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 چکیده

ه که مشخص کنندۀ باورها و پنداشتهای افراد رنگ یکی از عناصر برجسته در حوزۀ محسوسات بود 

ای در عرصۀ زندگی بشر از اهمیت ویژههای درونی آن هاست. کاربرد رنگ و انعکاس دهندۀ ویژگی

آثار خود برخوردار است، به خصوص در عرصۀ هنر، مهمترین عنصر در بروز خالقیّت است. شاعران در 

 ها را در نظر دارند. باگاه به جنبۀ حسی رنگها توجه میکنند و گاه فراتر از آن، ویژگیهای نمادین آن

.. را بیان : خشم، ترس، عشق و.کمک نیروی رنگ است که هنرمند احساسات و عواطف خود مانند

زیم و ثار سعدی بپرداها و کاربرد نمادین آن در آه برآنیم تا به بررسی مفاهیم رنگکند. در این مقالمی

خیال آثار سعدی را دریابیم. روش کار در این تحقیق توصیفی نحوۀ به کارگیری رنگها در چرخۀ صور

ی ترین رنگ ها در اشعار سعددهد که سیاه، سرخ و سفید پرکاربرد تحلیلی بوده و نتایج نشان می –

ر آوری ست که شاعاز روزگار سیاه خفقان و درد هستند. سیاه پر بسامدترین رنگ در آثار وی، حکایت

 سفید برد.صیف زیباییهای معشوق بهره میتودر آن به سر برده است و گاه سعدی از رنگ سیاه برای 

 و سیاهی، هم به آفرینش زیباییبل سفیدی شود و سعدی از رهگذر تقادر اکثر موارد با سیاه همراه می

هد. دتر و پررنگتر نشان میبرجسته –که عدم وجود رنگ است - وسیله سفیدی را میپردازد و هم بدین

 رنگ سرخ را نیز اغلب برای نشان دادن سرخیِ لبِ یار، به کار برده است.
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  مقدمه

اه رنگ ها در مباحث حائز اهمیّت در شناخت فرهنگِ زبان و ادبیات، بررسی معانی و جایگیکی از 

صری ه عنوان عنتوانند بیِ متفاوت دارند به همین علت میها در جوامعِ مختلف، معانآثار ادبی است. رنگ

سان بودند، یک ها را که نزدیک به هم. در گذشته، مردم، بسیاری از رنگها به کار روندمهم در نمادپردازی

های بنفش، نیلی، کبود و الجوردی در معنای اند. چنان که رنگپنداشته و با یک نام مشخص میکرده

ند و آبی اگفتهنارنجی و انواع قرمزها را سرخ میبِهی، اند و رنگهایی مانند صورتی، گلرفتهسیاه به کار 

ارکرد کسیصد هزار رنگ شناخته شده است.)آسمان و دریا را نیز سبز پنداشته اند، اما امروزه بیش از 

ها در آثار ( این امر موجب گردیده تا رنگ411ص :رنگ در شاهنامۀ فردوسی، حسن لی و احمدیان

ها در زبان رایج مردم هست که در ادب مورد بسیاری رنگ»تری برخوردار باشند. گذشتگان از تنوع کم

اند که این محدودیت دایرۀ رنگها مواره کوشیدهه استفاده قرار نگرفته است اما شاعران پارسی زبان،

صورخیال در شعر فارسی، ) «اند، جبران کنند.ها و تعبیراتِ خاصی که، خلق کردهرا از رهگذرِ استعاره

 (602 ص :شفیعی کدکنی

ها بسته به محیط فرهنگی، جغرافیایی، خصایص روحی و تجربیات افراد، متفاوت کاربرد نمادین رنگ

است یک رنگ در جوامع مختلف، حتی معانی متضاد هم داشته باشد. هر انسانی تحت  است. ممکن

تأثیر محیط طبیعی و روحیه یا اندیشه و مسلک خود به رنگی تمایل دارد و از رنگی دیگر متنفر است 

 گردد. یشه، گفتار و نوشتار او متجلی میو این موضوع در اند

گذشتۀ خود که روی هم تداعی معانیهای او را در تجربیات های دید، ادراک و هر فرد بر طبق ویژگی 

زرد را مختص امپراطور قرار  دهند یک دید ذهنی از رنگ دارد. در چین رنگحیطۀ رنگ شکل می

 kandinsky))واسیلی کاندینسکیاند و هیچ کس غیر از او، حق نداشت لباس زرد به تن کند. داده

پنداشت. معمول است که و آن را رنگ دیوانگان میداشت ، نقاش مشهور روسی، وحشتی از این رنگ 

نامۀ ماه) این ها سه تعبیر کامالً متفاوت از یک رنگ واحد است.«.  زرد»به آدم بزدل و ترسو بگویید 

 ( 66 ص :قسمت اول شباهنگی،صنعت بسته بندی، 

د امّا برخی از کنها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق میبا وجودی که اثر رنگ 

 (رمهای گرنگ)قرمز  فِطی هایرنگ ۀای هستند. دامنها در سراسر جهان دارای معنی یگانهثیرات رنگأت

های رنگ)طیف آبی هایرنگ .متغیر است ،از احساسات گرم و صمیمانه تا احساس خشم و عصبانیت

امّا گاهی نیز ممکن است احساس  ،معموالً آرامش بخشند، شامل آبی، ارغوانی و سبز هستندکه  (سرد

 (4131آکاایران،روانشناسی رنگ ها، ). تفاوتی را به ذهن آورندغمگینی و بی

تردیدی نیست که با حذف »تند. ها هسرنگها تعدیل کنندۀ نیازهای روحی، روانی و جسمی انسان 

ری جه به اصالت فطرود، که با توبایی و جمال طبیعت نیز از بین میهای طبیعت، زیرنگها از  صحنه
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توان به می -به خصوص حیات روحی وی  -او  حس زیبایی در انسان و نقش و اهمیت آن در زندگی

 (41 ص:اثرات تربیتی رنگ، حجتی« )اهمیت وجود رنگ پی برد.

ی گیری از نیرود، به همین جهت هنرمندان با بهرهکننش مهمی در پویایی تصاویر ایفا میها نقرنگ

گ از رن اند. این تنها نقاش نیست کههای درونی خود سود بردها و اندیشهبرای بیان رازهها از آن رنگ

برد، بلکه شاعر نیز برای ملموس و عینی کردن تصاویر شاعرانه و توضیح برای نقش آفرینی بهره می

در  ایرا به عنوان نماد به کارمیبرد. پس رنگها نقش حساس و برجسته مفاهیم بیان نشدنی، رنگ

اطف تواند به افکار و عوشعری ایفا میکنند. با تحلیل رنگها در یک نوشتۀ ادبی، مخاطب می تصاویر

 گوینده، موضوع و درونمایۀ اثر دست یابد. 

