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چکیده

هنرهای بصری در اسالم مانند دیگر هنرهای تصویری ،ساختار و مبانی خاص خود را دارند.این اصول را
ی میتوان یافت و در جوهرۀ وجود معنوی رنگها مش��اهده کرد .فرمها
در ماهیت کلی آموزههای اس�لام 
و رنگها دربردارندۀ پیامهایی از دنیای ماوراء هس��تند .رنگ به فرم (ش��کل) و ترکیبهای ساختاری آن
کمال میبخشد و بدان نیرو میدهد .میتوان گفت جوهر اصلی رنگ ،انعکاسی از عالم خیال است که به
واقعیتهای عالم برون وفادار نیستند .بر همین مبنا سعی شده است ،معانی رنگها و دیدگاههای اسالمی
و نظری دربارۀ رنگ مطرح شود تا با شناخت بیشتر از رنگ به منظور طراحی و سازماندهی آثار هنری با
موضو ع دینی در راستای بیان معنوی بهتر بتوان استفاده کرد .هدف اصلیاین است که نمادپردازی برخی
رنگها درآیینۀ نگرش اسالمیاز دیدگاه قرآن و احادیث و چند تن از اندیشمندان مورد تحقیق و بررسی
قرار گیرد و نتیجۀ کلی آن (معناشناسی رنگها) از طریق روش توصیفی با دیدگاههای متنوعی بازگو شود.
در هنرهای س��ایر ادیان ،یک یا دو رنگ بیشتر از سایر رنگها مورد توجه کتب و اندیشۀ مکتب بر اساس
تفکر خاص خود مورد نظر بوده اس��ت .حال آنکه طی بررس��یهای انجامش��ده در قرآن ،احادیث و نظریۀ
اندیشمندان مسلمان نیز دو رنگ از جمله سبز و سفید و بعد از آنها به سیاه بیشتر از سایر رنگها توجه
شده و بر اهمیت آن تأکید شده است.
ی از لحاظ جل��وۀ نمادین ارتباط
ی اس��ت .بین رنگ و نور در هنر اس�لام 
ارتب��اط ن��ور و رنگ مبحث مهم 
تنگاتنگ��ی وجود دارد؛ بدین س��بب معانیاین رنگها و نمادهای آن مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت .در
ی معانی رنگی نهتنها به مفهوم ابژکتیو (بیرونی) از جمال مطلوب ،بلکه به روندهای سوبژکتیو
هنر اسالم 
(درونی) و روانش��ناختی درک زیبایی هم مرتبط اس��ت .در مجموع ،هنر اسالمیزبان حقیقی خود را در
نش��انهها و نمادها عرضه میکند .هر یک از نمادهای رنگی ،خود گویای بخش��ی از عرفان دینی و مذهبی
است که ندادهندۀ شهود باطنی از درک نامحسوس عوالم غیرجسمانی است.

مقدمه

ی با
مفاهی��م نمادین رنگ در هنرایرانی و اس�لام 
جوه��رۀ وجودی هر عنصر عجین ش��ده اس��ت و
ی��ک الگوی ازل��ی و متجلی دارد .رن��گ و نور نیز
هم��واره ج��زو مهمترین و اساس��یترین تجلیات
هنری اس��ت .نور (سرچشمۀ هستی) لطیفترین

معان��ی را در فرهنگ اس�لامیدارد .نور در قرآن
نیز انعکاس و یا تراوش��ی از وجود حضرت حقا...
اس��ت .ن��ور و رن��گ در عرفان اس�لامیدر قالب
انس��ان نورانی تجلی یافته است .نمادهای رنگ و
نور در کنار هم جلوهای محس��وس و قابل ادراک
پیدا میکنند که نمودگاهی از حقیقت انس��انی با
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کلیدواژهها :رنگ ،نمادهای رنگی ،نور ،هنر اسالمی.
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ذات ملکوتی اس��ت.این وجود ،گذشتهای طوالنی
دارد که سابقۀ آن به فرهنگ زرتشتی ،نوافالطونی
و بهویژه هرمسی میرس��د .ب ر این اساس ،نگارگر
ایران��ی مبتنی بر فرهنگی ممل��و از رنگ و نور به
گرتهبرداری از عالمی دس��ت میزند که در آرزوی
تبدیل وجود خود به زری ناب هنرنمایی میکند.
این تحقیق با بررس��ی کلی روی نمادهای رنگی و
فرهنگ اسالمی ،زبان بصری آنها را بازگو میکند
و تجل��ی آنها را بهعنوان دانش��ی کاربردی مورد
مطالعه قرار میدهد .دراین میان ،نور و رنگ سبز
و سفید و بعد از آن سیاه در اندیشۀ اسالمیبسیار
مورد بحث و تأکید قرار گرفته است .علت چیست؟
دلیل آن و بازگویی معانیاین رنگها به پرس��ش
ما پاسخ میدهد .در واقع رنگ سبز بهدلیل وجود
معانی عرفانی در هنر اسالمینسبت به سایر ادیان
شناس��ی رنگ،
و نظریههای روانشناس��ی و جامعه
ِ
جایگاه خاص��ی دارد؛ از جمله ب��ا عنوانهایی که
برای رنگ س��بز بازگو میشود :حیات قلب ،شرح
صدر ،تجسم تمام رنگها و. ...
برای رنگ سفید :بیخدشه ،خالص ،عنصر مطلق،
وحدت در کثرت ،خورش��ید ،نماد وجود و...؛ رنگ
س��یاه :اثیری ،بیمآور ،فنای نفس و ...اس��ت.این
دس��تاوردها ش��امل معناشناس��ی رنگها از زبان
قرآن ،احادیث و چند تن از اندیشمندان صاحبنظر
در این زمینه است که در جدولی انتهای مباحث،

معانی نمادها بازگو ش��ده اس��ت و تعداد اشارة هر
رنگ را در قرآن کریم ذکر کرده است.
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 .1هنرهای اسالمی

ی ماهیتی دین��ی و معن��وی دارد و
هن��ر اس�لام 
نش��اندهندۀ مفهومیاست که از نامش برمیآید
و چش��مگیرترین جلوۀ زیباشناسی آن هماهنگی
اجزای سازندۀ آن در جزء و کل است .در نگاه اسالم
زیبایی ذاتاً تجلی حقیقتی کلی و جهانی است و هر
پدیدهای به میزانی صفتی الهی را متجلی میکند
که از توحید و شهود حاصل میشود .آنچه د ر این
مباحث مورد مطالعه قرار میگیرد ،معانی رنگها
در هنرهایی است که با موضوع و روح هنر اسالمی
وایرانی بروز بصری داش��تهاند ،خواه در نگارگری،

جلدس��ازی و کاشیکاری در سدههای مختلف و یا
حت��ی در هنرهای امروزین ،ک��ه میتواند طراحی
اعالن ،تصویرسازی و یا عکاسی باشد .آنچه مطرح
است ،نگرش وحدتآمیز در عین کثرت هنرهاست.
براین اس��اس کنکاش دربارۀ معناشناسی نمادها
مانند نمادهای رنگ��ی ،ما را به هنرهایی گوناگون
ام��ا در ظه��ور نگرش و معنای بص��ری به تفکری
واحد میرس��اند.این تحقیق ،هنرهای مختلفی را
بارز کرده است که بر سواد بصری و تفکر اسالمی
 و ایران��ی خواه به زبان امروز تأکید داش��تهاند .در
واقع ،بدین س��بب در مسیری پیش میرود که از
روح وجودی حق ،نش��انههایی از تجلی ذات الهی
در رنگها یافت شود.

 .2رنگ

دنیا از رنگ پوشیده شده است .رنگ و جلوۀ عالم با
یکدیگر رابطهای تنگاتنگ دارند .تصور جهان بدون
رنگ غیرممکن است؛ زیرا رنگ پدیدهای است که
در همهجا حضور دارد و نقش مؤثری بازی میکند.
ارتباط��ات به کمک رنگها صورت میگیرد و تمام
دریافته��ای عینی از طریق رنگ انجام میش��ود.
مطالع��ه دربارۀ رنگ ،مالحظات��ی را در زمینههای
فیزیک ،فیزیولوژی ،روانشناس��ی و معناشناس��ی
پی��ش م��یآورد .همچنین ،بررس��ی تأثیر متقابل
رنگه��ا اهمیت فراوان��ی دارد .جلوه یا اثر هر رنگ
در ج��وار رنگ دیگر تغیی��ر میکند .رنگها عمدتاً
بهصورت پیوس��ته در فضا ظاهر میشوند؛ بنابراین
مثل منظومه میتوانند از هر س��و و با هر س��رعتی
دیده شوند.
معیار ارزیابی ،روابط رنگهاست .این بدان معناست
که کن��ار هم قرارگرفتن رنگها تأثیری متقابل بر
هم دارند و هر رنگ اگرچه به تنهایی معانی خاص
خود را دارد؛ اما با همنشینی سایر رنگها تأثیرات
متفاوتی راایج��اد میکند و هر رنگ جوهر اصلی
خ��ود را از عال��م خیال 1دارد؛ ام��ا تأویل هر رنگ
 .1قوۀ خیال یکی از اجزای دس��تگاه ش��ناخت اس��ت.ای��ن قوه را در
ی اینگون��ه تعریف کردهان��د که تخی��ل ()imagination
روانشناس�� 
فرآین��د ذهنی و یادآوری تصویره��ا از حفظ (تخیل باز پدید آورند) یا
س��اختن تصویرها (تخیل آفریننده) است .عالم خیال که میان روح و
عالم محس��وس است ،اندام معرفتیاین جهان برزخی است( .مرتضی

و نوری نیز مانند فرمها ،مردمشناس��انه و دریافت
آنها چون هر درک و دریافتی فرهنگی و تربیتی
اس��ت؛ بنابراین معانی آنه��ا تداعیکنندۀ معانی
نمادیناند که بر حسب هر فرهنگ تنوعپذیراند.

 .1-2نماده�ای رنگ�ی از دیدگاهه�ای
گوناگ�ون (فیزیک�ی ،روانش�ناختی و
جامعهشناسی)

حی��دری ،مقالۀ «معرفت دیداری» فصلنامة نگره ،ش ،1س،1384 ،1
ص.)50
 .1رن��گ ذهنی به دریافت احس��اس رنگ (فامدار) مربوط اس��ت که
از طیف مرئی ناش��ی نشده باش��د و آن را «احساس ذهنی» مینامند
(برداش��تی از کتاب رویی��ن پاکباز ،دایرهالمعارف هنر ،نش��ر فرهنگ
معاصر ،تهران ،چاپ سوم ،1381 ،ص.)265
 .2اثره��ای ذهن��ی رنگه��ای عینی ،زمین��ة دیگ��ری از مالحظات
روانش��ناختی اس��ت و به احس��اسهای معینی مربوط میش��ود که
رنگه��ای عینی در بینندهایج��اد میکنند .به عبارتی دیگر ،دراینجا
ی آنها مورد بحث است (برداشتی
رابطة رنگهای عینی با اثرهای ذهن 
از همان).

 ،Wassilly Kandinsky )1944-1866( .3عموم��اً وی را پیش��گام
نقاش��ی انتزاعی میدانند .او بهاین نتیجه رس��ید ک��ه هنرمند آزادانه
از انگیزشهای روحی خود پیروی میکند ،حتی مختار اس��ت از صور
طبیعی چشم بپوشد و خود را کام ً
ال به نیروی بیانی شکلهای رنگین
بس��پارد .تنها قانون او «ضرورت درونی» است .ترکیببندیهای رنگ،
خط و س��طوح در آث��ار او فضای کیهانی و تأثیره��ای متقابل آنها را
نش��ان میدهد .او بر کیفیت بیانگری اهمی��ت میداد و بر نظریههای
روانشناسی گش��تالت تکیه میکرد .از نظر او نقاشی میتواند عواطف
عمیق و یا تجربههای ذهنی را نشان دهد (همان ،ص.)403
 .4فهیمه پهلوان ،ارتباط تصویری از چش��مانداز نشانهشناس��ی ،نشر
دانشگاه هنر ،چاپ اول ،1387 ،ص.46
 .5حمیدرض��ا بختیاری فرد ،رنگ و ارتباطات ،نش��ر فخراکیا ،تهران،
چاپ اول ،1388 ،ص.10
 .6روانشناس و فیلسوف معاصر اتریشی است .او از سال  1950تا کنون
بهعنوان استاد ممتاز روانشناسی و فلسفه در دانشگاههای مختلف اروپا
تدریس داش��ته اس��ت و نظریههای زیادی دربارة رنگ ،ادراک رنگ و
ارتباط آن با احساس و عواطف انسان دارد.

جلوة هنر  /شمارة  / 9بهار و تابستان 1392

رنگه��ا داراي ط��ول موجه��اي متف��اوت و
اثرگذاريه��اي گوناگ��ون ،روي اعصاب چش��م
هستند ،مانند اينکه نور سرخ خالص به طول موج
 650ميکرون ،ياختههاي مربوط به رنگ سرخ را
به ميزان چهار درصد تحريک میکند؛ درحاليکه
ياختههاي مربوط به رنگ س��بز را تقريباً معادل
ي��ک درصد تحري��ک میکن��د؛ ام��ا ياختههاي
مخصوص رنگ آبي را اصوالً تحريک نمیکند که
اين عوامل میتواند باعث ش��ود م��ا رنگ آبي را
به علت عدم تحريک ياختههاي مخروطي چشم،
آرامشبخش بدانيم.
در جنبۀ روانش��ناختی رنگ ،هر رنگ میتواند بر
حسب سردي ،گرمیو درخشاني خود تأثير رواني
خاصي بر انس��ان بگذارد .در روانشناسي ،ما با دو
مقوله که عبارتاند از .1 :رنگ ذهني 1که مخاطب
آن را از طری��ق طیف قابل رؤیت درک نکند؛  .2با
اثرهای ذهني رنگهاي عينی 2و محسوس سروکار
داريم؛ اما بهطور کلي هر يک از رنگها اثرهای رواني
متفاوت دارند ،مانند اينکه رنگ سبز نشاندهندة
ش��رايط روحي انعطافپذير است و کسی کهاین
رن��گ را انتخاب میکند ،داراي صفاتی مانند اراده
در انجام کار ،پشتکار و یا استقامت است و بنابراین
س��بز مايل به آبي ،نمايانگر عزم راسخ ،پايداري و

