدیده هــا و عنــارص جهــان، عالقــه ی 

ــای آن  ــگ و کارکرده ــی رن ــه بررس ــه ب ــود. در ادام ــان می ش ــا منای ــه رنگ ه او ب

ــرد پرداختــه می شــود. در اشــعار مولــوی کُ

3-1.رنگ سیاه

یکــی از رنگ هایــی کــه در اشــعار مولــوی کُــرد از بســامد باالیــی برخــوردار اســت، 

ــت و  ــانی روزگار، فالک ــی، پریش ــا تیرگ ــام ب ــرف ع ــیاه در ع ــت. س ــیاه اس ــگ س رن

بدبختــی قریــن اســت. روان شناســان، رنــگ ســیاه را بی رنگــی مطلــق می داننــد کــه 

متــام رغبت هــا را از بیــن می برد؛»منایانگــر مــرز مطلقــی اســت کــه در فراســوی آن، 

زندگــی متوقّــف می گــردد و لــذا بیانگــر فکــر پوچــی و نابــودی اســت. ســیاه، نفــی 

کننــده ی خــود، نشــانگر تــرک عالقــه، تســلیم یــا انــراف نهایــی بوده اســت«)لورش، 

ــده  ــان داده ش ــیاه نش ــگ س ــا رن ــان ب ــره ی دوزخی ــم چه ــرآن کری 1388: 97(. در ق

ــَودٌَّة« )زمــر:  ــْم ُمْس ــدارد: »ُوُجوُهُه ــه ن ــان توّج ــه آن ــه ای کــه کســی ب ــه گون اســت؛ ب
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ــان در  60(. قیامــت عرصــه ی بــروز ارسار نهــان و تجّســم اعــامل و افــکار اســت آن

ایــن دنیــا قلب هــای ســیاه و تاریــک داشــتند و اعاملشــان ماننــد افکارشــان تاریــک 

ــه بیــرون منتقــل می شــود و چهره هایشــان ســیاه  ــود، در قیامــت ایــن حــال درون ب ب

خواهــد بــود.

ــاره ای از  ــرد، معانــی مختلفــی دارد. در پ رنــگ ســیاه در رسوده هــای مولــوی کُ

مــوارد، نشــان عــزا و ماتــم اســت. در ایــن کارکــرد، زندگــی در فراســوی زمــان متوقّف 

ــاهده  ــت، مش ــه روی داده اس ــی ک ــت مصیبت ــاعر باب ــدوه ش ــزن و ان ــت و ح شده اس

می شــود:

ڕۆڵــەڕۆ بێ تــۆ،  ســیاپۆش  خاتوونــان بێ هــۆش بێ تــۆ، ڕۆڵــەڕۆتەڵمیــت 

)مه وله وی، 121:1380(

ترجمــه: خانه هایــامن بــه خاطــر دوری تــو ســیاهپوش شــده اند و زنــان نیــز از فــراق 

و هجــران تــو رسگشــته و حیــران هســتند. 

ــبت  ــوی نس ــای مول ــگ در رسوده ه ــن رن ــاالی ای ــامد ب ــت، بس ــر اس ــل ذک قاب

ــی  ــه در زندگ ــد ک ــواری باش ــات ناگ ــر اتفاق ــه خاط ــد ب ــا می توان ــایر رنگ ه ــه س ب

شــخصی مولــوی روی داده اســت. منونه هــای آن، ســوخنت کتابخانــه مولــوی کــه در 

آن کتابهــای بســیار و نوشــته ها و حتّــی دیــوان شــعر او می ســوزد. دوم وفــات عنــرب 

خاتــون همــرس مولــوی اســت کــه آنگونــه کــه پیداســت احــرتام و عشــق زیــادی بــه 

ــه مــّدت هفــت ســال اســت کــه از  او داشــته اســت. ســوم از دســت دادن بینایــی ب

ــود: ــات او می ش ــث وف ــز باع ــأله نی ــن مس ــا همی قض

ســه رد هه ناســان  ڕه شــه بای  ــه ردکــزه ی  ــه ک ــه ته خت ــش ته خت ــیاماڵ عه ی س

)هامن: 440(

ــیرازه ی  ــی آرام ش ــا صدای ــخت، ب ــادی س ــون تندب ــای رسدم همچ ــه: نفس ه ترجم

ــیخت. ــم گس ــی ام را از ه ــادر زندگ ــیاه چ س

گویــا بــه خاطــر هــامن اتّفاقــات ناگــوار زندگــی شــاعر اســت کــه رنــگ ســیاه 

در پــاره ای مــوارد، نشــان شــقاوت و بدبختــی بــه خــود می گیــرد و شــاعر در لفافــه ی 

ایــن رنــگ، پیوســته از زندگــی پــر مشــّقت خویــش، شــکوه و گالیــه دارد. افــزون بــر 

ایــن، همنشــینی رنــگ ســیاه بــا واژگانــی همچــون »رسد« و »تندبــاد« معنــای منادیــن 

ــدارد. در  ــود ن ــاد وج ــه ب ــبت ب ــی نس ــرش مثبت ــه نگ ــرا ک ــد چ ــّدت می بخش آن را ش

ــار، 1375:  ــت )به ــاد شده اس ــوان ی ــر دی ــوان یاریگ ــه عن ــاد ب ــاطیری از  ب ــون اس مت
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35(. »بــاد در شــعر معــارص بــه دلیــل منــش اجتامعــی، کنش هــای سیاســی و نگــرش 

خــاص شــاعران ایــن دوره، کارکــردی جدیــد می یابــد. بــاد در شــعر معــارص، ســمبل 

ــان و  ویرانگــری، خرابــی، هــرج و مــرج و در نهایــت دگرگونــی اســت« )پورنامداری

خــرسوی شــکیب،1387: 152-153(.