هدف این پژوهش بررسی نمادهای رنگ و تحلیل مفاهیم نهفته در ورای آن در آثار سعدی است، تا  

 پنهان شخصیت حکیم بزرگ، سعدی دست یابیم. سعدی هایها، عواطف و جنبهوسیله به اندیشهبدین

های گوناگون آن برای سی عناصر طبیعی، از طبیعت و نمادشناورای توجه به جنبۀ حسی و زیبایی

ای هقی و دینی خود به زیبایی بهره میبرد. یکی از این نمادها، رنگهای اجتماعی، اخالبیان اندیشه

ا هتصاویر شعری، گاه به جای نام رنگکردن و رنگ دادن به موجود در طبیعت است. وی برای پویاتر 

اه، مگیرد. لعل، یاقوت، الله، خورشید، گین به عنوان سمبل آن رنگ کمک میاز عناصرِ طبیعیِ رن

 ی این عناصر هستند.عنبر، نیلوفر و...  از جمله

 پیشینۀ تحقیق

ای در این مورد، صورت قابل مالحظهها در ادبیات، هنوز تحقیقاتِ با توجه به اهمیت کارکرد رنگ 

 اند، که از آن جمله است:فته است. اما برخی محققان، پژوهشهایی در این باره انجام دادهنگر

 . 4134دانشگاه شیراز، « تجلی رنگ در شاهنامه»پایان نامۀ لیال احمدیان،  -

 .4131دانشگاه شیراز، « رنگ در آثار نظامی»پایان نامۀ نجمه مختاریان  -

 دانشگاه تربیت« بررسی و تحلیل عنصر رنگ در شعر معاصر»پایان نامۀ سید علی قاسم زاده  -

 .4134مدرس،

 .4131مصطفی صدیقی،  تهران ، روشن، « جستجوی خوش خاکستری»کتاب  -

، مجله دانشگاه شهید باهنر «رنگ در آثار سپهری»لی و مصطفی صدیقی، مقالۀ کاووس حسن -

 .41، شماره ی4136کرمان، بهار

 رنگ سیاه-4

ی هانماد شومی و نحوست است. در فرهنگدر مورد رنگِ سیاه، باورهای مختلفی وجود دارد. در ادبیات، 

 سفید، تیره ترین و پایانمختلف، نماد منع، ترس، تشویش، وسواس و اضطراب است. سیاه در مقابل 

ناخته های شترین رنگدیمیغال، تاریکی، شب، و قیر معرفی میشود و یکی از قهاست که با زهمۀ رنگ

 شدۀ بشر است. 
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ی که در فراسوی آن زندگ گر مرز مطلقی استکند. نمایانترین رنگ است و خود را نفی میسیاه، تیره

سفید  «بله»و مقابل آن « نه»گرِ فکرِ پوچی و نابودی است. سیاه به معنی متوقف میشود، لذا بیان

 (39ص: زادهترجمۀ ویدا ابی ها، لوشر،روانشناسی رنگاست. )

و در مواردی نادر نیز معرف در اساطیر ملل مختلف این رنگ نشانۀ پلیدی و نیروهای اهریمنی است 

 (610-614: 4133«) رنگ فرمانروای فرهنگ»در کتاب  ریحانه قاسمی .باشدویژگیهایی مثبت می

ن رنگ به سبب ظاهر وزین و های محبوب معرفی کرده است. ایرنگ سیاه را به عنوان یکی از رنگ

ت، اها محبوبیت دارد. رنگِ سیاهِ لباسِ قضبایی نزد سیاست مداران و هنرپیشهارتباطش با ثروت و زی

ای به سوی نور و جاودانگی است. بیانگر هاست. رنگ تاریکی و مقدمهبیانگر شأن اجتماعی باالی آن

 قار و زیبایی است. خوش ذوقی و ظرافت طبع، و نمادی از چند بعدی بودن و و

ها ارتباط دارد و نیروهای مافوق طبیعی یا جادویی را به خاطر رنگ سیاه با تاریکی و ترس از ناشناخته

( از این رو در هفت پیکر نظامی روز شنبه متعلق به گنبد سیاه، و بانوی این 4130)دانایی، .آوردمی

وان و نیروهای فوق بشری است. همچنین گنبد، بانوی اقلیم هند می باشد؛ زیرا هند سرزمین جاد

این رنگ منسوب به سیارۀ کیوان) نماد نحوست( است. رنگ سیاه در آثار سعدی  معانی متعددی 

 دارد، از جمله:

 رنگ سیاه، گاه نماد جوانی است -4-4

انصراف  تسلیم یا برخالف نظر لوشر که سیاه را رنگی بیان گر پوچی و نابودی، و نشانۀ ترک عالقه، 

شود، )روانشناسی رنگها، که در فراسوی آن زندگی متوقف می داندنهایی و نمایانگر مرزی مطلق می

( در آثار سعدی نه تنها به مفهوم پوچی و نابودی نیست بلکه در 39زاده: صلوشر، ترجمۀ ویدا ابی

ن در حسرت و اندوه از دست انتساب آن به جوانان از ارزش و منزلت واالیی برخوردار است که پیرا

رفتن آن هستند. به نظر سعدی، جوانی به سرعت در حال گذر است و غبارِ حاصل از حرکتِ آن بر 

 کند:ن  می نشیند و مویش را دو رنگ میسر و رویِ سوارِ آ
کلیات دورِ جوانی گذشت، مویِ سیه پیسه گشت       برقِ یمانی بجست، گرد بماند از سوار )

 (143 ص :تصحیح محمدعلی فروغی سعدی،آثار

 ردببیت معشوق رنگ سیاه را به کار میسعدی گاه نیز برای توصیف زیبایی و جذا -4-2

گیرد. مشک و عنبر و غالیه ی و جمال یار از این رنگ بهره میغالباً شاعر برای توصیف جلوۀ زیبای

تعاره هستند از گیسوی عناصری سیاه رنگ و خوش بو، به عنوان مظهر سیاهی، در اکثر موارد اس

معطر، و خال و خط رخسار محبوب. گاه چهرۀ یار، گلِ نسترنی را می ماند که خالی، از غالیه بر آن 

 است:

 (191ص آن که بر نسترن از غالیه خالی دارد             الحق آراسته خلقی و جمالی دارد )همان:
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 آغشته به مشک است: و گاه مویِ چو عنبرِ دمیده بر رخسار یار، همانند بِهی

 (221ص کـوه عنـبـر نشستـه بــر زنـخـش            راست گویی بهی ست مشک آلود )همان:

