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همچنیا رلورن رنورر و رنـ

هـا هفـت رنـورم لدیـف در ردب

عرفانی بررتی ،توصیف و تحلیل شوه رتت .عارف در هر ی
رز مررک هفت رنورم لدیـف ،ردرر

هـا مافـاوتی رز رلـورن یـا

بینش ها رنگیا گوناگون دررد که مررحل پی ـرفت و ک ـف

باطنی رو رر ن ان مـی دهـو .در همـاهنگی میـان درون و بـرون،
رن

خرقه نی مناتـب ماـام عرفـانی و رحـورد درونـی تـال

رتت رما رز دیوگاهی دیگر ،رن  ،رم

رز حجـابهـا روح

و تعلاات دنیـا رتـت کـه بایـو رز گن گ شـت و بـه صـ ه رهلل و

بیرنگی رتیو.

واژههاااای کلیااادی ردب عرفـــانی  ،رنـــ

هـــا روح،

رورنشناتی رن .

مقدمه

در بیا قوما ،گنان که رز فرهن

غنی ردب پارتی برخوردررنو ،کمار شاعر تورنا رر

می تورن یافت که رز رم ورره ها به نحو شایساه ر رتافاده نکرده باشو .در گثار ردبی
و بــوی ه ردب عرفــانی نیــ  ،همــورره بــرر ن ــان دردن گنچــه بیــرون رز ورقعیــت و
محسوتات رتت ،زبان رم کاربرد درشـاه رتـت و دررد .در ریـا گثـار ،درتـاانهـا
بسیار م اهوه می شود که در حایات تمثیل هایی رم

هسانو و میتـورن گنوـا رر

تفسیر و تأویلکرد و ربعاد دیگر رز معنا برر گنوا قائل شو.

گثار عرفانی – حکمی نی رغلب با زبانی نمادیا؛ زبانی زنوه و حایای برر تحلیل

تجاربی شگفت و غنی نگاشاه شوهرنو .ریا زبان ،زبانی ت

وجوی و ثابـت نیسـت و

پیوتاه در تحود رتت تا باورنو گوناگونیها تجارب روحانی رر بیـان کنـو .عـارف
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که صاحب تجربه ر روحانی رتـت ،بـا زبـان رمـ  ،ک ـف و شـوود خـویش رر بـه
تصویر میک و .زبان عرفان ،رنوی ـه هـا نـاب روحـانی رر در لفافـ رلفـاظ خـا
ررزگشنایان می پوشانو و تنوا با کسانی ررت اط برقررر مـیکنـو کـه قـادر بـه گ ـودن
رموزش باشنو .زبان عرفان ،زبان رم و نماد و رتاعاره رتت .روزبوـان ،رمـ رر معنـی
باطا می درنو «مخـــ ون تحت کالم ظاهر که بورن ظفر نیابنو ،رال رهل رو( ».روزبوان
بالی )167 :7261 ،ریا زبان رز باطا به حسب ظاهر تخا میگویـو؛ حکـیت ترمـ
نماد رر ع ـارت می درنــو رز «تخا گفـاا رز غیـب بـر حسـب شـاهو( ».نویـا:7212 ،
)921؛ یعنــی تــخا گفــــاا رز گنچــه رز دتــار

حــور

بیــرون رتــت بــا کلمــات

ورقعیتها ظاهر :عارف تـخا مـیگویـو تـا حــضور شـوودگونه رر بیـان کنـو؛
بنابرریا زبانش بایو قابلیت بیان گوناگونی ها تجربه رر درشاه باشو.
با رم به مفاهیمی ج مفووم مساایت و ماعارف رشاره مـی شـود و گن مفـاهیت نیـ
همورره قابل ت ییرنـو؛ یعنـی رمـ بـر مفـاهیمی قـررردرد و قدعـی رشـاره نمـیکنـو.
«میتورن رم رر ن انهر پیور رز ورقعیای ناپیور شمرد( ».پورنامورریان .)99 :7211 ،رم
رر می تورن به قدع بلور تررشیوه ر ت یه کرد که نـور مکاسـب رر مـی شـکنو و بـه
رلورن گوناگون می تابانو و فاط رز طریق شوود قابل در

و دریافت رتـت؛ زیـرر بـا

رینکـ ـه محمـــل و م نـــایی عینـــی دررد ،ورقعیاـــی وهنـــی رر مـــنعکی مـــیکنـــو».
(دوبوکور)1 :7216،
رنسانها برر رمور مخالف نمادهایی ماصور شوه رنو؛ نمادهایی کـه معاـود رر بـه
محسو

و عینی رر به وهنی داللت می کنـو و یکـی رز گنوـا رنـ

جمله عناصر موت در زبان رم گونه و نمادیا عرفان رتت.
در ل ت ،رن
ت
رنعکا
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یعنی کیفیای که رز ظاهر چی

رتـت .رنـ

رز

دیوه شود؛ ماننو تفیو  ،ترخی،

و( ...معیا )7611: 7217،و یا به بیانی دیگـر ،رثـر مخصوصـی کـه در چ ـت رز
رشع نور در رو رجسام پویو میگیو:
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شب ن و نــور نویو رن

پی به ضو نور پیــور شو تو رر

رر

وریا به ضـو نور درنی بی درن

دیون نور رتت گنگه دیوِ رن

(مولو )7791-7792 : 7 ،7262 ،

7

وقای رفسانه ها و رؤیاها رنگیا رتت :وگن بلنو گورزه مرغ قصه ها دور ،می برد
رو رر به باغ ت رفسانه ،به قصر نـور( ...تـهور  ) 791 : 7219 ،وقاـی صـورها و نورهـا
رنگیا رتت :تنگی دیوم تیا بود ،تیاه شب نما بود؛ یه گینـه پیـور کـردم ،چ ـما رو
توش ور کردم :مرغ صـور طالیـی ،چـرر تـو گینـه هـایی (همـان  )797 :وقاـی حاـی
رریحهها و عدرها ،رنگیا رتت:
برر بلـــ ل شیــریا زبان گینــوه

به گتمان و زمیا بو ترخ می بارد

(میرفخرریی)7711 :7211 ،

پـی می تورن هر ورژهر رر رنگیا به تصویر ک یو و هر مفوومی رر رنگیا تصور
کرد رما به چه رن

9

«خورتات با رهگ رر لحظه ر کوتاه ،گفت و گویی کرده باشـت /خورتـات
حرفی بهرتت ،تا بورنت رن

خوش خای چیست  /ترخ یـا خاکسـار

زرد  /ت یا گبی رتت  /و بورنت رن

یـا

خوش خای ،نیـ  /شـب هـا تیـره تـر

گردد و هوریش تردتر  /یا ...بگ رم /بگـ ر( ».رخـورن ثالـ -61 :7212 ،
)12

پیشینه و ضرورت تحقیق

با توجه به رهمیت رن

ها در ماون ردبی ،پ وهش ها بسیار در ریـا زمینـه رنجـام

شوه رتت که میتورن به تعورد رز گنوا رشاره کرد:
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 ماال م ار

دکار کاوو

حسا لی و دکاـر مصـدفی صـویای بـا عنـورن

«تحلیل رن

در ترودهها

تـوررب تـهور » ،مجلـ درن ـکو ردبیـات و
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علوم رنسانی درن گاه شویو باهنر کرمان ،دور جویو( ،پیاپی  ،)71بوـار،7219
شمار ).72

 ماال م ار
رن

دکار کاوو

حسا لی و لـیال رحمـویان بـا عنـورن «کـارکرد

در شاهنام فردوتی با تکیه بر تـیاه و تـهیو» ،ردب پ وهـی ،فصـلنام

تخصصی زبان و ردبیات فارتی ،تاد رود ،تابساان  ،7216شمار دوم.
 ماال م ار

دکار کاوو

حسا لی و دکاـر مصـدفی صـویای بـا عنـورن

ها – تحلیل رن

«خورنون رن

در شعر نو ،» -مجل فرهنـ

و پـ وهش،

گور  ،7212شمار .766
 ماال ـ م ــار

تــیو علــی قاتــت زرده و دکاــر ناصــر نیکوبخــت بــا عنــورن

«رورنشناتی رن

در رشعار توررب تهور » ،فصلنام پ وهش ها ردبـی،

پایی و زمساان  ،7219شمار .9
 ماال دکار رکرم جود نعمای با عنورن «تناتب رنـ

هـا در صـور خیـاد و

هسا روریی شاهنامه» ،دو فصلنام علمی -پ وه ی «پ وهش زبان و ردبیـات
فارتی» ،پایی و زمساان ،7211شمار یازدهت.
 ماال دکار شوناز شاهیا با عنورن «بررتی نماد رن

در تئاتر و ردبیات و در

گییا ملتها» ،ن ری هنرها زی ا ،تابساان  ،7212شمار .71
 ماال م ار
رن

دکار زریا تاج وررد و گزرده مخاارنامه بـا عنـورن «بررتـی

در حکایت هـا هفـت پیکـر نظـامی» ،ردب پ وهـی ،تابسـاان ،7216

شمار دوم.
 ماال دکار مویا پناهی با عنورن «رورنشناتی رن

در مجموعه رشعار نیما»،

فصلنام پ وهش ها ردبی ،تابساان و پایی  ،7211شمار 79و .72
 ماال ـ مویــار علــو ماــوم و توتــا پورشــوررم بــا عنــورن «کــاربرد نظری ـ
رورنشناتــی رن ـ
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مــاکی لوشــر در ناــو و تحلیــل شــعر فــروغ فرخ ـ رد»،

Text [9] ed 2.indd 11

 / 12جلوههای نمادین رنگ در ادب عرفانی

پ وهش ها زبـان و ردبیـات فارتـی(علمی -پ وه ـی) درن ـگاه رصـفوان،
تابساان  ،7212دور جویو ،شمار (9پیاپی.)6
 پایان نام کارشناتی ررشو لیال رحمویان با عنورن « تجلی رن
به ررهنمایی دکار کاوو

در شاهنامه»،

حسا لی.

