
__________________________ 

 44/30/4031:  رشیپذ خیتار         42/30/4032:  افتیدر خیتار

 seyedbagherhossini@uoz.ac.ir 3.   2. famoarab@uoz.ac.ir   1. arabighalam@uoz.ac.ir: پست الکترونیکی

  02/1/111، شماره پیاپی 1931بهار و تابستان ،  1، سال یازدهم ، شماره مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(  
 

 ایران، نویسنده مسئول( ، زابل،زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل)استادیار  1عبدالباسط عرب یوسف آبادی

 ایران( زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل، زابل، )استادیار 2فائزه عرب یوسف آبادی

 ایران( )استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل، زابل، 3باقر حسینیسید
 

 1-22 :صص
 

 

ی و دیوان رودکی برپایة نظریة ماکس معرّ« سقط الزند»ها در روانشناسی تطبیقی رنگ

 لوشر
 

 چکیده

در تصاویر شععری  ،زبانفارسینابینای  شاعر ،و رودکی ، شاعر نابینای عربمعری ابوالعلاء

نمعای روحیعات روانعی جا که شعر آیینة تماماز آن .دندارای از رنگ خود استفادة قابل ملاحظه

تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشعد کار رفته در آن نیز میهای بهشاعر است؛ تحقیق در رنگ

جسعتار ها و رفتارهای شاعر قلمداد گردد. واکنش هنجارها، و به عنوان ابزاری مهم در شناسایی

و ، آزمایش رنگ ماکس لوشر ودکی بر اساسرمعری و شناسی شخصیت با هدف روانرو پیش

در هایی بسیار زیادی با هم دارند، دو شاعر نابینا قرابتاین که خصوصیات رفتاری با فرض این

 رادیعوان رودکعی مععری و « زنعدسعق  ال» هعایتحلیلی رنگ-تلاش است تا با روش توصیفی

نظریعة لوشعر، گعروه  رنگِ از میان چهار گروهِ که دهدها نشان میبررسی .دبررسی و تحلیل کن

و رودکعی  مععری مانند هم است. بر این اسعاس، دقیقاًهای اشعار هر دو شاعر رنگ اول و دومِ

گعردد، رنع  ز جامعه میا هاآنکه از تحریکات شدید که منجر به جدایی  ادی هستندفرهر دو ا

با ایعن تفعاوت کعه  .ندآی فائقهای خود د بر بسیاری از محدودیتنکه بتوان ند و امیدوارندبرمی

کنتعرل  رواب  عاطفی خود را شدیداً، ایجاد رواب  صمیمی بهرغم تمایلات درونی علی ءابوالعلا

مشعابه او دارنعد و  کند کعه نررشعیکند و فق  افرادی را به حیطة شخصی خود نزدیک میمی

-مهرورزانة خعویش را بعهو اجتماعی ؛ ولی رودکی تمایل به ایجاد رواب  اندیشندهمانند او می
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-درک محبت متقابعل، پاسعخیورزی و عشقبه نیاز او برای  کهنماید و از اینراحتی آشکار می

 کند. میناشکیبایی  ، احساسشودداده نمی

 .، رودکیمعری لوشر، سق  الزند، ابوالعلاء ماکس رنگ، روانشناسی :هاکلیدواژه

 مقدمه

ها و متعون پیشعین اسعت؛ هر متن موجود در ادبیات از همان آغاز در قلمعرو قعدرت گفتعه

ای از رواب  متنعی در ارتباط با مجموعه عمل خواندن هر متن»پردازان معاصر معتقدند که نظریه

: 0222)آلعن، « کشف همین رواب  اسعتاست که تفسیر کردن و کشف معنای آن متن منوط به 

از وحعدتی  شود کعه اجعزای آنانی و کلیّتی میای جهادبیّات تبدیل به پدیده». بر این اساس (1

 (. 19: 1913)انوشیروانی، « وار و انسجامی یرانه برخوردارنداندام

شورها و زهای کادبیّات در ورای مر در معنای گستردة آن، از یک سو مطالعة ادبیّات تطبیقی

 (.1: 1391)ریماک،  های دانش بشری استارتباط میان ادبیّات و سایر حوزه از دیررسو مطالعة

 کعردنتعر عینی بعرای از واژگان رنرعین زیباشناسی است که شاعر هستی،  منتهایبی در گسترة

 اهعناشدنی فضعای نمعادین اشععار خعویش بهرهایماژهای شاعرانه و تبیین و تلقین مفاهیم بیان

سعب   و بررسی تطبیقی آن در میان فرهنعگ و تمعدن ملعل مختلعف . تنوع معنایی رنگبردمی

شود، اشعار زیباتر شود و توجه مخاط  را بیشتر به خود جل  کند، تا وی با کشف روابع  می

، از اثر هنری لذت دوچندان بعرده و تحعت تعرثیر در هر فرهنگ و زبانی هاو مفاهیم پنهان رنگ

 (.11: 1913د )سیفی، آن قرار گیر

نمای شخصعیت و آیینة تمام زدخیجا که شعر از عمق احساسات و عواطف شاعر برمیاز آن

شناسعان )ایعتن، کار رفته در آن، به عقیدة بسیاری از روانهای بهو روحیات روانی اوست؛ رنگ

هعای بعه رنگگرایش ذهنعی  هترین عنصر در این شناسایی باشد؛ بنابراینتواند ب( می11: 1991

هعای مختلعف روانعی وی دهندة بازتابترین رنگ تا منفعورترین آن، نشعانمختلف، از مطلوب

و  داردروانععی  ی، مععاهیتهععااز رنگ انهشععاعرهععای ( و گزینش93: 1911، هععوارد؛ اسععت )سععان

 شاعر.ها و رفتارهای ها، واکنشهنجار رهنمونی است به  سوی

های پنهعان لایعه دربعارة رنعگ،شناسعی ی نعوین روانهعاتکنیکبا توجه به آنچه گفته شد، 

دارد؛ برمعیپعرده روحعی وی  هایکنشناخودآگاه و  ازو  نمایدمیاستخراج  شاعر راشخصیت 
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ترین معیارهعای سعنجش شناسی رنگ از جمله دقیقشناسی نوین، روانهای رواندر شاخهزیرا 

ای ( نظریعهMax Luscher« )لوشرماکس »(. آزمایش رنگ 11آید )ایتن: شخصیت به شمار می

 کاربردهعای فراوانعی دارد.ها حل تشخیص بیماریاست که به عنوان راهدر شناخت بشر جدید 

های روانی پزشکان یکسان اسعت )لوشعر، اغل  نتای  آزمایشبا آزمایش لوشر  نتای  حاصل از

1311 :09). 