 اردی نیز نماد شکوه و اقتدار استدر مو -4-9

تان. در ساین که لباس سیاه به عنوان سمبلی از شکوه و ابهت شناخته شده یادگاری است از دوران با

اند؛ مثالً در اند و در آثارشان به کار بردههمین مفهوم را در نظر داشتهعران های بعد نیز شادوره

شاهنامه سیاه بودنِ اسب برخی پادشاهان، از جمله سیاوش، اسفندیار و بهزاد، نشان شکوه و عظمت 

ت. ر قدرت اسشاهانه است. یا در ترکیبات افعیِ سیه، اژدهایِ سیه، شیرِ سیه و ... رنگ سیاه بیان گ

گوید: در مقابل عشق، قدرتِ شیر قوی پنجه، با مورچه برابری  می کند و در اساس سعدی می بر این

 گردد:، باز شکاری همچون مگس ناتوان میدام هجران

 ای           به دام هجر، چه باز سفید چه مگسی )همان:به دست عشق، چه شیر سیه چه مورچه

 (269ص

ب را به خطیبِ سیاه ه بوده است. سعدی تاریکیِ شهمچنین رنگ لباس خطیبان و واعظان هم سیا

 کشد: دنِ روز را این گونه به تصویر میو رفتنِ شب و آم پوش مانند میکند

 (191ص خـالف               بر آهیخت شمشیرِ روز از غالف )همان:خطیبِ سیه پـوشِ شب، بی

 داندمی« سفید» و وصال را« سیاه»ر را همچنین سعدی رنگ فراق و دوری از یا -4-1

کی در اشعار او ایام وصال یار همچون روز، سپید و روشن است، و روزگار فراق و جدایی مانند تاری 

 نماید:س از شبِ فراق، صبحِ وصال روی میگمان پشب، سیاه. وی به عاشق نوید میدهد که بی

 روشن، ز شب سیاه دارم )همان:مکنید دردمنـدان، گلـه از شـبِ جدایی              که من این صباحِ 

 (112ص

 است« سیاه و تیره»رنگ غم و اندوه نیز  -4-4

کنند که نمادی از ر عزا و ماتم لباس سیاه بر تن میها از جمله فرهنگ ایران ددر بسیاری از فرهنگ 

 ارِ وی، دلیلیغم و اندوه است. سعدی در بیانِ علتِ روییدنِ موی بر چهرۀ محبوب و سیاه شدنِ رخس

 آورد:شاعرانه و زیبا می

 سـؤال کردم و گقتم جمال روی تو را             چه شد که مورچه بر گرد ماه جوشیده ست 

 جواب داد نـدانم چــه بــود رویم را              مگـر بـه مـاتم حسنـم سیـاه پوشیده ست)همان:

 (411ص

 استوم تحقیر و ترحم به کار رفته گاه رنگ سیاه به مفه -4-0

 رمفهوم پستی و حقارت را دا صفت خاک و سنگ، یا پول قرار میدهد آن جا که سعدی رنگ سیاه ر 

 ارزش در حدی نیست که با حسن یوسف معاوضه گردد:نظر دارد. به اعتقاد وی سکۀ بی

 (143ص  مــا یـوسفِ خــود نمـی فروشیم                 تــو سیـمِ سیــاه خـود نگــه دار )همان:
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 (631ص  چـه زرها بـه خـاکِ سیه، در کنند                کـه بـاشد که روزی مسی، زر کنند )همان:

آمیز در طول تاریخ، به چهرۀ سیاه اغلب با چشم حقارت و ترحم بر اساس نگاه نژادپرستانه و تحقیر

 کند:ان سیاه با ترحم و دلسوزی یاد مینگریسته شده است. سعدی از غالمان و بردگ

شخصی دید سیه فامِ ضعیف اندام در نظرش، حقیر آمد بحکم آنکه، کمترین خَدَمِ حرم او به جمال » 

 (416ص  )همان:« از او در پیش بودند و به زینت بیش.

د و ندایار را سبب مالحت و زیبایی او میالبته حافظ در این میان سنت شکنی کرده و سیاهیِ روی 

 .6دورزبه چهرۀ سیاهِ محبوبش عشق می

 روده سیاه در معنای تاریک به کار میگا -4-7

ن را بر چنان که در ترکیب سیه چال، تاریکی فضای زندان مورد نظر است. سعدی اسارت در زندا 

 داند:فتنه انگیز بودن ارجح می

 (111ص  سیـه چـال و مـرد اندر او بسته پـای              بِه از فتنه، از جای بردن به جای )همان:

  بردترکیبات کنایی و استعاری بهره میسعدی گاه از رنگ سیاه در -4-8

-امه، سیهندل، سیهوان از ترکیبات سیاه اندرون، سیهها بوده و استفادۀ فراسیاه، رنگ پلیدیها وزشتی 

روی و مفاهیمی از این دست متأثر از جامعۀ تاریک و فاسدی است که سعدی در آن زیسته کار، سیه

دستان را به چشم خود دیده است. سعدی در بیشتر آثار خود م صاحبان زور و زر، بر زیرم و ستو ظل

 ها دارد نظیر:تِ اخالقیِ جامعه و زدودنِ پلیدیبه عنوان یک ناصحِ خیرخواه، سعی در هدای

عر لطیف طبع ما، حتی آزردن شا رحم و قسی القلب(:سیاه اندرون و سیاه دل)سخت دل، بی -

 رحمی و قساوت قلب میداند:نشان بی ای کوچک رامورچه

 (621ص  سیـاه انـدرون  بـاشـد و  سنگدل              که خواهد که موری، شود تنگدل )همان:  

 (616ص سیـه دل  بـرآهیخت،  شمشیـرِ تیـز              نـدانسـت بیچــاره، راهِ گـــریــز )همان:

سیاهی نامه اعمال فرد، نشانۀ گمراهی و شقاوت مل(: عروی )بدکار و بدنامه )گنهکار( و سیاهسیه

است. در فرهنگ دینی مسلمانان، سیاه رنگ اهل جهنم و نماد گناه و عصیان است. در آیات متعدد 

رویی رسوا نامۀ اعمالشان سیاه است با سیاه سورۀ زمر( گناه کاران که 20قرآن کریم )از جمله آیه ی 

ای که قبل از در آمدن مویِ رخسار، صورتش تر ازبدکارهنامهسیاه کسمیشوند. به اعتقاد سعدی هیچ

 از گناهان سیاه گردیده، نیست:

 (113سیـه نـامـه تـر  زان  مخنث  مخـواه               که پیش از خطش، روی گردد، سیاه )همان:

                                                           
دیوان غزلیات لب خندان، دل خرم، با اوست) آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست              چشم میگون، - 2