ڕووی فکــر بەخــت ســیای وێــم مەکەەردپـەی چێش هەر پەسـتی پەرێ مـن ئاوەرد

)مەولەوی، 276:1380(

ــه  ــردم ک ــر می ک ــود فک ــیاه خ ــع س ــد و طال ــت ب ــه بخ ــا ب ــه: روزی از روزه ترجم

ــت.    ــی آورده اس ــن ناکام ــرای م ــه ب ــع همیش ــن طال ــرا ای ــتی چ براس

نکتــه ی قابــل ذکــر در مــورد کارکــرد ایــن رنــگ در رسوده هــای موالنــا، کاربــرد 

عرفانــی آن اســت، در عرفــان اســالم، اگــر مریــد، نفــس را مقهــور کــرده و بــه تیــغ 

مجاهــده کشــته، در ماتــم نفــس نشســته، جامــه ی ســیاه و کبــود پوشــد)کربی، 1363: 

ــیاه و  ــگ س ــا رن ــه ب ــی ک ــت و اول کس ــت اس ــاب مصیب ــگ اصح ــن رن ــه ای 29(. ک

جامــه ی موییــن متثـّـل کــرد، جربئیــل بــود. چــون آدم بــه او نظــر کــرد پرســید کــه تــو 

کیســتی و ایــن چــه حــزن اســت کــه از تــو ظاهــر شده اســت؟ او گفــت: حــزن مــن 

ــن رو،  ــن اســت )باخــزری، 1358: 30(. از ای ــت نفــس م ــرای مذلّ ــر گناهــم و از ب ب

ــرد، ایــن رویکــرد در اشــعار وی بــه چشــم  بــا توّجــه بــه مــرشب عرفانــی مولــوی کُ

می آیــد؛ بدیــن معنــا کــه شــاعر پیوســته بــه درگاه خداونــد، خــود را بنــده ای روســیاه 

ــو اســت: و خطــاکار نشــان می دهــد و از درگاه او، خواهــان بخشــش و عف

بــاره گاوهغه ریــو، مــوو ســفید و ڕووی ســیاوه وه  نیــام  ســه ر  ئامــام 

)مه وله وی، 310:1380(

ترجمــه: همچــون مــوی ســفیدی کــه بــر روی ســیاه غریــب و تنهاســت، آمــدم و رس 

بــر بارگاهــت نهــادم.

ــه درگاه  ــن مفهــوم کــه مولــوی خــود را ب ــا ای ــر ب ــال زی ــه مث ــگاه شــود ب ــن ن همچنی

ــد: ــیاه می دان ــکار و روس ــد گناه خداون

ســیاته ره ن وێــم  ڕووی  جــه  ئــه ر ســه د تاوانــم جــه حــه د ئــه وده رده نده فتــه رم 

)هامن: 249(

ترجمــه: بــا وجــود اینکــه گناهانــم از حــد گذشــته اســت، دفــرت اعــاممل نیــز از روی 

خــودم ســیاهرت اســت.

در مثــال زیــر، شــاعر خــود را غــرق در معصیــت معرّفــی می کنــد. دور بــودن او 
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از طاعــات پــروردگار، موجــب روســیاهی و رشمندگــی او در پیشــگاه معشــوق ازلــی 

شده اســت: 

ــم ڕوو سـیای مه جلیس جه رگه ی عوششاقم ــه ت تاق ــه تاع ــیه ت، ج ــت مه عس جف

)هامن: 235(

ــن  ــع و انجم ــیاه جم ــه دورم. روس ــتی ب ــن و از خداپرس ــان، قری ــا گناه ــه: ب ترجم

ــقانم. عاش

ــرار  ــش ق ــش خوی ــو و بخش ــورد عف ــه او را م ــد ک ــروردگار می خواه ــن از پ  بنابرای

دهــد:

مــناغــامض کــه ی جــه گــرد نابه کاریــی مــن به دکــرداری  و  ڕوو ســیایی  جــه 

)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 مثــالً در رنــگ 

ــی رود  ــامر م ــه ش ــراد ب ــی اف ــای زیبای ــه از جلوه ه ــانها ک ــوی انس ــگ م ــم و رن چش

کــه مولــوی کُــرد بارهــا در توصیــف زلــف و چشــامن معشــوق کــه عمدتــاً معشــوق 

حقیقــی بــوده ، بــدان اشــاره کرده اســت. بــه عنــوان مثــال، شــاعردر شــعر زیــر، بــه 