 نابینعایبایعد دو نعوع بینیم، ا معیرنگ ر نمودوقتی در گفتار و نوشتار فرد نابینا  از دیررسو

بعا نیعروی خیعال و عواطعف و ». نابینعای معادرزاد و غیرمادرزاد را از هم تمییعز دهعیم مادرزاد

شود و هنرعامی کعه های دیداری با دیرران شریک میاحساسات انسانی که دارد، در فهم پدیده

س و گمعان خعود بعه مععانی شنود که دلالت بر رنگ و نور یا شکل دارند، با حعدالفاظی را می

دسعت آورده اسعت، ها را با معانی دیرری که از طریق سایر حعواس بهبرد؛ زیرا آنها پی میآن

معدت زمعانی خعا  کعه در نابینعای غیرمعادرزاد  ؛ ولعی(101: 1391)السعقطی،  «کندقرین می

و روانعی  براساس ویژگعی روحعیها را تواند رنگمی ،های مختلف را ببیندرنگ استتوانسته 

 جلوه دهد.در شعرش  خویش

هستند که کور معادرزاد نبودنعد و  زبانیزبان و فارسیعرب نابینای انشاعر معری و رودکی 

در  (.11-11: 1912ی، سعیاق)دبیر؛ (33: 1933)الخطی ،  اندهة بینایی داشتتجرب در مدتی از عمر

ح و هایی از شعناخت روه دریچهکد شوارائه می های مختلفمملو از رنگتصاویری  هاآنشعر 

دلایعل شخصعیت و  دربعارة ی راحقعایقو گشاید خویش را بر پژوهشرران می روان سرایندگان

   .سازدمیآشکار  اناین شاعرهای بیرونی نشکُ

تطبیعق از یعک سعو و فقعدان تحقیقعی بنیعادین دربعارة  و رودکعی قابلیت شعر معریین ا 

بعا تکیعه بعر روش را بر آن داشت تعا  نرارندگان ،دیرر ها از سویرنگ در شعر آنروانشناسی 

سعق  »های بعه کعار رفتعه در تحلیلی و با استناد به الروی رنگ لوشر، به تحلیل رنگ-توصیفی

 د که:نها برسد و به پاسخ این پرسشنبپرداز و دیوان رودکی معری« الزند

 است؟. نهچرو رودکیدیوان و « سق  الزند»کار رفته در های بهبسامد رنگ 

 نظریة ماکس لوشعر مطابقعت  با کدام گروهو دیوان رودکی « سق  الزند»های رنگ

 .دارد؟
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 و  آزمایش رنگ ماکس لوشر، مععری با توجه به نابینا بودن هر دو شاعر، بر اساس

 .؟برخوردارندمشابهی یات اخلاقی و رفتاری از چه خصوص رودکی

 پیشینة پژوهش

سی رنعگ معورد شنامتعددی را از منظر روان آثار ادبیبی، تاکنون، پژوهشرران فارسی و عر

شده است کعه عبارتنعد از:  استفادهاز نظریة لوشر فق  در دو اثر زیر اند؛ ولی پژوهش قرار داده

« شناسعی رنعگ معاکس لوشعرر اسعاس روانبعاشعار نیما:  شناسی رنگ در مجموعةروان» مقالة

شناسی رنگ معاکس لوشعر در نقعد و رد نظریة روانکارب»ش( و مقالة 1911نوشتة مهین پناهی )

 افعزاییم کعه. در توضیح میش(1913مقدم و پورشهرام )نوشتة علوی« تحلیل شعر فروغ فرخزاد

اشععار نیمعا  ارگانة لوشر و تطبیق آن در مجموععةهای چهمقالة نخست به هیچ یک از گروهدر 

 متفاوت با این اثر دارند. و هر دو مقاله جامعة آماری پژوهشِ ه استای نشداشاره

فقع  در  معری و رودکی پژوهش درخوری یافت نشد وروان شناسی رنگ در شعر دربارة 

نوشعتة کامعل  « و عنصر رنگ در شععر او نابینایی رودکی»  ایچهار صفحه مقالةیک صفحه از 

و رنگ در شعر رودکی شده است که از حیث نتیجعه  توصیفش( اشاراتی به 1911) احمدنژاد

تطبیقعی  بنابراین این نخستین اثری است کعه بعه بررسعیروش با پژوهش حاضر تفاوت دارد؛ 

 .پردازدبراساس نظریة لوشر می رودکیدیوان  معری و« سق  الزند» رنگ در شناسیروان

 بحث و بررسی

 و دیوان رودکی «سقط الزند» در  هاآن فراوانی و درصدها و معرفی رنگ

 «دسقط الزن»دیوان  الف(

 . از ایعن میعاناست بیت 0201و  قصیده 110مشتمل بر  1ابوالعلاء معری «سق  الزند»دیوان 

 تعداد کلمات کعل دیعوانشده است. از سوی دیرر از میان از عنصر رنگ استفاده  بیت 921 در

                                                           
-« گروگان دو زندان»ق( متولد معره نعمان در سوریه، شاعر و فیلسوف نابینای عرب که به 993-999ابوالعلاء معری ) .1

های درونی است. مشهور است. اشعار وی مملو از مضامین فلسفی و کشمکش -نشینیزندان نابینایی و زندان خانه

های صلیبی و سقوط معره نعمان از میان رفت و تنها تعدادی ها در پی جنگگذرد، اما بسیاری از آنمی 122تصنیفاتش از 

، الریک و الغصون، رساله الملائکه، عبث الولید، دیوان سق  الزند و اتلزومیجمله: رساله الغفران، ها برجا ماند. از آناز آن

 غیره.
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از  (ششعمیک)  یعنعی حعدود؛ کلمعه 219بسامد رنگ در این تعداد  کلمه، 02911مشتمل بر 

 1گرِهعای تعداعیهعا یعا واژهشعامل رنگبه ترتی   هافراوانی رنگدیوان است.  کلماتجموع م

جعدول  ادامعهدر  .اسعت 0رنرارنعگ ای وزرد، سبز، آبعی، خاکسعتری، نقعرهسفید، سیاه، قرمز، 

 :گرددارائه میرنری در این دیوان  9واژگاندرصد فراوانی و 
 

 «سقط الزند»یرحقیقی در های حقیقی وغفراوانی و درصد رنگ -1جدول

 جمع  خاکستری رنگارنگ آبی سبز زرد قرمز سیاه سفید 

 921 9 9 19 13 01 92 19 139 فراوانی

 %122 %33/2 %93/1 %09/9 %19/9 %19/9 %39/19 %31/11 %11/91 درصد

 

 «سقط الزند»های حقیقی در فراوانی و درصد رنگ -2جدول

 جمع رنگارنگ ریخاکست زرد آبی سبز قرمز سیاه سفید 

 121 2 0 9 3 19 11 92 99 فراوانی

 %91/09 %2 %93/2 %33/2 %09/0 %93/9 %19/9 %91/1 %00/1 درصد

 

 «سقط الزند»های غیرحقیقی در فراوانی و درصد رنگ -3جدول

 جمع خاکستری آبی سبز رنگارنگ زرد قرمز سیاه سفید 

 039 0 9 1 9 09 91 99 199 فراوانی

 %90/19 %93/2 %33/2 %09/1 %93/1 %19/1 %00/11 %91/11 %99/92 درصد

 
                                                           

)برکة آب( « النهی»( برای سیاهی، 113: 1911)موی سیاه( )معری، « الدُّجنة»از: گر عبارتند برخی از واژگان تداعی .1

( که به رنگ زرد 122)آهوی گندمرون( )همان: « الرعفر»( که استعاره از زره است و دلالت بر رنگ سفید دارد، 913)همان: 

 ( که استعاره از چشمان سرخ اس  است.99)همان: « الزعفران»اشاره دارد، و 

های )چراگاه سبز و پر از گل« مرتع»منظور از رنرارنگ، واژگانی است که بر چند رنگ متعدد دلالت دارد، مانند  .0

 رنرارنگ(.