 (18ص: خطیب رهبرتصحیح حافظ، 



 

 

 

 

 

 

 034/بررسی نماد رنگ در آثار سعدی

دارند و هم سایه، گوید: مردان راه حق، مانند درخت انگور، هم میوه سعدی می سیه کار )گنه کار(: -

 و چون ما گناهکار و اهل ریا نیستند:

 (636ص پـر از میـوه و سـایـه ور چـون رزنـد                نـه چـون مـا، سیه کار و ازرق رزند )همان:

: سعدی در وصف حاالت انسان در قیامت سیاه روی شدن کنایه از شرمنده و خجل شدن -

 میگوید:

 شود سیاه            بس قد همچو تیر ز هیبت، کمان شود )همان:بس روی همچو ماه، ز خجلت 

 (321ص

میّت و به گرفتاری دیگران اه : فرد نگون بخت تنها به فکر خود بودهسیه گلیم کنایه از بد بخت -

 دهد:نمی

 (362گلیـمِ خـویش بــرآرد، سیه گلیم از آب             وگـر گلیـمِ رفیـق، آب مـی بـرد شاید )همان:

 سفید -2

، نمادی از شادی و طراوتباطن، سفید یا سپید مجموعۀ رنگها و از روشنترین آنها، نشان پاکی ظاهر و 

آالیشی، صلح و دوستی، و نورِ آگاهیِ مسیح است. در هفت پیکر نظامی روز آدینه، مربوط پاکی، بی

یش دهندۀ افکار و به گنبد سفید و منسوب به سیارۀ زهره است. رنگ سفید در روانشناسی، پاال

رنگ سفید خاصیتی »احساسات، سبب آرامش روحی و برقرار کنندۀ تعادل و توازن روحی است. 

ظهرخلوص، عفت، پارسایی، مثبت، تهییج کننده، نورانی، فضادار، ظریف، و لطیف دارد. این رنگ م

ا در انسان، تاثیر روانی رنگه«)ح و پایان جنگ است.همه صبتر ازحقیقت و مهمگناهی،عصمت، بی

 (16 ص :شهامت

انند. دس سفید را نماد عزا و سوگواری میها از جمله هند، یونان، چین و روم باستان لبادر برخی کشور

 فرهنگ مصورحرکت به باال، و نور است.) گر شعور ناب،شان شادی، و در میان هندیان بیاندر مصر ن

 ( 494-496ص: ترجمۀ ملیحۀ کرباسیانکوپر، های سنتی، نماد

 رنگ سفید در آثار سعدی معانی مختلف دارد.

 گاه سفید نماد پاکی و عصمت است-2-4

آن رنگ چهرۀ بهشتیان سپید وصف این رنگ در ادیان نماد تبری از گناه و تهذیب نفس است. در قر 

یی یکرنگی و رها در عرفان اسالمی نیز، رنگِ جهانِ فرشتگان،»آل عمران(.  402 - 409شود)آیۀ می

( در 11ص :بررسی مفاهیم نمادین رنگها ،ابوطالبی) «های دنیوی معرفی گردیده است.از وابستگی

های دنیای مادی است؛ به همین دلیل سعدی زدودن پیرایهمراسم دینی حج نشان خلوص و پاکی و 

ان پرهیزگاری، نشداند. او بر کسانی که با پوشیدن لباس سفید به باس سفید را نشانۀ پرهیز گاری میل
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آنها را مورد نکوهش قرار  تازد وی که نامۀ اعمالشان سیاه است، میدهند، در حالمردم را فریب می

 دهد:می

کلیات آثارسعدی، ای به نـامـوس کـرده، جامه سپید               بهـرِ پنـدارِ خلـق و نامه سیاه )

 (432: تصحیح محمدعلی فروغی: ص

به پاکی، اخالص و صفای درونی اشاره دارد. ممدوحِ سعدی، « روشن نفس»در بیت زیر نیز ترکیب 

 ای وجود ندارد:افی ضمیر است که در روزگارش فتنهپادشاهی ص

 (661ص در ایــام سلطـان روشـن نَفَــس                 نبینـد دگـر، فتنـه بیـدار، کــس )همان:

بز ، ضمن توصیف سفیدی چهرۀ، محبوب که سدی در بیتی دیگر با کنار هم قراردادن سفید وسع

موی نورسته بر آن همچون سبزه است بار دیگر به این مورد که رنگ سفید و سبز تداعی کنندۀ پاک 

کند. در خیالِ سعدی، سبزیِ خط یار و سفیدی رخسارش ، یمان حقیقی هستند اشاره میدامنی و ا

 ایی او نیست:بر ایمان و پاکدامنی وی داللت دارد و هیچ کس به زیب

 (231صرنگ قبول مردان سبز و سفید باشد             نقش خیال رویش در هر پسر نباشد )همان: 

 داندگاه آن را نمادی از زیبایی می -2-2

ای بهشتی هه سفیدی شیر تشبیه شده است. شربتسفید رنگ زیبایی بوده و رنگ نهرهای بهشت ب 

سفید رنگ، و حوریان بهشتی سفید پوست هستند. در ادب فارسی چهره و اندام زیبا رویان را با 

گشت و سر انعناصری از طبیعت که نماد رنگ سفید هستند وصف می کنند؛ مثالً سینه و بناگوش 

 «39کلیات سعدی، غزل ر.ک. »شود. یار به نقره تشبیه می

سپیدی چهرۀ یار هستند. شاعر با ویگر عناصر تداعی کنندۀ روشنی خورشید، ماه، صبح و روز از د

و را از ا رویی و درخشش پیشانی او در محافل و مجالس،ستایش یار به سپیدی عالوه بر بیان گشاده

تجلی عاطفی دو رنگ داند زیرا رنگ سفید عاری از چرک و آلودگی است. )هر عیب و نقصی مبرا می

( شاعر منتظر طلوع صبح نیست، بلکه تمام شب در 24 ص :لی، رضاییسیاه و سفید در خیال جاه

 انتظار رسیدن محبوب سپید چهره است، زیرا محبوبش زیباتر از صبح است:

کان صباحت نیست این صبحِ جهان افروز را            رود      شب همه شب، انتظارِ صبح رویی می

 «         632همچنین ر.ک کلیات سعدی، غزل»و  (141 کلیات آثارسعدی، تصحیح محمدعلی فروغی: ص)

کند و بدون حضور سیاه، سفید معنایی ندارد. فید در کنار سیاه، بیشتر جلوه میجا که رنگ ساز آن 

برد. تاریکی شب بیان ر میبه همین علت سعدی در اشعار خود غالبا این دو رنگ را در کنار هم به کا