 پایان نام کارشناتی ررشو گزرده مخاارنامه با عنورن « بررتی رن

در گثـار

نظامی» ،به ررهنمایی دکار زریا تاج وررد .
رگرچه در گثار ماعود رز رن

تخا به میان گموه ولی تاکنون در ریا زمینـه بـا
7

توجه به ج ئیات و در گسار ردب عرفانی ،تحایاـی جـامص صـورت نگرفاـه رتـت.
توجه به دیوگاه ها عرفانی ،خورننوه رر با مفاهیت عمیق ،رم گونه و مـاورریی رنـ

گشــنا مــی تــازد؛ همچنــیا گشــنایی بــا دنیــا پــر رم ـ و ررز حکمــت و عرفــان رز
دتااوردها ریا تحایق رتت.
 .1هالۀ تابان ،رنگینکمانی فراموش شده
گوته در رتال رن

ها رث ات می کنو که هر رن

تأثیر خاصی دررد و هـر تـأثیر رز

رنگی خا  ،حاد و هور رورنی مخصوصی پویو می گورد.
میتورن مندق رن
فی ی
رن

رر بـه زبـان قـورنیا علـت

ها و تأ ثیر عمیق ناشـی رز هـر رنـ

که ت ع ـعات گنوـا رر رنـورزه مـیگیرنـو ،دقیاـا تعریـف کـرد؛ مـثال بعضـی
ها ،ن اط رنگی و گررم بخش و قرررگفریا و برخی دیگر ،تحر

ترزنوگی و جنب و جوش و بررنگی نوه هسـانو و رنـ
تورعی می کننو؛ رل اه زبان رن

بخش و مایـ

هـایی هـت ،غـت و رنـووه رر

ها در شرریط مخالف مافاوت رتت و در ریا موررد

حکت کلی نمیتورن درد( .فری ر 29: 7212،و دوبوکور)771-776 :7216 ،
عالوه بر ریا ،رن

ها بر حسب موررج ورقعیت یا جنی ها مـورد نظـر ،معـانی

دیگر نی دررنو .میتورن رن
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ها رر رز لحاظ ترشت خا

و زبان بی ورتده شـان
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نگریست؛ به عنورن مثاد :قرم رز قوت ،حوت ،شوت و خ ـونت بوـره منـو رتـت و
گبی ،ژرف و موربان رتت .نگاه می تورنو در رن
شود رما در رن
چی

گبی گـردش کنـو،گت یـا ناپویـو

قرم که چون دیورر گت یا رویارو مـا بررفررشـاه رتـت ،چنـیا

ممکا نیست .گبی ،تهیو و قرمـ  ،نمــادها قـــورتت ،حـــیات ،طوــارت و
هـا روح مـی تـورن گفـت :موضـص گیـر هـا عـاطفی یـا

ع انو ...دربار رن

پرخاشگررن روح ،قرم هسانو؛ تیر و نظر یا مررق ه و مکاشـفه و گررمـش رورن ،گبـی
رنو؛ شادمانی ،زرد رتت؛ حایات محض ،تهیو رتت و گنچه در وصف نمـی گنجـو،
تیاه رتت( .تاار )17-19 :7211 ،
رنورر روح ،بون رنسان رر ماننو هاله ر رحاطه می کنو .به ریـا هالـه ،هالـ رتریـ
میگوینو .هال رتری

خدی رتت که پیررمون تر و بون قررر گرفاه رتت .ریـا هالـه

نمایی رز شخصیت و ورت رنسان هاتت .بساه به وضعیت باطا روحانی رشخا  ،هال
رتری

ممکا رتت رنگی خاکسار  ،گبی ،تفیو ،لیمویی کترن

باشو .هال رتری

و یا زرّیا درشاه

من أ هال نوررنی رتت که در رفسانه ها و درتاان ها در بـاال تـر

روحانیان و قویسان قررر می گرفاه رتت و رتاادرن نااش در روزگاررن گ شاه گن رر
به تصــویر میک یونو.
یکی رز رنگیاکمان ها فررموش شوه ،هال تابـان رنسـان هـا رتـت .در فررتـو
هال رتری

 ،هال تابان ،پیررمون بون رنسـان قـررر دررد کـه همـ رنـ

هـا طیـف

رنگیا کمان در گن هست :بعضی رز گنوا درخ ان ،بعضی دیگر کـور و هـر یـ

بـا

چنویا تایه روشا هسانو .ریا هاله کامال رنفررد و منحصر به فرد رتت و شـرریط و
وضعیت بون گتمانی رنسان رر منعکی می تازد .رن
دقیاا رنعکا

ها درون شعاع هالـ تابـان،

حاالت عاطفی و وهنی شخص رتت و رز وضعیت تالمت جسـمانی رو

خ ر می دهو.
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هال تابان برر تالمت جسـمانی و تکامـل و پی ـرفت عرفـانی و دتـت یـابی بـه
تعادت و نیک خای رنسان ،رهمیای بسیار دررد .فضیلت و درنش بـاطنی ،بـا شناتـایی و
در

موجودیت بسیار حایای ریا هاله گغاز میشود .رن

تفسیر دررد؛ بـه عــنورن نـمونه :رن

ها هـال تابـان تع یـر و

بخــصوصی رز ت ـ کاهـویی مایل بـه لیمـویی

در هــال تابان ،نـ ان دهنو حسادت و مالکیت شویو رتت .ترخ تیر جگر  ،ن ان
خ ت و عص انیت رتت .نوعی رن

زرد خردلی ،ن ان تر

تیاه ن انی

رتت .رن

رز رفسردگی و غربت و دلانگی و حالت رنووهی ع وتانه و حی رنااام جـویی رتـت.
(گودما.)412-419 :7211 ،
بایو گفت در رنگیا کمان فررموش شو هال تابان رنسان بعضـی رز رنـ

هـا بـا

بعضی رز عورطف و رحساتات ب ر تدابق دررد؛ به عنورن مثاد هال رهل فکر ،طالیی
رتت .در شرررت ،ت تیه فام رتت و در ع ق ،گبی رتت( .تهور  .)21 :7219 ،در
ورقعیت و در شرریط خا  ،رنعکا

رن

روح بر چور رنسان ،رن

ها هال تابان

رر نمایان می تازد:
می ب ــینی چون نورنی خ ت شاه

چون که برگ روح خود زرد و تیاه

(مولو )7126 :9 ،7262 ،

رن
رز فر
رن

و بو غماز گمو چون جر
گگه کنو بان

فـــر

رو رز حاد دد دررد ن ــان

رحمات کا مور ما در دد ن ـان
(مولو  712 : 7 ،7262 ،و )7919

 .1-1سرخ؛ رمز شادی ،خشم و شرم
درخ ش رن

قرم موجب شوه که گن رن

باشو( .دوبوکور)794 :7216 ،؛ ترخ ،رن
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ترخ رویی رز قــــررن خــــــون بود

خون ز خورشیو خوش گلــــگون بود

ها ترخـــــی بود

وگن ز خورشیو رتت و رز و می رتو

بواــــــریاِ رن

(مولو )7121-7122 :9 ،7262 ،

قرم  ،رن

خون رتت .گتش که رنگش رز زرد به ترخی بر می گردد ،یادگور

خون و رم ع ق رلوی رتت.گتش ماننـو خـون ،الزمـ حیـات رتـت و شـعله ر کـه
خاموش می شود ،رم مرگ رتت( .بایار)791 : 7216،؛ رن

قرم  ،جن شـوررنگی

و فعاد ع ق رر به نمایش می گ ررد.
مولو  ،رن
رن

ترخ رر ن ان شُکر می درنو:

رو ترخ دررد بانـ

بان

شُکر

رو زرد باشو صــ ر و نکر
(مولو )7919 : 7 ،7262 ،

ترخ ،رن

صحت و عافیت و مظور شاد  ،خرمی و زی ایی رتت« :چون صحت

بیایو قوتت حاصل میشود و فربه می شوم و ترخ و تهیو می گردم و تـازه و شـکفاه
می شوم( »...مولو )22 :7211 ،؛ « روز حضـرت موالنـا  ...فرمـود کـه در خـورب
جام ترخ پوشیون یا ترخی دیون ،عیش رتت و فرح ( »...رفالکی)917 : 7211،
رو خود رر زعفررنی کا به بیورر شب
تا به روز ح ــــر رو ررغـــورنی باشوت
(عدار)72 : 7211 ،

شــکر رتت عوو رفاه و ما هموم جامیت
ما ترخ و تهیو رز طرب و کور و ک ود رو
(مولو  ،7211 ،ج )22 :1

همچنیا ترخ ،رن

شرم رتت:

تلویا ریا رخسار بیا در ع ق بی تلویا شـــوی
گاه رز غمش چون زعفررن گاه رز خجالت چون بات
(همان ،ج)711 :2
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رن

قرم رز قوت ،حوت ،شوت و خ ونت بوره منو رتت و موضص گیر ها

عاطفی یا پرخاشگررن روح ،قرم هسانو؛ (تاار  )17 :7211 ،بنابرریا تـرخ ،رنـ
خ ت رتت.
 -2-1رنگ زرد؛ رمز ترس ،حسادت ،غم ،نا امیدی و شرم
زرد به نس ت درج تیرگی و روشنی رش معانی رم

مافاوت و حای گاه ماضـاد

دررد .زرد روشا یا طالیی مظور نور خورشیو ،زنوگی ،حایات ،صـورقت و ررتـای،
بی مرگی ،عال ،درنایی ،شوود و ددگگاهی ،ریمان و خیر رتت( .کوپر)711 :7212 ،
شیخ رشررق در درتاان رم
رن

