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چکیده
از آنجا که شعر آیینة تمامنمای روحیات شاعر است تحقیق در رنگهای به کار رفته در آن نیز
میتواند به عنوان ابزاری مهم در شناسایی واکنشها و رفتارهای وی قلمداد گردد .تجربة
شهودی شاعران عارف که بر زبانی نمادین استوار است با استفاده از عنصر رنگ و واژههای
تداعیگر آن بهتر بیان میشود .جستار پیشرو با هدف روانشناسی رنگ در مصیبتنامة عطار
و با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی ،در تالش است به بازخوانی جدیدی از این اثر با استناد
به الگوی روانشناسی ماکس لوشر ،بپردازد .نتایج نشان از آن دارد که گروهبندی رنگهای
مصیبتنامه به ترتیب اولویت از چپ به راست عبارتاند از )1+9+4×2×1=5=0-6-( :لوشر
معتقد است که چنین اولویتبندی از طرف سالک داللت بر آن دارد که وی از هبوط آدمی و
جدایی از عالم معنا رنج میبرد )1+9+( ،اما همچنان امیدوار است که از طریق تالش برای
قرب الهی وضعیت بهتری به دست آورد و بر بسیاری از محدودیتهای عالم خاکی فایق آید.
(× )4×2در این مسیر ،هیچ محیطی برایش آرامبخش نیست .بنابراین ،تفکراتش را از گوش
نامحرمان پنهان مینماید و تنها برای افراد بسیار نزدیک بیان میکند )1=5=( .سالک در این اثر
با دوری از نابسامانیها ،به دنبال فرصتی برای بهبود کیفیات روحی خویش است تا از این
طریق ارزش و اعتبار گذشتهاش در عالم علوی را به دست آورد)0-6-( .
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مقدمه
هر متن موجود در ادبیات از همان آغاز در قلمرو قدرت گفتهها و متون پیشین
است؛ نظریهپردازان معاصر معتقدند که «عمل خواندن هر متن در ارتباط با
مجموعهای از روابط متنی است که تفسیر کردن و کشف معنای آن متن منوط به
کشف همین روابط است( ».آلن )1 :5000 1بر این اساس «ادبیّات تبدیل به پدیدهای
جهانی و کلیّتی میشود که اجزای آن از وحدتی انداموار و انسجامی یگانه
برخوردارند( ».انوشیروانی  )19 :1959در دستگاه فکری عرفای شاعر ،سراسر عالَم
را نمادها دربرگرفته است ،به طوری که هر پدیدهای در آن ،نمادی است که به
حقیقتی در باطن و ورای خود اشارت دارد .ایشان با استفاده از ابزارهای
معرفتشناسی ،انسان را به عبور از ظواهر و نیل به باطن فرا میخوانند و به
هنگام سخن از هستی و پدیدههای آن ،از امری رمزآلود حکایت میکنند که
الجرم ،بیان آنها را نیز رمزآلود و نمادین میسازد .رنگ به عنوان یک عنصر
مرموز و نمادین ،حکایتگر حقیقتی نامتناهی در ورای هستی است .حال اگر
شاعر قصد بیان این حقایق را داشته باشد باید آن را در ظرفی متناهی مادی و
انسانی بریزد و برای این کار چارهای جز بیان رمزی و نمادین رنگها ندارد .به
همین جهت است که «رنگها ،بازتاب انگیزههای درونی شاعر است و از ذهن او
گزارش میدهد( ».پناهی  )21 :1952در این صورت ،شاعر نقش زیباشناسی را
بازی میکند که «از واژگان رنگین برای عینیتر کردن ایماژهای شاعرانه و تبیین
و تلقین مفاهیم بیانناشدنی فضای نمادین اشعارش بهرهها میبرد( ».قاسمی

حاجیآبادی و ممتحن  )59 :1990تنوع معنایی رنگ و بررسی آن در شعر شاعر
عارف سبب میشود ،اشعارش زیباتر شود و توجه مخاطب را بیشتر به خود
1. Allen
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جلب کند ،تا «وی با کشف روابط و مفاهیم پنهان رنگها در هر فرهنگ و زبانی،
از اثر هنری لذت دوچندان برده و تحت تأثیر آن قرار گیرد( ».سیفی و انصاری
)21 :1959

از آنجا که شعر از عمق احساسات و عواطف شاعر برمیخیزد و آیینة
تمامنمای شخصیت و روحیات روانی اوست؛ رنگهای به کار رفته در آن ،به
عقیدة بسیاری از روانشناسان (ایتن  )21 :1962میتواند بهترین عنصر در این
شناسایی باشد .بنابراین« ،گرایش ذهنی به رنگهای مختلف ،از مطلوبترین رنگ
تا منفورترین آن ،نشاندهندة بازتابهای مختلف روانی وی است( ».سان و هوارد

سان  )99 :1915و گزینشهای شاعرانه از رنگها ،ماهیتی روانی دارد و رهنمونی
است به سوی هنجارها ،واکنشها و رفتارهای شاعر.
با توجه به آنچه گفته شد ،تکنیکهای نوین روانشناسی دربارة رنگ ،الیههای
پنهان شخصیت شاعر را استخراج مینماید و از ناخودآگاه و کنشهای روحی
وی پرده برمیدارد؛ زیرا «در شاخههای روانشناسی نوین ،روانشناسی رنگ از
جمله دقیقترین معیارهای سنجش شخصیت به شمار میآید( ».ایتن )22 :1962

آزمایش رنگ ماکس لوشر 1آزمایشی جدید در شناخت روحیات انسان است که
به عنوان راهحل تشخیص بیماریها کاربردهای فراوانی دارد« .نتایج حاصل از
آزمایش لوشر با اغلب نتایج آزمایشهای روانی پزشکان یکسان است:1911( ».
)59

