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   چكيده
توانند  آيند و ميشمار مي به  نجش شخصيتاز معيارهاي سيكي ها شناسي نوين، رنگدر روان
. هاي روحيِ هر قوم و ملتي باشندهاي ذهني و تحليل ويژگيو مفيدي براي خوانش منبع غني

توان به نكات مي ،كار رفته در آثار مختلف ادبيِ هر ملتهاي بهشناسي رنگاز بررسي روان
پلي بين دانش  ،يافت و از اين طريق ها دست هاي رفتاري آن فردي از ويژگيبه ظريف و منحصر

در اين مقاله سعي داريم ضمن بررسي خصوصيات . شناسي و ادبيات عامه ايجاد كردروان
هاي آن براساس هشت هاي عاشقانة قوم تالش، به تحليل رنگشناختي و هنري ترانهزيبايي

ها به برخي اين ترانهرنگ كاركردي آزمايش ماكس لوشر بپردازيم تا از زبان سرايندگان گمنام 
تحليلي، و شيوة  - روش تحقيق، توصيفي. ببريم رواني مردم منطقه پي- هاي روحياز ويژگي

ترانة عاشقانة تالشي  50در اين بررسي حدود . اي است كتابخانه  گردآوري اطالعات، ميداني و
تحليل و بررسي  - اه تا كمترين آن ها از پربسامدترين رنگ - كار رفته ها انواع رنگ به كه در آن
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رواني مردم منطقه را در بروز اعتقاد و - هاي اين پژوهش خصوصيات روحي يافته. ندا شده
  .دهدنشان مي... ها و ها، شاديها، ناكامي ، حساسيتاحساسات، فشارها

  .شناسي، ماكس لوشر، قوم تالش، رنگ، روانترانه: هاي كليديواژه

  مقدمه. 1
و نقش بسيار مؤثري در زندگي انسان  اند دنياي محسوساتها از عناصر اساسي  رنگ
خداوند ). 7: 1390خسروي و انصاري، : ك.ر(تصور جهان بدون رنگ غيرممكن است . دارند

من آياته خلق السموات و االرض و «: است فرموده  و نيز جهان هستي را رنگارنگ آفريده
 قرآنبينيم  كه مي چنان). 22/روم(» اختالف السنتكم و الوانكم ان في ذلك اليات للعالمين

ها و بر خلقت آسمان و زمين، آفرينش زبان هاي الهي را افزونكريم يكي از نشانه
  . داندهاي مختلف مي رنگ

ها و حاالت و اثرات آن از ديرباز مورد توجه دانشمندان و حتي هنرمندان بررسي رنگ
زيرا رنگ پيوند  ؛بيندها را مياي رنگژههنرمند با نگاه وي). 86:  1378نوري، (است  بوده 

ها همچنين در ادبيات عامه و فرهنگ هر ملتي رنگ. ناگسستني با هنر و نيز ادبيات دارد
رو، در  اين از. كنند را القا مي هاي مخصوص و گوناگون احساسات و نشانه

خت آثار با شنا. ها گاه به نمادهاي خاصي اشاره دارندهاي هر قومي رنگ فرهنگ خرده
هاي مختلف نمادين رنگ در آن ها و جلوهتوان نشانهراحتي مي مختلف هر قومي به
كه  - اين، دنياي روحي و نگرش نويسندگان و شاعران آن قوم بر افزون. فرهنگ را شناخت

  .نيز شناخته خواهد شد - برخاسته از پيكرة وجودي آن جامعه است
از آثار ارزشمند اجتماعي  ،ندا وجود آمده بهكه همپاي شعر و موسيقي  ،هاي محليترانه

هاي اوليه پيوند با احساسات دروني انسان ها اين ترانه. روند شمار مي بهو فرهنگي هر قوم 
هاي روحي و رواني هر قوم را در جامعة درزماني و كنوني اند و بسياري از ويژگيخورده