«فی حقیقه العشق» با رشاره به گی  62تور باره ،بـه

زرد گاو نفی که مظور رز فری نوگی رتت ،رشاره کرده رتت:
« و نفی گاو رتت که در ریـا شـور ب بـون رنسـان بـر مثـاد شـور رتـت
خرربی ها می کنو و رو رر دو تُرو رتت :یکی حـر

و یکـی رمـل و رنگـی

خوش دررد؛ زرد روشا رتت فری نوه کـه هـر کـه در رو نگـاه کنـو ،خـرم
شود :صفراء فاقع لونها تسر الناظرین( ».تورورد  ،7211 ،ج )921 :2

زرد تیره ( یا زرد کترن

و کـور) ،مظوـر بـی وفـایی ،خیانـت ،حسـادت ،جـاه

طل ی ،طمص ،پنوانکار  ،رف ا ررز و عووشـکنی رتـت( .کـوپر .)711 :7212 ،در «
رطاق گبی» ،بنا بر گفا پرتاد  ،f.portalزرد ،ن ان پیوتـاا بـه حـق رتـت( .تـهور ،
.)92 :7219
زرد ،بورن جوت که مُعارض گبی رتت و تررب فری نـو بو ـت دروغـیا رتـت،
ضو جمعیت خاطر و مررق ه و پارتایی رتت و می تورنو معانی شومی نی درشاه باشـو.
(تاار )11 :7211 ،
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در قرون وتدی ،زرد کترن
زردرن

ن ان خیانت بود؛ چنانکه یوودر خائا جامـه ر

به تا درشت .رمروزه رنـ

و حسـادت رتـت .حسـود،

زرد ،ن ـان رشـ

زورکی می خنود (به معنا تحت رللفظی :خنو زرد رنگی بـر لـب دررد)enuaj tir :
(دوبوکور)791 :7216 ،
رز طمص هرگ نوردم پـ ـت خت
وز حسو هرگ نکردم رو زرد
(تنایی)7169 : 7269،

گو تـیمیا رو چو ماه باافت
گـ ت خورشیو تن
الجـرم شو ز رش

میورنی
رو جاویو

زرد رویـــی کــــ ود خـلاانی
(عدار)614 :7211 ،

در ت کره رالولیا حکایت مرگ حسیا با منصور حالج بیان شوه رتت:
« ...پی دو دتت بریو خون گلود بر رو درمالیو و رو و تـاعو رر خـون
گلود کرد .گفانو :چررکرد

گفت ...:درنت که رویت زرد شـوه باشـو .شـما

پنورریو که زرد رو ما رز تر

رتت .خون در رو مالیوم تـا در چ ـت

شما ترخ رو باشت( »...عدار)171 :7212 ،

تا که زیر

باشــی و نیکو گمان

دیگـــررن گردنو زرد رز بیـت گن

چــون بـ ینی ورقعه

بو ناگــوان

تو چـــو گل خنورن گه تود و زیان
(مولو )2916-2911 :2، 7262 ،

زرد ،رن

غت و رنووه رتت .نال رتت که ربوبکر ورّرق رر در خورب دیونو «زرد

رو و غمگیا و زرر می گریست .گفانو :خیر رتت .گفت... :در ریا گورتـاان کـه
منت ،رز ده جنازه یکی بر مسلمانی نمرده رتت!» (عدار)417 :7212 ،

11/25/2014 10:58:00 AM

Text [9] ed 2.indd 17

 / 18جلوههای نمادین رنگ در ادب عرفانی

تـ

رصـحاب

در مناقب رلعارفیا گموه رتت مولو به ریا پرتـش کـه« :رنـ

کوف چگونه بود » پاتخ درد« :زرد بود؛ زیرر که عاشق بود و همی ه رنـ

عاشـاان

زرد باشو چنانکه رن

ما( ».رفالکی)929 :7211 ،

ع ق گرفاست جوان رن

ن ینی تو رز رو
لی

چو بر تا ب نو زرد رخـساره شود
(مولو  ،7211 ،ج)79 :9

چور زرد مرر بیا و مرر هیــچ مگو

درد بــی حو بنـگر بور خور هیچ مگو
(همان ،ج )64 : 1

تو ر زر ،زرد گـــرد رز نا رمیو
تو نی ر تیت میکا ریا تهیو
(عدار)96 : 7217،

زرد ،رن

شرم رتت« .رلوی ،بر رخ رز خجالت گَرد درریـت و در دد رز حسـرت،

درد درریت و رو رز شــــرم گناه ،زرد درریت( »...رنصار )124 :7211 ،
زرن به خومت ناموم زیـرر بود
پیش بینا مرد عریان رو زرد
(تنایی)792 : 7269،

شررب نوش که رز ترخی رخ چو گل تو
ه رر زرد خـــجلت به گفـااب درگمو
(عدار)996 :7211 ،

 -3-1رنگ سیاه؛ رمز حرص ،حسد ،خشم ،شرم و غم
رن

تیاه در بسیار رز موررد نماد پلیو هـا و نیروهـا شـر و رهـریما و دیـورن و

جادو رتت( .وررد  )762 :7216 ،به رعاااد رورن ناتان ،رن

تیاه بیانگر نفـی خـود

و رعاررض به ترنوشت خویش رتت( .قاتت زرده و نیکوبخت)742 :7219،
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تیاهی در پویوررشناتی عارفانه و در تم لیست عرفانی رن

ها ،در ماابل تهیو

قررر می گیرد و گاه صفت تاریکی در برربر نـور رتـت .تـیاهی ،ظلمـت و تیرگـی و
نابینــایی و جوــل و وح ــت و تــرما وجــود رتــت .تــیاهی مظوــر بــی رطالعــی،
بالتکلیفی ،ترگردرنی و نیسای نی هست .تیاهی رمر وجـود نیسـت و لـ ر نفـی و
شر رتت .تیاه ،رن
کانوریا ی

رتت:

حر

شخص هر دو فعل هست

نیت رو مــؤمـــا بود نیـمیش گ ـــر
همچو گاو

نیمــ چــهش تـــیاه

گـاه ماهـــی باشو رو و گـــاه شست
نیت رو حــر

گور نیمــیش صـ ر

نیـمـ دیــگر تهــیو همـــچو مـــاه
(مولو  619 ،9 ،7262 ،به بعو)

گه تــو میر کنی رو رمیــو
تاز رز حر

تیه رو تفیو
(جامی)197 :7211 ،

و تیاه ،رن

حسو رتت:
ر حـســو موج زن ،بحر تــیاه گمو
خ ت گل تیره ر ز گب جونت بخیی
(مولو  ،7211 ،ج )19 :2

تیاه ،رن

خ ت رتت« :و اذا بشر احدهم باالنثی ظل وجهه مسودا و هو کظییم»

(نحل)11/
و هر گاه یکی رز گنان رر به دخار م ده گورنو ،چوره رش تیاه می گردد؛ درحالی
که خ ت خود رر فرو می خورد.
ور تو رر خـورهر گورد مادر
شود رز و تــیاه رو پور
(تنایی)616 :7211 ،

و تیاه ،رن
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درویش که الف معرفت زد

رز عج ن رد گن تخا پیش

در هر دو جوان ز خجلت تو

زرن رتت تیاه رو درویش
(عدار)264 :7211 ،

همچنیا تیاه ،رن
رن

غـت و رنـووه رتـت .رنـ

ها و فاقو نور رتت .ریا رن

تـیاه ،جـ ب کننـو کلـی تمـام

برر تـوگورر رتـافاده مـی شـوه رتـت .تـیاه

نمایانگر مرز مدلای رتت که در فررتو گن زنوگی ماوقف می گردد ...تــیاه ناد
پایانی رتت که در فــــررتو گن هیچ چی وجود نوررد( .لوشر )21 :7212 ،؛ رمروزه
نی تاری ا تمام ک ورها گن رر با مرگ و توگورر مرت ط می درننـو .خورجـه ع ـورهلل
رنصار  ،تصویر زی ا رز توگورر ط یعت ترتیت کرده رتت:
«ربر پری ان گریان و رعو ،نوحه گر غررن؛  ...گتمان جام ک ـود پوشـیوه؛
زمیا ،رخ رر خررشیوه؛ زرغ در گن مصی ت نگاه کرده و جامه بـر خـود تـیاه
کرده؛ طوفان رز باغ برگموه و به جا بل ـل ،کـالغ درگمـوه؛ تـحاب در گن
حالت نگریساه؛ رنا هلل گفاه و گریساه( »...رنصار .)116 :7211 ،

حکـایای در ت کره رالولــیا گموه که به ریا شرح رتت:
«ی

بار (ش ـلی) در عیو جام تیاه پوشیوه بـود و نوحـه مـی کـرد .گفانـو:

رمروز عیو رتت ،تو رر جامه چرر تیاه رتت گفت :رز غفلت خلـق رز خـور».
(عدــار )122 :7212 ،و « درخورب...ک ــود و تــیاه ،مــاتت و غــت رتــت».
(رفالکی.)917 :7211 ،

 -2الوان انوار و رنگهای هفت اندام لطیف

بینش عارف رصوال بین ی م انی بر رم رتت .ناش گموزه ها دینی و تأثیر تجـارب
روحی و عاطفی در نـوع نگــــرش عرفـانی و گـ ینش ورژگـان ،رز جملـه در نحـو
گ ینش و به کارگیر ورژهها مربوط به رن

11/25/2014 10:58:01 AM

رز رهمیت بسیار برخوردرر رتت.