فریدالدین عطار نیشابوری (615-290ق) یکی از عارفان و شاعران ایرانی
بلندنام ادبیات فارسی است .از او آثار زیادی برجای مانده است که مهمترین
آنها منطقالطیر ،مصیبتنامه ،اسرارنامه و دیوان اشعار است .مصیبتنامه که در
بیان مصیبتها و گرفتاریهای روحانی سالک است ،مشتمل بر حکایات جذاب
1. Max Luscher
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و خواندنی است که بیشتر آنها دارای مضمونهای بلند عارفانه است .عطار در
این اثر ،برای نمایاندن دغدغههای روحی و حاالت درونی سالک ،تصاویری مملو
از رنگهای مختلف ارائه مینماید که این رنگپردازی ،دریچههایی از شناخت
روح و روان سالک به عنوان نمایندة شاعر و تمامی عرفا را بر پژوهشگران
میگشاید .در برخی از اشعار مصیبتنامه ،همین رنگ است که به شاعر کمک
میکند تا بتواند بخشی از اندیشهها و مفاهیم مختلفی را که در ذهن دارد ،زیبا و
رسا بیان کند .این قابلیت از یک سو و فقدان تحقیقی بنیادین دربارة روانشناسی
رنگها در شعر عطار از سوی دیگر ،نگارنده را بر آن داشت تا با تکیه بر روش
توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به الگوی رنگ لوشر ،به تحلیل رنگهای به کار
رفته در مصیبتنامه بپردازد.
در این پژوهش تالش شده است به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
 -1کدام رنگ در مصیبتنامه فراوانی بیشتری دارد؟
 -5رنگهای مصیبتنامه با کدام گروه آزمایش رنگ ماکس لوشر مطابقت دارد؟
 -9بر اساس آزمایش ماکس لوشر ،سالک در مصیبتنامه از چه خصوصیات
اخالقی و رفتاری برخوردار است؟

پیشینة پژوهش
تا کنون آثار متعددی به بحث روانشناسی رنگ و رنگدرمانی پرداخته است؛ از
آنجمله است :ماکس لوشر ( ،)1911در روانشناسی رنگها ،به بررسی نظریة
روانشناسی خود در قالب تحلیل رنگهای منتخب افراد میپردازد .فلمار (،)1916
در رنگها و طبیعت شفابخش آنها ،معتقد است که رنگهای مختلف میتواند بر
روحیات افراد تأثیرگذار باشد؛ لذا افراد باید دقت نمایند که بهترین رنگها را

برای طراحی و پوشش خود استفاده نمایند .پورعلیخانی ( ،)1950در دنیای
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اسرارآمیز رنگها ،راز و رمزهای زیادی از رنگهای مختلف در طبیعت را بیان
میکند و کشف آنها را مستلزم آگاهی از جنبههای انسانشناختی و
فرهنگشناسی میداند.
همچنین پژوهشهای متعددی در زمینة روانشناسی رنگها در آثار ادبی صورت
گرفته است؛ نیکوبخت و قاسمزاده در مقالهای با عنوان «روانشناسی رنگ در
اشعار سهراب سپهری» ( ،)1955به بررسی طیفهای گستردة رنگهای بهکار
گرفتهشده در شعر سهراب سپهری و موسوی گرمارودی پرداخته و داللتهای
نمادین رنگها را استخراج نمودهاند .امینی الری و خیراندیش ( ،)1995در مقالة
«جلوههای نمادین رنگ در ادب عرفانی» معتقد هستند شعر عرفانی به دلیل
پسزمینة روحانی خاص ،جلوهگاه انواع رنگهای واقعی و غیرواقعی است .درک
این شگرد ادبی نیاز به فهم عمیق از ادبیات عرفانی و تجربیات عارفان از جهان
ماده است .کالهچیان و دیگران ( ،)1996در مقالة «تأملی بر کارکرد محتوایی
رنگ در غزلیات مولوی» غزلیات مولوی را برپایة کاربردشناسی مورد تحلیل قرار
میدهند و جامعة آماری خود را صرفاً در اشعاری خالصه مینمایند که در آنها
انواع رنگهای واقعی به کار رفته است.
همچنین دربارة تحلیل رنگ در آثار ادبی بر مبنای نظریة ماکس لوشر
پژوهشهایی یافت شد که عبارتند از :پناهی ( ،)1952در مقالة «روانشناسی رنگ
در مجموعة اشعار نیما (بر اساس روانشناسی رنگ ماکس لوشر)» ،معتقد است
شعر نیما میتواند بر اساس الگوی رنگ ماکس لوشر مورد تحلیل و ارزیابی قرار
گیرد و البته به خاطر رویکرد جدید شعر نیما ،این نوع تحلیل نیز رویکردی نوین
به خود خواهد گرفت .عمادی و اکبری ( ،)1996در مقالة «روانشناسی رنگها
در خسرو و شیرین نظامی با نگاهی بر نظریة ماکس لوشر» نیز معتقد هستند
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خسرو و شیرین اثر نظامی تبلور آگاهانة دنیای رنگهاست ،و این دنیا با
خصوصیات رفتاری نظامی همخوانی نسبی دارد.
در توضیح میافزاییم که دربارة روانشناسی مصیبتنامة عطار و همچنین تحلیل
رنگ و کارکردهای آن در شعر عطار پژوهشی یافت نشد .از دیگر سو
پژوهشهایی که بر اساس بنیاد نظری پژوهش حاضر انجام شده است از لحاظ
جامعة آماری با جامعة آماری پژوهش حاضر متفاوت است و همچنین نتایج به
دست آمده در هر یک از آنها با نتایج پژوهش حاضر متفاوت است .بنابراین،
این نخستین اثری است که به روانشناسی رنگ در مصیبتنامة عطار براساس
نظریة ماکس لوشر میپردازد.

بحث و بررسی
جایگاه رنگ در ادبیات عرفانی
معرفت عرفانی به عنوان یکی از مقولههای معرفتشناسی 1،به دلیل برخورداری
از فضای ذوقی و تجارب شخصی عارف ،برای مخاطب ،غریب و بیگانه
مینماید« .این بیگانگی بهویژه آنگاه که شناخت عرفانی بخواهد ،شکل مکتوب به
خود بگیرد ،افزونتر و برجـستهتر میشود( ».نیکوبخت و قاسمزاده  )159 :1951ادیب
عارف نیز پس از مشاهده ،تجربة عرفانیاش را در قالب واژگان و تعابیر درآورده
و وارد ساحت زبان میشود« .به این ترتیب حکمتها ،از طریق ساز و کارهای
خاص عرفا ،در جامعه نفوذ پیدا کرده و رفتهرفته وارد گفتمان فرهنگی جامعه
میشود( ».اکبری باصری و محمدقلیپور  )5 :1995بنابراین ،اقشار مختلف تحتتأثیر
این تعابیر قرار گرفته و بدین شکل ،مفاهیم عرفانی بر ناخودآگاه جمعی تأثیر
میگذارد.
1. Epistomology
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رنگ از جمله مقوالتی است که در متون عرفانی ،برای بیان سلوک و تجربة
عرفانی ادیب استفاده میشود .ریشة این تجربه در این فرمودة خداوند سبحان
است« :اللَّهُ وَلیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرجُهُم مّنَ الظُّلُمَات إلَى النُّور» (بقره )521 /بنا بر
عقیدة عرفا ،طیِّ طریق سالک ،با سفری از سیاهی (ظلمات) به سفیدی (نور) رخ
میدهد .در این مسیر ،رنگها نقش واسطه را ایفا میکنند (شایگان  )521 :1955و
گذار از تاریکی به نور بدون گذار از مراحل مختلف تجربة نورانی و فهم سلسلة
مراتب معناشناختی رنگها میسر نیست« .سالک در ادامة راه با هفت پردة حجاب
نورانی مواجه میشود که هر کدام از آنها به رنگی است و هر مقام رنگی که به
آن دست پیدا میکند میزان و رهنمونی است برای او که او را برای ادامة مسیر،
هدایت میکند( ».کربن )92 :1955 1نگاهی بـه ادبیات عرفانی مبیّن کاربرد چشمگیر
رنگها در زنجیرة گفتمان عرفانی و در خالل تبیین تجربههای روحانی و عاطفی
ادبای عارف است.
رنگ در ادبیات عرفانی در قالب تصرفات صوفیانه به شکلی دیگرگونه به کار
میرود .این امر برخواسته از تأثیر تجارب روحی و عاطفی در نوع نگرش عرفانی
و گزینش واژگانی ادیب است .به همین جهت است که «این عنصر ،ظرفیـت
گسترشپذیری و تصویرگری بیشاز اندازهای مییابد و قدرت بینظیری در
اختیار ادیب میگذارد( ».فوالدی )555 :1951