یدی رخسار یار در اغلب موارد مالزم با یکدیگر هستند. سعدی گر سیاهی زلف و روشنی روز مبین سف

را به شبِ طوالنیِ یلدا تشبیه سپیدی و روشنیِ رخسارِ یار را به روز قیامت، و سیاهی و درازیِ زلف 

 کند:می
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گویـی از روزِ قیـامـت، شـبِ یلـدا برخاست     روز رویش چو برانداخت نقابِ شبِ زلف        

 (902ص )همان:

شود، در کنار سفیدی رخسار وی که همچون رومیان، نماد اهی زلف یار که به زنگی مانند میسی

 د:آفرینهای زیبایی را میای است که در اشعار سعدی، صحنهیدی است، از جمله تصاویر شاعرانهسپ

 ب )همان:رومیانه روی دارد، زنگیـانه زلف و خال           چـون کمانِ چاچیان، ابروی دارد، پر عتی

 (231ص

 رویی نشان صحت وسالمت استگاه سپید -2-9

داند. سعدی در باب اخالق درویشان در سعدی سفیدی رخسار را بیانگر سالمتی جسم و روح می 

ا و خوش آب و هو کند که پس از تعبّد و ریاضت، به باغیرا بیان می گلستان، حکایت عابدی درویش

 گردد و... :های صحت و سالمت در او آشکار میانهپر نعمت دعوت میشود . پس از مدتی نش

باری ملک به دیدن او رغبت کرد. عابد را دید از هیأت نخستین بگردیده و سرخ و سپید و فربه شده »

 (30ص )همان:...« و بر بالش دیبا تکیه زده 

 ی کنندۀ مفهوم امیدواری استگاه نیز سفید تداع-2-1

ی آن، که نماد سپیدی است بهره میبرد. سعدی در غالب موارد برای بیان امیدواری از روز و روشنای  

هایی با مفهوم سیاهی عۀ تاریک و فاسد سبب کاربرد واژهطور که ناامیدی  و یأس حاصل از جامهمان

 خالص، جایای که محبت و ایافتن مدینۀ فاضلهگردیده، امید به تحول و دگرگونی اوضاع و تحقق 

. استن دارای مفهوم سفیدی و روشنی شدهدشمنی و فریب را بگیرد سبب استفادۀ شاعر از واژگا

ساند. رامی یا نشانی از معشوق به صبح میعاشق هم، تیرگی شب را به امید رسیدن روز و دریافت پی

 ای ندارد:ز شب تاریک، شکوها«پایان شب سیه سپید است»وی به امید این که

 (130ص وان عاشـق از تیـره شب ننالد            داند که روز گردد، روزی، شب شبانان )همان:روشن ر

 نِاز آنجا که آب حیات در ورای ظلمات است، عاشق شیدا نیز به امید رسیدن به صبحِ رخسارِ روش

 گذارد:یار، تاریکیِ شب را پشت سر می

 (210ص قد تُفَتَّشَ عَینُ الحیوتِ فی الظُلُمات )همان: شبان تیره امیدم به صبحِ رویِ تو باشد           و

 و گاه نماد کهولت و پیری است-2-4

سفید از جهت رنگ با پیری و رنگ موی پیران، و سیاه با جوانی و رنگ موی جوانان در ارتباط است.  

سیاه،  آن موی عالوه بر این سعدی بین موی سفید، تجربه و آگاهیِ پیر، و روشنایی روز، و در تقابل با

گوید: شبِ جوانی و نادانی گذشت و ای ظریف برقرار کرده میت دورۀ جوانی، و تاریکی شب رابطهغفل

 ایم:ما هنوز از خواب غفلت بیدار نشدهروزِ پیری و آگاهی رسید، امّا 

 (300ص پیری و جوانی پی هم، چون شب و روزند      ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم )همان:
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کند که سپیدیِ مویِ پیری، مویِ سیاهِ جوانی را پوشاند و شب عمرت به روز و بار دیگر تأکید می

 رسید، پس از خواب غفلت بیدار شو:

 (134ص چــو شیبت درآمـد، بــه رویِ شبــاب        شبت روز شـد، دیـده بـرکَــن ز خواب )همان:

 برده است مانند: ن خود به کاررنگ سپید را در سخناگاه سعدی ترکیبات کنایی -2-0

گوید: اگر از درد فراق یار چون یعقوب نابینا ؛ سعدی میسپید شدن دیده به معنای نابینا شدن -

 گردم، هرگز امیدم را برای دیدار یار از دست نخواهم داد:

 (634ص چـو یعقـوبـم ار دیـده گردد، سپید           نَبُــرَّم ز دیــدارِ یـــوسـف، امیــد )همان:

گوید: تو که تا این حد نامۀ اعمالت سیاه همچنین می رو سپیدی کنایه از عزّت و سربلندی؛ -

 است، با کدام افتخار و سر بلندی طمع رسیدن به بهشت را داری؟ :

 به کدام رو سپیدی، طمعِ بهشت بندی        تو که در خریطه، چندین، ورق سیاه داری )همان:

 (301ص

که نماد رنگ سفید است « روشن»، واژۀ «روشن نهاد»، «روشن ضمیر»، «رایروشن »در ترکیبات 

ط از حکیمی آگاه و دانا غلافتد که تدبیر ایی و آگاهی داللت دارد. سعدی میگوید: گاه اتفاق میبر دان

 آید:کار درمی

 (443ص گـه بُـوَد  کـز  حکیـم روشـن رای          بــرنیــایــد،  درسـت  تـدبیـری )همان:

 رنگ زرد-9

شده، نشانۀ نور و روشنی است. و به دلیل ارتباط نزدیکش با ترین رنگ شناختهزرد درخشنده 

خورشید، نمادی از معرفت و دانایی است. خورشید و اشعۀ طالیی آن نماد حقیقت و نور خداست. در 

نروای فرهنگ، رنگ فرماروانشناسی سمبل شادمانی، امیدواری، خوشبختی و تغییر و تحول است.)

( رنگی مقدس است که در میان اقوام مختلف باورهای بسیاری در مورد آن 61-62: 4133قاسمی،

 وجود دارد. در هفت پیکر نظامی معرف روز یکشنبه و سیارۀ خورشید است. 

سعدی رنگ زرد را در معانی و مفاهیم مختلف و گاه متضاد به کار برده است؛ برای بیان درد و غم، 

 پاکی، آگاهی و معرفت و غیره. خلوص و

 ر مواردی نماد آگاهی و معرفت استد -9-4

کند که زردیِ رخسارِ تبط با رنگ زرد دانسته، گوشزد میسعدی آگاهی و دردمندیِ ناشی از آن را مر

 من به دلیل اندوه ناشی از وقوف به غم دیگران است:

 (663ص غــمِ بینـوایـان، رُخَــم زرد کـــرد )همان:مـن  از  بینـوایی  نِیَـم،  روی زرد              

سعدی زرد را که رنگ معرفت و آگاهی است، گاه با عنصرِ نور که نماد رنگ زرد است بیان می کند. 

