پژوهشنامهي ادب غنايي دانشگاه سيستـان و بلوچستــان
سال دوازدهم ،شمارهي بيست و سوم ،پاييز و زمستان ( 9313صص) 91-991 :

جادوي رنگ در حله سيستان

دکتر کامران پاشايي فخري*
چكيده
جامعه انساني مملو از نمادها و نشانه هايي است که هرکدام جايگاهي خاص و مفهومي
متفاوت دارد ،يكي از اين نمادها رنگ مي باشد که مفاهيم آن گاه به طور طبيعي و گاه قراردادي در
زندگي انسان ها از ابتدا تاکنون حضوري مستمر داشته و عالوه بر انتقال پيام ،نشاط وصف ناپذيري
به آن مي بخشد .تأثير و حضور رنگ ،آن گاه برجسته تر مي نمايد که شاعري ،ذوق لطيف خود را
رنگ آميزي کرده و نقش هاي بي بديلي مي آفريند اما نكته ي جالب آن که ،اين نقطه از تاريخ،
زماني است که هيچ علم روان شناسي متولد نشده تا درباره تأثير رنگ ها نظريه ارائه کند .بنابراين
توجيه اين که شاعري به نام فرخي ،چرا و تحت چه عواملي ديوان خود را انباشته از رنگ مي کند،
مساله ي اصلي نوشتار حاضر مي باشد .سعي بر اين است تا با استناد به مباحث روان شناختي رنگ
ها و انطباق آن بر ابياتي که فرخي در آن ها از رنگ هاي مختلفي بهره گرفته ،انگيزه او را از
انتخاب رنگ ها تا حد توان دريابيم و براي نيل به اين مقصود از شيوه کتابخانه اي و فيش برداري
استفاده نموده ايم.

کليد واژگان :جادوي رنگ ،فرخي سيستاني ،رنگ اسطوره اي،روان شناسي رنگ
مقدمه:
در ادوار شعر فارسي ،خراساني سبكي است که شاعران با الهام از طبيعت و امتزاج آن با
قريحه شاعري خود ،آثاري بي بديل و در نوع خود زيبا آفريدند تا خوانندگان تا قرن هاي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز*Email:pashayikamran@tabrizau.ac.ir
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لذت و نشاط را در آن لمس کنند .اشعار سبك مذکور ،آن گونه که در کتب تاريخ
متمادي
تابستان 3131
ادبيات ذکر شده ،عاري از عبارات دشوار و اصطالحات غريب بوده و در مقابل مملو از
7
آرايه هاي ادبي است که بر زيبايي محتواي اشعار مي افزايد ،از ديگرسو اغلب شعرا به سبب

برخورداري از تنعمات درباري اين مج ال را داشتند که با رواني آسوده ذهن سيال خود را
در زيبايي طبيعت رهاساخته و شگفتي هاي شعري را به يادگار بگذارند" .کمتر دوره اي از
ادوار ادبي فارسي است که اين همه شاعر استاد و بزرگ ،آن هم از يك ناحيه محدود ،در
آن زندگي کرده باشند و کمتر عهدي است که در آن فصاحت و جزالت کالم تا اين حد
مفطور و ملكه گويندگان باشد .کثرت شعر و تعدد آثار گويندگان ،يكي از خصايص عمده
اين دوران است .علت اساسي اين توسعه و رواج روزافزون شعر تشويق بي سابقه شاهان از
شاعران و نويسندگان بود( ".صفا)19 :9391،فرخي سيستاني ،يكي از نام آورترين شعراي
اين دوره-قرن چهار و نيمه اول قرن پنجم -است .طبيعت دل انگيز ،شاعر را مسحور مي
سازد و با آميختن قلم خود در رنگ هاي طبيعت ،مناظر منحصر بفردي در ديوانش مي
آفريند و اين بار شاعر است که همگان را مسحور هنرش مي نمايد .در شعر فرخي همه
اشيا با زباني شاعرانه و حسي جان مي گيرند و استعاره در جاي جاي شعرش هويداست.
اما فرخي در کنار تخيل و شاعرانگي حسي از واقعيت هاي اطرافش از جمله رنگ ،که نقش
تعيين کننده اي درشعر وي دارد هم تاثيرپذير بوده و واقعيت جزو بسترهاي معنايي کالم او
محسوب مي شود".رنگ يكي از مؤثرترين عوامل آفرينش (هنري) است هم از نظر
مجازهاي زبان شعر هم از نظر اهميتي که در خلق تشبيهات و استعارات متحرك و حسي
دارد( ".شفيعي کدکني)911 :9331 ،
سواالت تحقيق
با تامل در اشعار اين شاعر ،بايد دريافت که چرا عنصر رنگ تا اين حد در شعر فرخي
داراي اهميت بوده و در اغلب ابيات ،انواع آن متجلي است؟ سوال ديگر اين که آيا توجه او
به اين رنگ ها مجاورت طبيعي با آن بوده يا با توجه به روحيات خاص و عميق شاعر با
دقت و هدف خاصي گزينش شده اند؟
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بنابراين سعي ما بر اين امر معطوف گشت تا با شناسايي رنگ و اثر آن بر روحيات انسان ،به
قدميارياين منظر پرداخته و چرايي بهره گيري اين شاعر را از حجم باالي
دكتركرمعليفرخي از
بازخواني اشعار
رنگ در ديوانش بازيابيم .ديوان شعري که در آن زيبايي ها ،اساطير و حاالت مختلف انسان
اعم از شرم ،ترس ،شادي و ...با رنگ توصيف مي شوند.
پيشينه ي تحقيق
تتبع در ديوان فرخي سيستاني اگرچه بارها و بارها با موضوعاتي هم چون"ساختار تشبيه
مرکب در شعر منوچهري و فرخي سيستاني"از محمد حكيم آذر (" ،)9311نقد دو قصيده
از شاعران پارسي زبان وتازي ـ فرّخي سيستاني و متنبّي در حوزة ادبيات تطبيقي"،از
غالمعلي صادقي ،فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقي ،دانشگاه آزاد اسالمي جيرفت ()9391
"آالت و اصطالحات موسيقي در شعر فرحي سيستاني" ،محمد نجاتي و مهدي دهرامي،
نخستين همايش ملي ادبيات و پژوهش هاي ميان رشته اي )9391(،و کتاب " فرخي سيستاني،
بحثي در شرح احوال و روزگار و شعر او"از زنده ياد غالمحسين يوسفي( )9311صورت
گرفته است اما اين مقاله تالش کرده تا نگرشي نو از ديدگاه فرخي با محوريت رنگ ،به
ساحت علم و پژوهش تقديم نمايد .الزم به ذکر است که اين مقاله مستخرج از طرح
پژوهشي "بازتاب رنگ در اشعار سبك خراساني" دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز مي
باشد.
تقسيم بندي رنگ ها از نظر روان شناسان
اگرچه رنگ ها از بدو پيدايش انسان وجود داشته اند اما ،استفاده و توليد رنگ در 911
سال اخير صورت گرفته است .زندگي انسان هميشه با دنياي رنگ عجين بوده ،حضور رنگ
در نقش ها ،لباس ها و حتي نوشته ها عالوه بر اين که موضوعيت رنگ را در زندگي او
نمايان مي سازد بلكه ،ف راتر از آن ،عكس العمل انسان در برابر رنگ هاي مختلف را بازمي
نمايد ".تا پيش از قرن نوزدهم ،فقط تعدادي رنگ و مواد رنگي شناخته شده بودند که بيش
تر آنها ريشه آلي داشتند .گران نيز بودند ،به طوري که استفاده از پارچه هاي رنگي و مواد
تزئيني فقط در انحصار ثروتمندان بود(".لوشر )93 :9319،نخستين قومي که به اصول علمي
رنگ شناسي پي بردند ،ايرانيان بودند .جامي نقره اي از عهد ساسانيان موجود است که
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انوشيروان را در درون آن (ته جام) نشان مي دهد و جدارهاي آن با رنگ هاي سبز،
خسرو
تابستان 3131
سرخابي و سفيد نگين نشاني شده است .اين سندي است که نشان مي دهد ايرانيان حتي
7
پيش از اسالم نيز به اصول علمي رنگ شناسي آشنا بودند( .آيت اللهي )933 :9399 ،لوشر