روششناسی پژوهش
روانشناسی رنگ روشی است که «در آن انتخاب رنگ افراد با روانشناسی
شخصیت آنها مرتبط است( ».لوشر  )51 :1911در آزمایش لوشر ،هشت کارت با
1. Corbin
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رنگهای مختلف به شخص مورد آزمایش عرضه میشود« .چهار رنگ اصلی
عبارت است از :آبی ،زرد ،قرمز و سبز که این مجموعه از اهمیت بیشتری
برخوردارند .چهار رنگ فرعی نیز بنفش ،قهوهای ،خاکستری و سیاه است».
(احمدی و همکاران  )159 :1992برای هر هشت کارت رنگی ،شمارهای تعیین شده
است که انتخاب آن آسان باشد .فرد مورد آزمایش کارتهای رنگی را بر اساس
عالقة خود انتخاب و در هشت بخش اولویتبندی میکند .با توجه به اینکه هر
رنگ در چندمین اولویت قرار گرفته است ،کنش مربوط به آن مشخص میشود.
(همان)159 :

برای رفتارشناسی یک ادیب از خالل رنگهای به کار رفته در اثرش ،ابتدا
هشت رنگ خاکستری(،)0

()1

آبی( ،)1سبز( ،)5قرمز( ،)9زرد( ،)9بنفش(،)2

قهوهای( )6و سیاه( )1با توجه به میزان کاربرد در آن اثر ،در یک ردیف قرار
میگیرند؛ سپس این هشت ردیف به چهار گروه طبقهبندی میشوند« .اصل مهم
در آزمایش لوشر ،توجه به معنای زوج رنگها برای شناخت روحیات ادیب
است .با مشاهدة طرز قرارگرفتن گروه رنگها میتوان تعیین کرد که یک رنگ
خاص نشانة چه نوع کارکردی است( ».همانجا) شروع ردیف ،منطقة عالقه است
و انتخاب رنگهای این وضعیت بر اساس ترجیح و اولویت بسیار زیاد صورت
میگیرد .بنابراین ،ردیف نخست با عالمت ( )+مشخص میشود که بیانگر
«تمایل» شاعر است .ردیف دوم نیز با عالمت ( )+نمایش داده میشود و
نشاندهندة «هدف واقعی» است .ردیف سوم و چهارم که با عالمت (×) مشخص
میشود ،نشانگر «وضعیت طبیعی» است .ردیف پنجم و ششم نیز با عالمت (=)
نشان داده میشود که نمایانگر «بیتفاوتی» است و ردیف هفتم و هشتم دارای
عالمت ( )-و بیانگر «عدم تمایل» است( .لوشر )90-95 :1911
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با توجه به اینکه هر رنگی در چه مکانی قرار میگیرد ،میتوان مشخص کرد
که رنگ مورد نظر ،نمایانگر چه کنشی است؛ زیرا «گرایش ذهنی به طرف
رنگهای مختلف ،از مطلوبترین تا منفورترین رنگ ،نشاندهندة بازتابهای
متفاوت روانی است( ».علویمقدم و پورشهرام  )52 :1959بنابراین ،این آزمایش
مسائل بسیاری را در مورد ضمیر ناخودآگاه و ساختار روحی شخص نشان
میدهد.

روانشناسی رنگهای مصیبتنامه
مصیبتنامة عطار به لحاظ پختگی فکر و تنوع اندیشه یکی از برجستهترین آثار
وی به شمار میآید( .گلی و سلیمیان  )59 :1999این منظومه مشتمل بر  1299بیت
است که عطار در  109بیت آن ( )10%از عنصر رنگ و تداعیگرهای آن استفاده
کرده است .این کارکرد بدان جهت است که اندیشة وی ،متأثر از تصاویر
رنگارنگ پیرامون اوست؛ لذا از شعر به عنوان ابزاری برای بیان «سفر روحانی
سالک که آمیزهای از مراحل رنگارنگ است» (حقیقت  )59 :1961بهره میبرد .در
حقیقت عطار برای بیان تجربههایش ،با انتخاب واژگان رنگین ،شیوهای خاص
برمیگزیند .جدول زیر گویای بسامد و درصد رنگها در مصیبتنامه است:

جدول  .1بسامد رنگها در مصیبتنامه
سیاه

قرمز

سفید

زرد

سبز

آبی

بنفش

جمع کل

فراوانی

509

169

192

156

91

55

6

109

درصد

%59

%59

%19

%15

%6

%9

%1

%100

اما پیش از اینکه به بررسی رنگهای مصیبتنامه بر اساس آزمایش لوشر
بپردازیم ،ذکر این نکته الزم است که با وجود اینکه رنگ سفید بخش قابل قبولی
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از رنگهای مصیبتنامه ( )%19را به خود اختصاص داده است ،اما بهدلیل اینکه
این رنگ در آزمایش لوشر جزو هیچ یک از هشت رنگ خاص نیست؛ (احمدی و

همکاران  )159 :1992در این پژوهش سخنی از آن به میان نخواهد آمد .بنابراین،
بسامد و درصد رنگهای مصیبتنامه بر اساس آزمایش لوشر و کدهای خاص
آن ،بدینشکل خواهد بود:
جدول  .2بسامد رنگها در مصیبتنامه براساس آزمایش لوشر
سیاه()7