مقاومت در برابر تغييرات است يا رنگ آبي تأثيري
آرامشدهنده در سيستم اعصاب مرکزي دارد .آبي
بهمعن��اي وفاداري و خل��ق و خويي آرام ،طبيعت
زنانه و عمق احساس است.
به گفتة واس��یلی کاندینسکی« :3بدیهی است که
نور و رنگ بر بیننده تأثیر روانی و جسمانی دارند؛
چرا که چون با چش��م دریافت و با جس��م تجربه
ش��دهاند« 4».در بیان تعاریف ش��ایان ذکر است،
تعریفی که فیزیک از رنگ ارائه میکند با تعریفی
ک��ه هنر از رن��گ دارد ،متفاوت اس��ت و تعریفی
که روانشناس��ی ارائه میکند ،متفاوت از هر دوی
آنهاست 5».دکتر الریش بیر 6مینویسد:
«بهطور یقین از لحاظ روانشناسی بهندرت میتوان
در طبیعت چیزی به وس��عت رنگ مشاهده کرد،
هیچکس از ما نمیتواند در برابر طبیعت قرار گیرد
و غریزه ،عواطف و احساس��اتش برانگیخته نشود،
همة ما از دیدن و درک رنگها لذت میبریم».
در نگاهی دیگر ،رنگ قس��متی از خودآگاه ،نیمه
خودآگاه و ناخودآگاه وجود انسان است و با دریافت
رنگ از خود واکنش نشان میدهد واین واکنشها
فقط روانی و ادراکی نیس��تند؛ بلکه ممکن اس��ت
جنبة فیزیولوژیک هم داشته باشند.
در جوام��ع مختلف نیز هر رن��گ معانی مختلفی
دارد .رنگها مترجمان و شارحان فرهنگ و جوامع
مختلف هستند .رنگ فیروزهای در تمام دنیا بهنام
آبیایرانی ش��ناخته شده است و ایرانیان معتقدند
کهاین فی��روزه ،خوشاقبالی به همراه دارد؛ البته
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وج��ود منابع معدنی فیروزه باع��ث بهوجود آمدن
باورها و اعتقادات دیگر ش��ده است که در واقع به
جنبة زیستشناس��ی رنگ نی��ز برمیگردد که در
ادامه به آن اشاره میشود.
«در سنتهای زراعی اروپا در آخرین مرحلة درو،
سری سیاه با لبی سرخ درست میکنند که نوعی
رنگ جادویی است .هندیان در هنگام جشن گیاهان
موسوم به «هولی» ،مراسمیدستهجمعی دارند که
با گرد خاکس��تر و آب س��رخ انجام میشود .سرخ
برای آنها رنگ زندگی و تولد است .سرخپوستان
آمریکا سبز و آبی را نماد تولد و رطوبت میدانند.
در میان مایاها چهار رنگ نش��انة فرشتگان ،چهار
جهت اصلی هس��تند که بر سراس��ر جهان استیال
دارند .ش��مال :زرد ،جنوب :قرمز ،ش��رق :سفید و
غرب :آبی است 1».در هندوستان رنگ سفید نماد
مرگ و رنگ قرمز نماد س��رور و ش��ادی است .در
چین رنگ قرمز نماد از خودگذش��تگی و یکرنگ
میباش��د .مصریان رنگ آبی را نش��انة حقیقت و
«رنگ زرد را نماد حس��ادت و ننگ میدانند؛ ولی
2
در چین زرد ،رنگ اشرافی نماد اصل مردانة یانگ
و قدرت خورش��ید میباش��د؛ اما نمود آن در اروپا
بهصورت زرد کمرنگ نش��انة بزدلی است .نارنجی
نی��ز در چین و ژاپن مورد توجه اس��ت که معانی
3
عشق و شادی را نشان میدهد».
همچنین ،رنگها با زیستشناس��ی نی��ز ارتباط
دارن��د؛ مانند رنگ س��بز که رن��گ زندگي نباتي،
جواني و سالمتي است .زرد رنگ جاودانگي؛ سفيد،
رنگ مبارک و شاد ،سرخ عالمت خشونت هولناک
و در حالت بد ،خود ،عالمت بدسرشتي فسادآميز
 .1برداشتی از کتاب (ژان شوالیه و گربران آلن ،فرهنگ نمادها ،ترجمة
س��ودابه فضایلی ،نشر جیحون ،تهران ،چاپ اول ،1382 ،صص 346و
.)347
 )Yang( .2همراه با یین نش��اندهندة نوعی نماد چینی اس��ت که از
تقس��یم دوگانة نیروها متش��کل از اصل فعال یا مذکر (یانگ) و اصل
منفعل یا مؤنث (یین) بهوجود آمده اس��ت.این نماد به شکل دایرهای
اس��ت که به دو بخش تقسیم شده است که عبارتاند از :نیمة روشن،
نش��اندهندة نیروی یانگ و نیمةتاریک حاکی از نیروی یین اس��ت.
حرکت پیوس��تة آن نماد گردباد جهانی و تولد و مرگ اس��ت (خوان
ادواردو س��رلو ،فرهنگ نمادها ،ترجمة مهرانگیز اوحدی ،نشر دستان،
تهران ،چاپ اول ،1389 ،ص.)830
 .3میراندا بروس میت فورد ،فرهنگ مصور نمادها و نشانهها در جهان،
ترجمة ابوالقاس��م دادور و زهرا تاران ،نشر دانشگاه الزهرا ،تهران ،چاپ
اول ،1388 ،صص 110و .111

و مخرب اس��ت .سرخ رنگ ملعون و رنگ هر آنچه
فسادپذير است.

 .2-2نمادشناسی رنگ در ادیان

«نمادگرايي رنگ در س��نت مسيحي همراه با نور
خلقش��ده يا خلقناش��ده اس��ت .دراین مذهب،
رنگه��ا در بازي نور و س��ايه نماد نيروهاي عروج
و صعود هستند .رنگ س��فيد به پدر ،آبي به پسر
و س��رخ به روحالقدس منسوب ش��ده است .سبز
رنگ آرزو ،س��فيد رنگ ايمان ،سرخ رنگ عشق و
حرکت ،سياه رنگ ندبه (غم و اندوه) و سفيد رنگ
عصمت انگاشته شده است« 4».رنگ آبی در میان
ارتدوکسهای یونان رایج اس��ت و رنگ نارنجی و
زرشکی د ر آیین بودایی مرسوم است که به تعبیر
ای��نآیین ،رنگارنگی البس��ه بهنوع��ی پاککردن
5
محیط از پلیدیهاست».
«در مکتب هندوئیس��م الهة وحش��تناک ویرانی
ب�� ه رنگ س��یاه اس��ت و در چین نماد ش��مال و
زمس��تان است .رنگ س��یاه کهربا (یشم) به رنگ
س��نگی نیمهقیمتی که در دوران ویکتوریا هنگام
عزاداری اس��تفاده میش��د .ملک��ة ویکتوریا بعد
از مرگ ش��وهرش همیش��ه عزادار مان��د و تصور
میکرد ،اس��تفاده از جواهر درخشان بیاحترامی
به مرده اس��ت .رنگ قرمز از دوران قرون وس��طی
رنگ ش��یطان میباش��د؛ اما در هند و چین ،قرمز
نماد خوشیمنی و باروری است« 6».در هندوستان
ربالنوع مادر را به رنگ سرخ نشان میدادند و در
7
چین از آن بهعنوان طلس��م استفاده میکردند».
«در دین بودا راهبان آغازگر و جوان بودایی ،ردایی
به رنگ زعفرانی میپوشند که داللت بر تعهد آنان
در فروتنی و چشمپوش��ی از دنیاست؛ درحالیکه
زرد کمرنگ در مس��یحیت و بیشتر در اروپا نماد
بزدلی و خیانت است .در اسالم ،زرد طالیی نشانة
 .4برداش��تی از کت��اب ژان ش��والیه و گربران آلن ،فرهن��گ نمادها،
صص.347-346
 .5حمیدرضا بختیاریفرد ،رنگ و ارتباطات ،صص 19و .103
 .6میراندا بروس میت فورد ،فرهنگ مصور نمادها و نشانهها در جهان،
ترجمة ابوالقاسم دادور و زهرا تاران ،ص.110
 .7خوان ادواردو س��رلو ،فرهن��گ نمادها ،ترجم��ة مهرانگیز اوحدی،
صص.437-436

میدانستند .مس��یحیان در قرون وسطی از رنگ
قهوهای بهعن��وان رنگ عزاداری (چشمپوش��ی از
دنیا) اس��تفاده میکردن��د و خاکس��تری را نماد
جاودانگ��ی و روح میدانس��تند .ای��ن رنگ اغلب،
توس��ط گروههای مذهبی بهعنوان لباس پوشیده
میش��د« 8».مجموعة صعودی رنگ سبز ،سپید و
سرخ نماد محبوب مردم مصر و کاهنان را تشکیل
میدهند .مصریان اوزیریس ،9ربالنوع گیاه و مرگ
را به رنگ سبز نقاشی میکردند؛ زیرا رنگ زندگی
اس��ت و برای جاودانگی زندگی اجساد ازاین رنگ
اس��تفاده میکردند .در یونان نی��زاین رنگ را به
ونوس 10منسوب میکردند 11».در اسالم نیز رنگ
سبز به لباس ائمه و تعبیرهای زیبای دیگری اشاره
شده است که بسیار شاخص و شایستۀ تأمل است.

 .3نماد در هنر اسالمی

 )Khandoba( .1خ��دای هندوس��ت ،حامی کش��اورزی و نگهدارندة
قبیلهها ،جنگها و تپهها .تجسمی از شیوا که سوار بر گاو نر و یا اسب
تصویر شده است.
 )Surya( .2از جمله خدایان ودایی در هند ،برترین خورشید خدایی،
بنا بر روایتی هر بامداد بر گردونة زرین مینشیند و آسمان را مینوردد.
جایگاه خورش��ید حد اتصال دو مرتبة وجود (تجلی و نامتجلی) است.
خیرخواه انس��ان و نماد او صلیب شکسته ،نشانة بخشندگی است .در
همه چیز پویاس��ت و خدایان دیگر به او نیازمندن��د (ورونیکاایونس،
اس��اطیر هند ،ترجمة باجالن فرخی ،نشر اس��اطیر ،تهران ،چاپ دوم،
 ،1381ص��ص 31و  141و در کتابی دیگر تألیف امیرحس��ین ذکرلو،
اس��رار اس��اطیر هند-خدایان ودایی ،نش��ر فکر روز ،تهران ،چاپ اول،
 ،1377صص.)61-60
 )Rama( .3هفتمین تجلی ویش��نو (یک��ی از خدایان هندو) بر زمین
است .هنگامی ظهور کرد که ششمین تجلی او هنوز بر زمین بود .هدف
آن از میان برداش��تن خطرناکترین و نیرومندترین اهریمن شهریار با
ن��ام ( ،)Ravanaآزاردهندة خدایان و مردم��ان) بود (ورونیکاایونس،
اساطیر هند ،ترجمة باجالن فرخی ،ص.)89
 )Vishnu( .4از خدایان هندوس��ت .پاس��دار و نگهدارندة صفتهایی
چون بخش��ندگی ،نیکویی و سرشار از قدرتی است که پاسدار جهان،
قانون و نظم آن اس��ت .ویشنو چهار دس��ت دارد و غالباً بر گل نیلوفر
نشس��ته و یا سوار بر مرکب خودش به صورت نیمهانسان و نیمهپرنده
است (همان ،ص.)79
 )Krishna( .5هش��تمین تجلی ویش��نو است؛ اما از هفتمین تجلی
او اس��طورهایتر و هدف آن کوچکتر است .کار او از میان برداشتن
( ،)Kansaسلطان س��رزمین ( ،)Mathuraو پسر یکی از اهریمنان
اس��ت .زندگ��ی کریش��نا چه��ار دوره دارد که عبارتان��د از :دوران
کودک��ی یا دورة کارهای پهلوانی و قدرتنمایی ،دورة جوانی یا دورة
عش��قبازی با دختران گاوبان ،دورة مردی و دورة میانس��الی (همان:
ص.)98
 )Jupiter( .6می��انای��زدان رومی و یونانی برابر ب��ا فضیلت متعالی،
قضاوت و اراده است .او ارباب آسمان است .منسوبات ژوپیتر ،آذرخش،
تاج ،عقاب و تخت ش��اهانه است (خوان ادواردو سرلو ،فرهنگ نمادها،
ص.)462
 )Juno( .7الهة رومی ،حامی زنان و ازدواج ،اهه زایمان نیز انگاش��ته

ش��ده اس��ت .او ( ،)Marsخدای جنگ را ب ه دنیا آورده اس��ت و با ماه
پیوند داشته است .بهمعنای عروس و جوان نیز تفسیر میشود (مایکل
گرانت ،جان هیلز ،فرهنگ اساطیر کالسیک یونان و روم ،ترجمة رضا
رضایی ،نشر ماهی ،تهران ،چاپ دوم :1390 ،ص.)499
 .8میراندا بروس میت فورد ،فرهنگ مصور نمادها و نشانهها در جهان،
ص.111
 )Osiris( .9خ��دای قدرتمند باروری اس��ت .مصری��ان معتقدند که
گیاهان و محصوالت از گوشت بدن او رشد میکنند .بعدها او به زندگی
برگردانده شد و سمبل رستاخیز و احیاء توصیف شد (همان ،ص.)18
 )Venus( .10ربالنوع عشق و تناسب و زیبایی زنانه در اساطیر رومی
است (همان ،ص.)375
 .11خوان ادواردو سرلو ،فرهنگ نمادها ،صص.440-439

ی سیر وجود از ظاهر بهسوی باطن
در تفکر اسالم 
جهت مییابد؛ بدینگونه که هنرمند اس�لامیدر
نگارهه��ای خیالانگیز خ��ود از عالم کثرت ،کمال
حس��ن را در جمال و جالل الهی روش��ن مییابد.
در ورایاین تفکر ،هنرمند مسلمان مفهوم کیفی
رن��گ ،فرم و فضا را در عالم تصور بهدور از حواس
ظاه��ر درمییابد .جوهر حقیق��ی را از عالم مثال
بازگو میکند و همین امر هنر اسالمیرا بهدور از
عالم ظاهر و جسمانی نمودار میکند .مفهوم کیفی
فضا در هنرهای بص��ری به علت پیوند آن با عالم
ملکوت بیش از توجه به عالم ظاهر است.
ی نشانهها و نمادها در قالب رنگها
در هنر اس�لام 
و نقشه��ا ،هر یک گواه بر جل��وة ازلی هر پدیده
هستند .بهطور کلی «یکی از مهمترین زمینههای
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نور است .در هند زواران طی جشنی مذهبی روی
خدایش��ان خاندوبا ،1پودر زردچوبه میپاشند که
نماد قدرت خورشید است و به مناسبت همبستگی
خورشید و ماهاین کار انجام میشود .سوریا 2خدای
دیگری در هند ،دارای مویی زرین و دس��تهایی
طالیی اس��ت .جوانی زیبا و زرین با س��ه چشم و
چهار دس��ت که به رنگ س��رخ آتش برانگیزانندة
انسان و مرکز عالم خلقت است و جایگاه خورشید
را دارد .همچنی��ن ،رنگهای دیگ��ر نیز در ادیان
مختلف استفاده میشود .از رنگ آبی الجورد برای
تزیین سقف معابد بینالنهرین (سمبل لطف الهی)
استفاده میش��د .در باوری دیگر راما 3یک تجسم
از خدای هندو ،ویشنو 4است که معموالً با پوست
آبی تصویر میشد .کریشنا 5نیز شایستة رنگ آبی
است؛ زیرا آبی را نماد عظمت و آسمانها میدانند.
7
در س��نتی دیگر آبی را منسوب به ژوپیتر 6و ژونو
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رابط��ة هنر و مذهب را در سمبلس��ازی انس��ان
میتوان جستوجو کرد .هنر با تکیه بر مبانی دین،
زمینه و فضای مناسب رشد و کمال انسان را فراهم
میکند .در واقع ،هنر با الهام از اصول و باطن دین
قادر بهایجاد فضایی میشود که انسان را به باطن
اشیاء و مفاهیم آن متوجه میسازد« 1».این معانی
از اش��یاء ،ارتباط ناگسس��تنی با عالم مثال دارد؛
بدانگونه که مفهوم نور و وجود در عرفان اس�لامی
تأکید بر آن دارد که جریان وجود از س��وی وجود
مطلق متعال بهصورت نور جلوه نموده و هر جا که
نشانی از «وجودی» است ،به حقیقت نوری است
از انوار مشرقیة حضرت باریتعالی .همچنین ،حضور
نور در دو بعد از مهمترین ابعاد هنری اسالم ،یعنی
معم��اری و نقوش تجریدی اس��لیمیو نگارگری،
2
جلوه و حضوری ذاتی است».