رنگ هاي موجود در طبيعت را در ارتباط با انسان به دو دسته تقسيم مي کند:
" -9رنگ آبي متمايل به تيره ،رنگ آرامش و عدم فعاليت است ،درحالي که رنگ زرد
روشن رنگ اميد و فعاليت است .چون اين رنگ ها نشانگر محيط هاي شب و روز هستند،
از اين رو از عواملي به شمار مي آيند که انسان را در کنترل خود دارند به جاي اين که
عناصري باشند که در کنترل بشر قرارگيرند .به اين جهت است که آنها را رنگ هاي
«غيرمستقل» توصيف مي کنند ،يعني رنگ هايي که مستقال در طبيعت تنظيم مي شوند(".
لوشر" -9 .)91 :9319،چون اعمال بشر اوليه ،اعم از حمله (رنگ قرمز) يا دفاع (رنگ
سبز)  ،حداقل در کنترل او بودند ،لذا اين عوامل و رنگ ها را «مستقل» يا «خود تنظيم کننده»
توصيف کرده اند( ".همان)99 :
همان گونه که روان ش ناسان شخصيت افراد را بازکاوي کرده و روحيات مختلف را با عكس
العمل هايي که در مواجهه با اتفاقات از خود نشان مي دهند ،دسته بندي مي کنند ،معيار
بسيار مهم ديگري نيز در دنياي اسرارآميز رنگ ها براي خود کشف کرده اند به طوري که
روحيات انسان ها با توجه به عالقه مندي آن ها به رنگ هاي مختلف ،مورد ارزيابي قرار
مي گيرد ".روان شناسان با دقت در کاربرد رنگ ها به بازشناسي اليه هاي پنهان شخصيت
افراد مي پردازند« .يونگ»  ،يكي از بزرگ ترين متفكران و روان پزشكان سده بيستم ،به
نيروهاي نمادين رنگ ها اعتقاد داشت و بيمارانش را تشويق مي کرد تا به هنگام نقاشي ،بي
هيچ فكري ،رنگ ها را به کار گيرند تا بدين وسيله ژرف ترين بخش ناخودآگاه خويش را
آشكار سازند و بتوانند براي دست يافتن به سالمت روان ،پيوندي بين ناخودآگاه و
خودآگاهشان برقرار سازند(".سان)89 :9339 ،
نقش رنگ ها در شعر فرخي ،الف-سياه
ر نگ سياه در ديدگاه فرخي از هر دو جنبه مثبت و منفي برخوردار است اما ،جنبه مثبت بر
منفي فائق است و درکل از ديدگاه اين شاعر ،سياه رنگي موجه و درخور تكريم مي باشد.