 داند:نور معرفت الهی، در دل انسان می وی گرسنگی را سبب تابیدن
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 (36ص نــور معـرفـت بینــی )همان: انـدرون  از  طعـام  خـالـی  دار                 تــا در او

 نماد خلوص و پاکی است -9-2

شود در ادب فارسی، بویژه در اشعار سعدی، نماد خلوص، ه اغلب با عنصر طال از آن یاد میاین رنگ ک

 چیز در پاکی، طهارت و راستی و صداقت است، باطن پاک و صادق همانند طالی نابی ست که هیچ

گناه اگر صد بار از میان آتش بگذرد، آن را تغییر نمیدهد. انسان پاک و بی تکند و خاصیّآن  اثر نمی

 گردد:ن طالیِ نابی است که ارزش آن کم نمیهمچو

 (113ص گر به آتش بریم صد ره و بیرون آری        زرّ نـابـم که همـان بـاشـم اگـر بگدازم )همان:

 نماد غم، ضعف و رنجوری نیز هست -9-9

یی را نشان غم و اندوه و روارزش چندانی برخوردار نیست و زرداغلب اوقات در ادبیات این رنگ از 

مفهوم منفی این رنگ که نشان از ضعف و بیماری است نشأت گرفته از بیماریی »دانند. دردمندی می

رای ارسی بشد. رنگ زرد در شعر و نثر فنفر می به نام یرقان است که در گذشته منجر به مرگ هزاران

 هایزمینه«)ترس، غم، خزان، بیماری، پیری، ناتوانی و دوران طوالنی رنج عاشق به کار رفته است.

ی، غم و اندوه ناشی از ( در نگاه سعد643 ص :نمادین رنگ در شعر معاصر، نیکوبخت و قاسم زاده

 یازی به دلیل وروییِ شخص شود. پس ادعایِ عاشقان مبنی بر عشق ورزی، نمیتواند علتِ زردعشق 

 برهان ندارد، زیرا رخسار زرد و نالۀ وی شاهدی بر عشق اوست:

کلیات آثارسعدی، دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان        گونۀ زردش دلیـل، نالـۀ زارش گواست )

 (163: تصحیح محمدعلی فروغی: ص

 و عاشق از دردِ عشق، همواره زرد روی و اشک ریز است:

 (132ص زند )همان:کـایـن گهـر می ریـزد، آن زر می نـدر مهرِ او             روی و چشمـی دارم ا

گاه زردی رخسار عاشق نشان ستمی است که بر وی رفته، او را ناتوان و افسرده ساخته و سبب خون 

گریستن وی شده است. اشک خونین بر صفحۀ زردِ رخسار، حکایت کنندۀ درد دل عاشق است و 

 ت:نیازی به بیان نیس

 نوکِ مژگانم به سرخی بر بیاضِ رویِ زرد       قصۀ دل می نویسد، حاجتِ گفتار نیست)همان:

 (111ص

 نماد پیری و افول است-9-1

سرخِ یارِ  گاه زردی چهره نشان پیری و ضعفِ ناشی از کهولت سن است. آنگاه که آب و رونقِ رویِ

 گردد:سرد می تشِ عشقِ ظاهریِ عاشق نیزگراید آپری چهره به زردی می

 (411ص تــازه  بهــارا  ورقـت  زرد  شــد               دیگ  منـه کـاتش  مـا  ســرد  شد )همان:

 اد فنا و مرگ استدر مواردی نم-9-4
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د مرگ این رنگ بر کسالت و فنا و مرگ نیز داللت دارد؛ چنان که در قرآن کریم هم، در آیات متعد

روم(. سعدی از دست رفتنِ 14زمر و 64سورۀ حدید ،  60آیاتشود.)و نیستی با این رنگ وصف می

جوانی و رسیدنِ پیری را به زرد شدن غلۀ سرسبز تشبیه می کند که امیدی به بازگشتِ دوبارۀ آن 

 نیست:  

کلیات آثارسعدی، تصحیح غله چون زرد شـد امیـد نمـانـد          کــه دگــر بـاره سبز بـرگردد )

 ( 349:ی: صمحمدعلی فروغ

 زرد ،رسدید، چهرۀ زیبا هم چون به پیری میگرابه زردی میگونه که خورشید به هنگامِ زوال و همان

 میگردد:

 (619ص جمــالـش بـرفـت از رخِ دلفـروز       چو خور زرد شد بس نماند ز روز )همان:

 رنگ سرخ-1

ست. برای ما رنگ سرخ، و پویااخته شدۀ بشر، رنگی زنده های شنرنگ سرخ )قرمز( جزء اولین رنگ

کند. این رنگ سبب باال رفتن ضربان ت و گاه خشونت و خون را تداعی میعشق و محبت، خطر، قدر

انگر نش»روی و ترقی در انسان است.  شود، محرک احساسات و روحیۀ پیشمیقلب و تسریع تنفس 

ر پوشش خود دارند. هایی است که شدت زندگی و کمال تجربه را دآرزوی شدید برای تمام چیز

های شور زندگی و قدرت، از تمایالت جنسی ، اراده برای پیروزی، و تمام شکلقرمز یعنی محرک

( همچنین نشانۀ 32-39: زاده: صروانشناسی رنگها، لوشر، ترجمۀ ویدا ابی) «گرفته تا تحول انقالبی.

( در 466ص: مرجان فرجیرنگ درمانی، ویلز، ترجمۀ بلند پروازی، عاطفۀ قوی و دلبستگی است.)

 پیکر نظامی رنگ سرخ معرف روز سه شنبه و سیارۀ منسوب به آن بهرام است.هفت

هنم، خشم و غضب، و نزول عذاب رنگ سرخ نماد شهادت، عشق، قدرت، گناه، جرم، هوس، شیطان، ج

 ( 644-613ص : رنگ فرمانروای فرهنگ، قاسمی)است. 