اي از مسائل ابعاد بسيار تازهتالشي،  ةهاي عامبا بررسي ترانه. كنند آن آشكار مي
  . شناسي اين قوم به روي پژوهشگران گشوده خواهد شد روان
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اي منتخبي است كه ه هاي رنگها و اولويتهدف از اين پژوهش، شناخت شاخص
هاي محلي سرايندگان از آنجا كه ترانه. هاي قوم تالش انعكاس يافته استدر ترانه

ند، نتايج حاصل از آن نيز، قابل تسري به ا گرفته  مشخصي ندارند و از دل جامعه نشئت
هاي عنوان يكي از نشانه ها از ديرباز بهضمن اينكه بحث رنگ ؛كل افراد هر جامعه است

رية لوشر در نظ .انتخابي بوده است اي شناخت احساسات و عواطف و روان افراد، مسئله
ها انتخاب افراد، اين رنگ اساس انتخاب و عالقه و سليقةآزمايش او نيز بر بنابرو 
هاي منتخب قوم تالش با انتخاب بسياري از اقوام ديگر شوند و ممكن است رنگ مي

جامعة هاي  شناخت گرايشات و اولويت ،آنچه در اين پژوهش اهميت دارد. يكسان باشد
براي مثال انتخاب رنگ سياه، سفيد  .هاهاست، نه خود رنگ قومي تالش در انتخاب رنگ

چه براي توصيف حقيقي، چه توصيف مجازي و استعاري، در اولين مرحله امري  ...و 
بلكه در الية دوم معنايي خود مختصات روحي و فكري گوينده را براساس  ؛اتفاقي نيست
كه  چنان. كندبازگو مي - كه معلول شرايط و مقتضيات محيط اوست - اشانتخاب ويژه

به  ،اينه بر پاية تحليل ذوقي و سليقه ،لمي خودنتايج آزمايش كامالً ع براساسلوشر نيز 
  .است اين مسئله پرداخته 
قوم تالش از . هاي متعددي داردغربي است كه گونههاي ايراني شمالتالشي از زبان
ها در قالب  آن ةدار و با فرهنگي بسيار غني هستند كه فرهنگ عاماقوام بسيار ريشه

هاي كار، هاي تالشي به انواع ترانهترانه. است ا نمود يافته هها و ترانهها، افسانهالمثلضرب
دليل گستردگي حوزة در اين پژوهش به. شوندمي كوچ، الاليي و عاشقانه تقسيم 

ها، به  آن ةجغرافيايي، فرهنگي و سياسي قوم تالش و همچنين گستردگي فرهنگ عام
هاي عاشقانة ا در ترانههشناسي رنگشناختي، هنري و روان بررسي خصوصيات زيبايي

  .پردازيم مي) هاي سپيدرود از محدودة شفارود تا كرانه(تالش جنوبي 
اي است كه شاعران  روابط عاشقانه ،هاي عاشقانة تالشيمضمون اصلي و غالب ترانه

. اند ها آن را سرودهگمنام با زباني لطيف، نرم و محسوس در قالب تصويرسازي رنگ
 300از مجموع . هاي ديگر آن زياد استة تالشي نسبت به ترانههاي عاشقانشمار ترانه
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ها اين ترانه بيشترِ. است  كار رفته ترانة آن، انواع رنگ به 50عنوان جامعة آماري، در  ترانه به
خواني  زادة هفتهاي ياسر كرم نوشتهو نيز از دست اند  آوري شده با تحقيقات ميداني جمع

  .است  ودخاني استفاده شدهرعليپور گشت برار و جان

  پيشينة پژوهش. 2
مطالعات و  ،ويژه در آثار ادبي به ،دربارة رنگ و تأثير آن بر امور مختلف زندگي بشر

نامه و مقاالت  هاي گسترده و متنوع با رويكردهاي گوناگون در قالب كتاب، پايان تحليل
  :كنيم ها اشاره مي است كه به برخي از آن  پژوهشي صورت گرفته

  : ها كتاب) الف
برند فلمار، ( ها و طبيعت شفابخش آنرنگ ؛)1375كاركيا، ( وري و نوآوري رنگ، بهره