جادوي رنگ در حله سيستان

31

در اساطير و ميان ملل ،عقايد متناقض و گاه مشترك نسبت به اين رنگ وجود دارد که
قدمياري عميق تر ما از آداب و رسوم آنان خواهد شد".سياه ،تيره ترين
باعث شناخت
دكتركرمعلي
مطالعه آن
رنگ است و در واقع خود را نفي مي کند .سياه نمايانگر مرز مطلقي است که در فراسوي
آن زندگي متوقف مي گردد و بيان کننده فكر پوچي و نابودي است .سفيد به صفحه خالي
مي ماند که داستان را بايد روي آن نوشت ،ولي سياه نقطه پاياني است که در فراسوي آن
هيچ چيز وجود ندارد .در بيش تر جوامع ،سياه ،رنگ عزا ،توبه و اندوه است و غالبا افرادي
اين رنگ را برتن مي کنند که جامعه را مردود مي شمارند و با معيارهاي آن سر ستيز دارند"
(لوشر 13 :9319 ،و .)933وجود رنگ ها ،روان شناسان را برآن داشت تا با استفاده از اين
ابزار به شناسايي اليه هاي پيچيده رواني انسان بپردازند.
" رنگ سياه ،نشانه ناخودآگاهي کامل است ،رنگ عزا و ظلمات .در اروپا سياه ،رنگي منفي
به حساب مي آيد و نبايد ابتدا به ساکن به طور مثبت در رؤيا تعبير شود .شخص سياه
پوش ،خانه شوم ،مارسياه ،همه نشانه هاي تاريك و بدون اميدي هستند .در کليسا جشن
مردگان تحت لواي رنگ سياه برگزار مي شود(".اپلي )999 :9339 ،رنگ سياه در اساطير نيز
جايگاه ويژه اي دارد و اغلب به صورت منفي ديده مي شود" .در اساطير زرتشتي ،جهان به
سه بخش تقسيم مي شود :جهان برين يا جهان روشني که جهان هرمزد است ،جهان زيرين
يا جهان تاريكي که جهان اهريمن است و فضاي تهي ميان اين دو جهان( .بهار)91 :9331 ،
و اهريمن آفريدگان خويش را در همان تاريكي به تن سياه مي آفريند ( ".همان.)991:
"تيشتر که ايزد سپيد باران آور است هنگامي که با ديو «اپوش» رو به رو مي شود او را در
هيأت اسبي سياه ترسناك مي بيند(".هينلز".)93 :9333 ،رنگ سياه هم چنين با ستاره
منحوس کيوان ،ارتباط دارد و ريشه در نجوم بابلي وفرهنگ صابئيان «حران» دارد .صابئيان
حران براي زحل معبدي به شكل شش ضلعي از سنگ هاي سياه مي ساختند و پرده هاي
سياه بر آن مي آويختند و اين سياره را به صورت پيرمرد هندي سيه چرده نشان مي دادند".
(احمد نژاد ")99 :9311 ،ارتباط اين نحوست و رنگ سياه به نمادينگي اين رنگ در اساطير
و پيوند آن با اهريمن برمي گردد .اما با اين همه ،اسب سياه چرمه در باور ايرانيان کهن،
موجودي خجسته بوده است( ".خيام")18 :9338 ،در مراسم ديني ژاپني ها اسب سياه براي
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باران از خدا و اسب سفيد براي هواي خوب قرباني مي شده است(".هال:9391 ،
تقاضاي 3131
تابستان
")91در باورهاي هندي ،مرکب ياما ،گاو سياه است(".همان )99 :هم چنين"در اساطير
7
آمريكايي ،سخن از چهار پر است که هرکدام کاري مي کنند .پر سياه ،نيروي الزم را براي

انجام کاري که در پيش گرفته ،به شخص مي دهد(".روزنبرگ )111 :9331 ،در تصوف
اسالمي در باب جنبه هاي مثبت رنگ سياه چنين آمده است" :اول کسي که با اين رنگ
سياه و جامه مويين تمثل کرد ،جبرئيل بود ،که خود را به رنگ بر آدم عرضه کرد".
(باخرزي ")31 :9398،رنگ سياه ،رنگ شب است و رنگ مردمك ديده و از آن مردمي است
که دل ايشان خزينه اسرار باشد و حال خود را از همه کس مخفي مي دارند و در پرده
اوليائي تحت قبائي به ياد محبوب ازل مي گذرانند .اما طايفه ديگر که در اطوار انوار سبعه
نور سياه بر ايشان متجلي شود ،به رنگ آن جامه پوشند" (واعظ کاشفي:9381 ،
919و ")911اگر در شهود تجلي جمالي باشد ،لباس او بايد که سياه و خشن و غليظ باشد".
(باخرزي)33 :9398 ،در قرآن کريم ،جنبه منفي رنگ سياه ذکر مي شود چنان که در آيه 93
سوره زخرف ،نمل آيه  ،89آل عمران آيه  911و يونس آيه  93دل مشرکان و روي آنان،
همانند منافقان سياه است.
 -1سياه براي برجسته سازي زيبايي :سياه ،در کالم فرخي غالبا مثبت است چراکه از اين
رنگ براي وصف زيبايي معشوق يا ساير مظاهر زيبايي بهره مي جويد ،مانند اين بيت که از
اين رنگ ،براي برجسته کردن زيبايي گوزن استفاده مي نمايد .اگرچه ديدگاه منفي او نيز هم
چون ديگر شعرانسبت به رنگ سياه قابل اغماض نيست.
تذرو عقيق روي ،کلنگ سپيدرخ

گوزن سياه چشم ،پلنگ ستيزه کار
(فرخي سيستاني)993 :9399 ،

 -2توصيف زيبايي هاي معشوق :سياه همان ابهتي را در شعر فرخي داراست که در
شاهنامه ،با اين تفاوت که سياه فردوسي رنگي حماسي دارد و حاکي از عظمت و دالوري
است اما ،در شعر فرخي حاکي از شكوه معشوق تؤام با لطافت خاص فضاي شعريش است.
مانند تعابيري نظير زلف سياه ،چشم سيه ،خال سياه و...که در اين ابيات آمده است:
ترك من بر دل من کامروا گشت و رواست