Text [9] ed 2.indd 20

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 21 /

نور وربساه به تجلی رتت .رگر گین دد ،به نور وکر صـیال یابـو و زنگـار صـفات
نفسانی محو شود ،پ یرر رنورر غی ی می گردد .من أ رنـورر مانـوع رتـت و هـر یـ
ووق و لونی مافاوت با دیگـر دررد .نجـترلـویا ررز در مرصـاد رلع ـاد ،در فصـل
هفوهت که در بیان م ـاهورت رنـورر و مررتـب گن رتـت ،بـه رنـ

هـا نـور رشـاره

میکنو و می گویو :رنورر که م اهوه می شود ،به حسب هر ماـامی رنگـی خـا
دررد؛ چنانکه در ماام لوّرمگی نفی ،رز رما رج نور روح یا نور وکر بـا ظلمـت نفـی،
نور رزرق پویورر می شود .چون ظلمت نفی کمار شود و نور روح زیادتر گـردد،
نور ترخ م اهوه می شود و چون نور روح بی ار شود ،نور زرد پویورر می شود
و چون ظلمت نفی نمانو ،نور تهیو پویورر می شود و رز رما رج نور روح با صفا
دد ،نور ت پویو گیو و چون دد تمام صافی شود ،نـور چـون نـور خورشـیو بـا
شعاع پویورر میشود و چـون گیینـ دد در کمـاد صـاالت باشـو ،نـور چـون نـور
خورشیو که در گین صاف ظاهر شود ،پویوگیو و رز رنعکا

نور حـق بـر نـور روح،

م اهوه با ووق شوود گمیخاه شود و چون نور حـق بـی حجـاب روح و دد م ـاهوه
شود ،بی رنگی و بی کیفیای و بی مثالی و بی ضو گشکار می شـود(...نجـت رلـویا
ررز .)216-211 :7214 ،
در خوررزم ،نجت رلویا ک ر  ،گیـیا تصـوف گتـیا میانـه رر بـه تـو نگـرش
وی هر به پویو نور و ردیف رن

ها رره ر کرد و ریا رمـر رهمیـت و برجسـاگی

نور ت رر روشا تاخت( .کربا .)91 :7212 ،در گییا تمنانی باالتریا رن

 ،رن

ت رتت .خاور ررزگمی یا بو ت یمه و زمیا نوررنی هورقلیا ترزمینی رتت که رو
نا ه ها ج ـــررفیایی جایی نوررد و رره ها رتیون به گن در شکوه دیون نور ت
در درجه ر وی ه رز ردرر

رؤیابینانه به حی در می گیو( .همان)92 :؛ بازگ ت بـه

تو شرق یا زمیا رم گمی هورقلیا که در شماد عالت یـا شـماد گتـمان قـررر دررد،
گاهی با باال رفـاا رز کـوه قـاف ،نمـادیا مـی شـود؛ کوهسـاانی گردرگـرد عـالت بـا
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شورها زمردیا( .شایگان .)211 :7214،در ج ررفیا معنو – مثالی ،بازگ ـت بـه
خاور ،باال رفاا رز کوه قاف یا طورتینا ررزگمی یا تن

زمردیا رتت و صـعود

به تو قدب گتمانی( .کربا .)41 :7212،دو شور زمـردیا جابلاـا وجابرتـا (عـالت
مثاد) در دن ال کوه قاف قررر گرفاه رنو.
عالءرلووله تمنانی تمامی درده ها قرگنی رر که پیام ررن در گنوا ظوور دررنـو بـه
هفت مرک فی یولوژ لدیف برمی گردرنو که در حکت پیام ررن وجود رنسان هسـانو
و هر ی

رنگی و هاله ر وی ورت خویش دررنـو .ماارنـ درجـات نـور بـا دوریـر

ن وت ،تمنانی رر به نظریه ر که نظری هفت رنورم لدیف نامیـوه مـیشـود ،رهنمـون
میگردد .هر ی
نمایانگر رن

رز مررک ریا هفـت رنـورم لدیـف بیـانگر نـوعی رز پیـام ر وجـود و
یا هاله ر هسانو که عارف با ردرر

شوود گن  ،در مییابو کـه بـه

چه درجه ر رز معنویت رتیوه رتت .وظـایف رالعضـا رنسـان نـوررنی کـه رز نظـر
دگردیسی حور

و رتاحال وجود درونی در رهایی رو رز چـاه نسـیان و بیـورر رش

در حالت مسای حضور ،رهمیای بس ر دررنو در ن د تمنانی رز همان مررحل و درجات
دوریر ن وت پیرو میکنو .تجلی ها توریجی رنورر ،همرره با رن

هـا مافـاوت،

بیانگر ماامات حکمـت پیـام ررن رتـت .رنگـی کـه بـه گدم وجـود تـو برمـی گـردد،
خاکسار رتت .رن
رن

نوح وجود ،گبی رتـت .رنـ

موتا وجود ،تفیو رتت .رن

رتود نوررنی یا نور تیاه رتت و رن
رن

زمرد رتت .رن

ربـررهیت وجـود ،تـرخ رتـت.

درود وجود ،زرد رتت .رن

عیسا وجـود،

مرک رلوی یا محمو وجود ،ت درخ ان یا بـه

ت مناتب تریا رن

ها برر بیان ترّ غیب رل یوب رتـت.

(شایگان)791-792 :7214 ،
در پـرتو نیـرو مـحر

کالم رلوی ،تیر رنـفسی در قــرگن پــویو مـی گیـو کـه

رهـا کننو روشنایی مایو در وجود ب ر رتت؛ یعنی هماننو به هماننو بر می گردد .رز
دیوگاه نجت ک ر  ،تورن برخاتاه رز وکر رتت که عروج توریجی رورن و خروجش
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رز چاه رتارت رر میسر می کنو .مررحل ریا رشو هـر یـ

رنگـی خـا

دررنـو کـه

بیانگر بیورر و رشو رنورم ها لدیف ب رنو؛ در لحظـ خـروج رز چـاه رتـارت بـه
ت می رتیت که بیانگر ورقعیت باشکوه محمو رتت( .همان)712-771 :

رن

 -1-2مفاهیم رمزی رنگ های خرقه
رز تویی رن

خرقه نی م ـیّا حـاالت و رحـورد درونـی و ماامـات تـال

ت خیص ریا رمر بر عوو پیر بـوده رتـت .رنـ
مفاهیمی رم

رتـت و

هـا خرقـه ( مصـ ات ،ملونـات)،

دررد .گاه خرقه ها رنگیا ،مای شورت و شـووت و دعـو زهـو و

ریا رتت:
غالم همــت دُرد کـــ ان ی

رنگت
نه گن گروه که رزرق ل ا

و دد تیونو

(حافظ)912 :7214 ،

گخـر ر صــوفی مرقص پوش
الف تاو م ن ورع مفروش
خرق مخـــرقه ز تـا برکــا
دلــق رزرق مررئیـــانه مـهوش
(عدار)212 : 7211،

ماصوف جاهل گن رتت که بوون مصاح ت پیر « ،به نابینایی ک ود رنور پوشیوه
و خود رر در میان ری ان رنورخاه( »...هجویر )91 :7214 ،؛ « ل اتی که ت ب پوشیون
گن قرب خورونو بود و بر مورفاـت رولیـا خـور  ،پوشـیوه باشـنو ،مـورومت بـر گن
م ار

بود ،رگر به حق گن زنوگانی تورنی کرد و رگر نه ،دیا خـود رر صـیانت بایـو

کرد و رنور جام رولیا ،خیانت رور ن اشـو کـه مسـلمانی بـر تحایـق باشـی بـی دعـو
دیگر ،بوار رز گن که ولیّ بر تک یب( ».همـان .)61 :7216 ،در تـ کرهرالولیـا ،گمـوه
رتت که رز ربو ع ورهلل خفیف پرتـیونو  «:شـرط مرقّـص چیسـت و درشـاا گن کـه رر
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مسلّت رتت گفت :شرط مرقّص گن رتت که محمو وکیر – پیر محاق بـود رمـا رز
رقامت درشت و هرگ مرقص نمی پوشیو – در پیـررها

علما طریات ن ود و در پار

تهیو به جا می گورد و درشاا گن رو رر مسلّت رتت و ما در میان پالتی ،نمـی درنـیت
تا به جا تورنیت گورد یا نه » (عدار)422 :7212 ،؛ که کار به بارنامه و ج ّـه و دتـاار
و خرقه و  ...نیست:
جـــامه چه کنی ک ود و نیلی و تیــاه
دد صاف کا و ق ا همی پوش و کاله
(رنصار )672 :7211 ،

رما در ریا م ح

ماصود رز خرقه ،خرق ریایی نیست .مسأل خرقه و تـنو خرقـه

در میان صوفیان رهمیت بسیار دررد .خرقه ،نسب معنو و رم هویت صوفی و رم
دخود رتمی در حوز ررردت و حلا خا

مریو شـیخ یـا پیـر خـا

رتـت و

روشا تریا تنو برر نمایش رحورد و درجات معنو صوفی به شمار می گیو.
رن

رصلی خرقهها صوفیه ،ته رن

بیش ن وده رتـت :تـیاه و تـفیو و ملمّـص.