 ؛)1378ايتن، ( عناصر رنگ؛ )1378دوروتي سان و هوارد سان، ( زندگي با رنگ؛ )1376
  ). 1392لوشر، ( شناسي رنگروان؛ )1383حجتي، ( تربيتي رنگ اثرات

  : هانامه پايان) ب
شناسي  شناسي و زيباييكاربرد روان ؛)1388پورعلي، ( كاركرد رنگ در شعر شاملوتحليل 

رنگ در بررسي  ؛)1390زاده، همتي( رنگ و عناصر گرافيكي در سينماي معاصر ايران
بررسي نوستالوژي  ؛)1391مرادي،( دهلوي خسرو نامة نظامي و آيينة اسكندري اميراسكندر

بررسي رنگ و  ؛)1391خزايي،( شناسي رنگ ر روانخسرو با تأكيد بدر ديوان ناصر
بررسي عناصر رنگ و بو در  ؛)1392ظفرآبادي، ( هاي آن در شعر محمد الماغوظ داللت
   ).1392الديني لمري،  شمس( مولوي مثنوي

  : ها مقاله) ج
شناسي رنگ در اشعار سهراب  روان«؛ )1382خانياني،  وحيديان و سام(» رنگ در شعر معاصر«

؛ )1385پناهي، (» شناسي رنگ در اشعار نيماروان«؛ )1382زاده و نيكوبخت،  قاسم(» يسپهر
ها تناسب رنگ«؛ )1386واردي و مختاري، (» نظامي پيكر هفتهاي بررسي رنگ در حكايت«
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بازنمود رنگ سرخ و زرد و « ؛)1387نعمتي جودي، (» شاهنامهدر صور خيال و هستة روايي 
رنگ در نگارگري ايراني، «؛ )1387لي و احمديان،  حسن(» فردوسي شاهنامةسبز و بنفش در 

- ها در ايران در علم روانبررسي تطبيقي كاربرد رنگ«؛ )1388فريد، (» رنگيرنگ در بي

و  قرآنرنگ سفيد از منظر «؛ )1388تركاشوند، (» شناسي رنگ شناسي يا علم روان
شناسي رنگ از ماكس لوشر در نقد و  نكاربرد روا«؛ )1389شريفي و جوكار، (» شناسي روان

پور و  يوسف(» نقش و درفش«؛ )1389علوي مقدم و پورشهرام، (» تحليل شعر فروغ فرخزاد

شناسي زيبايي«؛ )1390نيا و محمدي، ذبيح(» شاهنامه شناسي رنگ درروان«؛ )1389پور،  كريم
شناسي مفهوم مرگ و هبررسي نشان«؛ )1390سيفي،(» رنگ آبي در اشعار عبدالوهاب البياني

؛ )1391دهقانيان و مريدي، (» شناسي رنگ سياهبر پاية نشانه سووشونزندگي در رمان 
  ). 1392نژاد،  نيا و حوتي ذبيح(» شناسي رنگ در روايت وامق و عذرا روان«

- ها در زندگي و آثار ادبيدهندة جايگاه و اهميت برجستة رنگوجود اين آثار نشان
نامه و مقالة مستقلي در باب رنگ در اين، تاكنون هيچ كتاب، پايان ودوج با. هنري است

  .است اشعار بومي و محلي ايران، ازجمله قوم تالش نگاشته نشده 

  مفهوم و كاركرد رنگ. 3
نور . شودرنگ بازتاب نور و كيفيتي است كه از ظاهر چيزي با كمك نور ديده مي

ها در نور سفيد وجود دارند و نگتمام ر. ترين عامل در تشخيص رنگ است مهم
است   هزار رنگ براي بشر شناخته شده300تاكنون . كندمي  كمان اين ادعا را اثبات رنگين

اند  شناسي آثار و خواص آن تحقيقات مفصلي انجام دادهو دانشمندان در زمينة رنگ
ل زندگي بدون ها دمساز است و به همين دليانسان در طبيعت با رنگ). 94: 1387بلوردي، (