ــت: ــوگند خورده اس ــوق س ــیاه معش ــف س زل

ــاره نچه م په ی فه رش پات موژه ش چون خاره ن ــارش ناچ ــه رو چ ــش ک ــه اڵم چێ ب

سـه وگه ندش وه زوڵف سـیای تۆ وه رده نچه نــی تــاوۆ تــه رک پــا بۆســت کــه رده ن

)هامن: 206(

ــت شــوند  ــرش پای ــد کــه ف ــی آن را ندارن ــد چشــامنم لیاقــت و توانای ترجمــه: هرچن

ــتند  ــه آن هس ــار ب ــی ناچ ــانند ول ــیب می رس ــت آس ــه پاهای ــار ب ــم چــون خ و مژه های

ــد. ــن کار را انجــام دهن ــد کــه ای ــو ســوگند خورده ان ــه زلفــان ســیاه ت چــون ب

یا در منونه ی زیر، به توصیف ابروی سیاه معشوق پرداخته است:

مــوژان چڕیــده ئه بــرۆی ســیای  دیــدهدوو  قه ترانــی  به نده گیــش  ڕای  نــه 

)هامن: 388(

ــکار خــود  ــی را خدمت ــت، ســیه چشــامن قطران ــودن ابروهای ترجمــه: ســیاهی و پرب

کرده اســت.

3-2.رنگ زرد
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بعــد از رنــگ ســیاه، رنــگ زرد یکــی دیگــر از رنگ هایــی اســت کــه در شــعر مولــوی 

ــم  ــف مفاهی ــورهای مختل ــگ زرد در کش ــت. رن ــوردار اس ــی برخ ــامد باالی از بس

ــران،  ــور ای ــدودی در کش ــا ح ــرب و ت ــیحی غ ــّدن مس ــن و مت ــی دارد. در چی خاص

رنــگ زرد، رنــگ تقــّدس اســت و بــه همیــن دلیــل هنــگام کشــیدن تصاویــر بــزرگان 

ــگ  ــا در فرهن ــرد. اّم ــا را می گی ــگ دور رس آنه ــن رن ــه ای از ای ــوالً هال ــن، معم دی

ــر  ــه نظ ــی، 1378: 74(. ب ــت )توکّل ــدی و بالس ــأس، ناامی ــگ ی ــی، رن ــه ی فارس عام

ــت اصلــی مفهــوم منفــی رنــگ زرد در فرهنــگ عامــه ی ایران»بیامریــی  می رســد علّ

بــه نــام یرقــان بــود کــه بــه زردی شــهرت داشــت و موجــب مــرگ و میــر فــراوان شــد. 

رنــگ زرد در شــعر و نــرث فارســی بــرای تــرس، غــم، خــزان، بیــامری، پیــری، ناتوانــی 

و دوران طوالنــی رنــج عاشــق بــه کار رفتــه اســت«)علی اکربزاده، 1378: 70(. 

ــب نشــانه ی  ــدارد و اغل ــی ن ــرد مثبت ــگ زرد کارک ــز رن ــردی نی ــه ی کُ ــگ عام در فرهن

ــدی و دملردگــی اســت.  ــامری، ناامی بی

در شــعر مولــوی کُــرد، رنــگ زرد کنایــه از درد و غــم عاشــق اســت کــه از دوری 

و فــراق معشــوق، حــال و روز خوشــی نــدارد:

دیــاره نچه مـان هـه م قامـه ت که یفـم، خه مبـاره ن ز ه وقــم  دڵ  ڕووی  نــه  زه ردی 

)مه وله وی، 204:1380(

ترجمــه: قــد و قامــت عیــش و شــادیم از غصــه و غــم چمیــده و خمیــده شــده اســت. 

زردی رخســاره ام خــرب از خشــکیدن زوق و شــوقم می دهــد.

در نــگاه مولــوی کُــرد، غــم و انــدوه ناشــی از عشــق می توانــد علّــِت زردرویــِی 

ــل و  ــه دلی ــازی ب ــقورزی، نی ــر عش ــی ب ــقان مبن ــاِی عاش ــس اّدع ــود. پ ــخص ش ش

ــر عشــق اوســت: ــه ی وی شــاهدی ب ــرا رخســار زرد و نال ــدارد، زی برهــان ن

جــه داخ»یــاران«، »پیــران«م کــه رده ندیــده م »ڕێــژاو«ه، ڕوخســارم »زه رده«ن

)هامن: 274(

ترجمــه: از داغ و فــراق دوری یــاران، دیــده ام پــرآب و رخســاره ام زردرنــگ اســت و 

ــده ام. ــال ش ــه بی ح ــته ام ک ــدر گریس آنق

ــوان  ــه، او را نات ــر وی رفت گاه زردی رخســار عاشــق نشــان ســتمی اســت کــه ب

ــر  ــن ب ــک خونی ــت. اش ــده اس ــنت وی ش ــون گریس ــبب خ ــاخته و س ــرسده س و اف