از همه ترکان چون ترك من امروز کجاست
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مشك با زلف سياهش نه سياهست و نه خوش

سرو با قد بلندش نه بلندست و نه راست
(همان)93 :

دكتركرمعلي قدمياري

باد ،زلف سياه او برداشت

تاب او باز کرد يك ز دگر

(همان)913 :

 -3لباس سياه ،نماد بزرگي :پوشيدن کاله سياه از نظر فرخي نيز حاکي از بزرگي مقام
است ،آن گونه که پيش تر ذکر گرديد ،در عالم تصوف نيز کساني که به مقام تجلي مي
رسند ،بايد لباس سياه برتن کنند.
ماه خواهد که بماند به کاله سيهت

زين قبل گه گه بر چرخ سيه گردد ماه
(همان)383 :

 -4جنبه منفي رنگ سياه :فرخي در ابيات معدودي به جنبه منفي اين رنگ اشاره مي نمايد
چنان که ،در اين بيت سياه را با عبارات نحس ،دژم ،جحيم و خاکستر هم نشين مي کند.
هواي او دژم و باد او چو دود جحيم

زمين او سيه و خاك او چو خاکستر
(همان)19 :

يا در اين بيت که ريزه سنگ هاي سياه جزو اجزاي تشكيل دهنده بياباني مخوف هستند:
من بياباني به پيش اندر گرفته کاندرو
سهمگين راهي فرازش ريزه سنگ سياه

از نهيب ديو دل خوناب گشتي هر زمان
پهنور دشتي نشيبش توده ی ريگ روان
(فرخي سيستاني)331 :9399 ،

ب -سپيد :رنگ سفيد از جمله رنگ هايي است که نزد ملل مختلف اغلب مثبت بوده و
براي نشان دادن پاکي ،زيبايي ،آرامش و  ...استفاده مي شود .سفيد رنگي است که همواره در
مقابل سياهي ذکر شده و نمادي است براي تقابل خير و شر.در امور مقدس نيز اين رنگ،
جايگاه خاصي براي خود داشته و چنان که در ادامه ذکر آن خواهد رفت ،سپيد رمز راستي
اهورامزداست .فرخي به خوبي از نمادهاي رنگ سپيد مطلع بوده و آن را به فراخور
موضوع ،در جاي جاي ديوانش براي بيان پاکي ،زيبايي و  ...ذکر مي کند اما ،از نماد متضاد
آن نيز غافل نيست و در شعر خود از ديو سپيد نام مي برد".آشكار است که هر نمادي ،از
جمله رنگ ،در رمزهاي گوناگون اسطوره اي معاني متعددي (آييني ،اخالقي ،اجتماعي،
جغرفيايي و  )...دارد .مفهوم رنگ هاي سه گانه سفيد ،سرخ ،سياه در جغرافياي اسطوره
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3131متون مكاشفه اي بهمن يشت (نسخه خالصه اي که متن اوستايي آن به دست
تابستاندر
ايراني،
نيامده) مشخص مي گردد .بر اساس اين متن پهلوي ،ايران پيش از آن که پسران زرتشت
7
پيامبران آينده) در جهان ظهور کنند ،آماج هجوم دشمن قرار خواهد گرفت .بدين سان
(