برده است و  هنر نيز از اين ويژگي بهره . مفهوم و حتي زجرآور است رنگ براي او بي
. ها براي انسان سازگارتر و خوشايندتر سازدكوشد محيط زندگي را به كمك رنگمي

است و يا از  هاي زماني، مكاني و جغرافياييها تابع موقعيتتأثير طبيعي و علمي رنگ
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هاي مورد استفادة هر ملتي درحقيقت رنگ. گيردمي و آيين مردم مايه فرهنگ و دين 
  ).156همان، (اند كه به اعتقادات و آداب و رسوم آن ملت اشاره دارند واژگان تصويري

هاي دور، اين باور وجود داشته است كه خُلق، هيجان، احساس و شناخت و از گذشته
براين در فرهنگ، مذهب و جامعه از رنگ و نور بنا ؛ها هستند اميال انساني متأثر از رنگ

حتي در مصر باستان رنگ در همة . جستندهاي متعدد سود مي براي درمان بيماري
المعارف بريتانيكا،  ةبه نقل از دائر 20: 1387، ديگرانرئيسي و ( ه استرفتكار مي هاي زندگي به جنبه
2001 .(  

  تأثير رنگ بر روان آدمي. 3- 1
تك  ن روزهايي كه چشم به جهان هستي گشود، احاطة رنگ را در تكبشر از نخستي

او ها نخستين تأثير رواني را بر انديشة رو، رنگ همين از ؛عناصر هستي مشاهده كرد
گرفتگي در هواي ابري و تيرة زمستاني و احساس شادي و نشاط  ماللت و دل. اند  گذاشته

گاه اين . ها در وجود ماستثيرات عميق رنگدر هواي آفتابي آسمان، همه و همه ناشي از تأ
- قاسم(آورد  سيطرة خويش درمي بههاي آدمي را اي از فعاليتحدي است كه پاره تأثيرات به

هر رنگي به مقتضاي خاصيتش بر روان آدمي اثر  ،درواقع). 146: 1382زاده و نيكوبخت، 
  .گذارد مي 

گيري فرايندهاي ذهني و ساختار آن شناسي علم مطالعة رفتار انسان و تبيين شكلروان
هايي همچون پزشكي، كه دانشچنان ؛است و در ميان علوم انساني جايگاهي ويژه دارد

شناسي، ادبيات و حتي الهيات همواره نيازمند شناسي، جامعهشناسي، انسان فلسفه، زبان
شناسي با ادبيات ندر ميان علوم انساني پيوند روا ).18: 1380عاليي، (هاي آن هستند  يافته

براي دريافت و تحليل هر اثر ادبي الزم است روابط معنايي آن از  ؛ زيراانكارناپذير است
شناسي با كنه و روح مسائل هاي مختلفي بررسي شود و از آنجا كه دانش روانديدگاه

وذ هاي نف يكي از راه. كندسروكار دارد، به شناخت دقيق و عميق آثار ادبي كمك شاياني مي
هاي  كه از شاخه شناسي رنگروان. هاي رنگ در آن استدر روح هر اثر ادبي، بررسي جلوه
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. دهدهاي دروني و باطني فرد را اساس كار خود قرار ميشناسي كاربردي است، جريانروان
توان دريافت كه عواطف و احساسات هنرمند چگونه عمل شناسي رنگ ميبا كمك روان

كوب،  زرين: نك(ها و الهامات شاعر است هاي نفساني محرك انديشهيكند و كدام ويژگ مي

. رواني افراد بسيار مؤثر است- شناسان، رنگ در بيان حاالت روحياز ديد روان). 43: 1372
دقت در رنگ . هاي زندگي قرار دارد شعر نيز مانند هر هنري بين احساسات و تجربه

اي براي شناخت بيشتر هر اثر به روي خواننده ازهت دريچةپژوهانه، عنوان يك عنصر روان به
هاي آدميان ها، باورها، آرزوها و خواستهتوان بسياري از سليقهكند كه از طريق آن ميباز مي

  ).163: 1386لي و احمديان،  حسن(را بازشناخت 

  ارچوب نظريچ. 4
آيند و  شمار مي ها يكي از معيارهاي سنجش شخصيت بهشناسي نوين رنگدر روان