ــان  ــه بی ــازی ب ــده ی درد دل عاشــق اســت و نی ــت کنن صفحــه ی زرِد رخســار، حکای

ــت: نیس
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زه رد ده رد ســه خت دوووریــی بــااڵی یــارمه عدوومی  خه م کێش خه م زه ده ی خه مبار

به سته ن جه م  جه الش  بێ حه د  ده رد  وسته نیه ن  ئه زرائییل  گه رده ن  جه  ته صدیع 

)هامن: 326(

ــار دچــار غــم  ــن و غمــزده از درد طاقــت فرســای دوری ی ترجمــه: معدومــی غمگی

ــم و درد  ــه غ ــدر ب ــت. آری! آنق ــده اس ــه زردی گرایی ــاره اش ب ــده و رخس ــه ش و غص

و محنــت دچــار گشــته نیــاز بــه آمــدن عزرائیــل بــرای جــان کشــیدنش نیســت و در 

واقــع جانــی برایــش منانــده اســت!

ــان کــه در  ــت دارد؛ چن ــز دالل ــا و مــرگ نی ــری و فن ــر کســالت، پی ــگ ب ــن رن ای

قــرآن کریــم هــم، در آیــات متعــّدد، مــرگ و نیســتی بــا ایــن رنــگ وصــف می شــود 

ــای  ــز بارهــا رنــگ زرد را در معن ــرد نی ــوی کُ ــد: 60، زمــر: 64 و روم: 14(. مول )حدی

ــت: ــه کار برده اس ــالت ب ــری و کس ــه پی ــن ب منادی

ــه رده ی ده رد ــه رد ه ــته ی ب ــا شکس ــۆ پ چـه م کۆر مه ینه ت، ته ن زایف، ڕه نگ زه ردت

)مه وله وی، 370:1380(

ترجمــه: تــو بخاطــر ســنگالخ های کوهســتان ســخت دردهــا پایــت شکســته اســت. 

و چشــامنت نیــز کورشــده ی دســت غــم و محنــت و تنــت رنجــور و رخســاره ات زرد 

گشــته اســت.

همچنین نگاه شود به بیت زیر با این مفهوم:

خوابــم بێ خــوردو  زاییفــم،  ســه رگه ردان وێــڵ بــێ ســه برو تابــمزه ردم، 

)هامن: 361(

ترجمــه: رخســاره زرد و رنجــور و نحیــف و بــی خــورد و خــواب هســتم. رسگشــته و 

گمگشــته بی صــرب و ناتــوان هســتم.

رنــگ زرد در پــاره ای از مــوارد در شــعر مولــوی کُــرد بــرای بیــان زیبایــی معشــوق 

بــه کار مــی رود  و ایــن زمانــی اســت کــه »زرد روشــن، شــاد و آرام باشــد چــرا کــه 

ــود، ارزش  ــدید ش ــی تش ــه کم ــض اینک ــه مح ــود. ب ــایند می ش ــهولت ناخوش ــه س ب

ــق  ــر، عاش ــت زی ــی، 1371: 284(. در بی ــد« )اپل ــت می ده ــود را از دس ــی خ زیبای

ــاروی اســت،  ــه از زیب ــه هــوای معشــوق »گــه رده ن زرد« کــه کنای ــا ب ــر آن اســت ت ب

ــود:  ــت ش ــق مس ــاده ی عش ــد و از ب ــی کن باده نوش

ــه ده رد ــڕ ج ــه ی پ ــه ی دڵ ــه ن پیاڵ پڕ کــه ی جه بــاده ی هه وای گــه رده ن زه ردوه خت

)مه وله وی، 498:1380(
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ــار گــردن  ــاب ی ــاده ن ــردردت را از ب ــه دل پ ترجمــه: زمــان آن رســیده اســت کــه پیال

ــی. ــی و رسکش ــال کن زردت ماالم

یا در بیت زیر، عاشق با دیدن تار گیسوی معشوق از خود بیخود می شود:

ئیاممه تــه ن بــێ  جه ماعــه ت  قامه تــه نده خیــل  بــێ  وه  ماتــه م  ئیاممــه ت 

مایــل کــه ر ئــه و الی ســای گــه رده ن زه ردگۆشــه ی تــای هینــدی مه ندیــل بێ گــه رد

ــه ت ــه دو قام ــه و ق ــه ژن ئ ــام ده ر وه ب )قدقامــت(قی پــه رێ  ده ر  قــام  قیامــه ت 

)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 

ــا  ــن ت ــج ک ــود آن را ک ــادت خ ــه ع ــه و ب ــر رس بن ــه ات را ب ــتامل و عامم ــود دس خ

ــت  ــد قام ــرای )ق ــند و ب ــت برس ــک گردن ــه نزدی ــتاملت ب ــک دس ــای کوچ منگوله ه

الصلــوة( کــردن قیامتــی برپاکــن.

3-3.رنگ سفید

از دیگــر رنگ هــای بــه کار گرفتــه شــده در اشــعار مولــوی کُــرد، رنــگ ســفید اســت. 