و در  رنگ( 921برمبنای فراوانی کل )تعداد  «سق  الزند»ی مرتب  با هاها در تمامی جدولبسامد و درصد رنگ. 9

ها ها در تمامی جدولاست. ترتی  فراوانی رنگ رنگ( 111انی کل )تعداد های مربوط به دیوان رودکی برمبنای فراوجدول

ها در برخی از باشد؛ به همین دلیل چینش واژهاز راست به چپ و در نمودارها از چپ به راست و از زیاد به کم می

 ها با هم متفاوت است.جدول
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 دیوان رودکی -ب

. از ایعن باشدبیت می 1291 ، آنچه که امروزه در دسترس است،دیوان رودکیاز میان اشعار 

بیت از عنصر رنگ استفاده شده است. از سوی دیرر از میان تععداد کلمعات کعل  129میان در 

از مجمعوع  %19/1کلمعه؛ یعنعی  111، بسامد رنگ در این تعداد کلمه 10010دیوان مشتمل بر 

هعا در بخعش قصعاید کامعل رودکعی و بخعش ابیعات درصد کارکرد رنگکلمات دیوان است. 

ذکعر  بار(. و لازم بعه 13و در بخش دوم  10پراکنده و رباعیات او یکسان است )در بخش اول 

در تشعبی   %92 تقریباً) مل، بیشتر استقصاید کا ها در قسمت تشبی است که استفاده از رنگ

گرِ سعفید، سعیاه، قرمعز، هعای تعداعیهعا یعا واژهها به ترتیع  شعامل رنگاست(. فراوانی رنگ

جدول فراوانی و درصد واژگان رنری در ایعن  ادامهرنرارنگ، زرد، سبز و خاکستری است. در 

 گردد:دیوان ارائه می

 
 وغیرحقیقی در دیوان رودکی های حقیقیفراوانی و درصد رنگ -2جدول

 جمع خاکستری سبز زرد رنگارنگ قرمز سیاه سفید 

 111 9 1 1 11 00 09 91 فراوانی

 %122 %1/0 %9/9 %0/1 %9/11 02 01 %12/01 درصد

 
 های حقیقی در دیوان رودکیفراوانی و درصد رنگ -5جدول

 جمع خاکستری زرد سبز سفید سیاه قرمز رنگارنگ 

 91 9 9 1 1 10 19 11 فراوانی

 %122 %9/1 %9/1 %0/1 %91/11 %91/13 %31/00 %3/01 درصد

 
 های غیرحقیقی در دیوان رودکیفراوانی و درصد رنگ -6جدول

 جمع رنگارنگ خاکستری سبز زرد قرمز سیاه سفید 

 12 2 2 0 1 1 11 09 فراوانی

 %122 2 2 9 12 19 00 91 درصد
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نیمعی از مجمعوع که رنعگ سعفید تقریبعاً ست که با وجود اینجا ذکر این نکته لازم ادر این

( را بعه %12/01های دیوان رودکعی )سوم از مجموع رنگیک( و %11/91زند )های سق  الرنگ

در آزمعایش لوشعر جعزو هعیچ یعک از رنگ سفید که دهد؛ ولی به دلیل اینخود اختصا  می

پس از ارائعة ایعن  ن نخواهد آمد.به میاآن هشت رنگ خا  نیست؛ در این پژوهش سخنی از 

آمار و ارقام لازم است توضیحی مختصر از آزمایش رنگ ماکس لوشر و ابعاد آن ارائه گردد، تعا 

 در هر گروه بپردازیم.و رودکی بندی هشت رنگ، به تحلیل عملکرد معری بتوانیم پس از گروه

 و دیوان رودکی 1«سقط الزند»در لوشر  شناسی عملکردیروان

 شناسعی شخصعیتنبا رواافراد انتخاب رنگ  در آن که روشی استشناسی عملکردی روان

شعخص های مختلعف بعه با رنگدر آزمایش لوشر، هشت کارت (. 01لوشر:) مرتب  است هاآن

چهار رنگ اصلی عبارت است از: آبی، زرد، قرمز و سبز که ایعن  .شودمیعرضه  مورد آزمایش

ای، خاکسعتری و چهار رنگ فرعی نیعز بعنفش، قهعوه وردارند.بیشتری برخ مجموعه از اهمیت

 تعیین شده است که انتخعاب آن آسعان باشعد یاشمارههر هشت کارت رنری برای  .سیاه است

و در هشعت انتخعاب  رنری را بر اساس علاقعة خعود هایفرد مورد آزمایش کارت .(90:همان)

، گرفتعه اسعتقعرار  چندمین اولویعتدر  که هر رنگباتوجه به اینکند. میبندی بخش اولویت

و « سعق  الزنعد»هعای شناسی عملکعردی رنگبرای روان شود.مینش مربوط به آن مشخص کُ

ای (، قهعوه1(، بعنفش )9(، زرد )9(، قرمعز )0، سعبز )0(1دیوان رودکی، ابتدا هشت رنگ آبی )

ف قرار گرفت؛ سعپس ایعن ( باتوجه به میزان کاربرد، در یک ردی2( و خاکستری )1(، سیاه )9)

 .  9بندی شدهشت ردیف به چهار گروه طبقه

                                                           
سق  »ها در این پژوهش برمبنای میزان فراوانی آن های اصلی و فرعی درلازم به یادآوری است که ترتی  تحلیل رنگ .1

؛ ولی با نظریة لوشر در کندمیهای اصلی و فرعی لوشر تفاوت پیدا است و گاهی با ترتی  رنگ و دیوان رودکی «الزند

 تعارض نیست.

لاع بیشتر ر.ج. شود )برای اطهای خا  همان رنگ است که در فرمول لوشر تعریف میهای کنار هر رنگ، نشانهشماره .0

 (.03لوشر: 

شود، لذا چهار گروه در آزمایش لوشر، برای دریافت نتیجة بهتر آزمایش، بر روی هر فرد دو بار آزمایش انجام می .9

 پذیرد، میزان و ترتی  کاربرد رنگ در آنجا بر روی شعر شاعر آزمایش صورت میدوتایی وجود دارد. اما چون در این

 دهیم.تنها یک آزمایش انجام می روازاین ؛ییر نیستیکسان است و قابل تغ
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باشد. ردیف دوم کعه شاعر می« تمایل»ردیف نخست با علامت )+( مشخص شد که بیانرر 

است. ردیف سوم و چهعارم کعه بعا  1«هدف واقعی»دهندة با علامت )+( نمایش داده شد، نشان

است. ردیف پنجم و ششم نیز با علامت  0«وضعیت طبیعی»( مشخص شدند، نشانرر ×علامت )

( و -است و ردیف هفتم و هشتم دارای علامت ) 9«تفاوتیبی»)=( نشان داده شدند که نمایانرر 

هعای هعر (. در ادامه پس از ارائة فراوانی و درصد رنگ01-90است )همان:« عدم تمایل»بیانرر 