قرمز()3

زرد( )4سبز( )2آبی( )1بنفش( )5قهوهای( )6خاکستری( )0جمع کل

فراوانی←

202

164

126

41

22

6

0

0

574

درصد←

%37

%22

%22

%7

%5

%1

%0

%0

%100

پس از اولویتبندی رنگها به ترتیب کارکرد در منظومه ،رنگها در
وضعیتهایی که پیش از این توضیح داده شد ،قرار میگیرد و عملکرد آنها ثبت
میشود:

جدول  .3عملکرد رنگها در مصیبتنامه
رنگ و کد← سیاه()1
عملکرد←

قرمز()9

زرد()9

+

×

+

سبز( )5آبی ()1
×

بنفش()2

قهوهای()6

خاکستری()0

=

-

-

=

حال بنا بر آزمایش لوشر ،رنگهای وضعیتگذاریشده باید در چهار گروه
دوتایی قرار گیرد تا بر اساس هر گروه ،حاالت روحی و روانی شاعر تحلیل
شود:

جدول  .4گروههای چهارگانة رنگ در مصیبتنامه
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

1+9+

×9×5

=1=2

6 -0-
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گروه نخست :دو قطبی سیاه و قرمز ()7+3+
سیاه از رنگهای مهمی است که در فرهنگهای مختلف «رمز شر و بدی و مرگ
است( ».الفیفی  )12 :1991این رنگ که «تداعیکنندة نیروهای مافوق طبیعی و
جادویی است» (دی و تایلو  )59 :1951و «باعث افزایش روحیة افسردگی و
احساس خستگی در فرد میگردد( ».پورحسینی  )59 :1959به عنوان «رنگ مورد
استفاده در عزاداریها ،همواره غم را در وجود انسان حفظ میکند( ».فرزان :1911

 )92این رنگ بر پوچی و نابودی داللت دارد و «در مقابل رنگ سفید ،سیاه نقطة
پایان است( ».پناهی  )26 :1952سیاه در متون ادبی نماد «بددلی ،دلسیاهی،
نحوست ،و سیر شدن از چیزی» است( .پورحسینی )59 :1959

سیاه که یکی از رنگهای پیشینهدار در سبکهای مختلف شعری است ،در
متون عرفانی کارکردی دوگانه دارد« .در برخی متون ،سیاهی نماد کدورت و
دلبستگی است و در برخی دیگر نمادی از وارستگی و صیقلی( ».ساالری و دیگران

 )160 :1999این به معنای عدم قطعیت معنای نمادین رنگ سیاه نیست؛ بلکه باید
این نکته را در نظر گرفت که استفاده از رنگ سیاه به عنوان نمادی برای بیان
تیرگی و تباهی ،همواره به صورتی منظم و تبعیتشده در یک فرقه یا یک دوره
مالحظه میشود .اما دربارة کارکرد مثبت این رنگ در متون عرفانی آمده است که
«اولین کسی که با این رنگ تمثّل کرد ،جبرئیل بود( ».باخرزی  )90 :1992همچنین
آمده است که این رنگ «از آن مردمی است که دل ایشان خزینة اسرار باشد و در
پردة اولیایی تحت قبائی به یاد محبوب ازل میگذرانند( ».واعظ کاشفی )165 :1920

در مصیبتنامه نیز شاهد همچنین کارکردی از رنگ سیاه هستیم .در این
منظومه رنگ سیاه به عنوان پربسامدترین رنگ (509بار) ،برای تجسم و محسوس
ساختن امور معقول و ماورایی به کار رفته است .عطار بسیاری از مقاصد و
اندیشههای خود را در قالب تصاویری که محمل رنگ سیاه هستند ،عرضه
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میکند؛ این کارکرد بدان جهت است که رنگ «از جمله عناصر مهم در زبان
رمزگونه و نمادین عرفان است( ».امینیالری و خیراندیش  )9 :1995با مراجعه به
آزمایش رنگ لوشر و تطبیق آن در مصیبتنامه میتوان گفت که انتخاب رنگ
سیاه به عنوان رنگ اول ( )1+نمایانگر این حقیقت است که عطار احساس
میکند که برای سالکی که روزگاری روح او از عالم معنا به زمین هبوط کرده و
در عالم ظلمانی و تیره و تار دنیوی گرفتار شده است« ،هیچ چیز آنطور که باید
باشد ،نیست .بنابراین ،در مقابل سرنوشت و تقدیر خویش ایستادگی مینماید».
(لوشر  )19 :1911ابیات زیر از مصیبتنامه نشاندهندة این طرز تفکر است:
گناه

آمد

دل

گلیم

سیاه

چون به گیالن ازل ،پیش از گناه

از

من به دست خود سپیدش چون کنم

وَز در تو ناامیدش چون کنم؟
(عطار )190 :1955

از جمله نمودهای رنگ سیاه در مصیبتنامه حضور آن در راستای توصیف
روزگار است .عطار در این ابیات از سیاه شدن روزگار بر سر زلیخا سخن به میان
میآورد:
چون زلیخا شد ز یوسف بیقرار
بر

زلیخا

شد

همه

عالم

سیاه

با

میان

آورد

عشقش

از

کنار

تا کند یوسف به سوی او نگاه
(همان)559 :

در جایی دیگر نیز در توصیف حال و روز پریشان سالک از رنگ سیاه چنین
استفاده میکند:
روز در دود و کبودم بیگناه
روز و شب چون حلقه میگردد سرم

جملة شب مانده در آب سیاه
تا که میکوبد درون دل دَرَم؟
(همان)595 :

و به همین جهت است که مدام در غم و سیاهی سکنا گزیده است:
در سیاهی ساکنم

زین

غم مدام

گرچه من افسردهام جانم بسوخت

ماندهام

در

جامة

ماتم

مدام

آتش دوزخ ز من خواهد فروخت
(همان)192 :
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چنین تصویرسازی با نگاهی نمادین ،بیانگر غلبة روحیة آزردة سالکی است
که در مسیر سفر گرفتار آمده است .بنابراین ،دنیای ظلمانی زمینی او را سیاهی
تشکیل داده و آن را با سراسر اضطرابها و تشویشهای خویش درهم میآمیزد
تا مخاطب را به شناخت سالکی رهنمون سازد که احساس ناراحتی عمیقاً بر
سراپای روح و روان او سایه افکنده و امکان فرار از سیطرة تاریکیها را برای او
دشوار کرده است.
قرمز دومین رنگ پربسامد (169بار) در مصیبتنامه است .این رنگ اولین
رنگی است که انسان در طبیعت شناخت و «منتسب به مجموعة رنگهای گرم
است که از تأللؤ خورشید و شعلهورشدن آتش و حرارت صادر میشود».
(انصاری و دیگران  )95 :1991قرمز «در مذاهب و فرقههای غربی ،رمز شهادت در
راه مبدأ و دین است و در برخی مذاهب رمز دوزخ است( ».عمر  )169 :1991و
«در نزد هندیان رمز زندگی و شادی است( ».القرعان  )159 :1959از دیدگاه
روانشناسی ،این رنگ «دارای قدرت و کشش بوده و مهیّج و تحریککننده
است( ».سمتی و طهماسبی  )150 :1990و گاه «تعبیری از خوشبینی ،جوانی و عشق
ملتهب است( ».الشاهر  )5 :5005در متون عرفانی« ،این رنگ به عنوان پنجمین
مرحله از مراحل هفت شهر عشق شناخته میشود( ».حقیقت )99 :1961