ــت و  ــامل، معنوی ــی، ک ــح، پاک ــی، صل ــی، تازگ ــوا، بی گناه ــانه ی تق ــفید، نش س

ــر  ــفید ب ــاس س ــتگان، لب ــه فرش ــتند ک ــده داش ــتان عقی ــان باس ــت. ایرانی ــادگی اس س

ــتوار، 1391:  ــت )ر.ک.اس ــان اس ــه ی ایرانی ــورد عالق ــگ م ــن رو رن ــد، از ای ــن دارن ت

ــن  ــه ای ــد ب ــا کرده ان ــی معن ــوا و بی گناه ــگ تق ــفید را رن ــگ س ــرا رن ــه چ 21(. اینک

ــا اســت و در  ــا بی رنگــی مــرادف و هم معن خاطــر اســت کــه رنــگ ســفید اغلــب ب

آن می تــوان معصومیــت و تزکیــه را یافــت. همچنیــن رنــگ ســفید چنــان کــه در فــوق 

ــگ  ــن خاطــر رن ــه همی ــا ب ــز محســوب می شــود و گوی ــح نی ــگ صل ــد رن اشــاره ش

پرچــم صلــح ســفید اســت. ناگفتــه منانــد کــه رنــگ ســفید در برخــی از کشــورها، 

ــد،  ــات داده ش ــر توضیح ــامعیل پور، 1377: 22(. بناب ــت )اس ــم اس ــزا و مات ــاد ع من

رنــگ ســفید در مفهــوم مثبــت خــود، منــاد روشــنایی، قداســت و معصومیــت اســت 

ــق  ــه تعلّ ــه ب ــا توّج ــن رو ب ــت. از ای ــرگ و وحش ــاد م ــود من ــی خ ــوم منف و در مفه

ــل دارد، خواهــان  ــگ ســفید متای ــه رن ــوان گفــت کســی کــه ب ــراد، می ت فرهنگــی اف

ــای منفــی آن، وحشــت زده اســت. صلــح، پاکــی و تقــوا اســت و در معن

در شــعر مولــوی کُــرد، بیشــرتین بســامد رنــگ ســفید در معنــی پیــری اســت کــه 
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ــگ ســفید  ــا، رن ــن رسوده ه ــان شده اســت. وی در ای ــی بی ــب تصویرهــای ادب در قال

ــوان گفــت کــه  ــن رو می ت ــد، از ای ــان زندگــی خویــش می دان ــرای پای را هشــداری ب

ایــن رنــگ در شــعر وی، منــاد مــرگ و وحشــت اســت:

پیریــن شــکۆفه ی  ســفیدی  شــکۆفه ی باخچــه ی پیــری دڵگیریــنواده ی 

ســه رمایه ی میــوه ی عیرفــان هــه ر ئێــده نشــکۆفه ی باخچــه ی پیــری ســفیده ن

)مه وله وی، 477:1380(

ــکوفه  ــت! آن ش ــری اس ــت پی ــکوفه دادن درخ ــامن ش ــو ه ــنت م ــه: سفیدگش ترجم

جوانــه زده باغچــه غمگینــی اســت. شــکوفه درخــت پیــری کــه هــامن مــوی ســفید 

باشــد، خــود رسمایــه ی عرفــان و خداشناســی نیــز می باشــد چــون رسومــوی ســپید 

ــدازد.  ــاب می ان ــت و روز حس ــر در قیام ــه تفّک ــی را ب آدم

ــرای  ــدن آن ب ــه دمی ــت ک ــبیه شده اس ــکوفه ای تش ــه ش ــری ب ــوق، پی ــعر ف در ش

ــا رؤیــت موهــای  ــدوه ب ــز و پرمــالل اســت. ایــن حــزن و ان شــاعر بســیار حزن انگی

ــود: ــدان می ش ــیند، دو چن ــاعر می نش ــورت ش ــر رس و ص ــه ب ــپیدی ک س

دیــاردانــه باخچــه ی ســونبوڵ تــار مــووی تــاردا پیریــم  شــکۆفه ی  ســپی 

)هامن: 478(

ترجمــه: در بــاغ گل موهــای ســیاهم، غنچــه ای از مــوی ســفید جوانــه زده کــه طلیعــه 

دوران پیــری ام اســت.

در بیــت زیــر، شــاعر، لحظــات پایانــی زندگــی را توصیــف می کنــد و حــرست 

ــال و آرزوهــای خــود  ــی نکــردن بخــش عمــده ای از آم و پشــیامنی خــود را از عمل

ــد: ــان می منای بی

بــارەگاوه وه  نیــام  ســەر  ســیاوهئامــام  ڕووی  وە  مووســفید  غەریــو، 

)هامن: 310(

ترجمــه: همچــون مــوی ســفیدی کــه بــر روی ســیاه غریــب و تنهاســت، آمــده ام و 

ــر آســتانت نهــاده ام. رس ب

3-4.رنگ سبز

ــت،  ــاره شده اس ــدان اش ــوی ب ــعری مول ــوان ش ــه در دی ــی ک ــر از رنگ های ــی دیگ یک

رنــگ ســبز اســت. رنــگ ســبز، رنگــی اســت کــه بازتــاب آن در طبیعت بســیار فــراوان 

اســت. در مــورد ایــن رنــگ، مفاهیــم مختلفــی ارائــه شده اســت. »نشــانه ی بــاروری، 
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تازگــی، ایمنــی و کامیابــی اســت. همچنیــن رنــگ ســبز را منــاد جوانــی، نوگرایــی، 

پشــتکار، غــرور، امیــد و قــدرت دانســته اند« )اســتوار، 1391: 19(.