 پردازیم:ها میدیوان، به توصیف و تبیین آن

 «سقط الزند»دیوان های نی و چینش و عملکرد رنگفراوا  -الف
 

 )باتوجه به میزان کاربرد(« سقط الزند»های لوشر در فراوانی و درصد رنگ -7جدول 

 جمع ایقهوه بنفش خاکستری آبی سبز زرد قرمز سیاه 

 133 2 2 9 19 13 01 92 19 فراوانی

 %122 %2 %2 %21/0 %19/9 %19/3 %19/19 %11/92 %13/91 درصد
 

 چنین است:« سق  الزند»های ، چینش و عملکرد رنگ1براساس جدول شمارة 
 

 (6ای)قهوه (5بنفش) (0خاکستری) (1آبی ) (2سبز) (2زرد) (3قرمز) (7سیاه) رنگ و کد

 - - = = × × + + عملکرد

 

را  توان آن+ که می1+9×9×0=1=2-1-9چنین است: این -از چپ به راست-ها و کد رنگ

 تقسیم نمود: -از راست به چپ–چهار گروه مجزا به 

 
 

 -1-9 گروه چهارم =1=2 گروه سوم ×9×0 گروه دوم +1+9 گروه اول

 

                                                           
 (.03اش، آرامش و صلح است )لوشر: کسی که هدف واقعی مثلاً .1

آید و بستری به آن کند یا حالاتی که در وی به وجود میوضعیت طبیعی، شرایطی است که فرد خود را در آن حس می .0

 (.03شرای  دارد )لوشر: 

 شود.نخورده باقی مانده و در شرای  خا ، استفاده میای که دستیژهاستعدادهای و مثلاً .9
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 دیوان رودکیهای فراوانی و چینش و عملکرد رنگ -ب
 

 های لوشر در دیوان رودکی )باتوجه به میزان کاربرد(فراوانی و درصد رنگ -8جدول 

 جمع بنفش آبی ایقهوه خاکستری سبز ردز قرمز سیاه 

 99 2 2 2 9 1 1 00 09 فراوانی

 %122 %2 %2 %2 %9 %10 %19 %91 %91 درصد
 

 ها در دیوان رودکی چنین است:، چینش و عملکرد رنگ1براساس جدول شمارة 
 

 (5بنفش) (1آبی ) (6ای)قهوه (0خاکستری) (2سبز) (2زرد) (3قرمز) (7سیاه) رنگ و کد

 - - = = × × + + کردعمل

 

را  توان آن+ که می1+9×9×0=2=9-1-1چنین است: این -از چپ به راست-ها و کد رنگ

 تقسیم نمود: -از راست به چپ–به چهار گروه مجزا 
 

 -1-1 گروه چهارم =2=9 گروه سوم ×9×0 گروه دوم +1+9 گروه اول
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)چهعار رنعگ رودکی  و دیوان« ندسق  الز»های گروه اول و دوم رنگ لازم به ذکر است که

هعای هعر مانند هم است. در ادامه تحلیل دقیقاًسزایی در تعیین نتای  دارند، نخست( که نقش به

 گردد.با ذکر شواهدی از اشعار هر شاعر ارائه می گروه

 ها در دیوان دو شاعر شناسانة عملکرد رنگتحلیل روان

 هاشباهت

 +(7+3: زوج سیاه و قرمز )ر دو شاعرها در شعر هرنگ گروه نخستالف( 

 +(7سیاه )

 ف حضور زبانی و معنایی فععال دارد.های مختلهای مهمی است که در فرهنگسیاه از رنگ

-تیعره(. سعیاهی، 11: 1331)الفیفی، « رمز شر و بدی و مرگ است»این رنگ در فرهنگ عرب 

است که در مقابعل آن همعه  این رنگ بیانرر مرزی کند.ترین رنگ است که  خودش را نفی می

باععث افعزایش روحیعة  سعیاه( 13لوشعر:) کنعد.میشود و پوچی و عدم را القا چیز متوقف می

کاهععد گععردد و از نیععروی جسععمی و روانععی او میافسععردگی و احسععاس خسععتری در فععرد می

 در مقابعلِ رنعگِ سعفید،»بر پوچی و نابودی دلالعت دارد و  این رنگ (.19: 1919)پورحسینی، 

سیاهی، نحوست، و بددلی، دل»در متون ادبی نماد و  (19: 1911)پناهی، « سیاه نقطة پایان است

 (.19است )پورحسینی: « سیر شدن از چیزی

دیرعر و بعر  برخعوردار اسعتبسعامد بالعایی از و دیوان رودکی  «سق  الزند»سیاه در رنگ 

 حضور آن در راستای توصعیف، «سق  الزند»در  این رنگ ها غلبه دارد. از جمله نمودهایرنگ

شود تعا شعاعر درد ش  با سکوتی که بر آن حکمفرماست محملی میدر این ابیات ش  است. 

یابعد و حتعی و اندوه خود را به خاطر بیاورد و در آن ترمل کنعد؛ امعا چیعزی جعز سعیاهی نمی

 ،حتی و اطمینعانسازد. سفیدی در شعر او سب  را برطرفتواند این تاریکی را دم نیز نمیسپیده

 و در مقابل، سیاهی باعث نررانی و اندوه است:

 هُنالِکَ، مَا أضاءَ بِهِ الس ََوادُ   لَو أن َ بَيَاضَ عَينِ المَرءِ صُبح  
 .(38: 7591، معریال) 

بود، سیاهی شع  اجعازة دم روشن میاگر در آن ش ، سفیدی چشم انسان همچون سپیده»

در این بیت غلبه و سطوت و قدرت رنگ سیاه بر سعفید رمعزی  .«داددم نمیروشنایی به سپیده
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دهندة اعتقاد شاعر بر اقتدار و تسل ِ پایان و نعابودی نعاآرامی و شعر و ایسعتادگی شود نشانمی

سعازی بعا نرعاهی قدرتمندانة آن در برابر آرامش و صلح و زندگی. چنین تصویرسازی و مفهوم

ای در . شاعری که شعرش فریاد آزادهکندر را منعکس مینمادین غلبة روحیة منفی و آزردة شاع

اش کعه طور کعه در نابینعاییدر تولد و مرگ خود هیچ اختیاری نداشته همان»بند جبر است که 

   .(190: 1339)سعفان، « چون آفتی در تمام مدت زندگی گریبانریر او بود هیچ تقصیری نداشت

ه دنیععای او را سععیاهی تشععکیل داده، بینیم شععاعری کععاز دیررسععو در شعععر رودکععی مععی

-کنعد و سعوگواری و سعیاهنشستن معرفی معیکردن موی سر خویش را نوعی به سوگخضاب

مخاط  را بعه شعناخت  تاآمیزد میدرهمهای خویش ها و تشویشسراسر اضطراب پوشی را با

افکنعده و نعاتوانی عمیقعاً بعر سعراپای روح و روان او سعایه سازد که احساس ری رهنمون شاع

 :ها را از او سل  کرده استتاریکیامکان فرار از سیطرة  

 م گناهعوم و نو کنعتا باز نوجوان ش   کنم سیاه    من موی خویش را نه از آن می

 ها به وقت مصیبت سیه کنند       من موی در مصیبت پیری کنم سیاه    چون جامه

 (10: 1911)رودکی،                                                                                    

بعار(، لبعاس 01بار(، ش  )9) اس   با ترکیباتی همچون« زندسق  ال»سیاه در علاوه بر این  

 مو دکی با ترکیباتی همچونو در دیوان روبار( 9بار(، سپاه انبوه )1) بار(، مو1بار(، کلاغ )9زا )ع

با مراجعه به نمودار رنگ لوشعر  بار( و غیره به کار رفته است.9، ابر )بار(9بار(، چشمان یار )3)