قرمز با تمامی مفاهیم خاص خود در جایگاه دوم ( )9+مصیبتنامه قرار دارد.
از نظر لوشر ،هرگاه رنگ قرمز انتخاب دوم فرد باشد نشانگر این است که «وی
شخصی قوی ،فعال و سرزنده است و از فعالیتهایی که در راستای به
دستآوردن موفقیت انجام میدهد ،لذت میبرد )119 :1911( ».مفهوم قرمز «گاهی
از حوزة عناصر مادی به عناصر معنوی و انتزاعی انتقال مییابد و بر خطر داللت
میکند( ».طالو  )115 :1991این داللت در بیت زیر از مصیبتنامه مشهود است،
آنگاه که عطار از زبان سالک روایت میکند که به خاطر شرایطی که برای سالک
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پیش آمده است و یارای مقابله با این شرایط را ندارد ،حاضر است خود را به
خطر بیندازد:
گفت من هم نیز غمگینم چو تو

دم به دم سرگشتة اینم چو تو

میغ

گه به قتل خویش دست آرم به تیغ

گاه بر خاک اوفتم زین درد من

گه برایم سرخ و گاهی زرد من

گه

سپر

بر

آب

اندازم

ز

(عطار )520 :1955

همانطور که مالحظه میشود حضور رنگ قرمز در تصویرسازی شعر بستری
را فراهم میکند که دنیای اضطراب و بیقراری شاعر او را مجدداً به مفهوم مرگ
و نیستی اختیاری هدایت کند ،گویی در سراسر پسزمینة عاطفی و روحی شاعر
شرایطی تثبیت شده است که تصاویر و مفاهیم را در کالن استعارة مرگ انتخابی
و فنا شدن در معبود پیوند میدهد .در این میان احساس استقالل عاطفی و
ویژگی مصمم بودن شاعر سبب میشود که در برابر تنگناهای سوقدهنده به
ناامیدی مقاومت کند و با لجاجت و اصرار مسیر رشد و تعالی خویش را بگشاید.
در جایی دیگر نیز همین کارکرد رنگ قرمز را به اشک خونینی که بر گونهاش
جاری شده است و کیمیاگری میکند ،نسبت میدهد:
این زمان دوران جان دادن رسید
اشک چون گوگرد سرخ ای یار من

نوبت در خاک افتادن رسید
کرد همچون زَر ،مس رخسار من
(همان)592 :

این کاربرد رنگ قرمز را در جایی دیگر از مصیبتنامه میبینیم:
شیخ در خاک اوفتاد از درد او

سرخ گشت از درد ،روی زرد او

روشنی

(همان)929 :
هم ز لعلت سرخ روی گلشنی

هم

ز

دُرّ

شب

چراغت

(همان)599 :

از ترکیب دوقطبی سیاه و قرمز ( )7+3+به عنوان نخستین گروه رنگ در
مصیبتنامه چنین دریافت میشود که عطار در این منظومه شخصیتی است که «از
تحریکات شدید که منجر به جدایی وی از جامعه میگردد ،به شکل غیرارادی و
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ناخواسته رنج میبرد( ».لوشر  )155 :1911این جامعه به تعبیر عرفا نیستان عالم
معنایی است که روح پردرد آدمی پس از هبوط به زمین همواره در تالش برای
بازگشت بدان است.

گروه دوم :دوقطبی زرد و سبز (×)4×2
زرد از رنگهای گرمی است که «مظهر نورانیت ،روشنایی ،شهود و دلآگاهی به
شمار میآید( ».اپلی  )559 :1911از حیث کاربرد و نیز بنا بر شدت و ضعف آن،
داللتهای گوناگونی دارد .گاهی معنای «خشکی و پژمردگی و بیماری» (عبداهلل

محمد  )29 :5005از آن بهدست میآید و گاه رنگ مرگ است( .همانجا) از نظر
روانشناسی «رنگ زرد برای بیداری ذهنی ،الهامگرفتن و سرور بسیار مؤثر است
و توانایی منطقی و خود کنترلی را برای رسیدن به روشنبینی تقویت میکند».
(هانت  )19 :1915این رنگ نیز دارای عملکردی دوگانه است؛ «زرد در حالت
شفاف و روش تحریککنندة فکر و آرامشدهندة اعصاب است ،اما در حالت
کدر بیانگر ضعف و ناتوانی است( ».خاتمی  )161 :1990از منظر عرفا« ،زرد بدان
جهت که مُعارض آبی است و سراب فریبندة بهشت دروغین است ،ضد جمعیت
خاطر و مراقبه و پارسایی است و میتواند معانی شومی نیز داشته باشد( ».ستاری
)12 :1950

زرد که «به عنوان دومین مرحله از هفت مرحلة شهر عشق شناخته میشود»،
(سلطان کاشفی و دیگران  )91 :1999با بسامد  156در جایگاه سوم انتخاب عطار قرار
دارد .از نظر لوشر چنین انتخابی داللت بر آن دارد که «شاعر به دلیل
محدودیتهای خاص ،اصرار به موفقیت دارد و از چیزهای یکنواخت مرسوم و
معمولی دلزده میگردد )190 :1911( ».این رنگ هم نشان از شادی دارد و هم
اندوه؛ گاه بیانگر تأللؤ جانبخشی آفتاب و زیباییهای دیگر است و گاه نشان از
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غم و ضعف ناشی از دشواریها دارد .عطار آنجا که میخواهد از درد و غم
درونش سخن گوید ،خود را زردرنگ و پریشاناحوال میبیند:
روی زردم زین غم و جامه کبود

میزنم تک در فراز و در فرود
(عطار )109 :1955

روی

زرد

و

جامة

ماتم

به

بَر

در تک و پویی بمانده دربهدر
(همان)115 :

سخت خاتون را خوش آمد درد او

درد کردش دل ز روی زرد او
(همان)116 :