 .4نمادهای رنگی در هنر اسالمی
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«در سنت اسالمی،رنگ اصوالً از دیدگاهی ماوراء
طبیعی در نظر گرفته میشود؛ چیزی که ناظر بر
دوگانگی نور و ظلمت در حد امکانات همیشگی در
عالم ُمثُل 3یا اعیان ثابته است« 4».جهان رنگین در
تعین از ازل تا ابد ظاهر میشود و انسان فقط
روند ّ
با برگشت از ابد به ازل است که میتواند نور مطلق
را پیدا کند .در چارچوباین مفهوم س��نتی که از
5
طریق نماد یک مثلث قابل مشاهده میشود».
«عالم رنگ خالی از تضاد نمیتواند باشد و بیرنگ
یا نور محض ،خود قلمرو وجود ناب و احدیت است
تعین
که محل هیچ افتراق نیس��ت .همچنین نور ّ
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 .1محمد نقیزاده ،مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی ،جلد اول ،نشر
فرهنگ اسالمی ،تهران ،چاپ دوم ،1387 ،صص 85و .87
 .2حس��ن بلخاری ،مبانی عرفانی هنر و معماری اس�لامی ،دفتر اول و
دوم ،نشر سورۀ مهر ،تهران ،چاپ اول ،1388 ،صص.340-339
 .3عالمی است که ملکوت عالم جسمانی است .در آن شکلها و رنگها
در زم��ان و مکانی متعالیتر به وجود خاص خود موجودند و مادة عالم
ظاهر ،در کیفیت وجودی پدیدهها بهکار نرفته است.
 .4نادر اردالن ،حس وحدت ،سنت عرفانی در معماری اسالمی ،ترجمة
حمید ش��اهرخ و الله بختیار ،نش��ر خاک ،تهران ،چ��اپ اول،1380 ،
ص.47
 .5در مجموعة سهرنگی در مقام مثلث ،بازتابی از مفهوم بنیادین روح،
جان و تن اس��ت .حرکت آفرینش به مش��ابه صعود ،نزول و گسترش
افق��ی را به ذهن م��یآورد (رناتا هولود ،اصفه��ان در مطالعاتایرانی،
مقالهها و خطابهه��ا ،ترجمة محمدتقی فرامرزی ،فرهنگس��تان هنر،
تهران ،چاپ اول ،1385 ،صص.)172-171

یافته ،سرچشمة هستی میگردد .ب ه گفتة غزالی،
دش��واری معرفت حقتعالی از روشنیای است که
از بس روش��ن اس��ت ،دلها طاقت دریافت آن را
نمیدارن��د .ذات ن��ور اول خداوند اش��راقی پایدار
میبخشد که خود بدان موجب بروز مییابد و همه
چیز را به ش��عاع خود حیات میبخشد .همه چیز
در جهان ناشی از نور ذات اوست و جمال و کمال
تعین از
همه موهبتی است از سخای او .در فرایند ّ
اول به آخر بود که جهان ظاهرگردانده شد و تنها
ی قادر به یافتن باطن
با بازگشت از آخر به اول ،آدم 
اس��ت و رنگ در حد تجس��میاز بیرنگ ،به مدد
همین روشناییاش وسیلهای میگردد ،برای انسان
6
تا به مقام جمع رسد».
دنیای رنگها با گس��ترش قاعده به نشانة کثرت
ارتباط پیدا میکند و آشکارا در فاصلة بین دنیای
نور ک��ه از وحدت نازل میش��ود و دنیای تاریکی
قرار میگیرد که از طریق آن یک بار دیگر وحدت
بهدس��ت میآی��د .در دنی��ای رنگهای اس�لامی
س��ه مجموعة رنگی ،از جمل��ه مجموعهرنگهای
هفتگانه ،سهگانه و چهارگانه وجود دارند.
«در مجموعهرنگهای هفتگانه ،س��یاه ،سفید و
س��ندلی (رنگ خاک) نخس��تین گروه متشکله از
سه رنگ بهش��مار میآیند و بهوس��یلة رنگهای
س��رخ ،زرد ،س��بز و آبی یا دومین گروه رنگهای
چهارگانه تکمیل میشوند .در مجموعة سهرنگی،
س��ه در مقام عدد و مثلث در هندس��ه ،بازتابی از
مفه��وم بنیادین روح ،جان و تن اس��ت و ارتباطی
مس��تقیم با آفرینش دارد.این مفه��وم ،حرکاتی
چ��ون صعود ،نزول و گس��ترش افق��ی را به ذهن
میآورد .س��فید ،س��یاه و رنگ خاکی جزئی از آن
است .در مجموعهرنگهای چهارگانه :سرخ ،سبز،
زرد و آبی ،بازتابی از پیکرهبندی مفهومینفس کل
دارد که بهش��کل خصوصیات فعال طبیعت (سرد،
گرم ،مرطوب ،خشک) و خصوصیات انفعالی ماده
7
(آتش ،آب ،هوا و خاک) متجلی میشود».
 .6ن��ادر اردالن ،ح��س وحدت ،س��نت عرفانی در معماری اس�لامی،
صص.48-47
 .7برداشتی از کتاب رناتا هولود ،اصفهان در مطالعاتایرانی ،مقالهها و
خطابهها ،صص.173-172

 .1ن��ادر اردالن ،ح��س وحدت ،س��نت عرفانی در معماری اس�لامی،
پیشگفتار ،ص.1
 .2همان ،پیشگفتار.

 .3گلرو نجیب اوغلو ،هندس��ه و تزیین در معماری اس�لامی ،ترجمة
مه��رداد قیومی بیدهندی ،نش��ر روزن��ه ،تهران ،چ��اپ اول،1379 ،
ص ،274فصل یازده «انتزاع هندسی و روانشناسی ادراک بصری».
 .4همان ،ص.256
5. philebus

 .6برداشتی از گلرو نجیب اوغلو ،هندسه و تزیین در معماری اسالمی،
ص.259
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«نفس جوهرهاش ریش��ه در عالم نور دارد؛ عالم 
ی
ک��ه چی��زی جز عالم روح نیس��ت و رن��گ از نور
حاصل میش��ود .در فرهنگ اسالمی،نور در حال
تجزیهنش��دهاش نماد وج��ود اله��ی و عقل الهی
اس��ت 1».نور در هن ر ایران��ی اهمیت خاصی دارد.
د ر این هنر ،نور و رنگ نمود دیگری پیدا میکنند
که با آنچه در ذهن هنرمند غیرمس��لمان اس��ت،
متمایز بهنظر میرس��د .دراین میان ،رنگ سفید
بهدلی��ل بیآرایهبودن ،بهش��دت وحدتی را یادآور
میشود که همۀ عناصر عالم را ب ه تنهایی داراست.
ی ایرانی گ��واه بر وحدت در
این رن��گ در نگارگر 
کثرت و کثرت در وحدت است« .سفید نماد وجود
اس��ت و متحدکنندۀ همۀ رنگها ،و فروتر از همه
رنگ سیاه قرار دارد که نماد هیچ است .سیاه البته
معنای نمادین دیگری نیز دارد .معنای عدم وجود
ی��ا ذات الهی که حتی فراتر از س��احت وجود قرار
دارد و فقط بهواسطۀ غلظت و شدت روشناییاش
س��یاه مینماید؛ رنگی که بعضی از عرفا نور سیاه
نامیدند ،همانند مراتب وجود که میاناین دو حد،
2
نور و ظلمت رنگها ،رنگها وجود دارد».
بازتاب وجود رنگها در هن��رایرانی بیش از آنکه
مقل��د رنگهای طبیعی پیرامون باش��د ،حقیقتی
فرازمینی و خارج از دنیای محسوس��ات را نش��ان
میدهد .هوشیاری و بینش دقیق در چینش رنگها
ی نمادین از
و انتخاب درس��ت هر رنگ به مفهوم 
رنگها و تأثیرهای متقابل آنها اش��اره دارد که بر
ی نفوذ میکند .دراینجا اندیشۀ برخی از
روح آدم 
عرفای مس��لمان دربارۀ رنگ بیان میشود تا تفکر
رنگ در هنر اس�لامیاز دیدگاههای مختلف برای
ما آشکار شود.
«نظریۀ اسالمیدر قرون وسطی با اعتقاد بهاینکه
روح مج��ذوب صوری اس��ت که تناس��ب موزون
و رنگهای زنده داش��ته باش��د ،نهتنها به مفهوم
ابژکتی��و (بیرونی) از جمال مطل��وب ارتباط دارد؛
بلکه به روندهای سوبژکتیو (درونی) و روانشناختی
درک زیبایی هم مرتبط است .دراین نظریه فرض

براین است که میان امر ذهنی (سوژه) و امر عینی
(ابژه) ارتباطی وجود دارد که واکنشهای عاطفی
ناظر را برمیانگیزد .تأکید بیس��ابقۀ فالسفۀ عهد
باستان متأخر ،بر خالقیت هنری و تخیل هنرمند
3
را فالسفۀ مسلمان قرون وسطی پی گرفتند».
«به بیانی دیگر ،لذت جمال آنگاه حاصل میشود
که روح ،نس��خۀ آهنگ درونی خ��ود را در بیرون
بیابد و با آن همنوا ش��ود .رس��الۀ عش��ق و جمال
مطلوب که انس��ان تنها به زیبایی (الحسن) عشق
میورزد ،ذوقی طبیعی اس��ت که چش��م و گوش
را طال��ب اص��وات و ترکیب��ات موزون میس��ازد،
میگویند تناس��بات مطلوب بازتاب هماهنگی در
سماوات علیاس��ت که مثالهای برین عالم مادی
4
کون و فساد در آن است».
«همانطور که حس��ن تمام ،تنها از ارتباط شکل
و مکان برمیآید ،نقش انتزاعی نیز میتواند کمال
زیبایی را از طریق ترکیب متناسب اشکال متوافق
بهدست آورد .تناس��ب (نظم هندسی نور) و رنگ
(از خ��واص مادی ن��ور) ،دو عنصر از س��ه عنصر
ممتازی هس��تند که بیشترین قابلیت را درایجاد
جم��ال بصری دارند که به عنصر س��وم ،یعنی نور
وابس��تهاند .دیدن و زیبایی صورت ،ناشی از صدور
نور و رنگ از اشیایی است که پرتوهایش از قوانین
هندسی ،از جمله تناسبات موزون تبعیت میکند.
این زیباشناسی نور و تناسب ،یادآور اشارۀ افالطون
در رسالۀ فیلبس( 5فن موسیقی) به جمال بیزمان
اشکال خالص هندسی و رنگهاست که زیباییشان
6
نسبی نیست و مطلق است».
ب ه دلی��ل تنوع ترکیبه��ای رنگ��ی ،ویژگیهای
دی��داری و روانی رنگه��ا و آزادی هنرمندان در
گزینش و اجرای گونههای مختلف هماهنگی بیان
شده است .گونههای مختلف هماهنگی ب ه وسیلۀ
هنرمند و مخاطب هنر سبب میشود که هنرمند
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میروند (یوم تریالمؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم) و آیۀ  95سورۀ نور اشاره به این مفهوم دارد:

و هنر اسالمی

نفس ریشه در عالم نور دارد .نورها در روح انسان حالتی را برمیانگیزد که با واقعیت کیفی و نمادینش همخوانی د

گیهای خاصی است که شامل بیان نمادها و جلوههای آنهاست و هنرمندان

ح شده است که
هماهنگی و تناسب مباحثی مطر 
ش��اکلههای زیبایی بصری است .در واقع
جزئیدراز قرآن
ار زیبایی زدند که در بحثهای بعدی به آن میپردازیم .اساساً خداوند
میل ذاتی به جمال ،رس��یدن به ساختاری زیبا و
2
مؤمنان،
نظمیبه فراخور موضوع است».
نهاییتمند با
دایت میداند؛ از جمله در آیۀ  752سورۀ بقره ،بازگشت و مقصد جه

مقابل هم
منالظلمات الیالنور) ،در آیۀ  61سورۀ رعد ،ظلمت و نور دو مفهوم
ارتب�اط رنگ و نور در قرآن و هنر
.1-4
اسالمی
آیۀ  67سورۀ حدید ،مؤمنین (زن و مرد) صاحب نورند که به سعی خود راه را
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مبح��ث نور در هن��ر اس�لامیدارای ویژگیهای
وجودکه ش��امل بیان نمادها و جلوههای
خاصی«اس��ت
یسعی نورهم بین ایدیهم) و آیۀ  95سورۀ نور اشاره به این مفهوم دارد:
سرای زلیخا ،از
این به
یوسف
ی ورود
هنرمندان ب:2
آنهاس��ت و تصویر
زمینه
ش��ماری د ر
هایفاطمه
عاشورایی،
سوگوارۀ اعالن
دومین
تصویر
عاشورایی،
هایاعالن
سوگوارۀ
دومین
تصویر:1:1
جامی،ثهای
که در بح
زیبایی زدند
دارد».خلق آثار
دس��ت به
چهارمینهمخوانی
نمادینش
حوزۀ و
تصویریکیفی
واقعیت
که با
انگیزد
وح انسان حالتی را برمی
مکتب شیراز (عصر
زلیخای
یوسف و
هنری،
(آرشیو
1386
عسگری،
بع��دی به آن میپردازیم .اساس��اً خداوند در قرآن
عاشورایی) تصویری حوزۀ
های (آرشیو
1831
عسگری،
فاطمه
سوگوارۀ اعالن
طالیی هنر ایران ،شیال کنبای ،ترجمة
هنری ،چهارمین سوگوارۀ اعالنهای عاشورایی)مجید همهج��ا نور را وس��یلۀ راهنمایی و هدایت
ص)83
حسن
بازگشت
،1831بقره،
افشار ،سورۀ
آیۀ 257
میداند؛ از جمله در
و مقص��د نهایی مؤمنان ،نور اس��ت (ا ...ولیالذین
آمنو یخرجهم منالظلم��ات الیالنور) ،درآیۀ 16
مقابل
ظلمت و ن��ور
س��ورۀ
هم بخواهد میآفریند)
هرچه
مفه��ومخدا
آهستگیدوراند؟....
رعد ،را به
ابرهایی
در سورۀ نور آمده است« :آیا ندیدی که خدا
هستند (هل تس��تویالظلمات والنور)،در آیۀ 12
نورنددر برابر حق واقعیت
هستیای
(زن وهیچ
کند که
تفسیر می
عربی با استناد به این آیه ،جهان را همچون یک
گونهصاحب
م��رد)
مؤمنین
وهمحدید،
س��ورۀ
(یومایهتری
دنیایرا می
خود راه
ندارد؛ همچنانکه هر سایهای یک هستی گذراکه به
المؤمنینشود و در دنیای هی
پدیدار می
روند و س
تاریکی
سعی در
دارد .نور
و المؤمنات یس��عی نورهم بینایدیهم) وآیۀ 35
سورۀ نور اش��اره بهاین مفهوم دارد« :وجود نفس
ریشه در عالم نور دارد .نورها در روح انسان حالتی
انگی��زد که با واقعیت کیف��ی و نمادینش
از برمی
یوسف وزلیخا ،را
9
یوسف به سرای
تصویر
زلیخا ،ازسرای
یوسف به
تصویر:2:2ورودورود
زلیخای جامی ،مکتب شیراز (عصر طالیی هنر ایران،
همخوانی دارد».
شورایی،
ص)34
افشار،1387 ،
حسن
کنبای ،ترجمة
شیال
(عصر
شیراز
مکتب
جامی،
زلیخای
یوسف و
در س��ورۀ نور آمده اس��ت« :آیا ندی��دی که خدا
ی حوزۀ
ابرهای��ی را ب��ه آهس��تگی ران��د؟ ....خ��دا هرچه
طالیی هنر ایران ،شیال کنبای ،ترجمة
بهتر بتواند اندیش��ۀ خود را در اثرش متجلی کند.
بخواه��د میآفریند) 3.ابن عربی با اس��تناد بهاین
ورایی)
)
83
ص
،
1831
افشار،
حسن
ای��ن هماهنگیها عبارتاند از :س��اده ،متش��ابه ،آیه ،جه��ان را همچون یک وهم تفس��یر میکند
موزون ،تقلیدی ،فام ب��ر فام ،ناموزون ،مکملها و
ک��ه هیچگون��ه هس��تیای در برابر ح��ق واقعیت
متعادل.این عوامل در برآیند زیبایی اثر و کس��ب
مطلق ندارد؛ همچنانکه هر س��ایهای یک هستی
گ��ذرا 06
ساختار متناسب دخیلاند .دراین میان نظریه
نور در دنیای تاریکی و س��ایه پدیدار
هایمیآفریند).
بخواهد
ی که خدا ابرهایی را به آهستگی راند؟ ....خدا هرچه
دارد.ابن
جمال مبتنی ب��ر هماهنگی مطبوع تناس��بات و
میش��ود و در دنیای هیچبودن جوهری ،انگیزهای
کندفطرتاً
ایآدمدر
هستیدل
گونهنفس یا
خوشایند
میها،
چون یک وهم تفسیررنگ
مطلقچیز بودن و اشباعشدگی احساسها
جهت همه
است .حق در
واقعیت
ی برابر
که هیچ
«نظری��ۀ روانشناس��انۀ ادراک زیبایی در رس��الۀ
وجود دارد .از راه بینایی بهوس��یلۀ فضاها ،شکلها
قویونلوه��امی(جالل
اخالق��ی متفکر
الدیندر دنیای هیچبودن
شود و
عه��د آایهق پدیدار
تاریکی و س
ی گذرا دارد .نور در دنیای
 .2برداش��تی از کتاب گلرو نجیب اوغلو ،هندسه و تزیین در معماری
1
دوانی) نیز ذکر شده در فصلی ازاین رساله دربارۀ
اسالمی ،ص.262
50

 .1حکیم و عارف در سالهای ( 803-908هجری).