(محموبا منور)462 :7217 ،؛ در قرون بعو دریر ریا رن

ها و تنوع طل ی در رن

خرقه بسیار رف ریش یافاه رتت به حو که ماناتب با حاالت و مااماتی که صوفی در
گن تیر می کرده رتت ،رن
هت رن

هایی برر خرق و در نظر می گرفاه رنو تا «:خرق رو

حاد و م رج و باشو تا صورت رو رز تیرت رو خ ر دهو و میان حاد خـود

و حلیت خویش جمص کرده باشو»؛ رن

تیاه با کنار نوادن رمیاد دنیو و فار ررت اط

دررد؛ همان گونه که مرگ تیاه یا موت رتود ع ارت رتـت رز تحمـل گزرر و رویـت
دیگررن؛ زیرر رگر گن گالم ن اشو رنسان طعت مح ت خور رر نخورهو چ یو.
«پی الیق تریا رن
جمل رن

ها مر فایر رر رن

تیاه رتت که رشارت به رتـاوال

هاتت در و ؛ چنانکه ماام فاـر رشـارت بـه رتـاوال

حایاـت

فار رتت به وتاطت رنورع تجلیات رلوی،غی ـی و شـوادتی»و رنـ

ک ـود یـا

رزرق که ماوتط میان تفیو و تیاه رتت ،برر کسـانی رتـت کـه رز ظلمـت
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ط یعت به ورتد توبه و تلو  ،قوم بیرون نواده رنو؛ ولی هنوز به نـور دد و
توحیو نرتیوه رنو( .باخرز .)21-47: 7241 ،

رل اه چون رصل رعاورد و جمص بیا صفات جماد و جـالد رر در نظـر بگیرنـو ،گن
که در شوود تجلی جمالی حق باشو ،بایو جامـ تـیاه و خ ـا بهوشـو و بـه رتـاا اد
تجلی جالد حق برود و گن که در شوود تجلی جاللی حق رتت ،بایو جامـ رلـورن و
نرم بهوشو و به رتاا اد تجلی جماد حق برود « و رگـر در شـوود تجلـی کمـالی ورت
جمعی کلی رلوی باشو ،رو مخیر رتت هر چه خورهو رز مالبی بهوشو؛ خـوره تـفیو و
نرم و باری

و خوره تیاه و خ ا و غلیظ .رز بور گنکـه ماـام رو در خلـق وتـیدت و

کماد جمعیت رتت( ».همان )21 :و با ریا همه گویـا بـاخرز  ،رنـ
تال

 ،مناتب تریا رن

خود رر تر

رزرق رر بـرر

ها می درنو« :جام رزرق ،کسی رر مسـلت رتـت کـه مـررد

کنو و رز نفی خود رو بگردرنو و رش اد دنیا رر رز پیش خود بـردررد

و فی رلجمله بواریا رلورن جام درویش ،رزرق رتت و ریـا لـون مناتـب تـر رتـت».
(همان)27 :
رز دیوگاهی ،جامه ها تیاه و ک ود برر هنگـامی رتـت کـه شـخص بـه تـ ب
پیکار روحانی بر رورن پست یا نفی رمـاره چیـره شـوه باشـو؛ گـویی رنسـان دررد بـر
مرگ گن زرر می کنو .در رینجا رن

تیاه به مرحل باالتر که رز گن با نـور تـیاه

یاد می شود ،رشاره نوررد .در مرحل بـاالتر تـال
صوفیان نی ک ود رن

جامـ نیلگـون مـی پوشـو .جامـ

یا فیروزه ر بوده رتت.

ک ود پوشان یا رزرق پوشـان ع ارتی رتت که صوفیان رر با گن می نامنـو و مـــررد
رز گن گیــیا گبی پوشی دررویــش رتت .ریا گییا رر بـه شـیوه هـا گونـاگونی بـر
شمرده رنو .به عایو نجت ک ر و تمنانی ،رن
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می گردرنو که هنوز در مررحل نخست زنوگی عارفانه به تر میبرنو( .کربا:7212 ،
.)991
در رتررر رلاوحیو ،به صوف ترخ رن
ربوتعیو ،قو

رشاره شـوه رتـت  « :یـ

روز شـیخ مـا

رهلل روحه رلع یـ  ،مجلـی مـی گفـت در میونـه بـر در م ـوو ماـو

عمرها رهلل .و گن روز شیخ ما ،صوفی ترخ پوشیوه بود و دتاار تـهیو در تـر بسـاه
بود و رو ترخ .تخا می گفت( »...محموبا منور)711 :7217 ،
مولو در خورب ،فار رر ترخ رن

می بینو:

فار رر در خــورب دیوم دوش ما

گ ات رز خــوبی رو بی هوش ما

فــــار رر دیوم مثاد کان لـــعل

تا ز رنگش گ ات رطلی پوش ما
(مولو  ،7211 ،ج )921 :4

و رطلی ،ترخ رتت:
زر در رود ترخ چون رطلی بود
زردیش رز صـــح ت ناکـی بود
(رنصار )671 :7211 ،

در مص اح رلووریه رن
لا

ها معانی رم

دیگر دررنو « :بعضی گفاه رنو ماصـوفه

به رنگی پوشنو که مناتب حاد ری ان بود و رن

تیاه مناتب حاد کسی رتت

که در ظلمات نفی مُن مر و مُن می بود ...و حاد رهل ررردت نه چنـیا رتـت ...پـی
جام تیاه مناتب حاد ری ان ن اشو( ».کاشانی)717-719 :7216 ،؛ زیرر تـیاه ،رنـ
کفر ،گناه و غفلت و جول رتت« :یییوم تبییض وجییوه و تسود وجوه فامیا الینین
اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فینوقوا العیییناب بمیا کنمیییم تکفیرو » (گد
عمــررن)716 /؛ « و یوم القییامه تری النین کنبوا علیی اهلل وجوههم مسوده الیس فی
جهنم مثوی للممکبرین» (زمر. )61 /
در ت کرهرالولیا ،تیاه ،رن
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«جورنی به خورب دیوم به غایت صاحب جماد .گفـات :تـو کیسـای گفـت:
تاو  .گفات :کجا باشی گفـت :در دد رنـووهگنان .پـی نگـه کـردم .زنـی
تــیاه رر دیــوم بــه غایــت زشــت .گفــات :کیســای گفــت :خنــوه و ن ــاط و
خوشولی .گفات :کجا باشی گفت :در دد غـافالن( ».عدـار )421 :7212 ،و
(ق یر .)172 :7211 ،

«در عالت معنی نی تو ر مؤما  ...که رز تر مسای غفلت در پـارگیا حمـام حـبّ
دنیا که تر هم خداهاتت ،رفااده ر و رو چون مـاه رر بـه ال ربـاال گنـاه تـیاه
کرده ر  ،چه کنی » (رنصار .)114 :7211 ،
در حکایت چنیا گموه رتت که« :تر گفت :رنور روز چنویا بار رنـور بینـی
نگرم رز بیت گن

گویت رویت تیاه شوه باشو رز گناه ها کـه رز مـا در وجـود گمـوه

باشو( ».ق یر  .)27 :7211 ،ربوزرعه چنیا گویو:
«زنی با ما مکر کرد .مرر گفت :رنور ریا ترر نیایی تا بیمار رر عیـادت
کنی ما در شوم .در ترر بر ما ب ست و رنور ترر هیچ ن ود .ما درنسـات
که مررد رو چیست .گفات :یارب ،رو رو تیاه گردرن .در وقت رو رو تـیاه
شو .ماحیر بمانو .در باز گ اد .ما بیرون شوم .گفات :یارب ،رو رر بـاز همـان
حاد کا که رود بود و در وقت تهیو شو( ».همان.)624 :

در ت کره رالولیا حکایت شوه که :تر ّ تادی گفت « :هر روز چنو کرّت در
گینه بنگرم رز بیت گنکه ن ایو که رز شومی گناه ،رویت تیاه شوه باشو ».و:
«نال رتت که جنیو رر در بصره مریو بود .در خلـوت مگـر روز رنوی ـ
گناهی کرد .در گینه نگهکرد و رو خود تیاه دیو .ماحیـر شـو .هـر حیلـت
که کرد تود نورشت .رز شرم رو به کی ننمود تـا تـه روز برگمـو .پـاره
پاره گن تیاهی کت می شو .ناگاه یکـی در بـ د .گفـت :کـی رتـت گفـت:
نامهر گورده رم رز جنیو .نامه بر خورنو .ن اه بود که :چرر در حضرت عـ ت
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به ردب ن اشی که ته ش انروز رتت تا مـرر گـازر مـیبایـو کـرد تـا تـیاهی
رویت به تهیو بود شود! » (عدار 211 :7212 ،و .)911

شخصی ربوبکر ورّرق رر در خورب دیو .به رو گفت:
«خور  ،ع وجل ،با تو چه کرد گفت :در حضرت خود بورشت و نامـه ر
به دتت ما درد و میخورنوم تا به گناهی رتیوم .جمل نامه چنـان تـیاه شـو
که بیش ناورنسات خورنو .ماحیر شوم .نور گمو که :ریا گنـه رر در دنیـا بـر تـو
پوشیوه ریت .رز کرم ما نس د که در ریا جوان پرد تو دریت .عفوت کـردیت».
(عدار.)417 : 7212 ،

گبرو می رود ر ربر خـــداپوش ب ار
که به دیورن عمل نامه تیاه گموهریت
(حافظ)421 : 7214 ،

ر بســا ریش تـیاه و مــرد پیر
ر بسا ریـش تهیو و دد چو قیر
رز بو چون دد تیاه و تیره شو
فوت کا ریا جا ن ایو خیـره شو
ورنه خود تیر شود گن تیرگی
در رتـــو در تو جــ ر خیرگی
(مولو  9464-9461 :4 ،7262 ،و )9767

برر ن ان دردن جول و نادرنی رز رن

تیاه رتـافاده مـی شـود؛ جوـل و نـادرنی،

تاریکی و ظلمت حـایای رتت .به عـنورن مثاد ،نابینا هرگ نور بصر نورشاه تا رن
رر م اهوه نمایو و تا بوده ،رتیر ظلمت بوده رتت ،پی هم رن