همانطور که مالحظه میشود این بهرهگیری از رنگ نیز مؤیّد یافتههای پیشین
است و نشان میدهد که چگونه شاعر از اوضاع کنونی خویش ناراضی است و با
نگاهی مفهومی ،چهرهای زردرنگ به خود و شخصیتهای روایتش میبخشد که
محکوم به تحمل این شرایط دشوار است و همان مدت زمان اندکی که برای
هستی او زمان داده شده است در سوز و گداز و غم و اندوه سپری میشود؛ لذا
این ابیات تا اوج اثرگذاری غمهای کاهنده را نشان دهد.
باتوجه به دوسویه بودن مفهوم رنگ زرد در روانشناسی و داللت آن بر غم و
شادی و بر ضعف و سستی و بر دلآگاهی و قدرت شهود ،حضور درخشان این
رنگ در مصیبتنامه نیز گواه مدعای پیشین ماست ،مبنی بر روحیهای غمگین و
خسته از محدودیتهای دنیوی و مادی و در عین حال تالش و استقامت شاعر و
فایق آمدن بر این موانع و محدودیتها به دلیل خودباوری و خودارزشمندبینی
آنها.
سبز چهارمین رنگ پربسامد (91بار) در مصیبتنامه است و طبق گروهبندی
لوشر ،در جایگاه دوم از گروه دوم قرار دارد .این رنگ که از لحاظ طیفبندی
«بین آبی و زرد قرار دارد و نتیجة تداخل امواج رنگی آنهاست( »،شوالیه :1955
 ،)211از نظر فیزیولوژیکی «نمایانگر کشش و انعطافپذیری در اضطراب و تنش
است( ».غازی التدمری  )99 :1996و از نظر روانشناسی «نمایانگر هدف ،اراده و
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عمل» (همانجا) و «پایداری ،ثبات و ایستادگی» (لوشر  )61 :1911است و باتوجه به
اینکه در رفع خستگی مفید و مؤثر است «در درمان بیماریهای عصبی و
اختالالت روانی توصیه شده است( ».پاکنژاد )190/2 :1995

در متون عرفانی« ،سبز تمثیلی از امیدواری و تجدید حیات ،تولد و زندگی و
رستاخیز است( ».نصر  )19 :1961سبز نشانی از «نفس مطمئنه و جان آرامگرفته و
آمیزهای از دانش و ایمان است و همیشه حالتی روحانی به همراه دارد( ».کربن
 )50 :1955سبز «سمبل ایمان ،توکل و فنانانپذیری ابدیت» (علیاکبرزاده )15 :1912

است .در برخی از فرهنگها همچون فرهنگ عرب ،این رنگ از جایگاه بسیاری
باالیی برخوردار است؛ زیرا سبز رنگ نعمت و چراگاه است و «چراگاه برای
عربها مهمترین مظهر و منبع زندگی است( ».شفیعی کدکنی  )510 :1910در
مصیبتنامه این رنگ ،رابطة تنگاتنگی با بهشت و عالم معنا دارد و نوعی پاکی و
صفا را القا میکند که با باروری و رویش همراه است .در بیت زیر شاعر تابلویی
زیبا از درخت سرسبز و خرم ترسیم میکند:
از

درخت

سبز

شمعی

برفروخت

تا چو پروانه کلیمش پر بسوخت
(عطار )151 :1955

قدما در تشخیص رنگ سبز با رنگ آبی تفاوتی قایل نمیشدند و «در بسیاری
از جاها آسمان را به جای آبی ،سبز میپنداشتند( ».صفری و زراعی  )91 :1959به
عنوان مثال در بیت زیر رنگ سبز به دریای مواجی اطالق میشود که سبز به نظر
میرسد:
پیر

رَه

کبریت

احمَر

آمدهست

سینة

او

بحر

اخضر

آمدهست

(عطار )169 :1955

عطار در یک خالقیت سبکی دیگر ،آمیزهای از رنگهای مختلف را در
تصویری بدیع میآفریند که بشاشت و سرزندگی را به چهرهای سبزگونه نسبت
میدهد:
ای خضابت را جوانی کرده نام
وی وَرَم را نام کرده فربهی

مرگ دل را زندگانی کرده نام
راست چون آزادی سرو تهی
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زرد

را

کرده

ز

گلگونه

عزیز

سرخرویش خوانده و سرسبز نیز
(عطار )152 :1955

شاعر در جایی دیگر نیز همچنین کاربردی از سبز را برای شادی و بهرهجویی
از امکانات موجود به کار میگیرد:
لیک وقتی هست کز شادی مرگ
زانکه میدانم که آخر جان پاک

پای میکوبم ز سرسبزی ،چو برگ
باز خواهد رُست از زندان خاک
(همان)191 :

همانطور که مالحظه میشود در ابیاتی که شاعر از رنگ سبز استفاده میکند،
امید و سرزندگی جلوه دارد و این امر سبب میگردد تا احساسات خروشانش
تعدیل شود .با تطبیق آزمایش لوشر بر رنگهای مصیبتنامه چنین دریافت شد
که سبز در جایگاه چهارم (× )5قرار گرفته است .این جایگاه نشانگر آن است که
سالک «دارای روحیهای است مُصرّ که حق مسلم خویش را درخواست میکند و
از موقعیت بیعیب و نقص خود دفاع میکند )61 :1911( ».برای درک بهتر
ویژگیهای روانی شاعر باید دوقطبی زرد و سبز (× )4×2را مورد ارزیابی قرار
داد .لوشر معتقد است که هرگاه این دوقطبی در گروه دوم انتخاب فرد قرار گیرد،
نشان میدهد که او «امیدوار است که وضعیت بهتر و اعتبار بیشتری به دست
آورد و بتواند بر بسیاری از محدودیتهای خود فایق آید( ».لوشر )190 :1911

گروه سوم :دوقطبی آبی و بنفش (=)1=5
آبی ،رنگ سکون و تعادل است و رنگی است «صاف و روشن ،باطروات ،آرام،
شیرین ،ساکت و امیدوارکننده( ».احمدیان  )12 :1951که «به شکلی استعاری با
آرامش آب و طبیعت آرام مرتبط میشود( ».علویمقدم و پورشهرام  )56 :1959این
رنگ در بین اقوام گوناگون بر معانی متفاوتی داللت مینماید؛ به عنوان مثال در
میان عربهای جاهلی رنگی نامبارک بوده و به همین جهت چشم آبی را نشان
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دشمنی شدید و شرّ میدانستند .عطار نیز در یکی از غزلیاتش به همین کارکرد
آبی اشاره میکند:
از کنار بحر اخضر دیدهام وز خون خویش