به عنوان رنگ  رنگ سیاهانتخاب توان گفت که میو دیوان رودکی « سق  الزند»و تطبیق آن در 

احسعاس  و رودکعی اشخاصعی هسعتند کعه ءاین حقیقت است کعه ابوالعلعانمایانرر  +(1) اول

؛ بنابراین در مقابل سرنوشت و تقدیر خعویش ید باشد، نیستکه با طورند که هیچ چیز آننکمی

 باشد:دهندة این طرز تفکر میابیات زیر از رودکی نشان (.13:لوشر) د ننمایایستادگی می

 کردار است                    آن شناسد که دلش بیدار استاین جهان پاک خواب

 ار استعشادی او به جای تیم    عت                 د اسعاه بعه جایرعی او بععنیک

 که همه کار او نه هموار است     عوار                ان همعی بدین جهعینعچه نش

 (.13)رودکی:                                                                                          
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 +(3) قرمز

ورشعدن آتعش و شعله که از تلرلؤ خورشید و استهای گرم منتس  به مجموعة رنگ»قرمز 

این رنگ دارای قدرت و کشش بعوده  .(90: 1931انصاری و صیادانی، ) «شودحرارت صادر می

بیانرر نیروی حیاتی، فعالیعت  و( 102: 1932کننده است )سمتی و طهماسبی، و مهیّ  و تحریک

ایعن رنعگ ارادة انسعان را وادار  دهد.می و آرزو و امیال و اشتیاق را نشاناعصاب و غدد است 

 (.12کند )لوشر:به حرکت برای به دست آوردن پیروزی می

شعر معری و رودکی قرار دارد و به  +(9قرمز با تمامی مفاهیم خا  خود در جایراه دوم )

ها اشخاصی قوی، فعال و سرزنده هسعتند و از فعالیعت همین دلیل بیانرر این نکته است که آن

(. 119آوردن موفقیت و پیعروزی اسعت )لوشعر: راستای به دستها در فعالیت آنبرد. لذت می

بر خشعم و یابد و از حوزة عناصر مادی به عناصر معنوی و انتزاعی انتقال می گاهی مفهوم قرمز

بعار  1« سق  الزنعد»در  این دلالت .(110: 1331)طالو،  کندمیغض  و سنردلی و خطر دلالت 

را به شیری بسیار خشعمرین نسعبت  ، رنگ قرمزشاعران مثال در شعر زیر کند؛ به عنوجلوه می

 :استشده  رنرینصورتش همچون گل سرخ، دهد که می

 لَهُ وِرد  مِنَ الد َمِ کَالمُدامِ  وَ لایُشوِی حِسَابَ الد َهرِ وَرد 
 .(17)المعری:  

ه، از حسعاب اش نقعش بسعتای که آبشخوری از خعون میرعون بعر چهعرهسرخ چهره شیرِ»

حضعور رنعگ قرمعز در  شعودمی ملاحظعهطور کعه همعان «.یابعدروزگار و معرگ رهعایی نمی

قراری شاعر او را مجدداً بعه کند که دنیای اضطراب و بیتصویرسازی شعر بستری را فراهم می

زمینة عاطفی و روحی شاعر شرایطی کند، گوئی در سراسر پسمفهوم مرگ و نیستی هدایت می

ه است که تصاویر و مفاهیم را در کلعان اسعتعارة معرگ و نعابودی و نومیعدی پیونعد تثبیت شد

شعود کعه در برابعر بودن شاعر سعب  میعاطفی و ویژگی مصمم استقلالِ دهد؛ ولی احساسِمی

دهنده به نیستی و پوچی مقاومت کند و با لجاجت و اصرار مسیر رشد و تععالی تنرناهای سوق

 خویش را برشاید.
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« سق  الزنعد»در از جمله کاربردهای این رنگ  .رسدمی 92به در شعر ابوالعلاء  قرمزبسامد 

 بعار(،9بعار(، خورشعید )9بار(، ستاره قرمعز )0بار(، شمشیر سرخ )10سرخی خون )توان به می

  .اشاره نمود بار(0) ل  سرخبار( و 0اشک خون ) ،بار(1سرخی شفق )

دوران او، بیشعتر با توجه به سعنت شععری  رد کهنیز قرمز جایراه بارزی دا در شعر رودکی

ات شعر زیر گواهی تکرار واژة سرخ به توالی در تمام ابیمادی و بصری است.  مرتب  با مفاهیم

 :است بر جایراه خا  رنگ قرمز در شعر رودکی

 انعرد و مرجعرخ گیعوت سعة یاقعگون                ردد    عافی گعام وصعد تمعچون بنشین

 انعن بدخشعل چون نریعد ازو لعععچن               انی   عق یمعون عقیعرخ چعزو سچند ا

 ر با بانععک و عنبععدو داد مشعوی بعب                 وَرش ببویی گمان بری که گل سرخ  

 گوهر سرخ است به کفّ موسی عمران              ی     عویعی گعنعدرون بیعور انعور به بل

 لبش می سرخ و زلف و جعدش ریحان                     اده  عاک مورد نهعبسر عهر یک بر س

 (91 )رودکی:                                                                                             

بعار(، 1بعار(، شعراب )1توان به گل سرخ )میدر دیوان رودکی کاربردهای این رنگ  ازدیرر

 شده و غیره اشاره نمود.ریش خضابرو، نارپستان، ل  سرخ، خسر

مفعاهیم  از ترکی  و رودکی ءبندی حقیقی روحیات ابوالعلابا توجه به آنچه گفته شد، جمع

هعر دو شعاعر  ؛ بعر ایعن اسعاس،شعودبهتر حاصل می +(7+3سیاه و قرمز )رنگ  شناسانةروان

گعردد، بعه شعکل از جامععه می ه جعدایی آنعانحریکات شدید که منجر باز تکه  افرادی هستند

مطالع  منعدرج   لازم بعه یعادآوری اسعت کعه (.100: د )لوشرنبررن  میارادی و ناخواسته غیر

الجامع فی »، (91: 1392)فروخ، « الشاعر الحکیم» (،1/119تا: خلکان، بی)ابن« انالرعی وفیات»در

دربععارة رفتععار اجتمععاعی  (121: 1919 و )خورسععندی، (90: 1330)جنععدی، « العلععاءأخبععار أبی

های ایعن بخعش از یافتعهمؤیّعد  اوخواری امتناع از ازدواج، گیعاه ،،  انزوا و گوشه نشینیابوالعلا

 پژوهش است.
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 (× 2× 2: زوج زرد و سبز )ها در شعر هر دو شاعررنگدوم  گروهب( 

 (× 2) زرد

ی خا  خورشیدی و روشعن و نافعذ دارای گرما این رنگ .هاستترین رنگاز نورانیزرد 

، اری ذهنعیبیدبرای پرتوهای زرد (. 019: 1911)اپلی، « آگاهیباشد؛ رنگ شهود است و دلمی

توانعایی منطقعی و خعودکنترلی را بعرای رسعیدن بعه  گرفتن و سرور بسیار معؤثر اسعت وهامال

از: روشعنی،  . صعفات اصعلی رنعگ زرد عبارتنعد(19: 1911 هانت،کند )بینی تقویت میروشن