ها

ها رز تفیو و ترخ

و زرد و تـ و کاهی ،ن د رو غیر رز تیاهی نیست بلکه رو تیاهی رر نی نمی شناتـو؛
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زیرر تیاه رر به تفیو و باقی رلورن می تورن شناخت؛ پـی نـ د رو جـ ظلمـت و عـوم
ردرر

نیست:

و جول چی

نـــوررد باورت رکـــمه ز رلـــــورن

و گر صـو تاد گویی نال و برهان

تفیو و ترخ و زرد و ت و کاهی

به نـــ د و ن ـــاشو ج تــــیاهی
(الهیجی)211 :7214 ،

«و چون نفی طاهر گردد ،روشا شود به نـور حـق تعـالی ...اهلل ولیی الینین
امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور ،ر رز تاریکی جول به نور معـارف ...و
یخرجهم من الظلمات الی النور ،رز ظلمات جول به نـور معـارف و حاـایق»...
(تورورد  ،7211 ،ج)714 :2

در مص اح رلووریه چنیا گموه رتت که :
چون رهل ررردت « ،هنوز رز ظلمات صـفات نفـو

بـه کلـی خـال

نیافاـه

باشنو و به صفا مدلق نهیوتاه جام تهیو نی مناتب حاد ری ان ن ـود؛ بلکـه
الیق حاد ری ان جام رزرق باشو.چه زرقت رنگی رتت مرکب رز رخـاالط و
رما رج نور و ظلمت و صفا وکوورت ...و جام تهیو الیق حاد م ایخ رتـت
که بکلی رزکووررت صفات نفـی خـال

یافاـه باشـنو( ».کاشـانی:7216 ،

.)717-719

زیرر رن

تهیو ،رن

خنثی رتت .قورتش در کنشپ یر رتت و نیرویـی گررم

بخش دررد (دوبوکور)797 :7216 ،؛ ریا رن
رتت .تفیو ،رن

تم لی رز خلو  ،ل ت و بیگنـاهی

رشررق ،ریمان ،معصومیت و پاکی رتت:

در کالم رلوی ،رن

تهیو مظوـر پـاکی ،قورتـت و رتـالم و ریمـان رتـت« :ییوم

تبیض وجوه و تسود وجوه فاما النین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمیانکم فینوقوا
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العناب بما کنمم تکفرو  .و اما الینین ابیتیو وجیوههم ففیی رحمیه اهلل هیم فیهیا
خالدو » (گد عمررن)716-711 /
«رن

بیاض ،دلیل رتالم و ریمان و توحیو رتت و تورد ،ضو روتت و دلیـل

کفر و شر

وش

رتت( ».جامی)49 :7219 ،؛ « وورلنون می گفت که در

بادیه زنگی ر دیوم تیاه؛ هر گه که رهلل گفای ،تـهیو شـو ( ».همـان)22 :؛
در ت ـ کره رالولیــا رز قــود رحمــو حــورر ناــل شــوه کــه« :ی ـ

روز شــیخ

(ربوتلیمان درررنی) جام تـهیو پوشـیوه بود.گفت:کاشـکی دد مـا در میـان
ددها چون پیررها ما بود درمیان پیررها ها( ».عدار)944 :7212 ،

ط ق حکایای ،ورع به شکل مرغی تهیو ممثّل شوه رتت .تول با ع ورهلل تسـار
گفت:
«ش ی قیامت رر به خورب دیوم که خلق در موقف ریسااده بودنو .ناگاه مرغی
تهیو دیوم که در میان موقف رز هر جا یکی می گرفت و در بو ت میبرد.
گفات :ریا چه مرغی رتت که حق تعـالی بـر تـر بنـوگان خـود منـت نوـاده
رتت ناگاه کاغ

رز هور پویو گمو .باز کردم .بر گن جا نوشاه بود که ریـا

مرغی رتت که رو رر ورع گوینو( ».همان.)962 :
«حضـــرت موالنـــا فرمـــود کـــه در خـــورب  ...تـــهیو  ،تاـــو رتـــت».
(رفالکــی .)917 :7211،تــفیو ،رمــ ریمــان رتــت .روریــت رتــت کــه :
«ررورحرلمؤمنیا فی حورصل طیر بـیض( ».شـمی ت ریـ
«رنگی که به بساطت و صفا ن دی
رتت که قابل هم رن

)11 :7211 ،؛ پـی

تر رتـت رولـی باشـو و گن رنـ

تـهیو

هاتت و صورت و فدـرت رصـل دررد( ».بـاخرز ،

)21 :7241
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حسا بصر  ،با دیون کررمـت ح یـب عجمـی ،مـی پرتـو چگونـه بـه ریـا ماـام
رتیو
ح ی ش گفت ر رتاـــــاد مدلق

بورن ریا یافات مــا در ره حق

که دد کردن تـــــهیوم بود پی ه

تو رر کاغ تــیه کردن همی ه

و پاکی

زمانی گمــوه در قــیو خــاکی

زمانی کل شوه در قو

(عدار)722 :7216 ،

تهیو ،نماد پاکی و ریمان رتت:
گفــت ی درنت فــمنــکت مـؤمـــا

باز منکـت کــافـــر گـــ ر کـــوا

همچو گاو نیمـــ چــهش تیـــاه

نیــمـ دیـگر تهــیو همـــچو ماه
(مولو  619 :9 ،7262 ،به بعو)

و در شرح گی «و نادی نوح ربه فقال رب ا ابنی من اهلی و ا وعدک الحیق»
(هود ،)41 /در پاتخ نوح (ع) ،چنیا گموه رتت:
گفت رو رز رهل و خوی انت ن ود
خود نویو تو تــهیو رو ک ود
(مولو  7227 : 2 ،7262،به بعو)

نوح تفیو رتت؛ یعنی رو مسلمان و مؤما و پسرش کافر رتت.
در حایات ،رحسا

دیون نورها رنگی به عارف ن ان می دهو تا چه رنورزه در

زنوگی مینو پی رفت درشاه رتت .ریا رمر می تورنو در ج ئیات زنـوگی روزرنـ رو
بازتاب درشاه باشو و عارف می تورنو جامه هایی بهوشو که رن

هاشان با رن

ها

نماینو حالت روحانی رو تازگار درشاه باشنو« .در گامه هـا نخسـت جامـ گبـی
رن

یا ک ود پوشیوه می شود و در باالتریا گامـه جامـ تـیاه بـا نـور تـیاه همهـا

رتت( ».کربا)769 :7212 ،؛ رل اه همـان گونـه کـه در مثـاد هـا مخالـف م ـخص
رتت ،درجه بنو رن

ها جامه و خرقه ،مدـابق بیـنش هـا خـا

شـوود  ،رز

رتااد به رتااد دیگر ت ییر می کنو.
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 -3رنگ ،رمزی از حجاب های روح و تعلقات دنیا
همانگونه که در م اح

ق ل بیان شو ،رن

هـا در ردب عرفـانی در مفـاهیت رمـ

مافاوتی به کاررفاه رنو و حای در موررد روح ،دررر رنگی م خص رتت (دربـار
روح ر : .م ح

رن

شمار  9مااله) رما رز دیـوگاهی دیگـر رنـ

(بـه صـورت

مدلق) در ردب عرفانی ،بار معنایی منفی نی به خـود مـی گیـرد و رمـ حجـاب هـا
روح و تعلاات دنیا می شود.
مولو فررخی و تنگی عورلت مخالـف رر بـا یکـویگر ماایسـه کـرده رتـت .دنیـا،
جوان حی و رن
تن

رتت و تن

تریا عورلت:

تر گمو خیاالت رز عـــوم

زرن ت ب باشو خیاد رت اب غـــت

تر بود رز خــیاد

زرن شود در و قمرها چون هالد

باز هسای تن

باز هسـای جوان حـی و رن

تن

تر گمو که زنـورنیـست تن
(مولو )2124-2121 :7 ،7262 ،

در مثنو  ،قلع ورت رلصوّر یا دژ هوشربا رم

رتت رز دنیا که هر نا ـی رز گن

فری نو عال و درم رره گروهی رز رصناف ب ر رتت:
رنـور گن قلــع خوش ورت رلـصــــــور
پــنج در ،در بحر و پنجی تــــــو بـر
پنج رز گن چون حی به تو رن

و بو

پنج رز گن چون حــی باطــــــا ررزجو
(همان 2627 :،به بعو)

بایو گفت که تاحر و جادوگر حایای ،دنیاتت « :رح رور رلونیا فانوـا رتـحر مـا
هاروت و ماروت( ».فروزرنفر )411 :7216 ،؛ « بهرهی یو رز ریا تحاره ،یعنی دنیا ،که
دد ها علما رر مسخّر خود گردرنیوه رتت( ».عدار .)41 :7212 ،ع ی رلـویا نسـفی
میگویو « :دنیا تاحر رتت و همه روز در تحر رتـت؛ یعنـی همـه روز خیـاد بـاز
میکنو و مردم به خیاد باز دنیا فریفاه میشونو( ».نسفی.)921 :7269 ،
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دنیا تاحر ،عال رر رتیر کرده ،با رفسون ،خلق رر در چاه می رفکنـو و مـردرن رر
رتیر رن

و بو می کنو:
و بو

کابلیِ جــادو ریا دنـــیاتت کــو

کرد مــردرن رر رتیر رنــــ

زرن ن ی دنیات رر تـــحّاره خورنو

کو به رفسون خلق رر در چه ن انو
(مولو  2721 : 4 ،7262 ،و )2722-2721

کایا جوان چاهیست بی تاری

و تن

هســــت بیـرون عالمــــی بی بـو و رنـ
(همان)64 :2 ،

مـولو  ،رومیان رر رم
رتاه رنو و چینیان رر رم

رز صوفیان صاح ود کـه رز جوـان رنـ
رز رهل ظاهر  ،ناش و رن

هنر نگارگر خویش ،صو رن

و بـو و ظـاهر

می درنو .چینیان برر رث ات

رز شاه درخورتت می کننو و ناشهایی هـوشربـا

می نگارنو؛ ولی:
در خور گیو کار رر ج دفـص زن

رومیان گفانو نـی لون و نه رن

گنوا دیوررها رر صیال زدنو و عکی تصاویر بـر دیوررهـا گینـه گـون ،مـنعکی
شو.
گن صفا گینه ال شــ