9

خرج مِن
« .3اَلم ت ََر ا َ َّن ا ...یُزجی س��حاباً ثم یَج َعله ُرکاماً َفتَریالودقَ یَ ُ
یصیب به َمن یشا ُء
جبال فیها َمن ب َ َر ٍد َق
الس��ماء مِن
ٍ
ُ
خِ الل ِه َو یُ َنز ُِّل م َِّن َّ
یذهب باألبصار» سورۀ نور،آیۀ .43
یَصرفه َعن َمن یَشا ُء یَکاد َسنابرقه
ُ

ظهور نور در رنگ طالیی نیز نشان داده میشود که در بسیاری از تذهیبها و سایر هنرهای ایرانی ،از جمله
کاشیکاریها بهکار میرود .در (تصویر  )9از رنگ زرد روی زمینۀ تیره در کاشیکاری استفاده شده است و با فرمهای
دوار و منتشر سایر نقوش ،نور را متجلی میکند که در وحدتی سنجیده ترکیب شده است.
نیهای
دارد و مع
قرآن مفاهیم
های در
و رنگرنگ
ش��کلی
مادی به
ش��خصیغیردر آن
کالمکه
نورانی

مختلفیخدااز را م
نمادین
جوید1».میشود .همچنین« ،این رنگ
آنیبرداشت

تن��وع رنگها نمادی از مفهوم کثرت در وحدت و
وحدت در کثرت است .رنگها نیز نشئتگرفته از
پرستندگان او هستیم 09».قرآن مجید همه جا «نور» را وسیلۀ
نور عنصر مطلق تلقی میش��وند .مفاهیم معنوی
نجمازالدین
همچون
میداند.
راهنمایی و
نمادی
عارفانی نیز
دارد00.س��فید
هدایتنور
ریش��ه در
و مثبت
برای
هنرمندان
بس��یاری
نورواست.
رنگ
تجلیند و
یاد میکن
نورانی
سمنانیازاز انسانی
عالءالدولۀ
کبری
مفاهی��م دین��ی ،از رنگها بهعن��وان زبان تصویر
امام اصفهان،
مسجدامام
اصلیمسجد
گنبداصلی
زیرزیرگنبد
کاشیکاری
:
8
تصویر
نور
تصویری رنگی ارائه میکنند .در این کالم حق ،دربارۀ
تصویر  :3کاشیکاری
اس��تفاده میکنن��د؛ از جمل��ه آنک��ه در برخی از
شیال کنبای،
ایران،
طالیی
(عصر
اصفهان،
ترجمة افشار،
ترجمة حسن
کنبای،
هنرشیال
ایران،
هنر
طالیی
و تجلی آن آیههای متعددی آمده است که در مبحث (عصر
هنرهای امروزیایران مانند اعالنهای عاشورایی
حسن افشار 1387 ،صفحه )99
 1831صفحه )99
طراحی
شده است.
استفاده
نماد ،نور
اینواژۀ
که با
در رنگ
کردیم؛ اما
را ذکر
نیزاز آنها
برخی
از قبلی
اعالنها ،نور در پرتو تاریکی بروز کرده است؛ البته
قرآن مجید همه جا «نور» را وس��یلۀ راهنمایی و
«لون» یا «صبغه» در قرآن کریم آمده است ،از جنبههای مختلف بازگو میشود 3.در هر یک از آیههایی که دربارۀ این
ترس��یماین نور میتواند ذهنیات هنرمند را بازگو
هدایت میداند .عارفانی همچون نجمالدین کبری
اشاره
هستی
های
نعمت
و
ها
رنگ
گوناگونی
به
ها
ه
آی
بعضی
در
است.
 )1نهفته
اندیشه
درنگ و
مجالیهابرای
مبحث بیان
س��خن
(تصویر
مانند
شده ،اعالن
برخی از
کند .در
و عالءالدولۀ سمنانی از انسانی نورانی یاد میکنند
الحسین مِصباحال ُهدی» متجلی شده است .در
و تصوی��ری رنگی ارائه میکنند .دراین کالم حق،
«اِن ُ
واقع ،هنرمند نور را وس��یلۀ هدایت بش��ر بهسوی  01دربارۀ نور و تجلی آنآیههای متعددی آمده است
قدرت مطل��ق میداند که بهصورت جلوهای از نور
که در مبحث قبلی ،برخی از آنها را ذکر کردیم؛
در تاریکی نمایان کرده اس��ت .همچنین ،رنگ را
اما رنگ که با واژۀ «لون» یا «صبغه» در قرآن کریم
با زبان نمادین عرضه کرده اس��ت .بیاناین نماد،
آمده است ،از جنبههای مختلف بازگو میشود .در
ی دارد؛ از
س��ابقهای دیرینه در هنرایرانی اس�لام 
هر یک ازآیههایی که دربارۀاین مبحث بیان شده،
جمله آنکه در (تصویر  )2از رنگ س��فید بهعنوان
مجالی برای درنگ و اندیشه نهفته است .در بعضی
تجلی نور در نمایانکردن شخصیت حضرت یوسف
آیهها به گوناگونی رنگها و نعمتهای هستی اشاره
استفاده شده است .وجود پاکی ،خلوص و روشنایی
میش��ود؛ همانطور که در س��ورۀ روم آيۀ  422از
دل با نمادی به رنگ س��فید در پسزمینۀ تصویر
اختالف رنگها و زبانهاي بش��ر بهعنوان آياتی از
حضرت یوسف ،تأکید بصری را نمایانتر میکند.
خدا اشاره میش��ود .همچنین ،در سورۀ فاطر آيۀ
5
ظهور نور در رنگ طالیی نیز نش��ان داده میشود
 27و  28در اث��ر نزول باران ،ميوههايي رنگارنگ
که در بسیاری از تذهیبها و سایر هنرهایایرانی،
آی��ۀ  ،138خداوند از رنگ (صبغه) بهمعنی مطلق س��خن میگوید و
از جمله کاشیکاریها بهکار میرود .در (تصویر )3
نه از لون .از طرف دیگر رنگ را وس��یلة وحدت برگزیده اس��ت .رنگ
از رنگ زرد روی زمینۀ تیره در کاشیکاری استفاده
خدا چیس��ت؟ خداییشدن و حق را پرستشکردن ،یعنی ویژگیهای
خاصی را پذیرفتن که همه را با تمام طینتهای گوناگون و خلقهای
شده است و با فرمهای دوار و منتشر سایر نقوش،
متفاوت در یک مجموعة همگن گرد آورد ،همانند رنگی یکدس��ت که
ن��ور را متجل��ی میکند که در وحدتی س��نجیده
تم��ام بخشه��ا و ذرات یک فضای ناهمگن و بس��یار متفاوت را یکی
میکند .خداوند رنگ را دراینجا استعارهای برای حکومت جهانی واحد
ترکیب شده است.
اس�لامی -الهی برگزیده اس��ت؛ بنابراین اثری که در هماهنگی رنگی
رن��گ در کالم ق��رآن مفاهی��م غیرم��ادی دارد و
ساخته شود ،اثری است گویای توحید و یگانگی.
 .3برای مطالعة بیش��تر مراجعه شود به کتابآیۀ نور و هنر ،حبیبا...
معنیه��ای مختلف��ی از آن برداش��ت میش��ود.
آیتاللهی ،نشر پژوهشگاه فرهنگ و هنر ،تهران ،چاپ اول.1387 ،
همچنین« ،این رنگ خداست و رنگ چه کسی از
واختالف السِ نت ُِکم و ُ
ُ
الوانکم ا َِّن فی
واالرض
َ « .4و منآیات ِه خَ لقُالس َّموات
ِ
2
آَ
َ
ذلک لیاتٍ
للعالمین» (و یکی ا ز آیات قدرت الهی ،خلقت آس��مانها و
َ
رنگ خدا بهتر اس��ت .ما پرستندگان او هستیم».
خداست و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است .ما
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 .1رنات��ا هول��ود ،اصفهان در مطالع��اتایرانی (مقالهه��ا و خطابهها)،
صص 168 ،167و .170
َحن لَه عاب ِدون» سورۀ بقره
��ن م َِنا ...صِ بغَة َو ن ُ
حس ُ
« .2صِ ب َغ ة اَ ...و َمن ا َ َ

زمین است و یکی دیگر اختالف زبانها و رنگهای شما آدمیان که د ر
این امور نیز ادلة صنع و حکمت حق برای دانشمندان عالم آشکار است).
« .5اَلم تریاَ َّن ا ...اَن َز َل َمنالسماء ما ًء فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً اَلوان ُها و
ٌ
ختلف اَلوانه َکذلک انما
الدواب و االنعا ِم ُم
اس و
ّ
َغرابیب س��و ٌد -و ِمنال ّن َ
ان ا ...عزی ٌز غفور» (آیا ندیدی که خداوند
یخش��یا ...مِن عباده ال ُعلموا َّ
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پدي��د میآين��د ...و نيز در ک��وه ،رگهها و خطوط
ن آیه
س��فيد ،سرخ ،سياه و رنگارنگ وجود دارد.ای 
رنگارنگی طبیعت را جزئی از زیباییهای هستی و
نحل آیههای
ش��گفتی خلقت میشمارد .در سورۀ 
 113و  269و س��ورۀ زمر،آیۀ  321نیز به رنگارنگی
طبیعت و وجود نشانههایی برای خردمندان اشاره
ی این نعمتهای
شده است .پس دربارۀ رمز وجود 
الهی باید کنکاشی کرد تا نشانههای هستی وجود
را در آن یافت؛ اما برخی ا ز آیهها ،از رنگها بهعنوان
نماد و نش��انهایی مثال میزنن��د که در پس آن
معنیهای عمیق تأملبرانگیز نهفته اس��ت ،مانند
اینکه در سورۀ بقرهآیۀ  469دربارۀ گاو بنياسرائيل،
(خداوند میگويد که آن گاو به رنگ زرد که روشن
ن آیه رنگ
باش��د ،بينندگان را مسرور کند) .درای 
زرد را که پنج بار در قرآن کریم مطرح شده است،
نشانۀ سرور میداند .از سویی دیگر ،سورۀ روم آيۀ
 ،551رنگ زرد را نماد پژمردگی و هالکت نعمتها
براي قوم کافر متذکر میشود).
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ب��اران را از آس��مان فرود آورد و به آن میوهه��ای گوناگون و رنگارنگ
پدید آورد و در زمین از کوهها طرق زیاد و اصناف و رنگهای مختلف،
سفید ،سرخ و سیاه خلقت فرمود و از اصناف مردم و اجناس جنبندگان
و حیوانات نی��ز به رنگهای مختلف آفری��د .همینگونه (بندگان هم
مختلفن��د) و از اصناف بندگان تنه��ا مردمان عالم و دانا ،مطیع و خدا
ترسند و البته خدا عزیز ،توانا و بخشندة گناهان است).
َ
ذل��ک آلیة لقو ٍم
األرض مختلف��اً اَلوان ُه ا َ َّن فی
َ « .1و م��ا َذ َر ا َ ُلک��م ف��ی
ِ
َّ
یذ َّکرون» و در زمین آنچه را برای شما آفرید به انواع گوناگون درآورد
با آنکه همه از یک خاک س��ر برآوردهاند .دراین کار همآیت و نش��انة
االهیت بر مردم هشیار پدیدار است.
ّ
ً
ُ
َ
ُ
یخر ُج مِن بطونها
ال
ل
ذ
ربک
سبل
اسلکی
«ثم کلی مِن ُکل ثمراتِ َف
َّ .2
ُ
ٌ
ان فی ذلک الیة لقو ٍم یتف َّکرون»
شراب
مختلف الوانه فیه شفا ٌء لل ّن ِ
اس َّ
ٌ
(و سپس از میوههای شیرین و از حالوت و شهد گلهای خوشبو تغذیه
کنید و راه پروردگارتان را به اطاعت بجویید .آنگاه از درون آنها شربت
ن آید که در آن شفای مردمان است.
شیرینی به رنگهای مختلف بیرو 
دراین کار نیزآیت قدرت خدا برای متفکران پیداست).
یخرج
ثم
نابیع فی
ِ
تر َّ
السما ِء ما ًء فسلکه یَ َ
ُ
االرض َّ
ان ا ...ان َز َل م َِن َّ
« .3اَلم َ
ان فی
ث��م یجعله ُحطاماً َّ
به زرع��اً مختلفاً الوانه ثُم َّ ُ
یهیج فترا ُه ُمصف ًّرا ًّ
الولی االلبابِ » (نمیبینی که خدا از آس��مان آب باران
ِ
ذل��ک لذکری
ن��ازل گردانید و در روی زمین نهرها روان س��اخت .آنگاه انواع نباتات
گوناگ��ون ب��دان برویاند .باز رو به خزان آرد و نخس��ت بنگری که زرد
ش��ود و آنگاه خدا خشک گرداند .در آن صاحبان عقل متذکر قدرت و
رحمت الهی شوند).
ک یُب ِّین لنا مالونها َ
ادع لنا رب َّ َ
قال ان ُه ُ
یقول اِن َّها بقرة صفرا ُء فاق ٌِع
« .4قالوا ُ
الناظرین» باز قوم به موس��ی گفتند ،از خدا بخواه که رنگ
لون ُها ت َُس�� ُّر
َ
آن گاو را نیز معین فرماید ،موس��ی جواب داد ،خدا میفرماید گاو زرد
زرینی باشد که رنگ آن بینندگان را فرحبخش است).
رس��لنا ریحاً َف َراَو ُه ُمصف َُّرا ً لظلّوا مِن بعدِه یَکف ُُر َن» (و اگر باز
« .5و لَئن ا َ َ
بادی فرستیم که آن کشت سبز را زرد و پژمرده بنگرند به کفر و کفران
نعمت حق برمیگردند).