سعازد ، نرمی و آرامش روان را نمایعان میاری و خوشی روحی که انبساط پذیریانعکاس امیدو

 (.10)لوشر: 

انتخاب معری و رودکی قرار گرفته و حاکی از آن است که هعر ( × 2زرد در جایراه سوم )

های جسمانی خعویش، اصعرار بعه موفقیعت دارنعد و از چیزهعای دو شاعر به دلیل محدودیت

 (.192گردند )لوشر: یکنواخت مرسوم و معمولی دلزده می

بخشعی آفتعاب و تلعرلؤ جانبیعانرر گعاه ؛ رنگ هم نشعان از شعادی دارد و هعم انعدوهاین 

کعه جعا آنمععری ها دارد. شعواریدگاه نشان از غم و ضعف ناشی از و  استهای دیرر یباییز

پندارد کعه بعر می رنگ ش سخن گوید، خود را چونان شمعی زرداز درد و غم درونخواهد می

 ریزد:کند و اشک میهای زمانه صبوری میسختی

 ی َامِ و العيشَةِ الض َنکِ عَلَي ُنوَبِ الأ  و صَفراءَ لونَ الت ِبرِ مِثلي جليدة  
 (117)المعری: 

های زندگی، حوادث روزگار و سختی های زردرنری به رنگ طلا که به خاطرشمعچه بسا »

گیعری از رنعگ نیعز شود ایعن بهرهطور که ملاحظه میهمان «.پوستش چون من زرد شده است

ضاع کنونی خعویش ناراضعی دهد که چرونه شاعر از اوهای پیشین است و نشان میمؤیّد یافته

بیند که محکعوم بعه سعوختن اسعت و همعان میخویشتن را شمعی است و با نراهی استعاری 

 .شودی که برای هستی او زمان داده شده است در سوز و گداز سپری میکمدت زمان اند

شویم. جسم این شاعر نیعز زرد در شعر رودکی نیز با چنین کاربردی از رنگ زرد مواجه می

 های کاهنده را نشان دهد:شود تا اوج اثرگذاری غمباریک و لرزان توصیف میو  
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 1زرد و باریکم و لرزانم چون برگ تراز        از غم بار تراز از همه خوبان طراز    

 (  11 )رودکی:                                                                                         

بعار(، 0بار(، زره طلایی )9با ترکیباتی همچون باران طلا )« سق  الزند»زرد در ، ه بر اینعلاو

و در دیعوان بعار( 9بعار(، زیورآلعات )9بعار(، زمعین )0بار(، آهوی گنعدمرون )1نور خورشید )

بعه  غیعرهبار(، و تن زرین و ریش زرد و زرین ورق و 0رودکی با ترکیباتی همچون روی زرد )

 . کار رفته است

شناسی و دلالت آن بر غم و  شعادی و بعر باتوجه به دوسویه بودن مفهوم رنگ زرد در روان

و  حضور درخشان این رنگ در اشععار مععری ،آگاهی و قدرت شهوددلبر ضعف و سستی و 

ای غمرین و خسته از اوضاع جسعمانی و نیز گواه مدعای پیشین ماست، مبنی بر روحیه رودکی

آمدن بعر ایعن شاعر و فایقهر دو با آن و در عین حال تلاش و استقامت های مرتب  محدودیت

 .هالیل خودباوری و خودارزشمندبینی آنها به دموانع و محدودیت

 (× 2) سبز

 (.111: 1910هاست )شعوالیه، و نتیجة تداخل امواج رنری آن داردبین آبی و زرد قرار سبز 

پعذیری در اضعطراب و تعنش اسعت و از نظعر افاز نظر فیزیولوژیکی، نمایانرر کشعش و انعط

کعه پایعداری،   (99: 1339)غازی التعدمری، نمایانرر هدف و اراده و عمل است شناختی، روان

در تشخیص رنگ سبز با رنعگ آبعی تفعاوتی  (. قدما91کند )لوشر: ثبات و ایستادگی را القا می

: 1913پنداشعتند )صعفری، ، سبز میشدند و در بسیاری از جاها آسمان را به جای آبینمی قائل

؛ به عنوان مثال در بیت زیر رنگ سبز به سعیاهی لشعکری انبعوه و سعراپا مسعلح و دریعای (31

 رسد:شود که سبز به نظر میمواجی اطلاق می

 مِنَ المَاءِ لَکِن مِن حَدیدٍ مُسَر َدِ  بِأخضَرَ مثلَ البَحرِ لَيسَ اخضِرَارُهُ 
 (59)المعری:  

آلات جنرعی ی انبوه که چون دریا سبز است و سبزی آن از آب نیست بلکه از آهنبا سپاه»

 داند:طور است مثال زیر از رودکی که آسمان را سبز میهمین «.بافته استبه هم

                                                           
 تراز: بید. 1
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 همی تا قط  با حور است زیر گنبد اخضر    

 و از دیرر فلاسنرش  یک پله استشکر پاشش ز  

 .(13)رودکی:  

(. 10: 1911اکبعرزاده، مبل ایمان، توکل و فنانانپذیری ابعدیت اسعت )علیاز دیررسو سبز س

ترین مظهعر چراگاه برای ایشان مهم»ها سبز را بیش از هر رنگ دیرری دوست دارند زیرا عرب

رابطعة تنرعاتنری این رنگ، در شعر معری  .(012: 1912)شفیعی کدکنی، « استو منبع زندگی 

. در بیعت د که با باروری و رویش همراه اسعتکنصفا را القا می با طبیعت دارد و نوعی پاکی و

و سعفید را چنعان بعه هعم سعبز  کند وترسیم میتابلویی زیبا از زمین سرسبز و خرم زیر شاعر 

 :گرددباور این حقیقت که این سخن از تخیل یک نابینا برخاسته است دشوار میکه آمیزد می

 ــراءَ، تُغذَی ِبلُؤلُؤٍ مَنثُورِ   ضــفَهِيَ تَختَالُ فِي زَبَرجَدَةٍ خَ
 (11)المعری: 

هعای همچعون مرواریعد بالعد و بارانزمین که دیبای سبز زمردینش را پوشیده به خعود می»

 .«پراکنده به وی داده شده است

همچنین است بیت زیر از رودکی که در آن رنگ سبز در طبیعت به زیباترین شعکل ممکعن 

 است:تصویرپردازی شده

 تاک رز بینی شده دینارگون                  پرنیان سبز او زنرارگون

 (129)رودکی:                                                                                    

، امید و اندسبز استفاده کردهرنگ شاعر از هر دو ابیاتی که  درشود طور که ملاحظه میهمان

؛ علاوه بعر شودتعدیل  انتا احساسات خروشانش گرددسب  میجلوه دارد و این امر سرزندگی 

بار(، آسمان 1بار(، شمشیر و زره )0در شعر معری این رنگ با ترکیباتی همچون سپاه انبوه ) این

و در دیعوان اشععار رودکعی بعا بعار( 0) بار(، سبزی چشم کلاغ که نمعاد بعدیُمنی اسعت0سبز )

 بار(،  گنبد سبز و بهشعت سعبز و غیعره بعه کعار رفتعه9گ و درخت سبز )ترکیباتی همچون بر

 (× 2) جایرعاه چهعارمدر  و رودکی شعر معریبینیم که سبز در با تطبیق جدول لوشر میاست.