ــده  ــامن، عقی ــن رنگ هــا »منــاد ای ــام آرام تری ــگ ســبز را در مق ــن رن ــزون برای اف

ــه  ــم زاده، 1384: 218(. ب ــت و قاس ــد« )نیکوبخ ــان کرده ان ــرش بی ــتاخیز و مح ــه رس ب

ــد،  ــرش نامیده ان ــتاخیز و مح ــاد رس ــبز را من ــگ س ــه رن ــل اینک ــد، دلی ــر می رس نظ

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 

ــداری و  ــذا ســبز، منایانگــر عــزم راســخ، پای کار، پشــت کار و اســتقامت اســت و ل

ــورش، 1388: 83(.  ــد« )ل ــرات می باش ــر تغیی ــت در براب ــه، مقاوم ــر از هم مهم ت

رنــگ ســبز، زیباتریــن رنگــی اســت کــه ده بــار در قــرآن مطــرح شــده و در چنــد 

ــا  ــان ب ــگ آن ــبز رن ــای س ــمی و حریره ــای ابریش ــتیان و لباس ه ــاط بهش ــه بس ــه ب آی

ایــن رنــگ اشــاره شــده اســت. همچنیــن رنــگ گیاهــان ســبز هــم چنــد بــار در قــرآن 

آمــده اســت. 

در رسوده هــای مولــوی، رنــگ ســبز بــرای بیــان پدیده هــای طبیعــت پیرامــون بــه 

کار رفته اســت. در ایــن کارکــرد، رنــگ ســبز، انتقــال دهنــده ی شــادی، انبســاط خاطــر 

و بهجــت اســت. منــاد رویــش، حیــات و زندگــی اســت: 

که مــه ره ن، هــه رده ن، ملــه ن، که اڵنــه نســه بزه ن، سۆســه نه ن، نــه ورۆز گواڵنــه ن

)مه وله وی، 493:1380(

ترجمــه: کوههــای رس بــه فلــک کشــیده، کوهســتان ســنگی، دامنــه و گردنــه ی 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 بیشــرتین مــوارد همــراه بــا توصیــف طبیعت 

و نشــانه ای از تبلــور بهــاران اســت و ایــن کاربــرد، نشــان از بــاور کُردهــا اســت چــرا 

ــبز  ــت، رسس ــبختی اس ــگون و خوش ــگ ش ــبز، رن ــگ س ــی، رن ــگ آریای ــه در فرهن ک

ــن رنــگ ســبز، نشــانه ی طــراوت،  ــه از زندگــی و شــادابی اســت همچنی ــودن کنای ب

تحــّرک و انــرژی، آرامــش و روشــنی، رضایــت، امیــدواری بهــار، دانش، خوشــحالی 

و لــّذت اســت )واردی و مختارنامــه، 1386: 177(. بــه عنــوان مثــال، نــگاه شــود بــه 

شــعر زیــر کــه در آن رنــگ ســبز نشــان از وجــود بهــار و طبیعــت اســت: 

ــه تاوه نوه هــاره ن، ســه وزه ن، ئــاوه ن، ســه رکاوه ن ــاخه ی ش ــراوه ن، ش ــاژه ی وه ف ه
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بوڵبــوڵ جــه دەورەی گــواڵن ئــازادەنســاقییەن، بــادەن، نەســیمەەن، بــادەن

ــەن، شــادییەن، عەیشــەن، نیشــاتەن حەیاتەنبەزم شەوقەن،  شۆخییەن،  کەیفەن، 

)مه وله وی، 492:1380(

ترجمــه: بهــار اســت، همــه جــا را رنــگ ســبز در برگرفتــه اســت، آبهــا در کوهســاران 

جریــان پیــدا کــرده اســت. برف هــا آب شــده و صــدای آبشــار آن بــه گــوش می رســد 

ــیم  ــل نس ــت، فص ــاده اس ــاقی و ب ــل س ــد. فص ــتان می پیچ ــدا در کوهس ــن ص و ای

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. 