ديوان از سوي خراسان (شمال شرقي) مي تازند ،پس در آن جا نشان سياه پديدار مي شود.
روميان طبعا از سمت مغرب مي آيند و سرخ کاله ،سرخ سالح و سرخ درفش مي باشند.از
مشرق ،سپاه دوست به ياري ايرانيان خواهد آمد که سپاهيان آن درفشي از پوست ببر (سگ
آبي) و کتان سفيد به پيش مي آيند" (چوناکوا .)13: 9313 ،رنگ سپيد در حوزه اسطوره نيز
نزد ملل مختلف ،تجلي متفاوتي مي يابد که اغلب ماهيتي مثبت دارد" .تيشتر ،ستاره تابان و
شكوهمند ،به شكل اسب زيباي سپيد زرين گوشي با اپوش ديو خشكسالي جدال مي کند".
(هينلز33 :9333 ،و " )31هوم سپيد ،در بازسازي جهان ،همه مردمان را بي مرگ مي
سازد (".همان")83 :چهار اسب سپيد زيبا با پاهاي زرين تندرو «سروش» را در گردونه اش
به پيش مي برند" (همان" .)31 :مهر کاخي دارد که آفريدگار آن را ساخته است و در آن
مهر در گردونه خويش که چهار اسب سپيد ناميرا آن را مي کشند به پيش مي رود( ".همان:
")991در اسطوره آفرينش سپيدي در برابر سياهي همواره رمز راستي اهورامزدا در برابر
ناراستي اهريمن است و هنگامي که سپيدي با روشني درهم مي آميزد ،جنبه الوهيت آن
افزايش مي يابد .هرمز در باال در زماني بي کرانه و روشن است و جامه سپيد «آسرونان»
برتن دارد آسمان را روشن و سپيد مي آفريند .بز اساطيري که «مشي» و «مشيانه» را سيراب
مي کند سپيدموي است(".بهار 933 ،91 :9331 ،و)989
" در باور ملل ديگر هم رنگ سپيد ،معموال مثبت و روشن است« .بودا» از گل نيلوفر برآمده
و زير درختي تنومند و کهنسال در «بودگايا» به نيروانه پيوسته ،در حالي که باران گل سپيد
بر سرش مي باريده است( ".اسماعيل پور".)99 :9333 ،رنگ سفيد در باور عبريان رمز
شادي و طهارت است .در باور بوميان آمريكاي مرکزي نشان صلح و سالمتي است ،در باور
مسيحيان نماد روح مطهر ،شادي و پاکي ،بكارت و زندگي مقدس است و در باور هندوان
رمز شعور ناب ،تنوير خود ،حرکت به باال ،تجلي و اشراق است( ".کوپر-11 :9331 ،
«")31حوا» در سرياني به معني سپيدجامه است و شايد از آن روي که ياران عيسي سپيد
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جامه بوده اند ،اين نم بر آنها نهاده شده است( ".مشكور")999 :9383 ،در چين بر اين
سفيدي را کنار تابوت بگذارند ،ارواح خبيثه را دور مي کند ( ".هال،
قدمياري
خروس
دكتركرمعلي
باورند که اگر
 )93 :9391با مطالعه اساطير ملل مختلف در باب رنگ سپيد به نقطه مشترکي مي رسيم و
آن عبارت از آن است که سپيد نزد ايرانيان ،چينيان ،هنديان ،عبريان و سرياني و اقوام ديگر
نماد تقدس ،شادي ،صلح ،روشنايي و...است .توجه به اين امر ضرورت دارد که در مباحث
ديني مسلمانان و قرآن کريم بارها از رنگ سپيد حرف به ميان آمده و حتي در احاديث نبوي
توصيه شده که مردم از لباس سپيد استفاده کنند .در قرآن کريم يازده بار از رنگ سپيد نام
برده شده است؛ (آيت اللهي )99 :9333 ،که از آن جمله در وصف دست حضرت موسي
است که به معجزه سپيد و درخشان شد (شعرا ،39 :نمل39 :و قصص )39 :سپيد شدن
چشم حضرت يعقوب در اثر گريه فراوان( :يوسف ،)99 :گاهي نيز سپيدي چشم حوران
بهشتي را در تضاد با سياهي آن ،براي بيان زيبايي آورده است( .صافات 99 :و ،91واقعه:
 )93هم چنين براي بيان روشنايي روز در برابر تاريكي شب آمده و گاهي سپيدي چهره را
کنايه از رستگاري معرفي مي نمايد (آل عمران.)911 :رنگ سپيد در نزد معصومين از رنگ
هاي مقبول بوده و پيامبر گرامي اسالم نيز غالبا از چنين لباسي استفاده مي نمودند چنان که
مي فرمايند" :البسوا ثياب البيض فانها اطهر و اطيب :يعني بپوشيد لباس سفيد که آن پاك تر
است و خوش بو تر و هرکه اين جامه بپوشد ،بايد که چون صبح صادق بود و چون روز
همه کس را روشني بخشد" (واعظ کاشفي .)988 :9381 ،در تصوف نيز سالك در مقام دوم،
بايد لباس سفيد بپوشد " :و اما مقام دوم ،مقام تجلي جالل است و آن مقام موسوي است
عليه السالم و از جهت اين حكمت ،موسي عليه السالم به جز از پشم نرم سپيد نپوشيدي.
هرکه در اين مقام باشد ،خصوصا که بر روح او حال هيبت و حزن و قبض غالب باشد و بر
مزاج بدن او مرالسودا مستولي شود ،هرآينه ،به جز از جامه نرم لطيف( سپيد) نپوشد و اگر
به عكس آن ،رنگ سياه يا کحلي بپوشد ،قبض و حزن بر او غالب مي شود( ".باخرزي،
 " )39 :9398در دوران اسالمي رايت احمدي يا لواي احمدي پديدار شد و بيرقي را به
پيامبر گرامي اسالم منسوب مي دارند که برخي آن را سپيد و برخي سياه مي دانند".
(همايوني)89: 9391 ،
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نماد زيبايي معشوق :تلق ي شاعر در باب سپيد ،هم چون بسياري از اساطير و باور
سپيد3131،
-9تابستان
ملل ،مثبت است و از آن براي بيان زيبايي ها و لطايف معشوق استفاده مي کند و در برخي

7
ابيات ،با استناد بر خصلت ذاتي اين رنگ ،درخشش و روشنايي را از آن اراده مي نمايد:

به زلف و عارض ساج سياه و عاج سپيد

به روي و باال ماه تمام و سرو روان

..به بر پرند و پرندش چو ياسمين سپيد

به رخ بهار و بهارش چو روضه رضوان
(فرخي سيستاني)938 :9399 ،

-2بيان خصلت طبيعي سپيد :شاعر در برخي موارد ،به ذکر خصيصه طبيعي رنگ ها مي
پردازد ،بي آن که قصد ي خاص داشته باشد ،هم چنان که سياهي ،رنگ شب است ،آبي
رنگ دريا و سفيد رنگ روز:
اگر که دور شد از آفتاب ماه روا ست

ز دور گشتن او تازه گشت ماه عرب

بدين طرب همه شب دوش تا سپيده بام

همي ز کوس غريو آمد و ز بوق شغب
(همان)99 :

-3ديو سپيد :اغلب با شنيدن نام سپيد ،همواره درخشندگي در ذهن متبادر مي شود اما هم
چون برخي باورها ،گاهي نقشي کامال متضاد براي اين رنگ معرفي مي گردد ،هم چون
حكايت ديو سپيدي که در شاهنامه فردوسي وجود داشته و فرخي نيز از آن نام مي برد:
دگر چو ديولواره که همچو ديو سپيد

پديد بود سر افراشته ميان گذر
(همان)31 :