که حق مسلم  صرای است مُدارای روحیهدهندة شخصیتی است که نشاندر نتیجه قرار گرفته و 

 (.109: لوشعر) کنعددفعاع میعی  و نقص خعود قعیت بیاز موکند و درخواست می خویش را
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را معورد ارزیعابی  (× 2× 2زرد )سببز و روانی شاعر باید ترکیع  های برای درک بهتر ویژگی

 دسعت آورد وععزت بیشعتری بهبهتعر و  وضععیتکعه امیدوار است »او  بر این اساس قرار داد.

 (. 192ن: )هماآید فائقهای خود محدودیتبر بسیاری از واند بت

بعر حقیقعت ایعن معدّعا نیعز  مرتب  با زندگی و روحیات شخصی و اجتماعی ابوالعلاء منابع

هععای حاصععل از آن، بععا های جسععمانی و رن رغم محععدودیتعلععی گذارنععد کععه ویصععحه می

قصد داشعت بعا افکعار و داشت و  هایشخواستهدست آوردن پشتکاری و پافشاری سعی در به

 شعدآرمعان تلقعی می دت کنعد و آن چیزهعایی را کعه بعرایشخرق عاهای خا  خود اندیشه

نفعوذ شععر و  پشعتکار رودکعی و .دربارة رودکی نیز چنعین اسعت .(09: )جندیدست آورد به

موسیقی او در دربار نصر چندان بود که داستان بازگشت پادشاه از هرات به بخعارا، بعه خعوبی 

 .1(11-19: 1919)نظامی،  بیانرر آن است

 اهتتفاو

 هاگروه سوم رنگ

 =(1=0: زوج آبی و خاکستری )«سقط الزند»در سوم گروه الف( 

 =(1) یآب

شعن، بعاطروات، آرام، شعیرین، صعاف و رو»عادل است و رنری است رنگ سکون و ت ،آبی

 ی بعا آرامعش آب و طبیععتِی استعاربه شکل که (11: 1911)احمدیان، « ساکت و امیدوارکننده

از بسامد کمتعری در شعر معری، آبی  .(19: 1913مقدم و پورشهرام، علوی)شود آرام مرتب  می

بار(، کبعوتر و غیعره 9بار(، ابزارآلات جنری )9با ترکیباتی همچون آب روان )برخوردار است و 

اسعععت:بعععار معنعععایی مثبعععت  بعععامعععرتب  بعععا توصعععیفاتی  بعععه کعععار رفتعععه اسعععت کعععه

                                                           
در آن دیار ماند، هیچ کس را یارای آن نبود  )چهار سال( دیرگاهی و هنرامی که نصر پسر احمد سامانی به هرات رفت. 1

تند تا او این وظیفه دشوار را بپذیرد. رودکی درباریان از رودکی خواس ؛ بنابراینتا از پادشاه بخواهد که به بخارا بازگردد

شود که . امیر با شنیدن این شعر چنان منفعل میرا سرود «ربان آید همیمه یار یاد  بوی جوی مولیان آید همی» ةشعر پرآواز

)نظامی،  کندکند و تا بخارا توقف نمیگذارد و رو به بخارا میآید و پای برهنه بر رکاب میهمان لحظه از تخت فرود می

1919 :19-11). 
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 رقاءِ أو مِن دُجَيلِمِن دِجلَةَ الز َ  یَسبَحُ في لُج َةٍ فارسها
 (871)المعری: 

یا رود دُجیل شعنا رنگ ی در موجی از دجلة آبی رکاری که این زره بر تنش است، گویسوا»

 «.کندمی

ایعن  و اسعت =(1) یابیم که ایعن رنعگ در جایرعاه پعنجمبا تطبیق جدول رنگ لوشر درمی

آرامعش در آن  تا بتواندیست ن بخشآرام سازد که هیچ محیطی برای شاعرمی حقیقت را آشکار 

تواند اعتمعاد او را بعه خعود خاطر کس  کند؛ بنابراین حتی رواب  بسیار صمیمی و نزدیک نمی

(. مطال  مندرج در منعابع تعاریخی نیعز گعواهی دیرعر بعر اثبعات ایعن 119جل  کند )همان: 

را جنایتی لدش تو حتی داند وزندگی در این دنیا را ناآرام میمدعاست. مشهور است که معری 

 (.1/119خلکان: آورد که پدرش مرتک  شد )ابنبه حساب می

 =(0خاکستری )

برخعی (. 101خاکستری نشانة سوگواری، شرم، نجابت و محبت است )سمتی و طهماسبی: 

دهندة این است که شعخص، زیعر فشعارهای شناسان معتقدند گرایش به این رنگ نشانرواناز 

از منظعر روانشناسعی رنعگ  (.33: 1911امعش اسعت )دی و تعایلو: بیرونی له شده و محتاج آر

لوشر، رنگ خاکستری دارای هیچ محرک و تنش روانی نیسعت؛ بعه عبعارت دیرعر ایعن رنعگ 

 .  (91)لوشر: کنندهخنثی، نه ذهنی است و نه عینی، نه هیجان انریز و نه آرام

رگ و زمعین بعه کعار در توصیف گع کههاست کارترین رنگکماز خاکستری در شعر معری 

و  گیعردمعیجعدول انتخعاب رنعگ لوشعر قعرار =( 2) ششعماین رنگ، در جایرعاه  رفته است.

در خویش کاهش اضطراب کند که برای تلاش می برای معری دهندة این حقیقت است کهنشان

در آثعار تعاریخی این ویژگعی ابوالعلعاء  (.90)همان:  مقاومت نماید هابرابر تضادها یا مزاحمت

هر چیزی را کعه بعا اندیشعه و تفکعر خعود  او باره تصریح شده کهاست و در این زارش شدهگ

 (.1/111 :خلکان)ابنکرد پذیرفت و در برابر آن ایستادگی میپنداشت، نمیمتناقض می

اسعت. « سعق  الزنعد»ه انتخعابی رنعگ ومین گعرواین زوج، سع :=(1=0آبی و خاکستری )

 شعود کعهاین مفهوم دریافت میقرار گیرد، انتخاب شاعر ه سوم این گروه در جایرا هنرامی که

حدی که رواب  نزدیعک کند؛ تاکنترل می ها را شدیداًمتعددی دارد؛ ولی آن شخصی تمایلات او
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ی اگواه این مدعا قصیده (.199)لوشر:گیرند او نیز با کمترین عمق عاطفی و وابستری شکل می

روده و در آن عدم وابستری شاعر بعه خعوبی آشعکار ت که معری در وصف محبوبة خود ساس

 (.39عری: است. )م

 (=0=6) ایقهوهزوج خاکستری و   :رودکی دیواندر  سومگروه 

 خاکستری

ای و سعفید که بیشتر شباهت بعه نقعره است خاکستری سه بار در دیوان رودکی به کار رفته

بدین  ،=( شاعر باشد2انتخاب پنجم )ستری، اگر خاکاست. ای هیچ کاربردی نداشتهرد و قهوهدا

و بعه منظعور کعاهش اضعطراب  باشعدمی اجتماعتداخل در معناست که او مایل به همکاری و 

در  ایقهعوه( و اگعر 191مقاومعت نمایعد )لوشعر: آزارهعایا  هامخالفتکند تا در برابر تلاش می