رنگ س��یاه که هفت بار در قرآن ذکر ش��ده است
نیز برای گناهکاران بهکار رفته است؛ در سورۀ زمر
آيۀ ( 660چهرۀ س��ياه گناه��کاران دوزخي) ،برای
جاهالن در س��ورۀ نحل آيۀ  758و س��ورۀ زخرف
آيۀ ( 8 17در جاهليت وقتي مژدۀ دختردارش��دن
میشنيدند ،از ناراحتي چهرههاشان سياه میشد)
تعبیر ش��ده اس��ت .در مقابل ،رنگ س��بز (خضر،
اخضر )...ده بار دیده میشود که به لباس بهشتیان
در س��ورۀ کهفآیۀ  931و س��ورۀ دهرآیۀ ،1021
و ب��ه خرمیو طراوت زندگی در س��ورۀ الرحمان
(الرحمن) آیۀ  1176تعبیر شده است .البته در قرآن
دربارة رنگ س��فید نسبت به سایر رنگهاآیههای
بیشتری وجود دارد .در قرآن ازاین رنگ بهعنوان
پیالۀ س��فید و شفافی که مؤمنان در بهشت از آن
مینوشند و برای وصف حورالعین ذکر شده است.
در س��ورۀ آل عمران آیۀ  106و  ،12107س��یمای
سفید برای اعمال نیک و عمل صالح ،همچنین ید
لیس فی
َ « .6و ی��و َم اقیمة ت ََری َ
الذین َک َذبو علی اُ ...وجوههم ُمس�� َو َّد ٌة ا َ َ
برین» (و روز قیامت کسانی که به خدا دروغ بستند،
ثوی ل ِلمت َک َ
جهنم َم ً
َّ
بنگری که همه رویشان سیاه شده است .آری متکبران را نه منزل در
دوزخ است).
ظیم» (و چون
��ر ا َ َح ُد ُهم با ُالنثی َظ َّل َوج ُهه ُمس َودًّا و ُه َو َک ٌ
َ « .7و ا ِذا بُشّ َ
یک��ی از آنه��ا را به فرزند دختری مژدهاید از ش��دت غم و حس��رت،
رخسارش سیاه شده و سخت دلتنگ میشود).
حمن مث ً
ال َظ َّل َوج ُهه ُمس َودًّا و ُه َو
للر ِ
��ر ا َ َح ُد ُهم ب ِما ضَ َر َب َّ
َ « .8و ا ِذا بُشّ َ
کظیم» (و حال آنکه به هر کدام از مشرکان دختری که به خدا نسبت
ٌ
دادند ،مژده دهند (ننگ دارد و) و رویش سیاه میشود و به خشم فرو
میبرد).
َ
َ
َ
ِ
لون فیها مِن
ال
ا
م
ه
ت
تح
ِ��ن
م
َجری
ت
دن
ع
ات
ن
ج
م
ه
ل
ِ��ک
« .9اَلئ
ُ
ّ
ِ
ٍ
نهار یُ َح َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ً
ً
َ
خُ
ِئین
ت
ِس
ا
و
س
ند
س
ِن
م
ا
ضر
ا
ثیاب
لبسون
ی
و
ب
ه
ذ
ِن
م
ر
ٍ
ُ
ٍ
َ
َبر ٍق ُم َّتک َ
َ
َ
ُ
َ
َ
اَس��ا ِو َ
َ
َ
ِ
َواب و َح ُس�� َنت ُمرتفق��اً» (بلکه اجر عظیم)
ن
االرائک
ی
ل
ع
فیه��ا
َ
ِعم الث ُ
َ
بهشتهای عدن که نهرها زیر درختانش جاری است ،خاص آنهاست؛
درحالیکه در آن بهشت بر تن زیورهای زرین بیارایند و لباسهای سبز
حریر و دیبا درپوشند و بر تختها (به عزت و نشاط) تکیه زنند که (آن
بهشت) نیکواجری و خوشآرامگاهی است).
ِس��تبرقٌ َو ُحلّوا اَسا ِو َر مِن فِضَّ ٍة َو
ضر َو ا
ثیاب ُس
ٍ
« .10عال َِی ُهم ُ
َ
��ندس خُ ٌ
َسق ُهم َرب ُّ ُهم شَ راباً َطهوراً» (بر باالی بهشتیان ،لطیف دیبای سبز و حریر
سطبر است و بر دستهاشان دستنبد نقرة خام و خدایشان شرابی پاک
و گوارا از کوثر عنایت بنوشاند).
َری حِ
س��ان» (در حالتیکه
َ « .11م َّتک
فرفٍ خُ ض�� ٍر َو َعبق ّ ٍ
ٍ
َ
ِئی��ن َعل��ی َر َ
بهشتیان با حورالعین بر رفرف سبز و بساط زیبا تکیه زدهاند).
َبی ُّ
ذین اس�� َو َّدت ُوجو ُه ُهم
ض ُوجو ٌه َو تس�� َو ُّد ُوجو ٌه فاَ َّما ال َّ َ
« .12یَ��وم ت َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
ًّ
ابیضت
ذاب ب ِما کنتُم ت
عد
اَکفرتُم ب َ َ
َکفرونَ -و ا َّما ال َ
َ
ایمانکم فذوقوا ال َع َ
ذین َ
َ
ِ
حمة اُ ...هم فیها خال��دون» (روزی بیاید که گروهی
ُوجو ُه ُه��م ففی َر َ
(یعنی مؤمنان) روس��فید و گروهی (یعنی کافران) روس��یاه باشند؛ اما
س��یهرویان را نکوهش کنند که چرا بعد ازایمان باز کافر شدید .پس
اکنون بچش��ید ع��ذاب خدا را به کیفر کفر و عصیان -اما روس��فیدان
(یعنی مؤمنان) در بهش��ت که محل رحمت خداست ،درآیند و در آن
جاوید و متنعم باشند).

بیضاء بهمعنای دست پاک و پاکیزه که در معنای
حقیقی عفیف و شریف است ،نشانۀ روشنایی بعد
از ظلمت اس��ت .رنگ سرخ و کبود در قرآن دو بار
آمده اس��ت ،ماننداینکه در س��ورۀ طاها (طه) آیۀ
 ،1102از رنگ کب��ود برای گناهکاران و دوزخیان
همچون رنگ سرخ گداخته وصف شده است.
اینآیات نش��انههایی از وجود ذات باریتعالی برای
کس��انی هس��تند که نعمتهای خداوند را یادآور
میشوند ،به آنها میاندیشند واینگونه پدیدهها
را با دقت مینگرند و جستوجو میکنند.این افراد
معموالً علما و متفکراناند« :و ما ذرا لکم فیاألرض
2
مختلف��ا الوانه ،ان فی ذال��ک آلیه لقوم یذکرون»
«خدا درب��ارۀ هر کدام از رنگه��ا ،مباحثی را در
قرآن متذکر میشود ».پنجآیه از قرآن دربارۀ رنگ
زرد اس��ت و هشت بار رنگ سبز آمده است .توجه
به رنگ س��فید و سبز جزء نمادهای رنگی در هنر
ل است.
اسالمیجایی بسی تأم 
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مین یَو َم ِئ ٍذ ُزرقاً» (روزی که نفخ
المج ِر َ
« .1یَو َم یُنفخُ ِ
فی ُّ
الصو ِر َو ن َحشُ ُر ُ
در صور دمیده شود ،آن روز بدکاران از رق چشم محشور خواهند شد).
( .2و در زمین آنچه را برای شما آفرید به انواع گوناگون درآورد با آنکه
االهیت
همه از یک خاک س��ر برآوردهاند ،دراین کار همآیت و نشانة ّ
بر مردم هشیار پدیدار است) .سورۀ نحل،آیۀ .13
 .3عالمه س��ید محمدحسین طباطبایی ،س��ننالنبی ،ترجمة عباس
عزیزی ،نشر صالت ،تهران ،چاپ یازدهم ،1368 ،صص 115و .167

 .4برداش��تی از کتاب ابوالقاس��م پاینده ،نهجالفصاحه ،نشر جاویدان،
تهران ،چاپ سوم ،1377 ،ص.363
 .5برداش��تی از کت��اب مال محمدباقر مجلس��ی ،حلیةالمتقین ،نش��ر
مطبوعاتی حسینی ،تهران ،چاپ هفتم ،1375 ،ص.7
ن النبی ،ترجمة عباس
 .6عالمه س��ید محمدحسین طباطبایی ،س��ن 
عزیزی ،صص.181-179
 .7مال محمدباقر مجلسی ،حلیهالمتقین ،ص.13
 .8شیخ بهایی ،جامع عباس��ی ،نشر عابدی ،تهران ،چاپ اول،1319 ،
ص.347
 .9مال محمدباقر مجلسی ،حلیهالمتقین ،ص.7
 .10ابوالقاسم پاینده ،نهجالفصاحه ،ص.295
 .11مال محمدباقر مجلسی ،حلیهالمتقین ،صص.8-7
 .12شیخ بهایی ،جامع عباسی ،ص.347
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با توجه به آيههای يادش��ده به نظر میرس��د که
رنگ سبز زيباترين رنگي است که در قرآن مطرح
ش��ده و بساط بهش��تيان و جامههاي ابريشمين و
حريرهاي س��بزرنگ آنان در چند آيه آمده است.
در مراجعه به احاديث ،بهویژه روايتهایی که سيرۀ
پيامبر اس�لام و ائمۀ معصومي��ن (ع) را نقل کرده
است ،نکتههای جالبي میبینیم؛ از جمله در کتاب
س��ننالنبي (ص) نوش��تۀ عالمه طباطبايي آمده
است که پيامبر از لباسهاي سبز خوشش میآمد؛
ولی بيشترين لباسهاي پيامبر سفيد بود .پيامبر
قباي حرير سبزرنگي داشت (سندس) و چون آن
3
را میپوشيد ،رنگ سبز آن نمايش جالبي داشت».
همچنین« ،رنگ سبز از نظر پیامبر به پارچههای
سبز بهشت تعبیر شده است و به مسلمانانی تعلق

میگیرد که مسلمان برهنهای را بپوشاند» 4و «امام
صادق نیز ازاین رنگ در حالت احرام برای پوشش
خود استفاده میکردند 5».پیامبر نقل میکنند که
در جای��ی دیگر در همین کتاب از امام صادق (ع)
نقل ش��ده است که «نعلین زرد از سنت پیامبران
اس��ت و امام باقر (ع) نی��ز در خانه لباس زردرنگ
میپوشید» .همچنین از امام صادق (ع) نقل شده
است که فرمودند« :رسول خدا روپوشی داشت که
با گیاهی مثل زعفران رنگ شده بود ،پیامبر اسالم
آن لباس را در خانه میپوش��ید و رنگ لباس روی
بدن پیامبر اثر گذاشته بود 6».استفاده از رنگ زرد
در کاره��ای روزانه برای ائمه نیز اهمیت داش��ته
اس��ت؛ از جمله آنکه به «تأثیر مسرتبخش رنگ
زرد س��فارش میکردند 7».در کتاب جامع عباسی
نیز آمده است که «امام جعفر صادق (ع) فرمودند:
8
«هر کس نعلین زرد بپوشد خوشحال میشود».
رنگ س��فید نیز در احادیث بس��یار توصیه ش��ده
اس��ت .از حضرت صادق (ع) روایت ش��ده اس��ت
که «حضرت امیرالمومنین (ع) در بیش��تر اوقات،
جامۀ س��فید میپوش��یدند 9».و یا در جایی دیگر
«حضرت محمد (ص) بهش��ت را به رنگ س��فید
وصف کرده است که سفیدی از همۀ رنگها پیش
خدا محبوبتر است 10».همچنینایشان در نقلی
دیگر توصیه کردهاند که جامۀ سفید بپوشید؛ زیرا
نیکوتری��ن و پاکیزهترین رنگهاس��ت 11».و «امام
صادق (ع) نیز پوش��یدن نعلین س��فید را سفارش
میکردند 12».البته ائمه بر اجتناب از برخی رنگها
نیز توصی��ه کردهاند .در حدیثی از امام صادق (ع)
نقل ش��ده است که «رسول خدا از پوشیدن لباس
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قرمز کراهت داش��تند 1».همچنین رنگ سرخ در
نزد پیامبر ب��ه «زینتهای محبوب نزد ش��یطان
تعبیر شده است 2».در کتاب حلیهالمتقین از امام
جعفر صادق (ع) نقل ش��ده است که «جامۀ سرخ
تیره کراهت دارد .ایش��ان رنگ سیاه را نیز به اهل
3
جهنم تعبیر کردهاند».
«حدیثی از امام صادق (ع) بیان ش��ده اس��ت که
فرمودند :آنچه را که ما میبینیم بهوسیلۀ رنگها و
کیفیتهای رنگی آنهاست و خداوند خود آفرینندۀ
رنگ و کیفیتهای رنگی است .عمل تقویت چشم
با رنگ آبی در حدیثی از امام صادق (ع) اس��ت که
به یک��ی از اصحاب خود فرمودند به آس��مان آبی
باالی سرش بنگرد؛ زیرا خداونداین رنگ را باالی
سر ما گذارده است که با نگاهکردن به آن چشمان
ما تقویت شود و یا رنگ زرد که رنگ پیروزی است
و در حدیثی از امیرالمؤمنین علی (ع) آمده اس��ت
که هنگام ظهور مهدی (ع) پرچمهای سفید و زرد
پیروزی در پیشاپیش س��پاهش در اهتزار خواهد
4
بود».
ائمه در دعاها و نیایشهای خود نیز از نور و رنگهای
مختلف بهعنوان نمادهایی از مفاهیم گوناگون یاد
میکردند؛ از جمله آنکه امام سجاد (ع) در صحیفۀ
س��جادیه ،نور (روشنای حق) ،س��پیدی را وسیلۀ
هدایت ،چراغ معرفت و پاکی از تاریکیها و ظلمت
برمیش��مرد؛ مانند «ایم��ان آوردم به آن کس که
تاریکیها را بهوسیلۀ تو نورانی گردانید و چیزهای
مبه��م را به فروغ تو پدیدار نمود و تو را نش��انهای
5
از نشانههای چیرگی و فرمانروایی خود قرار داد».
و ی��ا در جایی دیگ��ر «خدایا ما را به راه کس��انی
ببر که با نور قرآن روش��نی یافتهاند« 6».خدایا بر
محمد و خاندانش درود فرس��ت و ما را از کسانی
ق��رار ده که با نور صبحگاهان آن هدایت مییابند

و مش��عل تابناکش را دلیل راه خود میگیرند و از
فروغ چراغ آن ،چراغ معرفت میافروزند 7».سیاهی
و تیرگی را راه گمراهی و نادانی و س��پیدی را راه
هدایت میداند «در آن روز که چهرۀ س��تمکاران
سیاه ش��ود ،در روز حسرت و پشیمانی روی ما را
س��پید گردان 8».حال آنکه ن��ور قرآن ،هدایتگری
اس��ت که پرتوه��ای برهانش چش��م بینندگان را
روشن میکند.
حض��رت عل��ی (ع) نی��ز از گوناگون��ی رنگها در
طبیعت و شگفتانگیزی و زیبایی آنها بهخصوص
در پرن��دگان فرمودن��د« :خداون��د پدیدهه��ای
ش��گفتانگیزی آفریده است ،پرندگان را با لطافت
قدرتش و دقت صنعتش ،در رنگهای گوناگون با
زیبایی خاصی رنگآمیزی کرد .گروهی از آنها را
تنها با یک رنگ بیاراس��ت که رنگ دیگری در آن
راه ندارد .دس��تۀ دیگ��ر را در رنگ مخالف آن فرو
برد جز اطراف گردنشان که مخالف رنگ اندامشان
است9».ایش��ان از ش��گفتی طاووس با رنگهای
م��وزون و نیکو س��خن میگوید و ط��اووس را با
گوناگونی رنگش حیوانی شهوانی میداند .پرهای
زیورشده به رنگ نقرهای را به پارچههای رنگارنگ
یمانی وصف میکند .وصف زیبای حضرت علی (ع)
از رنگ سبز ،زرد و سیاه پر طاووس و مشابهت آن
10
به مثلهای دیگر ،بسیار زیبا و قابل تأمل است.
ایشان دربارۀ نور و حکمت آن نیز سخن گفتهاند و
آن را جزو نشانههای طبیعت و روشنایی 11و نیز در
فرازهایی دیگر به نشانههایی از روشنایی حق اشاره
کردند« .پس جز ا ...خدایی نیس��ت که هر تاریکی
را به نور خود روش��ن کرد و ه��ر چه را که جز به
نور او روش��ن بود ،به تاریکی کشاند 12».در همین
خطبه ،از پیامبر بهعنوان چراغ نورانی دین بشر یاد
میشود؛ از جمله آنکه در خطبۀ  ،185پیامبر (ص)