ــت، او  ــت اس ــار از طبیع ــرد رسش ــوی کُ ــعر مول ــد؛ ش ــاهده ش ــه مش ــان ک چن

طبیعــت را در برابــر زندگــی شــهری برگزیده اســت؛ شــهر آهــن و پــوالد، منی توانــد 

شــاعر را از طبیعــت مأنــوس خــود جــدا ســازد، از این روســت کــه هــر گاه مجالــی 

ــای  ــر و زیب ــت بک ــد. طبیع ــخن می گوی ــت س ــان طبیع ــعار از زب ــد در اش ــدا کن پی

ــار،  ــل به ــان در فص ــمه های جوش ــیده، چش ــک کش ــه فل ــای رس ب ــتان، کوه ه کُردس

ــی  ــعر مؤلّفه های ــوی، در ش ــب ج ــش ل ــاران و آرام ــنایی ب ــادی، روش ــبزی آب رسس

ــند:  ــا باش ــن مّدع ــر ای ــاهدی ب ــد، ش ــه می توانن ــتند ک هس

گۆیــا عه کــس یــار وه  ڕووشــدا وه شــته ناللــه گــه رده ن کــه چ تــۆی دیــده ڕه شــته ن

وه فـراو چون ئه رسین دیده ی من جۆشـانچه مه ن هـام لیباس سـه وز ڕه نگ پۆشـان

شادیشــانه ن گــرد  نەبــات  و  ئازادیشــانەنجەمــاد  عیــد  رۆژ  جه مــاڵ 

ــه ن ــادی که یل ــه ش ــا ج ــام ڕووی دنی له یلــه نته م فیــراق  په شــێو  نه بــۆ  دڵ 

)هامن: 348(

ــی  ــو گوی ــت، ت ــرده اس ــج ک ــردن ک ــوده و گ ــیه من ــامنش را س ــه، چش ــه: الل ترجم

ــت و آب  ــیده اس ــبزرنگ پوش ــاس س ــن لب ــت! چم ــده اس ــر وی باری ــار ب ــس ی عک

شــدن برف هــا، چشــمه ها و جویبــاران را بــه جــوش و خــروش آورده اســت. گیاهــان 

ــد و آزادیشــان  ــوران، همگــی در شــادی و رسور هســتند و روز عی ــان و جان و درخت

ــن  ــا م ــتند و تنه ــادی و رسور هس ــار از ش ــال و رسش ــا، ماالم ــام دنی ــت. آری مت اس

ــم.  ــود می باش ــالی خ ــال دوری لی ــفته ح ــه آش ــتم ک هس
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نتیجه

آنچــه مســلم اســت در شــعر معــارص وکالســیک کُــردی، رنگ هــا بــه قلمــرو 

ــی،  ــرد القای ــه کارک ــرت ب ــاعران بیش ــر، ش ــوی دیگ ــد و از س ــازی راه یافته ان تصویرس

ــگ،  ــر رن ــن رو، عن ــد. از ای ــان داده ان ــه نش ــا توّج ــی رنگ ه ــی و روان ــر عاطف تأثی

ــی از  ــوان یک ــه عن ــرد ب ــوی کُ ــای مول ــده  در رسوده ه ــارز و تعیین کنن ــی ب جلوه ای

شــاعران حــوزه ی ادب کالســیک کُــردی دارد و از آنجــا کــه زمینه هــای منادیــن رنــگ 

ــی  ــی، فرهنگ ــای دین ــی، بن مایه ه ــی، اجتامع ــط جغرافیای ــون محی ــی چ ــه عوامل ب

ــرای رشح  ــز ب ــرد نی ــوی کُ ــتگی دارد؛ مول ــان بس ــی انس ــی و روان ــص روح و خصای

و بســط معانــی ذهنــی و مقاصــد نهایــی خویــش بســته بــه چگونگــی تأثیــر آنــان از 

ــت. ــن زده اس ــردازی رنگی ــه منادپ ــت ب ــور دس ــای مذک زمینه ه

ــرد انجــام گرفــت، چهــار  براســاس بررســی هایی کــه در دیــوان شــعر مولــوی کُ

ــگ  ــار رن ــن چه ــز ای ــه ج ــت و ب ــاب یافته اس ــبز، زرد و رسخ بازت ــیاه، س ــگ س رن

ــه رنــگ دیگــری اشــاره نشــده  بــود. در بررســی Ï در همیــن راســتا رنــگ ســیاه در  ب

رسوده هــای وی بیشــرتین منــود )24مرتبــه( را دارد کــه دلیــل آن می توانــد؛ اتّفاقــات 

ــن،  ــزون برای ــت، اف ــش آمده اس ــاعر پی ــخصی ش ــی ش ــه در زندگ ــد ک ــواری باش ناگ

آبشــخور فکــری مولــوی کُــرد در گرایــش بــه عرفــان و تصــّوف، دلیــل دیگــری بــرای 

ــده ای  ــود را بن ــرد، خ ــن کارک ــت، وی در ای ــیاه اس ــگ س ــن از رن ــتفاده ی منادی اس

گناهــکار معرّفــی می کنــد، روســیاهی خــود را ناشــی از همیــن امــر دانســته اســت. 

رنــگ زرد )11مرتبــه( هــم در دیــوان شــعری مولــوی از بســامد قابــل توّجهــی 

ــی  ــه در معان ــت ک ــی« اس ــگ زرد »زرد روی ــرد رن ــرتین کارب ــت، بیش ــوردار اس برخ

مختلــف بیــامری، رشمندگــی بــه کار رفتــه اســت. البتــه قابــل ذکــر اســت؛ هــم رنــگ 

ــوی  ــای مول ــوق در رسوده ه ــای معش ــف زیبایی ه ــگ زرد در توصی ــم رن ــیاه و ه س

کاربــرد داشته اســت.