از کنار خویش اکنون بحر احمر یافتم

مردم آبی چشمم را درین دریای اشک

گاه در خون غوطه گاه از آه منبر یافتم
()519 :1955

در متون عرفانی ،آبی نمادی از روشنفکری روح و درون ،شکیبایی و تحمل
معنویت است« .مرتبههای این رنگ بر درجههای ایمان ،طبقههای آسمان معنوی،
درهای روح بیکران و جاودانشدن داللت دارد( ».خاتمی  )161 :1990این رنگ
همچنین نماد کسانی است که «از تاریکی دنیا به واسطة توبه و سلوک بیرون
آمدهاند؛ ولی هنوز به نور دل و توحید نرسیدهاند( ».بلخاری  )965 :1951بر پایة
آراء عرفا« ،آبی برزخی میان رَستن و پیوستن است؛ زیرا این رنگ اولین رنگی
است که در نفس نقش میبندد( ».سلطان کاشفی و دیگران )99 :1999

با تطبیق جدول رنگ لوشر درمییابیم که رنگ آبی در جایگاه پنجم (=)1
رنگهای مصیبتنامه قرار دارد و این حقیقت را آشکار میسازد که در این دنیای
ظلمانی «هیچ محیطی برای شاعر آرامبخش نیست تا بتواند در آن آرامش خاطر
کسب کند .بنابراین ،حتی روابط بسیار صمیمی و نزدیک نمیتواند اعتماد او را به
خود جلب کند( ».لوشر  )116 :1911وجود این رنگ در مصیبتنامه تجسمی از
آرامشی رؤیایی و روحانی است ،در راستای رهیافتن به سوی قلمرویی آسمانی:
گفت تا کردم برون سر از زمین

روز و شب از شوق مینالم چنین

کنم

بعد از آن رخساره چون آبی کنم

راستی

سر نَهَم در زردی و در کاستی

روزکی
چون

چندی
به

جو

سرسبزی

سیرابی
بیابم

(عطار )906 :1955

عطار در ابیاتی دیگر در توصیف قدرت و توانایی خداوند اینچنین از تلفیق
رنگها به همراه آبی استفاده میکند:
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برف و آتش جفت یکدیگر کند

تا ز هر دو قد سیئی سر برکند

نهد

گاو را بر پشت ماهی او نهد

سنگ را از بیم خویش آبی کند

آب را از خوف سیمابی کند

ماه

را

بر

رخ

سیاهی

او

(عطار )150 :1955

بنفش ترکیبی از قرمز و آبی است و با وجودی که یک رنگ مجزا و مشخص
به شمار میآید ،اما روشنی دو رنگ را ندارد .بنفش تالش میکند تا «جنبههای
تسخیری قرمز و تسلیم مالیم رنگ آبی را به یک شکل درآورد( ».امامی جمعه و

حسنزاده  )55 :1995این رنگ «سمبل شادی ،خالقیت و معنویت میباشد».
(خواجهپور و دیگران  )55 :1959این رنگ «در دایرة رنگها مقابل زرد قرار میگیرد
و از جهات مختلف با آن در تضاد است؛ لذا نشانگر بیخبری ،بیاختیاری ،ظلم و
دشواری است( ».پژهان  )155 :1996و رنگی مرموز به شمار میآید .گوته بر این
باور است که «بنفش ،اشارهای به ترس زیاد و آخرت و پایان جهان دارد( ».کامیاب

و دیگران  )11 :1995از منظر روانشناسی «کودکان از نظر فکری و احساسی رنگ
بنفش را انتخاب میکنند .ویژگی رؤیایی و خالف واقع بودن رنگ بنفش ،نوعی
ناتوانی در تجربه و تشخیص و تردید و دودلی در مسألة زندگی است که هر دو،
ناتوانی و بیمسؤولیتی را نشان میدهد( ».لوشر )99 :1911

گرچه بنفش به صورت مستقیم در مصیبتنامه به کار نرفته است ،اما عطار
واژة بنفشه را که تداعیگر رنگ بنفش است ،با بسامد اندک (6بار) تکرار کرده
است .در زیر به برخی از ابیاتی که از تداعی بنفش استفاده شده است ،اشاره
میشود:
هم گل نازک لبی پرخنده داشت

هم بنفشه سر به سر افکنده داشت

تو

(عطار )521 :1955
سر ببرد در مست هایوهوی تو

شد

بنفشه

خرقهپوش

کوی

(همان)152 :

با تطبیق آزمایش لوشر بر رنگهای مصیبتنامه چنین دریافت میشود که
بنفش در جایگاه ششم (= )2قرار گرفته است ،و گویای آن است که سالک
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همچون دیگر عرفا بر کتم سرّ اعتقاد دارد و سعی میکند اسرار الهی را تنها برای
کسانی که به او بسیار نزدیک ـ محرمان این راز ـ هستند ،ابراز نماید( .لوشر :1911

 )196لوشر معتقد است که هرگاه دوقطبی آبی و بنفش به عنوان سومین گروه
انتخابهای فرد (= )1=2قرار گیرد ،نشان میدهد که «صلح و آرامش وی از
طریق جذبه و افسون به دست میآید؛ مثالً به وسیلة جذب از طریق زیبایی و
زیباشناختی و یا با پیگیری روابط ایدهآل» (همان )101 :که منظور نظر سالک از
طیّ طریق است.

گروه چهارم :دوقطبی خاکستری و قهوهای ()0-6-
خاکستری نشانة «سوگواری ،شرم ،نجابت و محبت» (سمتی و طهماسبی )155 :1990

است .برخی از روانشناسان معتقدند گرایش به این رنگ نشاندهندة این است که
«شخص ،زیر فشارهای بیرونی له شده و محتاج آرامش است( ».دی و تایلو :1951

 )99از نظر لوشر «رنگ خاکستری دارای هیچ محرک و تنش روانی نیست؛ به
عبارت دیگر این رنگ خنثی ،نه ذهنی است و نه عینی ،نه هیجانانگیز و نه
آرامکننده( ».لوشر  )61 :1911خاکستری در جایگاه هفتم ( )0-انتخاب عطار در
مصیبتنامه است و نشاندهندة این حقیقت است که عطار معتقد است که «در
زندگی چیزهای زیادی وجود دارد که انسان میتواند به آن دست پیدا کند؛ لذا با
پشتکاری عجیبی در پی دستیافتن به اهداف تعیینشدهاش است( ».همان)129 :

قهوهای نیز که به عنوان آخرین انتخاب عطار ( )6-به شمار میآید ،آمیزهای از
زرد و قرمز است .در این رنگ انرژی و سرزندگی رنگ قرمز کاهش یافته و
تسلیم تاریکی میشود .به لحاظ تاریخی «بهدلیل ماندگاری واقعیاش در
دورههای پیشهوشیاری بشر ،دوباره زنده شده و قدرت گرفته است( ».همان)61 :