 .1عالمه س��ید محمدحسین طباطبایی ،س��ننالنبی ،ترجمة عباس
عزیزی ،ص.179
 .2برداشتی از کتاب ابوالقاسم پاینده ،نهجالفصاحه ،صص.352-282
 .3مال محمدباقر مجلسی ،حلیهالمتقین ،ص.7
 .4حبیباهللآیتاللهی ،مبانی رنگ و کاربرد آن ،نش��ر سمت ،تهران،
چاپ دوم ،1381 ،صص.116-7
 .5صحیفة سجادیه ،ترجمة محمدمهدی رضایی ،نشر جمال ،قم ،چاپ
ششم ،1382 ،ص.211
 .6همان ،ص.205

 .7همان ،ص.203
 .8همان ،ص.209
 .9نهجالبالغه ،ترجمة محمد دش��تی ،نشر مشرقین ،قم ،چاپ پنجم،
 ،1379خطبة  ،165صص.314-313
 .10برای مطالعة بیشتر مراجعه شود به همان ،ص.315
« .11س��تارگان را نش��انههای هدایتگر بیابان س��رگردان ق��رار داد تا
بهوس��یلة آنها راهنمایی شوند ،س��تارگانی که پردههای تاریک شب
مانع نورافش��انی آنها نمیگردد و نمیتواند مانع نورافشانی ماه در دل
آسمان شود»( .همان ،خطبة  ،182ص.)347
 .12همان ،خطبة  ،182ص.349

راه روشن ،چراغ و نشانۀ هدایت معرفی میشود.

داش��ت که در فرهنگ و هن ر ایران��ی پا گرفت».

1

3

 .3-4رن�گ و نور از منظ�ر چند تن از
اندیشمندان اسالمی

 .1-3-4رن�گ در انديش�ــۀ عرفاني
نجمالدين کبري

 .1همان ،ص.359
 .2برداش��تی از کتاب حس��ن بلخ��اری ،حکمت ،هنر و زیبایی ،نش��ر
فرهنگ اسالمی ،تهران ،چاپ اول ،1384 ،ص.165

 .3همان ،ص.168
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«حکمتی در جهان اس�لام بهوس��یلۀ شوریدهای
حکیم و فیلس��وفی ش��یفته به نام «شیخ اشراق»
بنی��اد گردید که در زنجان دیده به جهان گش��ود
و میراثدارآیات قرآنی از یکس��و و حکمت نورانی
در فلسفۀایران باستان از دیگر سو گشت .اندیشۀ
این فیلس��وف حکی��م مبتنی بر ن��ور (و تنها نور)
بود« 2».حکمتی که اثری ش��گرف بر روح و جان
هنری جهان اس�لام بر جای گذاش��ت.اینگونه،
«س��هروردی» امام اش��راقیون و نورگرایان شد و
اندیشههای نوریاش سرانجام در آرای نجمالدین
نج��م رازی و روزبهان بقل��ی و عالءالدولۀ

کبری،
سمنانی به نگرش ویژهای دربارۀ پدیدۀ نور و تألیف
آن با رنگ منجر ش��د .ترکیبای��ن نور در عرفان
اسالمی،فتح باب ورود مضمونهای عرفانی به هنر
اسالمیو بهویژه نگارگریایرانی شد« .سهروردی
در کتاب التلویحات از نماز ش��گفتانگیز هرمس
(از دیدگاه وی همان ادریس پیامبر است ،صاحب
حکمت الهی) س��خن میگوید .وی به هنگام شب
ب��ر بارگاه خورش��ید در معبد نور نم��از میگذارد
پس ب��ه هنگام بامداد زمینی تی��ره و تار میبیند
که ب��ا قریههای پیرامونش مورد خش��م خدا قرار
گرفتهاند .فریاد میزندای پدر ،مرا از همسایگی با
همسایگان نامناسب نجات بخش .ناگاه صدایی به
گوش میرسد که به رشتۀ محکم شعاع بیاویز و بر
سریر اعلی باال رو .د ر این روایت از سهروردی ،همه
چیز نور اس��ت و تاریکی و ع��دم تقابل ذاتی آنها
در عوامل فوقانی اس��ت و نیز تصویراین معنا که
شب در مقابل خورشید لباسی عاریتی دارد .قرابت
گس��تردۀاین نور با آن من اندرونی ،مفهوم انسان
کامل یا به تعبیر س��هروردی سرشت کامل را رقم
ی انسانی
زد و این سرشت ،هویتی نورانی و تجسم 

نجمالدين کبري ،عارف قرن ششم ،از قالب مثالي
يا همان انس��ان نوران��ي (بهعنوان واس��طه ميان
عال��م معقول و محس��وس) تصوي��ري رنگي ارائه
میده��د .در اين تصوير رنگين ،فرم و رنگ ابزاري
براي صورتگري کامل آن معنا نيس��ت؛ بلکه خود
معناس��ت .در انديش��ۀ او رنگ عرض نيست؛ بلکه
تجلي معناس��ت و هنگامیکه او از رنگي س��خن
میگويد آن را بهعنوان عاملي براي ش��رح و ظهور
معن��ا مد نظر ندارد؛ بلک��ه آن رنگ خود را روايت
میکن��د؛ بدين ترتيب ما ب��ا رنگينکماني از معنا
روبهروييم.
«نجمالدي��ن کب��ري در کت��اب فوائحالجم��ال و
فواتحالج�لال در ش��رح رن��گ و ن��ور نکتهه��ای
نغ��زی دارد .وي وج��ود را مرک��ب از چهار عنصر
آب ،خاک ،ه��وا و آتش میداند ک��ه تمامیآنها
ظلمتان��د و آدمیتحت اين ظلم��ات قرار دارد و
هنگامیخالصي میيابد که به حق متصل شود .از
ديدگاه عارفي چون او ،که طريقت خود را «طريق
کيميا» میداند ،هدف اس��تخراج لطيفۀ نوراني از
اين عناصر ظلماني اس��ت .از نظراین اندیشمند،
هر رنگي نمايانگر باطن يک معناس��ت؛ مث ًَ
ال رنگ
سبز نماد حيات قلب است ،رنگ آتش نماد قدرت
و همت اس��ت ،کبود نش��ان حيات نفس اس��ت و
زرد نماد ضعف و فتوري .بنابراين س��الک ابتدا به
مش��اهدۀ صورتها و خياالتي میپردازد که ريشه
در جهان حس��ي دارند؛ ام��ا در مقام دوم به رؤيت
ذاتي مینش��يند که بهوس��يلۀ رنگها بر او آشکار
میش��وند؛ بدين ترتيب مشاهدۀ حسي به رؤيتي
فراحس��ي در پرتو نورهاي رنگي يا رنگهاي نوري
تبديل میش��ود و اين هم��ان کيمياگري حقيقي
است که در اصل بازگرداندن ماه به فطرت ازلياش
به مثاب��ه طاليي مخفي اس��ت .در نظر او رنگها
تبديل به ش��اخصي میگردند براي عارف تا بدان
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وس��يله مقام نوراني عرفاني خوي��ش را به داوري
1
گيرد».

و بيان از ش��رح آن قاصر .در نظر نجم رازي نور و
ظلمت دو عالم مجزاي از هم نيستند؛ بلکه چون
اس��اس عالم بر وحدت اس��ت ،در همه جاي عالم
3
اين دو حضور دارند».

پس از نجمالدين کبري ش��اگرد وي ،نجم رازي،
صاحب کتاب مرصادالعباد دومين کس��ي اس��ت
که به ذکر مس��ائل س��ير و س��لوک با استفاده از
تمثيله��ای رنگي نور پرداخته اس��ت .از ديدگاه
وي دل چنانچ��ه ب��ا ذکر صيقل خ��ورد ،قادر به
مش��اهدۀ انوار معنوي است .مشاهدههای روحاني
عارف با رنگها نمايان میشود .اگر وی در مرتبۀ
نفس لوامه باش��د ،نوري به رن��گ کبود میبيند؛
زيرا نفس در اين مرحله هنوز با ظلمت پيوستگي
دارد و چ��ون ظلمت نفس کمتر ش��ود و نور روح
زيادت گردد ،نور سرخ 2مشاهده شود و چون نور
روح پدی��دار گردد ،نوري زرد پديد آيد (ايمان) و
چون ظلمت نفس نماند ،نوري س��پيد پديد آيد
(اسالم) و چون نور روح باصفاي دل امتزاج گيرد،
نوري س��بز پديد آيد (نفس مطمئنه) و چون دل
تمام صافي شود ،نوري چون نور خورشيد با شعاع
پدي��د آيد و چون آينۀ دل در کمال ش��فافیت و
پاکی بود ،نوري چون نور خورشيد در کمال اشعه
که در آينۀ صافي ظاهر ش��ود پديد آيد که البته
نظر چش��م از قوت ش��عاع او بر او ظفر نيابد .پس
آنگاه که به مرحلۀ شهود کامل برسد ،ديگر رنگ
از ميان برمیخيزد و بيرنگي حاکم میش��ود؛ اما
آنچ��ه از رنگهاي مختلف ذکر ش��د ،همه تمثال
صفتهای جمالي حضرت حق است اما صفتهای
جاللي او نيز (چون قدرت) نمادهاي رنگي دارند؛
«همانند نور س��ياه که اگر ظاهر ش��ود تس��خير
میکند و نابود میس��ازد و هف��ت طبقۀ دوزخ از
پرتو نور آن اس��ت که عقل از فهم آن عاجز است

 .3-3-4رن�گ و ن�ور در المناظ�ر ابن
4
هيثم
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 .2-3-4رنگ در انديش�ۀ عرفاني نجم
رازي
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 .1حس��ن بلخاری ،مبانی عرفانی هنر و معماری اس�لامی ،دفتر اول و
دوم ،نشر سورۀ مهر ،تهران ،1388 ،چاپ اول ،ص.367
.2این سرخی در کالم پیامبر ،نمایانگر شکوه خداوند است «گل سرخ
از شکوه خداوند است».این گفته بر جان رؤیاپرور جمالپرستی چون
روزبهان بقلی ،ش��اهد مثالی براین رؤیای اوس��ت« .من شکوه خدا را
به رنگ س��رخ دیدم و حدی بر آن ندیدم .گفتة پیامبر بر دلم گذشت
که گل س��رخ از شکوه خداوند است و این غایت ادراک قلب من بود».
(همان ،ص.)368

اندیشمندان و حکیمانی مانند ابن هیثم تحقيقها
و کش��فهای مهم��یرا در قلمرو رن��گ و نور به
جهان اس�لام هديه کردن��د .وی رنگ و نور را دو
عامل مهمی میدانس��ت که میتوانند «در نفس
5
تأثيري ايجاد کنند که صورتي زيبا جلوه کند».
به نظر میرس��د که ابن هيثم يکي از بزرگترين
دانشمندان مسلمان و ش��اگرد امام جعفر صادق
(ع) باش��د .به س��خن ابن هیثم ،نور خود موجد
حسن است« .اين ويژگي در رنگ نيز وجود دارد؛
زيرا رنگهاي درخش��ان «ناظ��ر را خوش آيد و
ی که عالوهبر نور و رنگ
ديده را بنوازد» و هنگام 
تناسب نيز به ميدان آيد ،بر زيباييشناسي طرح
6
افزوده گردد».
«ابن هیث��م در کتاب المناظر ،عوامل تناس��ب را
بیشترین دخالت در زیبایی میداند (و به کرات در
متون اسالمیقرون چهارم و پنجم هجری آمده)
که بیش��ک ریشهای در عهد باستان داشته است.
گذشته از تناسب ،زیباشناسی نور نیز نقش مهمی
ی دارد .ابن هیثم
در تعریف زیباشناس��ی اس�لام 
زیبایی (الحس��ن) را به بیس��ت و دو عامل تعریف
ک��رد( :نور ،رنگ ،فاصله ،مکان ،س��ختی ،ش��کل،
اندازه ،جدایی ،تداوم ،تعداد ،حرکت ،سکون ،زبری،
نرمی ،شفافیت ،کدورت ،س��ایه ،تاریکی ،زیبایی،
زش��تی ،همانندی ،ناهمانندی) تنه��ا دو تا ا ز این
عوامل ،نور و رنگ (که خاصیتی از نور دارند) خود
ق��درت تحریک دارند؛ بهطوری ک��ه میتوانند در
نف��س تأثیری گذارند و بهصورتی زیبا جلوه کنند.
 .3حسن بلخاری ،مبانی عرفانی هنر و معماری اسالمی ،صص.369-368
 .4حکیم و اندیشمند قرن چهارم.
 .5نجی��ب اوغلو ،هندس��ه و تزیی��ن در معماری اس�لامی ،فصل 10
«زیباشناسی تناسب و نور».
 .6حس��ن بلخاری ،مبانی عرفانی هنر و معماری اسالمی ،صص،372
 373و .374

باید طی جریان ادراک بصری در ذهن ترکیب شوند».
 .4-8-4رنگ و نور در اندیشۀ عالءالدولۀ سمنانی

بیس��ت عامل باقیمانده باید ط��ی جریان ادراک
1
بصری در ذهن ترکیب شوند».

 .4-3-4رن�گ و ن�ور در اندیش�ۀ
عالءالدولۀ سمنانی

«تالق��ی رن��گ و ن��ور در اندیش��ههای عرفان��ی
عالءالدولۀ س��منانی با نوعی اندامشناسی عرفانی
پیوند میخورد .او در تفسیر عرفانی خود بر قرآن
با مد نظر قراردادن هفت معنای باطنی و با استناد
ب��ه نوعی اندامشناس��ی عرفانی ب��ه هفت پیغمبر
درونی و هفت مرتبۀ وجودی 2دس��ت مییابد که
البته هر کدام ازاین اندامها بهوس��یلۀ نور رنگینی
نمایش داده میش��ود ».بنا بر نظر سمنانی ،میان
رخداده��ای جه��ان بیرونی و رخداده��ای درونی
ج��ان همانندی هس��ت ،از همین روس��ت که هر
راس��تی بیرون��ی میتواند به ناحی��های درونی که
با آن همنوایی دارد بازگش��ت داده ش��ود (معنای
واژۀ تأویل) به تعبیر س��منانی ،لطیفۀ حقیه وجود
انسانی نورانی است که تصویری از ذات الهی است
و خود دارای نور س��بز درخشان است.این نور نور
مطلقی است که صفت خاص حق است و عالمت
3
حیات شجره وجود را دارد».