فرخي هرگز درباره رنگ ها مطلق و جزم انديش نيست ،او باتوجه به اين که در اساطير و
باور ملل مختلف ،استنباط هاي گوناگوني از رنگ وجود دارد ،هم زمان به بيان جنبه هاي
مثبت و منفي رنگ در اشعار خود مي پردازد.
ج .سرخ :فرخي ،جلوه هاي نشاط آوري به واسطه رنگ ها در البه الي اشعارش به تماشا
مي گذارد و گاه آن چنان هنرنمايي مي کند که ناگاه خواننده خود را در برابر تايلوي
رنگارنگ زيبايي حس مي کند .يكي از رنگ هايي که به فضاي پرنشاط شعر اين شاعر
جلوه خاصي مي بخشد رنگ مهيج سرخ مي باشد .يك باور همگاني درمورد اين رنگ
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وجود دارد و آن عبارت از شور و نشاطي است که در بطن اين رنگ نهفته است .روان
قرمز سيستم عصبي را تحريك مي کند ،يعني فشار خون را باال مي
قدمياري
دكتركرمعلي" رنگ
شناسان معتقدند
برد و تنفس و ضربان را سريع تر مي کند" (لوشر .)99 :9319 ،هم چنين اين رنگ نشانه
"خشم ،عصبيت و انتقام جويي است .سرخ به مثابه خودخواهي ،خودمرکزي ،غرور و
خودفريفتگي است( ".آيت اللهي )999-991 :9399 ،گفته شده "تخت سليمان نيز از ياقوت
سرخ بود و آن چهار ياقوت را بر شبه چهار شير مصور کرده بودند" (همان".)11:رنگ
سرخ نشان خون و شراب و آتش است و بر همه آداب و مراسم رازآلودي اشراف دارد".
(پيربايار )9331:933 ،از طرفي در روايات تاريخي آمده است که رنگ قرمز براي درفش نيز
به کار برده مي شد "،درفش ايران به صورت صفحه اي چهارگوشه و مرکب از چهار مثلث
در هيأت چليپايي (خورشيد آريايي) و به رنگ قرمز مايل به قهوه اي (شايد در اصل
ارغواني) بوده که در وسط آن تصوير عقابي زرين (احتماال دوخته شده به زر) ديده مي
شودکه بر نيزه اي آويخته است و داراي شرابه هاي آويخته ي چليپايي مايل است"(
همايوني .)83 :9391،در شاهنامه نيز درفش هايي با رنگ زرد و سرخ و بنفش وجود دارد.
(کزازي99 :9398 ،و  " .)11امويان پرچم سرخ داشتند و عباسيان پرچم سياه که نتيجه قيام
ابومسلم و يادگاري از سياه جامگان است ،ولي علويان داراي بيرق سبز بوده اند .در دوران
مأمون علم سياه به سبز تبديل شد" (همان.)89:
-9توصيف سرخي گونه هاي معشوق در قياس با مي :سرخي گونه هاي معشوق در نظر
شاعر ،بسي جذاب تر و بيش تر از رنگ مي است ،به طوري که با ديدن آن مي رنگ
مي بازد و اين روايت با لطافت ذوق فرخي زيباتر مي شود.
بتي که چشم من از بس نگار چهره او

نگارخانه شد ،ار چه پديد نيست نگار

ز حلقه هاي سيه زلفش ار بخواستمي

نماز بام زره کرده بودمي بسيار

برابر دو رخ او بداشتم مي سرخ

زشرم دو رخ او زرد گشت چون دينار
(فرخي سيستاني)999 :9399 ،
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سرخ ياقوت مظهر زيبايي :رنگ سرخ براي فرخي يادآور شور و شادي است و
رنگ 3131
-2تابستان
در اين ابيات ،سرخ را در تضاد با رنگ سياه بادرنظر گرفتن جنبه منفي آن قرارمي دهد.
7

بامدادان بوي فردوس برين آيد همي

از در باغ و در راغ و ز کوه وجويبار

گل همي گل گردد و سنگ سيه ياقوت سرخ

زين بهار سبزپوش تازه روي آبدار
(همان)991 :
سنگ آن دشت گشت سرخ گهر

راست گفتي به فر دولت مير

(همان)919 :
-3قرار دادن طراوت سرخي در مقابل رنگ زرد:گاهي شاعر از رنگ زرد ،تلقي منفي دارد
و آن را در برابر رنگ سرخ قرار مي دهد.
باد را کيمياي سوده که داد
گر گيا زرد گشت باك مدار

که ازو زر ساو گشت گيا
بس بود سرخ روي خواجه ما (همان)9 :

-4هم ترازي رنگ زرين با رنگ سرخ در درخشندگي :فرخي در ابيات توصيفي خود،
رنگ ها را به کمك مي طلبد تا نقش اصلي را در تجلي زيبايي ها ايفا کنند ،رنگ سرخ از
جمله رنگ هايي است که همواره در مراسم سرور و شادي خودنمايي مي کند.
گاه چون زرين درخت اندر هوا سر بر کشد

گه چو اندر سرخ ديبا لعبت بربر شود
(همان)91 :

-5عقيق سرخ از جمله نمادهاي زيبايي :نمادهاي زيبايي و شكوه آفرين از ديدگاه فرخي،
اغلب سرخ مي باشند ،هم چون مي سرخ ،ياقوت سرخ ،ديباي سرخ و عقيق سرخ.
يكي چون عقيق سرخ ،يكي چون حديث دوست

يكي چون مه درست ،يكي چون گل ببار

(همان)999 :
 -6سرخ ،وصف سخن با ارزش :شاعر براي متوجه ساختن مخاطب در توصيف کسي که
سخنش داراي اهميت است از رنگ سرخ بهره مي گيرد.
سخنانش همه يكسر نكتست

چون سخن گويد تو نكته شمر

تا همي سرخ بود آذرگون

تا همي سبز بود سيسنبر(همان)999 :
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 -3استفاده از سرخ بيجاده براي دفع چشم زخم :وجود تشبيهات لطيف در آثار اين شاعر
قدمياري
دكتركرمعلي
خاصي به آن مي بخشد و امتزاجش با رنگ هاي گرمي چون سرخ،
حالوت
نكته بين،