این رنگ باعث ایجاد امنیت بیشتر برای فرد میشود و این «به خاطر واکنش
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حکشدهای در ذهن آدمی است که به سالهای غارنشینی برمیگردد ،محیط که
در آن امنیت مطلق از دست شکارچیان وجود داشت( ».آیزمن  )90 :1955قرار
گرفتن این رنگ به عنوان آخرین رنگ مصیبتنامه ( )6-بر اساس الگوی لوشر
نشانگر آن است که سالک میکوشد «با کسانی همدم و همراه شود که اخالقیات
و معیارهایش با ارزشهای او همسو است( ».همان)516 :

قرارگرفتن دوقطبی خاکستری و قهوهای در آخرین اولویت رنگهای
مصیبتنامه ( )0-6-حکایت از آن دارد که سالک «با پرهیز از درگیریها و
مشکالت و در واقع ،کنار کشیدن از نابسامانیها فرصتی به دست میآورد تا
بهبودی دوباره را از نظر ذهنی و جسمی به دست آورد( ».همان )106 :لذا وی
تالش میکند «به عنوان شخصیتی شایسته ،ارزش و اعتبار خود را به دست
آورد( ».همان)116 :

نتیجه
رنگهای دنیا تناسبی مستقیم با نورهای مکشوف در مراتب سیر و سلوک عرفانی
در مصیبتنامه را دارند و میتوان میان روانشناسی و داللتهای رنگها در این
اثر که حاکی از ویژگیهای روحی سالک است ،تطبیقاتی را به عمل آورد .این
انطباق میتواند نشاندهندة فردیت و تشخص روان سالک در این اثر به عنوان
نمایندة عطار و تمامی ارواح جدا مانده از عالم معنا باشد .بنا بر آزمایش رنگ
ماکس لوشر ،در جدول (شماره  )9گروههای چهارگانة رنگ در مصیبتنامه به
ترتیب از راست به چپ عبارتند از:
گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

1+9+

×9×5

=1=2

6-0-
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انتخاب رنگ سیاه به عنوان رنگ اول مصیبتنامه ( )1+نمایانگر آن است که
عطار روحیة آزردة سالکی جدا مانده از عالم معنا را به تصویر میکشد که در
تنگنای این جسم محدودکننده گرفتار آمده است و بسیاری از امور بر وفق
مرادش نیست و به همین جهت است که سالک با طیّ طریق سعی دارد در برابر
سرنوشت ایستادگی نماید .قرارگرفتن قرمز در جایگاه دوم ( )9+نشانگر آن است
که سالک به عنوان نمایندة نوع بشر با وجود تمام گرفتاریها ،هنوز امید را زنده
نگه داشته است و در راستای انجام مراحل رسیدن به مطلوب قوی و سرزنده
است و از تالشهایی که برای رسیدن به مطلوب حقیقی انجام میدهد ،لذت
میبرد .از ترکیب دوقطبی سیاه و قرمز ( )1+9+به عنوان نخستین گروه رنگ
مصیبتنامه چنین دریافت میشود که سالک که از هبوط روح آدمی در زمین و
جدایی از عالم معنا ،رنج میبرد.
قرارگرفتن زرد در جایگاه سوم رنگهای منظومه (× )4داللت بر آن دارد که
سالک از امور یکنواخت و معمولی این زندگی دنیوی رضایت ندارد و برای

رسیدن به موفقیت ،اصرار زیادی دارد .سبز به عنوان چهارمین رنگ مصیبتنامه
(× )2بیانگر آن است که سالک با اصرار فراوان در پی دستیابی به حقیقت مطلوب
خویش است؛ لذا مدام از جایگاه و موقعیت خود دفاع میکند .از ترکیب دوقطبی
زرد و سبز (× )4×2به عنوان دومین گروه رنگ مصیبتنامه چنین استنباط
میشود که شاعر امیدوار است وضعیت بهتر و عزت بیشتری به دست آورد و
بتواند بر بسیاری از محدودیتهایش فایق آید.
رنگ آبی در جایگاه پنجم (= )1رنگهای مصیبتنامه قرار دارد و این حقیقت
را آشکار میسازد که هیچ محیطی در این عالم خاکی برای سالک آرامبخش
نیست .بنابراین ،حتی روابط بسیار صمیمی و نزدیک میان آدمیان گرفتار آمده در
بند جسم نیز نمیتواند برای او آرامش حقیقی را به ارمغان آورد .همچنین
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قرارگرفتن بنفش در جایگاه ششم (= )5گویای آن است که سالک همچون دیگر
عرفا بر کتم سرّ اعتقاد دارد و سعی میکند اسرار الهی را تنها برای کسانی که به
او بسیار نزدیک ـ محرمان این راز ـ هستند ،ابراز نماید .لوشر معتقد است که
هرگاه دوقطبی آبی و بنفش به عنوان سومین گروه انتخابهای فرد (= )1=5قرار
گیرد ،نشان میدهد که صلح و آرامش وی از طریق جذبه و افسون بهدست
میآید؛ مثالً به وسیلة جذب از طریق زیباشناختی و یا با پیگیری روابط ایدهآل که
منظور نظر سالک از طیّ طریق است.
خاکستری در جایگاه هفتم ( )0-رنگها در مصیبتنامه است و نشاندهندة
این حقیقت است که از نظر سالک در مسیر سلوک چیزهای زیادی وجود دارد
که انسان میتواند به آن دست پیدا کند؛ لذا با پشتکاری عجیبی در پی دستیافتن
به اهداف تعیینشدهاش است .همچنین قهوهای به عنوان آخرین انتخاب ()6-
نشانگر آن است که وی میکوشد با کسانی همراه شود که معیارهایش با
ارزشهای او همسو است .قرارگرفتن دوقطبی خاکستری و قهوهای در آخرین
اولویت رنگهای مصیبتنامه ( )0-6-حکایت از آن دارد که سالک با پرهیز از
ناامیدی به دلیل درگیریها و مشکالت حاصل از اسارت در بند تن و زندان دنیا
و در واقع ،کنار کشیدن از نابسامانیها ،فرصتی به دست میآورد تا بهبودی
دوباره را از نظر ذهنی و جسمی به دست آورد .لذا تالش میکند به عنوان
شخصیتی شایسته ،ارزش و اعتبار خود را به دست آورد.

پینوشت
( )1شمارههای کنار هر رنگ ،نشانههای خاص همان رنگ است که در آزمایش لوشر تعریف
میشود( .برای اطالع بیشتر ر.ک .لوشر )59 :1911
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