 .4-4تجلی نماد در چهار رنگ

پ��س با توجه بهاینکه در قرآن ،احادیث و یا حتی

سفید ،سبز ،س��یاه ،قرمز و یا حتی زرد نسبت به
سایر رنگها توجه ش��ده است ،بررسی موضوع را
البته هر کدام از این اندامها به
اینمییابد
دست
مبحثکهقرار
وجودی29اولیۀ
مرتبۀ اصلی و
هفترن��گ
بر روی وچهار
میدهیم و معانی هر یک را واکاوی میکنیم.

عرفانی خود بر قرآن با مد نظر قراردادن هفت معنای باطنی و با استناد به

سمنانی ،میان رخدادهای جهان بیرونی و رخدادهای درونی جان همانند
میتواند به ناحیهای درونی که با

تأویل) به تعبیر سمنانی ،لطیفۀ ح

ذات الهی است و خود دارای نور

صفت خاص حق است و عالمت

 .4-4تجلی نماد در چهار رن

پس با توجه به ای نکه در قرآن ،ا

رنگهایی مانند سفید ،سبز ،سیاه

شده است ،بررسی موضوع را بر

گریزیوسف از
بهزاد،حضرت
بهزاد ،گریز
الدین
تصویر :4:4کمال
الدین
کمال
تصویر
زلیخا ،مکتب هرات ،روئین پاکباز ،نقاشی ایرانی،
ص )102مکتب
( :1384زلیخا،
حضرت یوسف از

میدهیم و معانی هر یک را واکا

هرات ،روئین پاکباز ،نقاشی ایرانی،
حدیثی از امام
رنگ سب ز« :در کتاب روضۀ کافی،
خطاب به جابر روایت ش��ده است
باقرص(ع)
محمد
)401
:4834
(
کهایش��ان فرمودند :ای جابر ،چون روز رستاخیز
شود و خدای عزوجل رسول خدا (ص) و علی (ع)
را بخوانند پس به رس��ول خدا (ص) جامهای سبز
بپوش��اند که میان خاور و باختر بدرخش��د و علی
(ع) را نیز مانند آن بپوشاند 4».از منظر نجمالدین
کبری سبز ،رنگ دل و سرزندگی است« .باری دل
همارز عرش است و رنگ سبز آخرین رنگی است
که میماند و برقهای درخش��ان جهان باطن او را
منور میس��ازد و در عین حال رنگ سبز بیرون از
صفا و ک��دورت نبوده ،چنانچه هرگاه تیرگیهایی
ب��ر وجود عاریتی چیره ش��د ،ک��دورت آن ظاهر
خواهد ش��د« 5».رنگ سبز رنگ حیات قلب است
 .4حبیبا...آیتاللهی،آیۀ نور و هنر ،ص.111
 .5هان��ری کرب��ن ،انس��ان نورانی در تص��وفایرانی ،ترجم��ة فرامرز
جواهرینیا ،نشر آموزگار خرد ،تهران ،چاپ دوم ،1387 ،ص.119
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 .1برداشتی از کتاب نجیب اوغلو ،هندسه و تزیین در معماری اسالمی،
ص.258
 .2مرتبة اول اندام هفتگانه با اندام جس��می «لطیفة قالبیه» ش��روع
میش��ود و این اندام ش��کل ندارد و از فلکاالفالک ی��ا جان جهان به
رنگ س��رد ،سیاه و تاریک سرچشمة گرفته است .رنگ سیاه اندام دوم
«لطیفه نفسیه» نام دارد و جایگاه نفس به رنگ آبی است؛ مرکزی برای
حضور خواهشها و ش��هوات پلید ،مبرای از جس��م که «عالم صورت»
نامیده میشود .اندام سوم« ،لطیفة قلبیه» که به رنگ سرخ عقیق است
ی��ا جایگاهی برای آن من روحانی که در دل آدمی جا دارد؛ عالم معنا
و ابراهیم وجود .چهارمین اندام به رنگ س��فید ،موس��ای هستیات یا
موس��ای وجود تو نام دارد؛ «لطیفة سریه»ای در عالم خیال و ملکوت،
گفتگ��وی نهان��ی و مناجات پنهانی با حضرت حق اس��ت .اندام پنجم
«لطیف��ة روحیه» به رنگ زرد ،جهانی فراس��وی ص��ورت ،داوود وجود
تو نام دارد .اندام شش��م« ،لطیفة خفیه» به رنگ س��یاه روشن یا اسود
نورانی ،نمایانگر سرش��ت الهی در عالم الهوت و عیس��ای وجود تو که
الهامهای روحالقدس��ی بهوس��یلةاین اندام دریافت میشود .آخرین و
هفتمین لطیفه به رنگ سبز که به مقام حقیقت یا عالم الهوت یا عالم
ذات الهی مشهور است ،محمد وجود تو نامیده میشود که خود راستین
است .برداشتی از کتاب حسن بلخاری ،حکمت ،هنر و زیبایی ،ص.171
 .3همان ،صص.173-171

هایی
درهای رن
نشانه
اندیشمندان
مانندعالءالدولۀ سمنانی با نوعی
عرفانی
گی
اندیشهها
رنگ وبه نور
در نظر «تالقی
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بندگان خداوند و نور بندگی خداوند یگانه اس��ت.
ل آیی ،آرامشی
و آنگاه که به مش��اهدۀ نور سبز نائ 
س��پید در هنر ،نماد فروغ و نور است .فروغ سپید
در دل و شرح صدری در سینه و شادابی در باطن
چون بش��کند به فروغهای رنگی��ن ،به جلوههای
و لذتی در روح و بینایی در چشم احساس خواهی
2
زیبایی از حق آشکار شود ».سفید حاصل ترکیب
کرد 1».رنگ س��بز نشان آب یا نفس اعلی ،منفعل
همۀ رنگها و رنگی خالص و بیخدش��ه است .از
و منقبضشونده است .در اسالم رنگ سبز ،برترین
آی��د.این رنگ در
پدید می
خطاب به جابرپس
ش��مار(ع)میآید.
چهارگانه به
گهای
میان رن
رنگ سبز« :دررنگ
فرمودند:
س��فیدیشان
ظلمت ،است که ای
روایت شده
محمد باقر
حدیثی از امام
کافی،
کتابازروضۀ
حالت تجلینیافتهاش ،نش��ان از وحدت در کثرت
چون تمامرنگهای دیگر را مجسم میکند .سبز،
ای جابر ،چون روز رستاخیز شود و خدای عزوجل رسول خدا (ص) و علی (ع) را بخوانند پس به رسول خدا (ص)
و کثرت در وحدت است .نور که نماد سفید تلقی
رنگ امید ،بارآوری و ب��ا دو بعد ذاتی خود ،یعنی
29
بپوشاند».
علی (ع) را
بدرخشد و
جامهای سبز بپوشاند که
کبرییسبز،
خورشیدالدین
شود،ازازمنظر نجم
شود و نماد وحدت
ساطع م
مانند آن می
ضدش،نیزیعنی
رن��گ
باختر زرد و
خاورووآیندۀ
گذش��تۀمیانآب��ی
هایعالم را به تنهایی
عناص��ر
اس��ت؛
رنگالبته
شود.
دیده م
ش��کل
است.که« به
سرزندگیحال
رنگ دل و زمان
همۀ و برق
وحدتیکهکهمیماند
رنگی است
سبز آخرین
استی و
سرخعرش
همارز
باری دل
داراست .رنگها مانند عالم وجودند و در فراز همۀ
ازای��ن رنگ بهعنوان مش��خصۀ پیامب��ر گرامیو
درخشان جهان باطن او را منور میسازد و در عین حال رنگ سبز بیرون از صفا و کدورت نبوده ،چنانچه هرگاه
آنها س��فید قرار دارد که نماد وجود است (اصل
امامان معصوم اس��تفاده میکنند؛ مانند (تصویر2
29
هنرهای شد».
ظاهر خواهد
درکدورت آن
همچنی��ن،شد،
.)3عاریتی چیره
وجود
استوو آنگاه که
یات قلب
همۀرنگ ح
امروزه«رنگ سبز
متحدکنندۀ همۀ رنگها.
کیهانی)
مرات��ب
بس��یاری از
تیرگیهایی بر و
چشمدارد .نشانۀ پاکی،
روشنایی
جنبۀ
امامان،
شرحب��رای
نمادی
رنگ به
به مشاهدۀ نور از
مثبتو وبینایی در
در روح
س��فیدلذتی
شادابی در باطن و
ائمه وسینه و
صدری در
عنوان دل و
آرامشی در
ای��نآیی،
سبز نائل
قداس��ت ،معصومی��ت و بیزمانی اس��ت و جنبۀ
بهخصوص ساالر شهیدان امام حسین (ع) استفاده
احساس خواهی کرد 29».رنگ سبز نشان آب یا نفس اعلی ،منفعل و منقبضشونده است .در اسالم رنگ سبز ،برترین
منفیاش نمایانگر م��رگ و عناصر فوق طبیعی و
میشود.
امید ،بارآوری
نفوذناپذیریسبز،
رنگ از میان رنگهای چهارگانه بهشمار میآید .چون تمام رنگهای دیگر را مجسم میکند.
رنگاست.
گیتی
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رنگ سیاه :دراینجا دو برداشت از سیاهی مطرح
میشود که عبارتاند از :برداشت مادی و غیرمادی
و در پیوند با مادۀ جس��م س��یاه ک��ه از نیروهای
تیرگ��ی ،تاریکی اهریمنی مایه میگیرد.این ماده
مادهای اس��ت در حالت «اثی��ری» لطیف ،مادهای
که کنش نور اس��ت نه ضد آن ،درخشش��ی است
از جهان انگارهها (عالم مثال)« .نور س��یاه پیش از
مادۀ نور ،ذات خداوندی است .به گفتۀ نجم رازی
و محمد الهیجی ،نور سیاه باالترین ردۀ روحانی را
تصویر  :5مرقوم فرهاد ،نگارهای از نسخۀ خاوران نامه حضرت علی
نشان میدهد و «سمنانی آن را در جایگاه تاریکی،
تصویر  :5مرقوم فرهاد ،نگارهای از نسخۀ خاوران نامه
ایرانی،
نقاشی
پاکباز،
روئین
کند (
ستونجا می
(ع) را از
سلیمان
(ع) ستون
(روئین
یکند
از جا م
سلیمان را
حضرت علی
نشانگر جان جهان ،آدم وجود ،مقام جسم میداند
پاکباز ،نقاشی ایرانی :1384 ،ص)100
 :4834ص)400
و در مقام س��یاه روش��ن و یا اس��ود نورانی ،مقام
سرش��ت الهی در عالم
راز پیدای پنهان ،نمایانگر
و با دو بعد ذاتی خود ،یعنی گذشتۀ آبی و آیندۀ زرد و رنگ ضدش ،یعنی زمان حال که به شکل سرخ دیده میشود.
3
الهوت و عیس��ای وجود میداند« ».نور سیاه در
رنگ سفید« :سپید نمادی از فروغ خورشید است
البته از این رنگ بهعنوان مشخصۀ پیامبر گرامی و امامان معصوم استفاده میکنند؛ مانند (تصویر 9و  .)9همچنین ،در
پایۀ نور مکاشفه ،نور ذات خداوندی است که سبب
ک��ه خود پرتو خرد و نش��انهایی از فروغ خداوند
شهیدان
ساالر
خصوص
فرمود:ائمه و
نمادی برای
رنگ به
امروزهدراز ای
بسیاری از هنرهای
(ع)شخص مطلق ،به
حسیننور
بتواندامامببیند.
ی
آدم 
ش��ود
امامان ،به می
زمین از
عنوانزمر که
س��ورۀ
آیۀن70
اس��ت.
هی��چ رو نمیتوان��د یک موضوع به چش��مآمدنی
محمد
استفاده میشود.فروغ خداوند روشن گردد ،این همان فروغ ّ
صلّیاهلل علیه است؛ بنابراین محمد (ص) و خاندان
امامت مصباح هس��تند .نور محم��دی نور هدایت

97ا...آیتاللهی ،صص،39
حبی��ب
آیۀ نور و
فروغاز کت��اب
برداش��تی
هنر ،آیۀ
است .در
خداوند
رنگ سفید« :سپید نمادی از فروغ خورشید است که خود پرتو خرد و نشانهای.2ی از
 .1نجمالدی��ن کبری ،فوائحالجم��ال و فواتحالجالل ،ترجمة محمدباقر
 42و .53
58
صص.172-171
بنابرایهنر
حکمت،
بلخاری،
چاپ اول،
تهران،
فروغ مروی،
خراسانی ،نشر
زیبایی(،ص)
ن ومحمد
است؛
حسن علیه
ص.77فروغ محّمد ص.3لّیاهلل
،1368همان
گردد ،این
روشن
خداوند
ساعدیزمین از
سورۀ زمر که فرمود:
61

ف ایرانی ،ترجم��ة فرامرز
 .1هان��ری کرب��ن ،انس��ان نورانی در تص��و 
جواهرینیا ،ص.151
 .2همان ،صص 150 ،148و .151
دورۀ
 .3رنات��ا هول��ود ،اصفهان در مطالع��اتایرانی (مقالهه��ا و خطابهها)،
ص.173