زيبايي اش را صد چندان مي نمايد.
ارغوان از چشم بد ترسد از آن رو هر زمان

سرخ بيجاده چو تعويذ اندر آويزد زبر
(همان)911 :

-8ذکر رنگ گل براي تأکيد بر زيبايي آن :فرخي بر اين نكته واقف است که خواننده از
رنگ الله اطالع دارد اما ،با ذکر رنگ ،بر زيبايي گل تأکيد مي نمايد.
تا مورد سبز باشد چون زمرد

تا الله سرخ باشد چون مرجان(همان)998 :

د -سبز :سبز در نگاه فرخي سيستاني ،حاکي از طراوت و تازگي بوده و همان رنگ طبيعت
مورد عالقه اش را يادآور است.
-1پوشش دلبر شاعر :طراوت اين رنگ چنان براي شاعر روح افزاست که دلبر را در آن
پوشش تصور مي کند.
دي ز لشكرگه آمد آن دلبر

صدره سبز باز کرد از بر

راست گفتي بر آمد اندر باغ

سوسني از ميان سيسنبر(همان)919 :

-9همانندي دو رنگ سبز و آبي" :آبي رنگ مريم مقدس ،مادر ،محافظ و فرد سرشار از
عشق و صبر است" (کارکيا" .)39-39 :9338 ،افرادي که به آبي عالقه دارند ،خواستار
آرامش و يك محيط امن به دور از اضطراب ومزاحمت ها مي باشند .محيطي که ارتباط افراد
با يكديگر آرام و ماليم است و فاقد نزاع و مشاجره مي باشد" (لوشر.)31-91 :9319 ،شاعر
در ابياتي چند ،فرقي بين سبز و آبي قايل نيست واين دو رنگ را يكي مي داند ،مانند اين
بيت که آسمان را دريا پنداشته و رنگ آن را سبز مي داند ،درحالي که دريا به رنگ آبي است.
به سان مرغزار سبز رنگ اندر شده گردش

به يك ساعت ملون کرده روي گنبد خضرا

تو گفتي آسمان درياست از سبزي و بر رويش

به پرواز اندر آورده ست ناگه بچگان عنقا
(فرخي سيستاني)9 :9399 ،
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3131رنگ سبز براي شاعر :رنگ لواي اسالم در مقطعي سبزرنگ بوده و تقدس اين
تقدس
-3تابستان
رنگ براي فرخي در اين بيت مشهود است و براي دعاي خير از آن بهره مي جويد.
7

شاخ او کرده بسدين مشجب(همان)991 :

بيرم سبز برفكنده بلند

-4سبز از مظاهر لطافت :رنگ سبز بهار ،باغ ،درخت ،آسمان و ...را با زيبايي وصف ناپذير
به تصوير مي کشد.
يكي چون پرند سبز ،يكي چون عبير خوش

يكي چون عروس خوب ،يكي چون رخان يار

(همان)993 :
ه -زرد :زرد از جمله رنگ هايي است که شاعر به هردو قطب منفي و مثبت آن توجه دارد.
اين رنگ گاهي روايت بيماري و ضعف و گاهي نماد درخشاني و تاللو است".رنگ زرد
بيش تر با روح و روان سروکار دارد .اين رنگ با فلسفه هاي شرقي نيز مرتبط است .تيپ
زرد به خالقيت و نوآوري عالقه مند است .اين تيپ معموال درون گرا ،باريك بين و دربرابر
دنيا و افراد با استعداد آن معتقد به اصول است(".کارکيا)11-31 :9338 ،
-1زرد در تقابل با سرخ :فرخي در برخي ابيات ،رنگ هاي متضاد را در مقابل يكديگر
قرارداده و تصوير را برجسته تر و نافذتر مي نمايد.
گهي لعل چون باده ارغواني

گهي زرد چون بيرم زعفراني (فرخي سيستاني)318 :9399 ،

-9زرد نماد ناتواني :تصاوير بكري که توسط اين شاعر خلق مي شود با تشبيهات منحصر
بفرد و رنگ آميزي بي نظير ،هم چون تابلوي نقاشي ماندگاري ،مدام در ذهن خواننده
تداعي مي گردد .هم چون تصوير اين بيت که خميدگي برگ را به عاشق خسته تشبيه مي
کند که از ناتواني زردروي است.
گر نه عاشق شدهست برگ درخت

از چه رخ زردگشت و پشت دو تا

باد را کيمياي سوده که داد

که ازو زر ساو گشت

گيا

گر گيا زرد گشت باك مدار

بس بود سرخ روي خواجه ما
(همان)9 :
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 -3رنگ باختن زيبايي با نماد زرد :شاعر در اين بيت از بين رفتن زيبايي باغ را روايت مي
دكتركرمعلي
قدمياريرا جانشين طراوت سرخي مي نمايد.
بيماري و زرد
کند و رنگ

نزار گشته ز عشق و گداخته ز تعب

خميده گشته ز هجران و زرد گشته ز غم

(همان)93 :
 -4هم نشيني تيره با زرد:فرخي که اغلب ،نظري منفي نسبت به رنگ زرد دارد ،اين رنگ
را در بي روحي و کدري ،هم رديف تيره قرارمي دهد.
که باغ تيره شد و زرد روي و بي ديدار

مرا رفيقي امروز گفت :خانه بساز

(همان)991 :
-5زرد تداعي گر زرعيار :اگرچه فرخي غالبا نظري منفي نسبت به زرد دارد اما ،از ذکر
جنبه مثبت آن نيز در برخي ابيات غافل نبوده است.
برکشيده آتشي چون مطرف ديباي زرد

گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عيار
(همان)939 :

و -کبود  :کبود يكي از رنگ هايي است که جانشين سياه مي شود و غالبا براي بيان طبيعي
رنگ موضوع مورد نظر به کار مي رود و گاهي نيز نابساماني را بيان مي کند:
چه فسون ساختند و باز چه رنگ