 از:معانی رنگ سرخ در آثار سعدی عبارتند 

  ار سعدی نماد شادابی و طراوت استسرخ در اغلب اشع -1-4

 ترنگ قرمز، از عناصری است که برای وصف جوانی کاربرد دارد. در ادب فارسی معموالً سرخی و طراو

که نماد رنگ سرخ هستند، مانند هایش به لعل و یاقوت، عناصری رخسار یار به گل سرخ، و رنگ لب

واره گلگون و ارغوانی است اما نه سرخ یک دست بلکه همچون الله شود. رنگ چهرۀ معشوق هممی

نقشی از سیاهی نیز در آن دیده می شود. سرخیِ گل، روی و لب یار است و نقشِ سیاهِ درونِ گل، 

 داند:الله رخ را سبب زایل شدنِ عقل میچشم و خال او. سعدی عشق ورزی به یار 

کلیات امید نیست که دیگر به عقل باز آید )           به کوی الله رخان هر که عشقباز آید     

 (141: آثارسعدی، تصحیح محمدعلی فروغی: ص
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برگرد رخسار شقایق گون  وی به جای این که همچون بلبل، بر گِردِ گلِ بستان نغمه سرایی کند،

 سراید:محبوب می

 (129ص کنم )همان:مـن بـر گـلِ شقایقِ رخسار می   کند         بلبل سمـاع بـر گل بستان همی 

 لبان محبوب نیز همچون لعل و یاقوت سرخ هستند:

 (323صخورشید وشی، ماه رخی، زهره جبینی         یاقوت لبی، سنگ دلی، تنگ دهانی )همان:

ن بر خونی از نگاه عاشق میان لب یار با لعل، اختالفی نیست وعاشقِ بیچاره، همواره اشکِ یاقوت فامِ

 چهره اش جاریست:

 (141ص میـان انجمـن از لـعـل او چـو آرم یاد          مـرا سرشک چو یاقوت در کنار آید )همان:

 گاه نماد شادی و مسرت است: -1-2

کند به مانند سیبی است که نیمی از آن زرد و نیمی سرخ ظر سعدی کسی که یارش را بدرود میدر ن

غمِ جدایی و سرخی اش ناشی از شادمانیِ بوسه دادن به یار و بوسه گرفتن است، زردی او به جهت 

 از اوست:

 (410ص سیـب  گـویـی  وداع  یــاران  کـرد           روی از ایـن نیمـه سرخ و زان سو زرد )همان:

 مانند:  رنگ سرخ را به کار برده است سعدی گاه در ترکیبات کنایی،-1-9

 مگین شدن؛سرخ رو شدن کنایه از خش -

 (121ص بر آمد  ز سودایِ  مـن،  سـرخ روی              کـز ایـن جنـسِ بیهوده، دیگر مگوی )همان:

گوید: شبنم نشسته بر گل سرخ مانند کرده، میسعدی چهرۀ بر افروختۀ محبوب را به گل سرخ 

 همچون قطرات عرق است که بر چهرۀ زیبا رویِ خشمگین چکیده است:

 (16ص از نـم  اوفتاده  لَآلی               همچـو عـرق بـر عذارِ شاهدِ غضبان )همان: بـر گـلِ سـرخ،

 است گاه رنگ سرخ، رنگ شراب -1-1

سرخی شراب مورد استفاده قرار میگیرند.  در اشعار فارسی لعل و یاقوت در بسیاری از موارد برای بیان

 گردد:چنان سرخی که حتّی با شستن پاک نمی

 گلگـونـۀ  خَمـرِ  یـاقـوت  فـام               بــه شستـن نمـی شـد، ز رویِ رخام )همان:کــه 

 (101ص

 چــه مـی خسبـی ای فتنــۀ  روزگـار              بیــا و مــیِ لـعـلِ نــوشیـن، بیـــار )همان:

 (661ص

 گاه رنگ گل است-1-4

گل سرخ را از  تر از آن است وختر و با طراوتت و قرمزی است امّا گونۀ یار سرگل سرخ نماد لطاف

 کند:شکفتن شرمگین   می
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 تو اگر چنین لطیف از درِ بوستان، در آیی        گل سرخ شرم دارد که چرا همی شکفتم )همان:

 (119ص

 رنگ سبز-4

سبز رنگ معنویت، آرامش، ایمان و توکل است و از نظر عقاید مذهبی، آداب و رسوم و روانشناسی 

دات م وساهاشیّت، آرامش، بردباری، و شعار بنیای از معصومدارد. در فرهنگ تشیّع، سبز نشانهت اهمی

آور حاصل خیزی، امید و آرامش روستا، نماد حیات و جاودانگی بوده، است. بیش از هر چیز یاد

 (413-410ص: رنگ فرمانروای فرهنگ، قاسمی)قل و ایمان، و کمال و تعالی است. همچنین مظهر ع

خ، عزم راسکند دارای صفات روحیِ اراده در انجام کار، اسی کسی که رنگ سبز را انتخاب میدر روانشن

( در هفت 31: زاده: صروانشناسی رنگها، لوشر، ترجمۀ ویدا ابیآگاهی است. )پشتکار، استقامت و خود

سعدی در معانی زیر پیکر نظامی معرّفِ روز دوشنبه و منسوب به سیارۀ ماه است. رنگ سبز در آثار 

 آمده است:

 است رنگ پیامبران و فرشتگان-4-4

این رنگ مختص مالئک و انبیای الهی است. پوشیدن لباس سبز، سیره و روش خاندان نبوت بوده،  

 زِ رخسارو خضر نبی در احادیث، سبز پوش معرفی شده است. سعدی یار را به جهت داشتن خط سب

 داند:، نه آدم بلکه فرشته می

کلیات ) ــو آدمیـی و  دیگـران  آدمینــد؟             نـی نـی، تـو که خط سبز داری، مَلَکیت

 (230 آثارسعدی، تصحیح محمدعلی فروغی: ص

 راسخ استنماد ایمان و عقیده -4-2

با توجه به این که مؤمنین صابرین هستند و »است. رنگ پوشش بهشتیان سبز معرفی شده در قرآن 

ان با رنگ سبز نش باشند، و در علم روانشناسی صفت صبر رازندگی واجد ملکۀ صبر میدر شداید 

رنگ فرمانروای « )ها با رنگ سبز به نمایش درآمده است.منین، صفات و کالم آندهند، لذا مؤمی

( گاه به کارگیری رنگ سبز در اشعار سعدی، بر ایمان و عقیدۀ دینی و 419 ص قاسمی:فرهنگ، 

 او داللت دارد:بینش عارفانۀ 

، کلیات آثارسعدیرنگ قبول مردان سبز و سفید باشد           نقش خیال رویش در هر پسر نباشد)

 (231: تصحیح محمدعلی فروغی: ص

 است در مواردی نیز نماد صحت و سالمت-4-9

هاست، سبز بودن سرِ انسان هم به ان به معنای زنده و سالم بودن آنگونه که سبز بودن گیاههمان 

کنایه از آرزوی زندگی خوش و با « سر فالنی سبز باد»معنای سالم و تندرست بودن اوست. عبارت 