میرزابابا،
زلیخا ،اثر
یوسفو و
کتاب
جلد
میرزابابا ،دورة
زلیخا ،اثر
کتاب یوسف
 :7جلد
تصویر :7تصویر
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ی مطرح میشود که
رن�گ قرم ز :رن��گ قرم��ز از نظر اندیش��مندان
دارای معنیهای گوناگون اس��ت .از دیدگاه برخی
پیوند با مادۀ جسم
اندیشمندان مس��لمان ،از جمله نجمالدین کبری
ه میگیرد .این ماده
رنگ قرمز آتش��ین ،نماد قدرت و همت اس��ت .از
نظر رازی نیز هنگامیکه ظلمت نفس کمتر شود،
ه کنش نور است نه
نو ِر روح زیاد و نوری به رنگ سرخ پدیدار میشود.
لم مثال)« .نور سیاه
عالءالدولة س��منانی رنگ سرخ عقیق را به لطیفة
نجم رازی و محمد
قلبیه یا «ابراهیم وجود تو» که مس��اوی با طلوع
نور دل اس��ت تعبیر میکند؛ ام��ا در برخی دیگر
میدهد و «سمنانی
از منابع تصویری ،قرمز آتش��ین معنایی دیگر در
 ،آدم وجود ،مقام
دل خود دارد؛ بهگونهای که نماد عش��ق و هیجان
تصویر  :6کاشی خمیر سنگی نمونههای
و یا ش��هوت است ،مانند س��رخی لباس زلیخا در
د نورانی ،مقام راز تصویر  :6کاشی خمیر سنگی نمونههای مشابه در
پانزدهم
سدۀ
مشهد،
مسجدشاه
مسجدشاهدر
مشابه
پورتر،
(ونیتیا
هجری
پانزدهم
مشهد ،سدۀ
اث��ر کمالالدین به��زاد (تصوی��ر  )1و در (تصویر
اسالمی:1381 ،
کاشی
ص )18اسالمی،
کاشیهای
های پورتر،
ونیتیا
وت و عیسای وجود هجری (
 )5جلد کتاب یوس��ف و زلیخا در دوران قاجار با
ات خداوندی است  :1831ص)13
چنین برداش��تی از رنگ نمایان ش��ده است .این
ش��ود« 1».هنگامیکه از نور چ��ون آمیزهای از011نور
رن��گ در برخی موارد نیز بیانگر روح زندگی فعال
ص مطلق ،به هیچ رو نمیتواند یک موضوع به چشمآمدنی شود».
و تاریک��ی س��خن میگوییم ،نمیبایس��ت آن را
و گسترشیابنده است؛ عش��ق ،فداکاری ،گرما و
تنها
اهریمنیاین
بدانیم اگرچه
آمیخته با
خورش��ید اس��ت .در هنرایرانی و اسالمی ،رنگ
بدانیم
اهریمنی با سایۀ
س��ایۀرا آمیخته
بایست آن
کی سخن میگوییم ،نمی
سایۀ موضوعی سیاه باشد؛ امااین شبایزدی ،ضد
قرمز نماد خون و شهادت است ،بیانی تأثیرگذار و
ن شب ایزدی ،ضد تاریکی اهریمنی است و سرچشمۀ تجلیهای نوری
تاریکی اهریمنی است و سرچشمة تجلیهای نوری
بیادماندنی .آنچه دراین حالوت به جوش میآید،
فراخوانی اجزای کل است .س
آنرای
ضروری ب
نفس و
فنای
یابند .سیاه
تجلی
مانند
می
درست
شود؛
تواند
پنهانمی
تاریکینور ن
سخن دیگر،
را در خود فرو گیرد .به
میآنازرا
کوشدن تا
دیدهمیای
بعدها
اهریمنی
است که
موج میزند.
شرطی گرما در
فداکاری و
هایی از
نشانه
تواند
رنگی
طریقنور نم
س��خن
به
در خ��ود فرو گیرد.
سورۀ طاها (طه)آیۀ  102رنگ کبود
در قرآن در 011
(رنگسیاه
نورها از
هستی،رنگ
ینیم و تنها دربرگیرندهاش را میبینیم« 010».
جوهر الهی) است».
دیگر،و
کبریا
دیده ش��ود؛ درس��ت ا ز اینرو که خود مایۀ دیدن
را ب��ه گناهکاران و درآیۀ  27س��ورۀ فاطر ازاین
بینی��م
اسال ومیس��یاه
س��فید
کنارای رنگ
«حمر»
اش این رنگ
دیده میشود که با ترکیب
رانی و
دردرهنر
واژةوفور
رنگبا به
دربرگیرند)ه ،از
توجهوبهتنها(تصویر 4
اس��ت .ما نور را نمیبا
را میبینیم« 2».رنگها از طریق رنگ سیاه پنهان
بهعن��وان رنگهای گوناگون یاد کرده اس��ت .در
دربارۀ رنگ سیاه توضیحها
س��هپیشتر
این که
باریتعالیطور
است .همان
اثرگذار ایجاد
بدیع و
ها،
فنای نفس و
اثریس��یاه
یابند.
رنگی
میمانن��د یا تجلی نم
نیزنش��ان
رنگ را
کردهخداوند
واق��ع،
81
ش��رطی ضروری برای فراخوانی اجزای کل است.
کردهاند و از اختالف رنگها سخن گفتهاند.
نشان عزا و سوگواری و غم نیز هست.
کبریاای ورانی
فرهنگ
کعبه،نرازرنگ در
س��یاه ردای ای
(رنگ
هس��تی ،نور
3
جوهر الهی) است».
با توجه به (تصویر  ،)4ازاین رنگ به وفور در هنر
ایرانی و اس�لامیدیده میشود که با ترکیبهای
زیبا با سایر رنگها ،اثری بدیع و اثرگذارایجاد کرده
است .همانطور که پیش��تر نیز دربارة رنگ سیاه
توضیحهایی مطرح کردی��م،این رنگ در فرهنگ
ایرانی نشان عزا و سوگواری و غم نیز هست.

قاجار (محمدتقی احسانی ،جلدها و قلمدانهای ایرانی و
و
قاجار (محمدتقی احسانی ،جلدها
59
نگارگری ،1382 ،ص)32
قلمدانهای ایرانی و نگارگری ،1831 ،ص)81

رنگ قرمز :رنگ قرمز از نظر اندیشمندان دارای معنیهای گوناگون است .از دیدگاه برخی اندیش

دینیدینی
مختلف
دیدگاههای
رنگ از
چند چند
نمادین
جلوةجلوة
مختلف
دیدگاههای
رنگ از
نمادین
سبز

سیاه

سفید

قرمز

نمادهای رنگی از
دیدگاههای مختلف
 .1قرآن کریم

جامة بهشتیان
طراوت زندگی،
حاصلخیزی،
خرمی و زندگی نیک
( 11مرتبه آمده)

اندوه و جاهلیت
اهل آتش و عقوبت
پلید ،خشم و
تأسف و چهرة
دروغگویان
( 7مرتبه آمده)
اندوه و سوگ،
اهل جهنم

رستگاری
جامة نیکان
عمل صالح و ایمان ،عفت
و شرافت  -روشنایی
( 11مرتبه آمده)

نجمالدین
کبری

حیات قلب ،روح قدسی،
سپهرهای درونی جان.
دایرة روح

نجم رازی

صفای دل

چاه تاریکی ،نفس
اماره .به تعبیری
دیگر تاریکی باال،
تاریکی جو آسمان
سیاه .این تاریکی
همان نور ذات ،ابر
آگاهی .سپهرهای
سیاه
تسخیرکننده،
نابودکنندة هفت
طبقه دوزخ

رنگ روز
قیامت
بدکاران،
دوزخیان
( 1مرتبه
آمده)
کراهت قرمز
در لباس
زینت
شیطان
رنگ آتش،
قدرت و
همت ،عقل
فعال

اسالم ،عدم ظلمت نفس

عالءالدولة
سمنانی

تصویری از ذات الهی،
نور مطلق،
حیات شجره ،لطیفة
حقیه ،محمد وجود،
مقام حقیقت ،تصویر
خود راستین

در حالت سیاه و
تاریک تعبیر به
لطیفة قالبیه،
فلکاالفالک ،جان
جهان ،مقام جسم
در حالت اسود
نورانی یا سیاه
روشن تعبیر به نور
تاریکی ،پیدای
ناپیدا

ظلمت نفس
کمتر شود و
نور روح
زیادت شود
سرخ عقیق
به تعبیری
لطیفة قلبیه،
ابراهیم
وجود،
تصویری
دیگر از عالم
معنا،
طلوع نور دل

 .1احادیث

 .3از منظرسه تن از اندیشمندان مسلمان
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جامة ائمه،
دلگشا و انبساطآور
جامة بهشتیان

پیروزی
پاکیزگی و طهارت
محبوبترین و نیکوترین
رنگها نزد خدا

لطیفة سریه ،عالم خیال و
ملکوت ،موسای وجود،
مناجات پنهانی با حضرت
حق

بر آن اس��تناد کردهاند .هنر زبان ترجمة عالم معنا
نتیجههگیری
نتیج
و ملکوت هس��تی و بستر و عامل جریان معرفت و
رابطة نماد و رنگ ،مقولهای نشئتگرفته از مبانی
رابطة نماد و رنگ ،مقولهای نشئتگرفته از مبانی هنر اسالمی است .نماد و دین در تفکر اسالمی جایگاه خاصی دارد .در
عرفان به دنیای حس و جهان محسوس است .هر
هنر اس�لامیاس��ت .نماد و دین در تفکر اسالمی
همانایهبودن
است .س
یک بر ذات
وسیلةگواه
ظاهری بهره نشانه
شده است.
موضوعهای
جایگاه نشانهها
قرآن
شهودیکه
واقعیت درونی
هستی بیانشکل
متعددی
اثباتههای
برای نش��ان
متعددیقرآن
خاصییدارد .در
ماهی��ت یا جوهر نهان و درونی آن اس��ت تکمیل
برای اثبات موضوعهای هستی بیان شده است .هر
میشود .ظاهر همان شکل ملموس و کمیتپذیر
نشانه گواه بر ذات ش��هودی است .سایهبودناین
02
اس��ت؛ مانند شکل خارجی یک ساختمان و یا تن
جهان( ،عالم شهادت) نسبت به اصل خویش (عالم
آدمییا رنگهای یک کاشی لعابی .باطن (نهان)،
غیب) نیز یکی از موضوعهایی اس��ت که متفکران

جنبهه��ای کیفیتپذیری اس��ت که همة اش��یاء
دارند .برای ش��ناخت هر ش��یء و یا رنگ نه فقط
واقعی��ت ظاهری ،بلکه بای��د واقعیت باطنی آن یا
همان زیبایی ابدی هر چیز را جس��توجو کرد که
در آن نهان است.
ه��ر رنگ در هنر اس�لامی ،مفاهیم متعددی دارد
که نش��ئتگرفته از اعتقاده��ا و باورهای دینی در
تفکر اسالمیاست .دراین نگرش ،هر رنگ دارای
جوهره و وجودی از عالم خیال اس��ت که هنرمند
آن را تصور میکن��د .دراین میان ،رنگ و نور نیز
از جنبههای مختلف ،مانند مفاهیم نمادین دارای
ارتباط تنگاتنگی هس��تند ک��ه ارتباط تجلی روح
پاالیشش��ده و نفس انس��ان کامل است .هنرمند
امروزی نیز با دانش دراین زمینه میتواند آثاری را
بیافریند که ریشه در تفکر عقیدههای اسالمیدارد
و با کنکاش دربارة نش��انههای ذکرشده در قرآن و
احادیث ،از بهکارگیری مناسب و متفکرانۀ رنگها
استفاده کند؛ نگرشی که باعث تأثیرگذاری بیشتر
و عمیقتر اثر در مخاطب میشود.

با توجه به بررس��یهای انجامشده دراین تحقیق
سعی ش��ده اس��ت تا معنیهای رنگها در منابع
مورد نظر بازگو ش��ود و تأکید رنگها مورد توجه
قرار گیرد .در قرآن از رنگ س��فید ( 12بار) و بعد
از آن از رنگ س��بز( 10بار) ،س��یاه( 7بار) و قرمز
( 1ب��ار) ،همچنی��ن در مواردی از رن��گ زرد نیز
اس��تفاده شده است .نمادپردازی رنگ سفید ،سبز
و ارتباطش با مبحث نور و روش��نای حق در وجود
ائمه نش��انگر این موضوع اس��ت که رنگ سفید و
س��بز جزء بارزتری��ن رنگها در منابع اس�لامی،
بهخصوص قرآن کریم است .پس ارزیابی آن جای
تأم��ل دارد و هر جزء گواه بر اصالت وجودی دارد.
توجه به ماهیت هر رنگ میتواند ساختار و ترکیب
متناسبی راایجاد کند که دارای زیبایی (الحسن)
و معانی عرفانی و دینی باشد و حقیقتی ذاتی را در
خود متجلی سازد که ریشه در تجلی حضرت حق
و کمال مطلق دارد.

منابع
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 بلخاري ،حسن ،)1384( ،حکمت ،هنر و زیبایی ،نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ اول ،تهران. بلخاري ،حسن ،)1388( ،مباني عرفاني هنر و معماري اسالمی ،دفتر اول و دوم ،نشر سورۀ مهر ،چاپ اول ،تهران. بلخاري ،حسن ،)1384( ،مباني عرفاني هنر و معماري اسالمی ،دفتر دوم ،نشر سورۀ مهر ،تهران. بختیاری فرد ،حمیدرضا ،)1388( ،رنگ و ارتباطات ،نشر فخراکیا ،چاپ اول ،تهران. پاینده ،ابوالقاسم ،)1377( ،نهجالفصاحه ،نشر جاویدان ، ،چاپ سوم ،تهران. پاکباز ،روئین ،)1381( ،دایرهالمعارف هنر ،نشر فرهنگ معاصر ،چاپ سوم ،تهران. پاکباز ،رویین ،)1384( ،نقاشیایرانی ،نشر زرین و سیمین ،چاپ چهارم ،تهران. -پهلوان ،فهیمه ،)1387( ،ارتباط تصویری از چشمانداز نشانهشناسی ،نشر دانشگاه هنر ،چاپ اول ،تهران.
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 تجویدی ،اکبر ،)1375( ،نگاهی به هنر نقاشیایران ،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ دوم ،تهران. ذکرلو ،امیرحسین ،)1377( ،اسرار اساطیر هند (خدایان ودایی) ،نشر فکر روز ،چاپ اول ،تهران. رستگار جويباري ،ولياهلل ،)1376( ،هنر و هنرمندي در نظام اسالمي ،نشر عقيدتي سياسي نيروي هوايي ارتش ،چاپاول ،تهران.
 شوالیه ،ژان و آلن گربران ،)1382( ،فرهنگ نمادها ،ترجمة سودابه فضایلی ،نشر جیحون ،چاپ اول ،تهران. صحیفة سجادیه ،)1382( ،ترجمة محمدمهدی رضایی ،نشر جمال ،چاپ ششم ،قم. طباطبایی ،عالمه سید محمدحسین ،)1385( ،سننالنبی ،نشر صالت ،ترجمة عباس عزیزی ،چاپ یازدهم ،قم. قرآن کریم ،)1371( ،ترجمة مهدی الهی قمشهای ،نشر رشیدی و کوروش ،چاپ اول ،تهران. قرآن کریم ،)1374( ،ترجمة مهدی الهی قمشهای ،نشر فرهنگ ،چاپ پنجم ،تهران. کربن،هانری ،انسان نورانی در تصوفایرانی ،ترجمۀ فرامرز جواهرینیا ،نشر آموزگار خرد ،تهران ،چاپ دوم1387 ، کبری ،نجمالدین ،)1368(،فوائحالجمال و فواتحالجالل ،ترجمة محمدباقر ساعدی خراسانی ،نشر مروی ،چاپ اول ،تهران. گرانت ،مایکل و هیزل ،جان ،)1390( ،فرهنگ اساطیر کالسیک یونان و روم ،ترجمة رضا رضایی ،نشر ماهی ،چاپدوم ،تهران.
 لوشر ،ماکس ،)1375( ،روانشناسی رنگها ،ترجمة ويدا آبيزاده ،نشر درسا ،چاپ دهم ،تهران. مجلسی ،مال محمدباقر ،)1377( ،حلیهالمتقین ،نشر مطبوعاتی حسینی ،چاپ هفتم ،تهران. مرزبان ،پرویز و حبیب معروف ،)1389( ،فرهنگ مصور هنرهای تجسمی ،نشر سروش ،چاپ پنجم ،تهران. مظلومي ،رجبعلي ،)1366( ،روزنهاي به باغ بهشت ،ج ،2نشر جهاد دانشگاهي دانشگاه هنرهاي اسالمي ،تهران.ی بید هندی ،نشر روزنه ،چاپ اول.
 نجیب اوغلو ،گلرو ،)1379( ،هندسه و تزئین در معماری اسالمی ،ترجمة مهرداد قیوم  نقیزاده ،محمد ،)1387( ،مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی ،ج ،1نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ دوم ،تهران. نهجالبالغه ،)1379( ،ترجمة محمد دشتی ،نشر مشرقین ،چاپ پنجم ،قم.ت ایرانی ،ترجمة محمدتقی فرامرزی ،نشر فرهنگستان هنر ،چ اول ،تهران.
 هولود ،رناتا ،)1385( ،اصفهان در مطالعا  هیئت تحریریة پیام انقالب ،)1368( ،هنر در قلمرو مکتب ،نشر سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،چاپ اول ،تهران. بلوردی ،طیبه( ،بهار « ،)87روانشناسی رنگ و آثار تربیتی آن از منظر قرآن» ،مجلة کوثر ،ش ،27صص 99 ،92و .101 حیدری ،مرتضی« ،)1384( ،معرفت دیداری» ،مجلة نگره ،ش ،1س اول ،ص.50 حنفی ،حسن( ،اردیبهشت « ،)84گونهگونی رنگ در قرآن کریم» ،مجلة گلستان قرآن ،ش ،3صص.57-50 سید جواد صداقت کاشفی( ،تابستان و پاییز « ،)84نگاهی به مقولة رنگ در قرآن» ،مجلة پژوهشهای قرآنی ،ش42و  ،43صص.346-342
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