دد رتت

که ناوش بی عــود رر قــابل رتـت
رهل صیال رتاه رنو رز بو و رنـ
هـر دمـی بیننو خوبی بی درنـــ
(مولو  2461 : 7 ،7262 ،به بعو)

رن
ورقص رن

گاهی رب رر فریب شیدان و رم
ها و بخصو

تن

رز تعلاـات و شـوورت نفسـانی رتـت .در

ها رنگیا در ردب عرفـانی ،بـار معنـایی منفـی بـه

خود می گیرنو« :ربلیی بر یحیی پیام ر ظاهر شو؛ در حاد که گوی ه هـا رنگـیا بـر
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خود درشت .چون یحیی رز گن گوی ه هـا پرتـیو ربلـیی پاتـخ درد کـه رینوـا شـووت
گدمیان رتت( ».ربوطالب مکی.)41 :7221 ،
رصل گوهر چیسـت تنگی کرده رن

تو چنیا گها دد رز تودر تــــن

هر که رر بویی رتت رو رنگی نخورتت

زرن که مرد گوهر تنگی نخورتـت
(عدار)919 :7212 ،

نفی توتت گن که کفر و دیا دررد
الجــــرم چـــ ت رنـــ

بیـا دررد
(تنایی)779 :7269 ،

« ...حُجُب و ظلمات ،ریا م ولی ها گوناگون رتت و توبیرها گوناگون دنیا
و گرزوها گوناگون( »...مولو )11 :7211 ،؛ دل ساگی به گنچه در جوان محسـو
رتت مانعی برر دیون جوان معنی و گنج وصاد و رتیون به بی رنگی رتت؛ رنسـان
زنورنی حجاب هاتت و رن
بی رن

ها پردههایی در برربر دیوگان روحنو تـا ناـورنیت عـالت

و بی رنگی رر م اهوه کنیت.

 -4صبغه اهلل ،رنگ بی رنگی
«صبغه اهلل و من احسن من اهلل صبغه و نحن له عابدو » (باره)721 /
مولو با رشاره به گی م کور ،می گویو:
رن

باقی ص ه رهلل رتت و بــی

غیر گن بربساه درن همچون جر
(مولو )4177-4179 :6 ،7262 ،

در نظر عرفا ،حایات و رصل ریا عالت صو رن
رن

؛ یعنی«ص ه رهلل» .ص ه رهلل رنـ

 ،عوم یا عالت وحوتی رتت ی

بـی رنگـی ،رنـ

گینگـی ،رنـ

توحیـو و

وحوت و نماد کیمیاتت.
عدار با رشاره به گی م کور می گویو:
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صـــ ه رهلل رز درون می گور

وز خت وحـوت برون میگور

ص ه رهلل رر به خود ره درده ر

نور رکمه دردهر

زرن که ربر

(عدار)217 :7264،

روزبوان نی ص ه رهلل رر رم
رتت که رز رن

رز رن

وحوت می درنو« :عیسی خنـب صـ ه رهلل

وحوت ،ماا سان رنورر غیب رر رز غیب غیب رنگرز کنو( ».بالـی

شیررز .)626 :7261 ،
تنایی نی به ریا مضمون رشاره کرده ،می گویو:
کایا همه رن

خت وحوت کنو همه ی

ها پر نیـرن

رنــ

(تنایی)76 :7211 ،

و مولو می گویو:
رو ز ی

رنگی عـیسی بو نورشت

وز مـ رج خُت عیــسی خو نورشــت

رز گن خُت صفا

گ ای چون ضیا

جام صــو رنـ

رن

تاده و ی

( مولو  111 :7 ،7262 ،به بعو)

رما خُت عیسی (ع) به درتاان ص ّاغی عیسی رشاره دررد؛ در شرح حاد عیسـی (ع)
نوشاه رنو که ص ـاغت می درنـست و حـورریان نیـ گـازر بودنـو .در ک ـف رالتـررر
گموه:
«موار ص اغان ...به عیسی گفت :ریا جامـه هـا رنگارنـ
برفت و گن جامه ها همه در ی

خنب نوـاد بـر یـ

مـی بایـو ...عیسـی
رنـ

ررتـت ...مواـر

ص اغان  ...گفت :ریا جامـه هـا ت ـاه کـرد  .عیسـی گفـت :جامـه هـا چـون
خورهی و بر چه رن

خورهی تا چنان که تو خـورهی رز خنـب بیـرون گرم؛

چنان کرد (»...می و  ،7216 ،ج.)722 :9

رن

بسیارتت در عالت و لی

بر رکو عیسی مــریت بوست
(عدار)11 :7211 ،
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ص ه رهلل ،رن

بی رنگی و بی تعلای رتت:

هست بــیرنگی رصــود رن

صــلحها باشو رصــود جــن

ها

ها

(مولو )12 : 6 ،7262 ،

صــ ه رهلل هست خــت رن
پیی ها ی

رنـــ

هـــو

گردد رنور رو

چون در گن خت رفاو و گوییش قت
رز طـرب گویو مـنت خـــــت التلت
(همان)7241-7246 :9 ،

جان گدمی در عالت بی رنگی رتت .روح کلی چـون رز جوـان مجـردرت و عـالت
بی رنگی رتت ،پا

و صافی رتت و رنگـی رز شـااوت نـوررد؛ رمـا هنگـامی کـه رز

وحوت به کثرت م ود می شود و رز کلی بـه ج ئـی مـی رتـو ،رنعکـا

تـعادت و

شااوت در گن می رفاو:
چون که بیرنگـی رتیر رن

شــو

موتیی با موتـــیی در جنـــ

شو

چون به بیرنگی رتـی کان درشای
موتــــی و فـــــرعون دررنو گشـای
(همان 9466 :7 ،به بعو)

ک ف ریا معنی رگر خورهی بیا
تیغِ ال زن بر تــر غیر خـــــــور
بعو نفــی خـلق کا رث ــات حق
تا که گرد غرق بحر ورت حق
بی رنگی بگیرد رنــ

ها

رن

دور گردد رز رهـت خرتن

ها
(الهیجی)916 :7214 ،
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خور بیرن

رتت و رن

رو بایو درشت « :قومی گریت به رن

توحیو برگورده و

به صفت دوتای گررتاه و ص ه رهلل به تار ری ان پیوتاه؛ ریا ص ه رهلل رن
رتت؛ هر که رز رن

گمی رن پا

رن

بیرنگی

رتت بـه صـ ه رهلل رنگـیا رتـت( .می ـو ،

 ،7216ج )211 :7
کسی که رز رن

حووث رها میشود و در حق فانی میگردد و صـفاتش م ـود

به صفات حق می گردد ،رن

بیرنگی یا توحیو رر پـ یرر مـیشـود؛ رو بـه صـ هرهلل

رتیوه و کیمیایی رتت که می وجـود دیگـررن رر زر مـیکنـو و ریـا صـفت رنسـان
کامل و رولیاءرهلل رتت؛ زیرر رولیاءرهلل و رهل تفریو به رصل کیمیا (حق رر مفـرد بـودن)
دتت یافاهرنو.
نتیجهگیری
رن

 ،همورره نا ی تعییا کننوه در رلاا مفـاهیت و معـانی درشـاه رتـت .بـا رنـ

فضا عورطف و تأ ثیررت نیکـی و ررتـای م ـوود مـی شـود .رنـ

،

هـا بـه تصـاویر

شاعررنه ررزشی هنر می بخ نو .شاعررن و نویسنوگان با دریافت ها عاطفی و گاه
عالی خود ،در روشا تر کردن ررزها ناشناخا رن
رم پردرز بسیار رز رن
رن

شون ،معانی رم

گام هایی مؤثر بردرشـاه رنـو.

ها دو پولو رتت .هر رنگی بـه نسـ ت کـت رنـ

و پـر

مافاوت و گاه ماضاد دررد.

هر رنگی تأثیر خاصـی دررد و هـر تـأثیر رز رنگـی خـا  ،حـاد و هـور رورنـی
مخصوصی پویو میگورد .رزرق ،رنـ
حسادت ،تر

و شرم رتت .ت  ،رن

ریاتـت .زرد ،رنـ

شـادمانی ،درد و غـت،

رمیو و شادمانی رتت .تــرخ ،رنـ

شرم ،شکر ،خوش رق الی و شاد رتت .تـیاه ،رنـ

ع ـق،

مـرگ ،غـت و رنـووه ،حـر ،

حسو ،خ ت ،خیـاد ،شـرم ،کفـر ،گنـاه ،غفلـت و جوـل و در نوایـت ،تـفیو ،رنـ
روشنایی ،پاکی ،قورتت ،معصومیت ،بخت و دولت و شاد رتت.
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در نظری هفت رنورم لدیف ،هر ی
وجود رنسان و نمایانگر رن

رز مررک ریا هفت رنورم ،در حکـت پیـام ررن

یا هاله ر خا

هسانو که عـارف بـا ردرر

شـوود

گن ،در می یابو که به چه درجهر رز پی رفت معنـو رتـیوه رتـت .عـارف در هـر
ی

رز ریا مررک لدیف ردرر

ها مافاوتی رز رلورن یا بینش ها رنگـیا مافـاوتی

دررد که مررحل پی رفت و ک ف باطنی و رر ن ان می دهنو؛ در نوایت رن
زمرد  ،بواریا رن
رنـ

تـ

برر بیان ترّ غیب و شکوه حایات محمو رتت .گییا ت ییـر

جامـ شخصــی تــال

نیـ  ،بنــا بــر درجـ پی ــرفت و در رره مینــو رنجــام

میپ یرد .برخی صوفیان جام خویش رر رز همان رنگـی برمـی گ یننـو کـه مناتـب
ماام عرفانی و رحورد درونی ری ان رتت و بویا گونه میان درون و بـرون همـاهنگی
ریجاد می کننو .رل اه درجه بنو رن
کنو .رز دیوگاهی دیگر ،رن

ها و تن

ها می تورنو رز رتااد به رتااد دیگر نی ت ییـر
ها رنگـیا در ردب عرفـانی ،رغلـب بـار

معنایی منفی به خود می گیرنـو؛ رز ریـا رو  ،بایـو رز عـالت رنـ
ص هرهلل و بی رنگی یا رن

هـا گ شـت و بـه

توحیو و گینگی رتیو.