سعیر شعرایطی کنعد ااحسعاس معی =( شاعر باشعد بیعانرر ایعن اسعت کعه وی9انتخاب ششم )

از طریق فعالیت جنسی خود را  آور است و برای رهایی از آن سعی داردناخوشایند و اضطراب

-درمعی =(0=6ای )خاکستری و قهوهتوجه به ترکی  گروه سعوم با(. 190کند )همان: خشنود 

 ورزی و التعذاذ داردرودکی تمایل به ایجاد رواب  با جنس مخالف و مهرورزی و عشقکه  یابیم

بعا  ویهای رودکی مشهود است؛ به ویژه شعر زیر که این ویژگی در اکثر عاشقانه (.199همان:)

و بعه جعوانی و  پیری و ناتوانی جسمی خویش، همچنان از ماهرویی تمنای وصعال دارد وجود

 :ورزدهای دوران جوانی خویش مباهات میتوانایی

 بنده از این پیش بر چه سامان بود روی مشکین موی            که حالهمی چه دانی ای ماه

 ه زلف چوگان بود...عه او را کعبه زلف چوگان نازش کنی همی تو بدو           ندیدی آنر

  عهان بوده پنعاری او نزد جملعبه ش  ز ی      عدو     ل داشت بعه میعزک نیکو کعا کنیعبس

 (03)رودکی: 

 هاگروه چهارم رنگ

 (-5-6ای ): زوج بنفش و قهوه«ندسقط الز»در  چهارگروه الف( 

ندارد. اگر ایعن زوج در « سق  الزند»جایراهی در  ،ای و ترکیبات آن دورنگ بنفش و قهوه

آخرین اولویت انتخاب فردی قرار بریرد حکایت از آن دارد که این شعخص تمایلعات درونعی 

گردد که برای فرار برای ایجاد رواب  صمیمی و عاطفی دارد؛ ولی تفکرات منتقدانة او سب  می
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-از انتقاد دیرران از نزدیکی عاطفی نسنجیده بپرهیزد و خود را مجبور به محدود کردن خواسته

هایش نماید و براساس قوة تشخیص و بصیرت فق  افرادی را به خود نزدیک کند که نررشعی 

های دیشعه(. ایعن ویژگعی در افکعار و ان119اندیشعند )لوشعر: مشابه او دارند و همانند او معی

در شرح احوال او نیعز بعه صعراحت  (.1/119خلکان: عقلررایانة ابوالعلاء نمود بارزی دارد )ابن

کعرده و زمعانی تعرک است که معری در مراودات خود جان  احتیعاط را رعایعت معی قید شده

بعه باشد اعتماد او را به خوبی جل  کند و  است که طرف مقابل او توانستهکردهنشینی میگوشه

 (.91فکر او باشد )جندی: پیمان و همای همگونه

 (-1-5: زوج آبی و بنفش )رودکی دیواندر  چهارگروه ب( 

آبی و بنفش رنگ ترکی  است.  ای نبردهبهرهبنفش  ونگ آبی از ر رودکی در دیوان خویش

ش بخعضعایتربرای رودکی وضعیت موجود رساند که این پیام را می اولویت شاعر، آخریندر 

با وجود باید این حالت را با همیاری فردی دیرر مرتفع سازد؛ ولی کند نیست و او احساس می

 شعودداده نمعیپاسخیبرای درک محبت متقابل او نیاز  بهابراز احساس به افراد مطبوع خویش، 

ایعن حالعت در  میل به گریز ازو  دوشمی ورشعلهناشکیبایی و تندخویی  احساس در درونشو 

از پعژوهش  شهای این بخعیافته مؤیّدابیات زیر  (.111:)لوشر ماندجا میهمچنان پابر وجودش

 است:

 هرزه دشمنی را ،دلا تا کی همی جویی منی را          چه داری دوست

 ی را...عرد آهنعده سعی بیهعوفایی           چه کوبچرا جویی جفا از بی

 (19-11)رودکی:

 گیرینتیجه

به « سق  الزند»های چهارگانة رنگ در عملکردی رنگ ماکس لوشر، گروهشناسی بنابر روان

 عبارتند از:ترتی  از راست به چپ 

 
 -1-9 گروه چهارم =1=2 گروه سوم ×9×0 گروه دوم +1+9 گروه اول

 

 باشد:و همچنین در دیوان رودکی به شکل زیر می
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 -1-1 گروه چهارم =2=9 گروه سوم ×9×0 گروه دوم +1+9 گروه اول
 

که گروه اول و  این حقیقت آشکار گشتهای رنگ در شعر معری و رودکی با مقایسة گروه

سزایی در تعیین نتای  دارنعد، )چهار رنگ نخست( که نقش به هر دو شاعرهای اشعار دوم رنگ

 های شخصیتی این دو شاعر شامل موارد زیر است:مانند هم است. بر این اساس شباهت دقیقاً

و  ابوالعلعا ،دهعدتشکیل دهندة گروه اول است کعه نشعان معی +(1+9اه و قرمز )ترکی  سی

گردد، به شکل غیر ارادی و از جامعه می هاآنکه منجر به جدایی  یاز تحریکات شدید رودکی

 که معری بدان معناستباشد و می (× 9×0زوج زرد و سبز ) ،گروه دومد. نبرناخواسته رن  می

د بعر بسعیاری از نعتوانب د ونعدسعت آورضعیت بهتر و ععزت بیشعتری بهو و رودکی امیدوارند

 د.نآی فائقهای خود محدودیت

هعایی اسعت کعه فردیعت و دهندة تفاوتها نشانهای سوم و چهارم رنگاز دیرر سو گروه

 کند:تشخص روان این افراد را به شرح زیر آشکار می

 اوسعت کعه نشعانرر ایعن ا =(1=2زوج آبی و خاکسعتری ) ؛ یعنیگروه سومدر شعر معری 

روابع  حدی که کند تاکنترل می ، رواب  عاطفی خود را شدیداًتمایلات شخصی متعددرغم علی

زوج بنفش  ؛ یعنیگروه چهارم .دنگیرکمترین عمق عاطفی و وابستری شکل مینیز با  نزدیکش

تفکعرات منتقدانعة او  حکایت از آن دارد کهنیز به عنوان اولویت آخر معری  (-1-9ای )هو قهو

نسنجیده بپرهیزد و فق  افرادی  عاطفیِ از نزدیکیِ ،گردد که برای فرار از انتقاد دیررانسب  می

 .اندیشندخود نزدیک کند که نررشی مشابه او دارند و همانند او میحیطة شخصی را به 

-ان معینشع =(2=9) ایقهوهزوج خاکستری و ؛ یعنی ها در شعر رودکیسومین گروه رنگ

آور است و برای رهایی از کند اسیر شرایطی ناخوشایند و اضطراباحساس میکه رودکی  دهد

چهعارمین  .ورزی و التعذاذ داردمهرورزی و عشعقل به ایجاد رواب  با جنس مخالف و تمایآن 

، این رودکیآخرین اولویت  به عنوان (-1-1زوج آبی و بنفش ) او؛ یعنیها در شعر گروه رنگ

احسعاس  ؛ بنعابراینداده نشعدهپاسعخی ،رساند که به نیاز او برای درک محبت متقابلرا میپیام 

حاصل از این ناکامی سب  تلاش برای رهایی و گریعز از ایعن وضععیت ناشکیبایی و تندخویی 

 است.شده
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