 کند:و سپید رویی در قیامت را آرزو مینشاط است. سعدی برای ممدوحش سرسبزی، نشاط 
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 (603 ص حمت سپید)همان:بــرومنــد  دارش  درخـت  امیـد              سرش سبز و رویش به ر

 نیز هست همچنین نماد نشاط و جوانی-4-1

جوانان به سبزه مانند میشود. در شعر سعدی نیز در ادب فارسی معموالً موی نورسته بر رخسار  

گونه که رنگ سبز در طبیعت نشان حیات، شورِ زندگی و لطافت باغ و بستان است، اطالق عبارت همان

ار سار یدمیدۀ چهرۀ پسرکان، تداعی کنندۀ نشاط و جوانی است. خط سبز رخبر موی نو « خط سبز»

 کند:زیبایی و جوانیِ وی را تأیید می ای است که لطافت،بر رویِ زیبایِ وی، نامه

 صبـرات خوبـی و منشـور لطف و زیبایی               نبشته بر گل رویش به خط سبز عذار )همان:

966) 

ای که بر گرد چشمۀ آب حیات روییده تشبیه هه بر رخسار یار را به سبزدمیدنو سعدی گاه مویِ 

 کند:یم

 صخط سبز و لب لعلت به چه ماننده کنی             مـن بـگویم به لب چشمۀ حیوان ماند)همان:

134) 

ی سرسبز طور که کشتزار به هنگاماز روحیات دورۀ جوانی است. همان در نظر سعدی شادابی و نشاط 

گردد، انسان هم در سو میرود و چون زرد شد در هم شکسته میسو و آنت نسیم با ناز اینبا حرک

حرک بوده و با ناز و خرام راه میرود، اما چون به پیری میرسد سست، جوانی، سرشار از پویایی و ت

 شود:خمیده و پژمرده می

 (193 صرسید)همان: چَمَد تا جوان است و سر سبز، خوید            شکسته شود چون به زردی

 ستگر طراوت، تجدید حیات، رشد و زایش هم هبیان-4-4

 رکنند، و از سنماد حیات و زندگی است بر تن می از آنجا که در فصل بهار درختان، لباس سبز را که

ند. توانند شادی کن، سعدی معتقد است که پیران هم میپردازندافشانی میشادمانی به رقص و دست

 پردازد، اگر انسان شاد نباشد جای بسی شگفتی است:طبیعت به رقص و تکاپو میگاه که آن

 چگونه پیـر، جوانی و جاهلی نکنــد                در این قضیه که گردد، جهانِ پیر، جوان...

 ز کـارگـاه قضا در درخـت پـوشانند                قبای سبـز که تـاراج کـرده بود خزان...

ص  ص نیایی، شگفت جانوری                از این هوا که درخت آمدست در جوالن)همان:تو گر به رق

913-913) 

 سبز رنگ آگاهی و معرفت نیز هست-4-0

 برگ برگ درختان در نظر انسان دانا دفتری است برای شناخت خداوند: 

 ص ت کردگار)همان:بـرگ درختـان سبز در نظر هوشیار                  هـر ورقـی دفتـریسـت معرف

232) 

 اندگفته رنگ آسمان را نیز سبز -4-7
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اند. سعدی برای بیان رنگ آسمان از ترکیب طارم اخضر یدانستهدر گذشته رنگ سبز و آبی را یکی م

 ها، سبزی آسمان را گلگون کرده است :در تصوّر شاعر انعکاس رنگ سرخ گلاستفاده کرده است. 

 حمرا گشت       بس که از طرفِ چمن، لؤلؤ الال، برخاست )همان:طارمِ اخضر از عکسِ چمن، 

 (902ص

 نتیجه

ر به طبیعت پیرامون شاع ها اغلب برای توصیفات محسوس و مادی به کار رفته ونگدر شعرِ سعدی ر  

های گانگیز از رنزلیات سعدی تابلویی رنگین و خیالشوند. به طور کلی اشعار و به ویژه غمحدود می

 واند.خه را به سیر در این گلگشت فرا میانگیز است که او از طبیعت ترسیم کرده و بینندوحر روشنِ

 یکند؛ ترکیبی از سرخ، سفید، سیاه و گاه سبز تصویرمعشوق در غزلها با رنگهای گوناگون جلوه می

 شود. است که از ظاهر معشوق ترسیم می

ود و ررنگ سیاه غالباً تنها به کار نمیبرد. می ی متفاوت و گاه متناقض به کارسعدی سیاه را در معان

آفریند. به نظر میرسد غلبۀ رنگ سیاه بر دیگر ه با سفید زیبایی میشاعر از طریق تقابل رنگ سیا

ا این مسأله ها در آثار سعدی نشان از جهانِ آشفته چون موی زنگی است که او در آن زیسته. امرنگ

هاست و کاربرد رنگ سفید ه اصالح جامعه و از بین رفتن بدیار بگردد؛ او امیدوموجب ناامیدی او نمی

 مؤید این انتظار است.

کاربرد رنگ سبز در آثار سعدی را اوالً می توان متأثر از توجه خاص وی به طبیعت دانست، که  

، سرسبزی، شادابی و حیات بهره سعدی از مظاهر رنگ سبز در فضای پاک طبیعت برای بیان تازگی

ثانیاً رنگ سبز نمادی از مفاهیم متعالی معنوی و عرفانی است که داللت بر بینش عارفانۀ برد. می

 سعدی دارد.
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21. Abstract: 

22. Investigating of color symbol in Saadi`s tracts 

23. Color was one of the outstanding elements in sensations domain 

which is characterizing individual believes and assumptions, and 

reflects their inner characteristics. Color application during 

mankind life has special importance, especially in art arena, is the 

most important element in the outbreak of creativity. Sometimes 

poets in their tracts attend to the aspect of colors` senses, and 

sometimes go beyond of usual, consider colors` symbolic 

characteristics. Artists by helping of power of color state their 

emotions and affections (sentiments) such as:  fury, fear, love and 

so on. In this paper, we are going to study colors` conceptions and 

its symbolic application in Saadi`s tracts, and we tend to understand 

the ways of colors application in imaginations of Saadi`s tracts. 

Method of this paper is descriptive- analytic and results show the 

most frequent colors in Saadi`s tracts were black, red and white. 

Black is the most frequent color in his tracts, indicates black 

asphyxiation of the time and it was hurtful and the poet was living 

in that period, and sometimes Saadi was describing black color for 

beauties of his girl. White almost always accompanied with black 

and Saadi also from combination of black and white practices to 

create beauty and also indicates by which white- that is inexistence 

of color- is more outstanding and more colorful. Red also used for 

indicating rubicund (red color) of girl`s lips. 
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