هاي اين موضوع با توجه به پيشرفت. نشانگر وضعيت روحي و جسمي افراد هستند
شناسي رنگ آثار دربارة روان. است  اثبات رسيده شناسي بهدانش فيزيولوژي و روان

و ماكس  2، ماكس فايستر1است و پژوهشگراني چون هرمان رور شاخ  متعددي نوشته شده
  . ن زمينه دارندتحقيقات ارزشمندي در اي 3لوشر

كنندة روش توان ابداعوي را مي. ترين پژوهشگران اين حوزه استلوشر از برجسته
پس از آزمون معروف دوشارخ در زمينة . ها دانستوسيلة رنگآزمايش شخصيت به

هاي رنگين جوهر، آزمايش لوشر جديدترين شناخت شخصيت انسان از طريق لكه
بار علمي آزمايش لوشر و دستاوردهاي او . رائه شده استاي است كه در اين مورد انظريه

بر   آزمون علمي او افزون. است حدي است كه آثار زيادي دربارة آزمايش او منتشر شده  به
طور كاربردي در  شناسي در افراد مختلف، بهكاوي و روان استفاده در موارد روان

ايش لوشر هفت كارت رنگي در آزم. شودكار گرفته مي هاي استخدامي هم به سيستم
. اندرنگ تشكيل شده 43رو و  25كه از  اند رنگ 73ها حاوي وجود دارد كه اين كارت

لوشر در . كند اش انتخاب مي ترتيب عالقه شخص مورد آزمون، اين هفت كارت را به
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اين . است  هاي اصلي قرار داده آزمايش خود چهار رنگ آبي، زرد، قرمز و سبز را رنگ
اي، خاكستري و چهار رنگ فرعيِ بنفش، قهوه. ا به عقيدة او ارجحيت رواني دارندهرنگ

به اعتقاد وي دو رنگ سياه و سفيد، رنگ . گيرندهاي بعدي قرار ميسياه نيز در اولويت
طور مستقل و هر رنگي در آزمايش لوشر به. روند و سياه نفي رنگ است شمار نمي به

يابد كه  ها، لوشر درميبندي رنگ با اولويت. شودبررسي مي هاي ديگربدون ارتباط با رنگ
دهندة  ها، نشان به رنگ  گرايش ذهني افراد نسبت ؛ زيراهر رنگ نمايانگر چه كنشي است

مسائل  )30- 27، 8- 7: 1392: ك.ر(آزمايش لوشر . هاي متفاوت رواني در افراد استبازتاب
رواني افراد روشن  - و ساختارهاي روحي زيادي را دربارة ضمير ناخودآگاه و خودآگاه،

  . سازدمي
هاي تالش جنوبي ها در ترانهپژوهش حاضر با استفاده از اين نظريه به تحليل رنگ

پردازد تا به كمك اين روش علمي و كاربردي، تصويري دقيق و روشن از انديشه و مي
ينكه نتايج اين آزمايش تا ضمن ا. دهد ها ارائه احساسات و ناخودآگاه سرايندگان اين ترانه

  . تواند نسبي باشدحدي مي

  تالشي ةهاي عامرنگ در ترانه. 5
اين عنصر رمزآلود از . يكي از مفاهيم اساسي و اصلي در ادبيات عامة هر جامعه استرنگ 

است و هم در ادبيات مكتوب، هم در ادبيات  ديرباز ذهن مردم را به خود مشغول كرده 
كه  گيرد كار مي هنرمند رنگ را بدان دليل به. هاي مختلفي دارددي نمونهشفاهي از نظر كاربر

ها دريافت راحتي دارد و به قدر دانش خود رنگ را طور طبيعي از رنگ داند مخاطب بهمي
  . ها علمي نباشدهرچند دريافت او از رنگ ؛كندشناسد و با آن زندگي ميمي