رنــگ ســفید )8 مرتبــه( در شــعر مولــوی، منــادی از مــرگ و نیســتی اســت، ایــن 

رنــگ، پیــام آور پیــری و روزهــای پایــان زندگــی اســت. افــزون بــر ایــن، رنگ ســبز )6 

مرتبــه(  نیــز در رسوده هــای وی بــه کار رفته اســت کــه اغلــب کارکــرد آن در زمینــه ی 

محتوایی-موضوعــی طبیعــت روی می دهــد؛ بدیــن معنــا کــه وی از ایــن رنــگ بــرای 

توصیــف بهــار و طــراوت آن بهــره برده اســت. منــودار زیــر بســامد کاربــرد رنگ هــا 

را در رسوده ای مولــوی کُــرد نشــان داده اســت:



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال چهارم، شماره 5، بهار  و تابستان  1001397

منابع

قرآن کریم.

اپلی، ارنست )1371(. رؤیا و تعبیر رؤیا، تهران: فردوسی.

احمــدی، جــامل )1393(. »بررســی تطبیقــی اندیشــه های کالمــی موالنــا جالل الدیــن 

و مولــوی کُــرد دربــاره ی جــرب و اختیار«

ادب نامــه ی تطبیقــی، ادبیــات و زبان هــای خارجــی، دوره ی 1، شــامره ی 1، صفحــه 

.9-26

استوار، مسیب )1391(. رنگ ها، تهران: نرش کارنگ، چاپ سوم.

اســامعیل پور، ابوالقاســم )1377(. اســطوره و بیــان منادیــن، تهــران: انتشــارات 

رسوش، چــاپ اول.

ــت ،  ــه دوس ــروز ژال ــه ی به ــنت ، ترجم ــگ ای ــارص رن ــس  )1378ش(. عن ــنت ، یوهان ای

ــوم . ــاپ س ــاف ، چ ــران : عف ته

باخــزری، ابواملفاخــر یحیــی)1358(. اوراد االحبــاب و فصــوص االداب، به کوشــش 

ایــرج افشــار، تهــران: انتشــارات فرهنــگ ایــران زمین، چــاپ دوم.

بهار، مهرداد )1375(. ادیان آسیایی، تهران: نرش چشمه، چاپ اّول.

توکلــی، حمیــد )1387(. رنــگ در تصویــر ســینامیی، پایان نامــه ی کارشناســی ارشــد، 

دانشــکده ی هــر، دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران.

عثامن پــور، کلثــوم )1385(. بررســی زیبایــی شناســی در دیــوان مولــوی کُــرد، 

پایان نامــه ی کارشناســی ارشــد، دانشــگاه آزاد ســنندج.

ــاپ  ــا، چ ــارات میش ــران: انتش ــت، ته ــگ و تربی ــدی )1387(. رن ــربزاده، مه علی اک

دوم.

فتح الهــی، علــی و شمس الســادات حســینی )1396(. »واکاوی مفاهیــم صوفیانــه در 

ــران زمیــن، دوره 7، شــامره ی  ــرد«، ادبیــات و زبان هــای محلــی ای اشــعار مولــوی کُ

2، شــامره ی پیاپی 16، صــص95-116.

ــمی،  ــعود قاس ــامم مس ــه اهت ــه، ب ــن )1363(. آداب الصوفی ــم الدی ــیخ نج ــربی، ش ک

ــاپ اّول. ــران: زوار، چ ته

ــران:  ــی زاده، ته ــدا اب ــه ی وی ــا، ترجم ــی رنگ ه ــس )1388(. روانشناس ــورش، مارک ل

نــرش درســا، چــاپ بیســت و نهــم.

ــامل  ــه ی ج ــار او،  ترجم ــی و آث ــرد، زندگ ــوی کُ ــد )1386(. مول ــم، محم ــال کری م



101 بررسی کارکرد رنگ در دیوان مولوی ُکرد

احمدی، سنندج: تافگه.

مه ولــه وی؛  عبدالرحیــم تــاوه گــوزی )1380ق(. دیــوان شــعر، تصحیــح مــال 

عبدالکریــم مدرســی، بغــداد: چاپخانــه ی النجــاح.

ــگ در  ــن رن ــای منادی ــمزاده )1384(. »زمینه ه ــیدعلی قاس ــارص و س ــت، ن نیکوبخ

شــعر معــارص« )بــا تکیــه و تأکیــد بــر اشــعار نیــام، ســپهری و موســوی گرمــارودی(، 

نرشیــه ی دانشــکده ی ادبیــات و علــوم انســانی، شــامره ی 18 )پیاپــی 15(، صص240-

.210

واردی، زریــن تــاج؛ مختارنامــه، آزاده )1386(. »بررســی رنــگ در حکایت هــای 

ــص 167-189. ــامره ی2، ص ــی، دوره ی 1، ش ــی«، ادب پژوه ــر نظام ــت پیک هف



پژوهشنامه ادبیات ُکردی/ سال چهارم، شماره 5، بهار  و تابستان  1021397