پینوشتها
 .1در ررجاع به مثنو عود بعو رز تاد ن ر ن ان دهنو شمار دفار و عود پی رز گن ن ان شمار بیـتهـا
مثنو رتت.
 .9ضرور رتت در قالب پ وه ی درمنه درر به م ح رن پردرخاـه شـود؛ ریـا طـرح پ وه ـی تحـت
حمایت درن گاه پیام نور مرک شیررز در قالب گررنت با شنات 7212 / 2 / 1 / 2 / 126
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منابع

 ربوطالب مکی .)7221( ،قوت رلالوب فی معامله رلمح وب .به کوشش تـعیو نسـیب
مکارم .بیروت .درررلصادر.

 رخورن ثال  ،موو  .)7212( .دوزخ ،رما ترد .توررن .زمساان.

 رفالکی ،شمی رلویا رحمو .)1331( .مناقب رلعارفیا .به کوشش تحسـیا یـازیجی.
توررن .دنیا کااب .توررن.

 رنصار  ،خورجه ع ورهلل .)7211( .مجموعـه رتـایل فارتـی .تصـحیح محمـو تـرور
موالیی .توررن .تو  .توررن.

 باخرز  ،ربورلمفاخر یحیی .)7241( .روررد رالح اب و فصـو
ریرج رف ار .توررن .درن گاه توررن .توررن.

رددرب .بـه کوشـش

 بایار ،ژرن پیر .)7216( .رم پردرز گتش .ترجم جـالد تـاار  .توـررن .ن ـرمرک .
توررن.

 پورنامــورریان ،تاــی .)7211( .رمـ و درتــاان هــا رمـ
رنا اررت علمی و فرهنگی .توررن.

 جــامی ،ع ــورلرحمان .)7211( .مثنــو هفــت رورن ـ
توررن.گلساان کااب .توررن.

در ردب فارتــی .توــررن.
 .تصــحیح مــور

گیالنــی.

 .)7219( . _______ نفحات رالنی ما حضررت رلاو  .تصحیح محمود عابـو .
توررن .رطالعات .توررن.

 حافظ شیررز  ،شمی رلویا محمو .)7214( .دیورن غ لیات .به رهامام خلیل خدیـب
ره ر .توررن .صفی علی شاه .توررن.

 دوبوکور ،مونی
مرک  .توررن.

 .)7216( .رم ها زنو جان .ترجم جـالد تـاار  .توـررن .ن ـر

 ررز  ،نجت رلویا .)7214( .مرصاد رلع اد .بـه رهامـام محمـو رمـیا ریـاحی .توـررن.
رنا اررت علمی و فرهنگی .توررن.
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 بالی شیررز  ،روزبوان بـا ربـی نصـر .)7261( .شـرح شـدحیات .تصـحیح و ماومـ
هنر کربا .توررن .رنجما ریررن شناتی فررنسه .توررن.

 تهور  ،توررب .)7219( .رطاق گبی .به کوشش پرورنه تهور  .توررن .نگاه .توررن.
 .)7219( . _______ هنوز در تفرم .توررن .فرزرن .توررن.

 تاار  ،جالد .)7211( .هویت ملی و هویت فرهنگی .توررن .ن ر مرک  .توررن.

 تنایی ،ربورلمجو مجوودبا گدم .)7211( .حویاه رلحایاه و شریعه رلدریاه .تصـحیح
مور

رضو  .توررن .درن گاه توررن .توررن.

 .)7269( . _______ دیــورن .بــه تــعی مــور

رضــو  .توررن.کاابخان ـ تــنایی.

توررن.

 تورورد  ،شواب رلویا یحیی .)7211( .مجموع مصنفات .تصحیح و تح ـی تـیو
حسا نصر .توررن .پ وه گاه علوم رنسانی و مدالعات فرهنگی .توررن.

 شایگان ،درریوش .)7214(.هانر کربا؛ گفاق تفکر معنو در رتالم ریررنی .ترجمـ
باقر پرهام .توررن .فرزرن .توررن.

 شمی ت ری

 .محمو با مل

توررن .خوررزمی .توررن.

درد .)7211( .ماـاالت .تصـحیح محمـوعلی موحـو.

 عدار نی ابور  ،فریورلویا محمو .)7212( .مندـق رلدیـر .ماومـه و تصـحیح محمـو
رضا شفیعی کوکنی .توررن .تخا.

 .)7264( . _______ مصی ت نامه .به رهامام و تصحیح نوررنی وصاد .توررن .زوّرر.

 .)7211( . _______ دیــورن .تصــحیح تاــی تفضــلی .توــررن .رنا ــاررت علمــی و
فرهنگی.

 .)7216( . _______ رلوی نامه .تصحیح فؤرد روحانی .توررن .زوّرر.

 .)7217( . _______ رتررر نامه .به تصحیح تیو صادق گوهریا .توررن .زوّرر.
 .)7212( . _______ ت کره رالولیا .تصحیح محمو رتاعالمی .توررن .زوّرر.

 فروزرنفر ،بویص رل مان .)7216( .رحادیـ
توررن .رمیرک یر.
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 فری ر ،جیم جرج .)7212( ،شاخ زریا ،ترجم کاظت فیروزمنو .توررن .گگاه.

 فوالدونو ،محمو موو  .)7212( .ترجم قرگن مجیو .توررن .درررلارگن رلکریت.
 قاتــت زرده ،تــیو علــی و ناصــر نیکوبخــت« .)7219( .رورنشناتــی رنـ
توررب تهور » .فصلنام پ وهش ها ردبی .شمار .9

در رشــعار

 ق یر  ،ع ورلکریت با هورزن .)7211( .رتال ق ـیریه .ترجمـ ربـو علـی حسـا بـا
رحمو عثمانی .تصحیح بویص رل مان فروزرنفر .توررن .رنا اررت علمی و فرهنگی.

 کاشانی ،ع رلویا محمود  .)7216( .مص اح رلووریه و مفااح رلکفایه .تصـحیح جـالد
رلویا همایی .توررن .هما.

 کربا ،هانر  .)7212( .رنسان نوررنی در تصوف ریررنی .ترجم فررمرز جـوهر نیـا.
توررن.گل ان.

مصور نمادها تـنای .ترجمـ ملیحـه کرباتـیان.

 کوپر ،جی تی .)7212( .فرهن
توررن .فرشاد.

 گودما ،لینور .)7211( .عالئت تااره ر  .ترجم فریوه مووو درم انی .توررن .رل رز.

 الهیجی ،شمی رلویا محمو .)7214( .مفاتیح رالعجاز فی شرح گل ا ررز .ماومه و
تصحیح و تعلیاات محمو رضا برزگر خالای و عفت کرباتی .توررن .زوّرر.

 لوشر ،ماکی .)7212( .رورن شناتی رن

ها .ترجم ویور ربی زرده .توررن .دُرتا.

 محموبا منور .)7217( ،رتررررلاوحیو فی ماامات رل یخ ربی تـعیو .تصـحیح محمـو
رضا شفیعی کوکنی .توررن .گگه.

 معیا ،محمو .)7217( .فرهن

فارتی .توررن .رمیرک یر.

 مولو  ،جالدرلویا محمو .)7262( .مثنـو معنـو  .تصـحیح نیکلسـون .بـه رهامـام
نصررهلل پورجورد  .توررن .رمیرک یر.

 .)7211( . _______ کلیات شمی ت ری

 .تصحیح بویصرل مان فروزرنفـر .توـررن.

رمیرک یر.

 .)7211( . _______ فیه ما فیه .تصحیح بویص رل مان فروزرنفر .توررن .رمیرک یر.
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 می ــو  ،ربورلفضــل رشــیورلویا .)7216( .ک ــف رالتــررر و عــوه رالبــررر .تصــحیح
علیرص ر حکمت .توررن .رمیرک یر.

 میرفخرریی ،مجورلویا بگلچیا گیالنی  .)7211( .باررن .توررن .تخا.

 نسفی ،ع ی رلویا .)7269( .رالنسان رلکامل .تصحیح ماری رن موله .توررن .طوور .

 نویا ،پل .)7212( .تفسیر قرگنی و زبان عرفانی .ترجم رتماعیل تعادت .توررن .ن ر
درن گاهی.

 وررد  ،زریاتاج و گزرده مخاارنامه « .)7216( .بررتی رن
پیکر نظامی» .ردب پ وهی ،شمار دوم.

در حکایت ها هفت

 هجــویر  ،ربورلحســا علــی بــا عثمــان .)7216( .ک ــف رلمحجــوب .تصــحیح و.
ژوکوفسکی .توررن .طوور .

 .)7214( . _______ ک ف رلمحجوب .تصحیح محمود عابو  .توررن .تروش.
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