گاه نمادين دارند و در هر سرزميني هنرمند اي كاربردهاي خاص و ها در هر جامعهرنگ
هاي تالشي هاي خاص در ترانهكاربرد رنگ. بردكار مي ها را به با ذوق و سليقة خود آن
موقعيت جغرافيايي . گيردمحيطي و اجتماعي جامعة آن نشئت مي - جنوبي از بافت فرهنگي

، شكل خانواده و ، زندگي در دل كوهستان، آب و هواي مرطوب، نوع زيستخاص تالش
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ها  در اين ترانه. است هاي خاصي واداشته را به استفاده از رنگ  شيوة زندگي، مردم آن
هاي خاص و بيشتر براي تشبيه و توصيفات از شاعران گمنام تالشي براي آفرينش تركيب

ن در اي. شوند تا تصاوير شفاف و ملموسي ارائه شوندها باعث ميرنگ. برند ا بهره ميه رنگ
بنابراين رنگ در  ؛شوند ها نمادين ميگاه رنگ ؛ اماها كاربرد انتزاعي رنگ اندك است ترانه
ها بيان  بيشترين كاربرد رنگ در اين ترانه. هاي تالشي بيشتر معني و كاربرد حقيقي دارد ترانه

حقيقي براي القاي مطلب است كه ناخواسته باورها و اعتقادات و خُلق و نگرش شاعر و 
  . دهد را نيز نشان مي شمحيط

  هاي تالشي براساس نظرية ماكس لوشر هاي اصلي و فرعي در ترانهتحليل رنگ. 6
  رنگ سياه. 6- 1

لذا نماد  ؛گرددرنگ سياه نمايانگر مرز مطلقي است كه در فراسوي آن زندگي متوقف مي
 دي به معناي، يعني سفيبوده و نقطة مقابل آن» نه«سياهي به معناي . پوچي و نابودي است

ولي  ؛سفيد به معناي صفحة خالي است كه داستان را بايد روي آن نوشت. است» بله«
سياه و سفيد دو حد افراط . چيز وجود ندارد سياه نقطة پاياني است كه در فراسوي آن هيچ

در آزمايش هشت . و تفريط هستند و حكم آلفا و امگا را از نظر شروع و پايان دارند
سياه و زرد در يك گروه  چه چنان. ين رنگ به سفيد، زرد روشن استتر رنگ، نزديك
تحركي و  سياه رنگ بي). 97همان، : ك.ر(است » افراطي« نوعي رفتار بيانگريافت شوند، 
پوشيدن رنگ سياه و قرار گرفتن در محيط سياه، كيفيت كار را پايين . سكوت است

  . آورد مي
اين رنگ در دو معناي حقيقي و . اند استفاده كرده ها از رنگ سياه در موارد زيادي يتالش

ها رنگ سياه در معناي  هايي كه در آنترانه. است  كار رفته ها به هاي آنغيرحقيقي در ترانه
  .بيند كار رفته، بيشتر در توصيف مسائلي است كه شاعر در اطراف خود مي حقيقي به

  توصيف چهرة معشوق -الف
  siyâ čira javun bandil čap-u râs  پ و راس جوون بنديل چ چيره سياه ●
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  miyun sad javun diləm tərâ xâs  ميون صد جوون ديلم ترا خواس   

اي، در بين  چپ و راست بسته كه بنديل برچرده  اي جوان سيه: برگردان
  .خواهد صد جوان دلم تو را مي

siyâ kiya yâ barâ  برا، يا كييه سييا ●

kiya kiya yâ barâ  !برا يا كييه كييه   

آيد؟ كيست كيست كه به چرده كيست كه به اين سو مي سيه: برگردان
   آيد؟اين سو مي

  

  siyâyra ispira məni ravâyra  ، اسپيرَه، مني روايرَهسييايرَه ●

  târika šav čəmə šam-u čərâyra  تاريكَه شَو چم شَم و چرايرَه   

سزاوار مني، در شب ] در هر صورت[سفيد  ياباشي سياه : برگردان
  .تاريك شمع و چراغ مني