آسمان کبود و آب چو زنگ

که دگرگون شدند و ديگرسان

به نهاد و به خوي و گونه و رنگ
(همان)999 :

ز-تيره و روشن :گاهي فقط از واژه هاي تيره و روشن استفاده مي نمايد.
هميرفت از بر گردون ،گهي تاري گهي روشن

وزو گه آسمان پيدا و گه خورشيد ناپيدا

 ...هواي روشن از رنگش مغبر گشت و شد تيره

چو جان کافر کشته ز تيغ خسرو واال
(همان)9 :

ه -تصوير سازي با رنگ :گاهي شاعر با استفاده از رنگ تصوير و تشبيه مي سازدمثال
رنگ هايي هم چون نيلي ،الژوردي و پيروزه اي در قلم موي شاعر ،معموال براي تصوير
آسمان و دريا به کار مي رود:
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چو راي عاشقان گردان چو طبع بيدالن شيدا

پيلگون ابري ز روي نيلگون دريا
برآمد
تابستان 3131

(فرخي سيستاني)9 :9399 ،

7
گويي که رشتههاي عقيقست و الژورد

از الله و بنفشه همه روي مرغزار(همان)911 :

شاعر در باب گل ا رغوان ،بسد ،الله نعمان ،عقيق ،لعل و آب عنب که از نظر ماهوي ،بسيار
متفاوتند ،استناد به امر مشترك رنگ سرخ و درخشندگي مي نمايد:
گهي لعل چون باده ارغواني

گهي زرد چون بيرم زعفراني(همان)318 :

بيرم سبز برفكنده بلند

شاخ او کرده بسدين مشجب(همان)99 :

گاه چون ديوار برهون گرد گردد سربسر

گاه چون کاخ عقيقين بام زرين در شود
(همان)91 :

رنگ سفيد با پديده هايي چون آينه رومي ،بناگوش و مرواريد که همگي درخشاني و
خوش يمني را به انسان القاء مي کنند ،معرفي مي شود.
آب گويي که آينه رومي ست

برسرش برگ چون بر آينه زنگ(همان)999 :

چون بنا گوش نيكوان شد باغ

از گل سيب و از گل بادام

(همان)991 :

صندل سوده از ديدگاه فرخي،عبارت از رنگ قهوه اي است که بعد از وي نظامي روز پنج
شنبه خود را در هفت پيكر با اين نام مي خواند(.نظامي)919 :9331 ،

آب همرنگ صندل سودهست

خاك همبوي عنبر اشهب (فرخي سيستاني)99 :9399 ،

فرخي از غاليه ،جامه عباسيان ،برگ زعفران ،رنگ سياه را اراده مي کند.
جامه عباسيان بر روي روز افكند شب

برگرفت از پشت شب زربفت رومي طيلسان
(همان)338 :

لشكر شب ديدم اندر جنگ روز آويخته

همچو برگ زعفران بر گرد شاخ زعفران
(همان)338 :

جادوي رنگ در حله سيستان
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نتيجه
قدمياري
دكتركرمعلي
مويي را مي بينيم که شاعر با مهارت وصف ناپذيري در دست گرفته
تحقيق قلم
پس از اين

و مناظر زيبايي را بر لوح شعرخود نقاشي کرده است.به طوري که ،گويي اين رنگ ها
هستند که شاعر را ترغيب به سرودن مي نمايند .بنابراين مي توان گفت که:
 -9رنگ هاي اشعار فرخي ،داراي نشاط و طراوتي است که گواه زندگي بي دغدغه شاعر
مي باشد .حمايت هايي که از سوي دربار براي تامين رفاه شاعر وجود دارد ،ذوق شاعر را
به سمت بهره مندي از زيبايي هاي طبيعت سوق مي دهد که يكي از برجسته ترين
نمادهاي آن در شعر فرخي ،رنگ است-9.همه رنگ ها در ديوان فرخي سيستاني ،زيبا و
شادي آفرين مي باشند ،حتي رنگ هاي تيره اي هم چون سياه-3 .شاعر براي ناميدن انواع
مختلف يك رنگ از تعابير متنوع استفاده مي کند و اين امر ،شعر او را زيباتر مي نماياند ،به
عنوان مثال براي نشان دادن گونه هاي رنگ آبي از الجوردي ،فيروزه اي و نيلي بهره مي
برد -9.رنگ ها در آرايه هاي ادبي اشعار فرخي نيز ،پيام هاي گوناگوني را در ذهن خواننده
متداعي هستند ،برخي رنگ ها نماد اساطيري دارند و برخي ديگر منطبق است بر اصول
روان شناختي ،مانند رنگ سرخ که براي وصف گونه هاي معشوق است و التهاب عشق را
نيز يادآور مي شود .به طور کلي رنگ بد ،به جز چند استثناء در ديوان اين شاعر وجود
ندارد ،همه رنگ ها زيبا هستند و مظهر شادي و طراوت که با ذوق بي بديل شاعر سيستان
امتزاج يافته و مناظر ماندگار در ادب فارسي آفريده اند .و مخلص کالم اين که شورانگيزي
رنگ ها در اشعار فرخي ،حاکي از نشاط و آرامشي است که بر زندگي وي حاکم است.
 -8يكي ديگر از خصوصيات رنگ ها در اشعار فرخي ،توجه شاعر به کيفيت دروني رنگ
هاست .در عالم رنگ ،برخي از آن ها مكمل هم و برخي ديگر در تقابل با هم هستند و اين
امر از ژرف اند يشي شاعر مغفول نيست ،به گونه اي که در پاره اي ابيات ،سياه در مقابل
سفيد واقع مي شود و سرخ در برابر زرد.
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