  siyâ čira javun tə γamza maka  ته غَمزَه مكَه سيياچيرَه جوون ●

  az əštə âšəγim âškâr âmaka  اَز اشته عاشقيم آشكار آمكَه    

اين [ناز نكن، من عاشق تو هستم، ! چرده اي جوان سيه: برگردان
  .براي كسي آشكار نكن] دلدادگي را

  gəli dasta bəka dasta bə dasta  به دستَه هگلي دستَه بكَه دست ●

  siyâ reyhun bəbi az tə bəčinəm  ببي اَز ته بچينم سييا ريحون   

  .ببند، ريحان سياه باش تا من تو را بچينمدسته  گل را دسته: برگردان

  توصيف چشم معشوق -ب
  əštə siyâ čemen čun âftâva  چون آفتاوهن سييا چِماشته  ●
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  ite ama datâv diləm bitâva  تاوهايته اَمه دتاو ديلم بي  

است، كمي به ما ] درخشنده[چشمان سياهت مثل آفتاب  :برگردان
  . تاب استبتاب كه دلم بي

   kuli sar pešima az bâγ bigerəm  كولي سر پِشيمه، اَز باغ بيگرم ●

  siyâ čema kila az yâr bigerəm  كيلَه، اَز يار بيگرم سييا چِمه    

چشمي را  ها رفتم تا باغي بگيرم، دختر سياهباالي كوه :برگردان
  . معشوقم بگيرم

    siyâ čema kila čə nâzi bâzi  كيلَه چه نازي بازي سييا چمه ●

  əštə gərda dimi tə čada nâzi  اشته گرده ديمي ته چده نازي    

كني، به صورت گردت گري ميچشم چقدر عشوه دختر سياه :برگردان
  !نازيچقدر مي

  توصيف لباس معشوق-ج
    siyâ šeya dakar anâra duna  دكَر اَناره دونَه سييا شييه ●

  dede vanâl žanə beri ba xuna  ده ونال ژَنَه بِري به خونَهده   

، ]درخشي مي[هاي انار كه چون دانهپوشنده پيراهن سياه  اي :برگردان
  .زند كه به خانه بيامادرت تو را صدا مي

    âstârâ bandi ku xəri baruma  آستارا بندي كو خري برومه ●

    siyâ surma xalâ yâri daruma  خَال ياري درومهسييا سورمه    

زيبارويي با لباس . حركت افتاداز ارتفاعات آستارا ابري به  :برگردان
  . اي درآمدسياه و سرمه
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  توصيف حيوانات و پرندگان  -د
siyâ varzâm barda ganduma kâri    كاري برده گندمه سييا ورزام ●

 tanəš gandum bubu xušaš mərvâri    تَنش گَندم بوبو، خوشَش مرواري   
اش ساقهكه ] به آن اميد[م ورزاي سياه را براي كشت گندم برد: برگردان

  . اش مرواريدگندم باشد و خوشه

  kalâče sarsiyâ γaγâč-a garden  ققاچه گَردنسرسييا كَالچ  ●
  ila peyγum dârəm ki tâna bardan  ايلَه پيغوم دارم كي تانَه بردن    

پيغامي دارم، ! كالغ سرسياه كه دور گردنت سفيد است: برگردان
  .برساند] به يارم[تواند كسي مي چه

  kalâče sarsiyâ də pâ xərâsun  د پا خراسون سرسيياكالچ  ●
  ila peyγum dârəm yâri bərâsun  نوايلَه پيغوم دارم ياري براس    

در حركت و گريز است، ] پيوسته[كالغ سرسياه كه دو پايت : برگردان
  .پيغامي دارم آن را به يارم برسان

  اشقانه و استفادة مجازي از رنگ سياهتعبيرات ع -ح
  dasəm siyâ karda aγuza bâzi  كرده اَقوزه بازي دسم سييا ●

  ila yârəm geta nekarə bâzi  ايلَه يارم گتَه نكَره بازي    

بازي دستم را با گردوبازي سياه كردم، معشوقي گرفتم كه : برگردان
  .بلد نيست

  jangə urus šima yâr əštə vâsi  واسي جنگ اوروس شيمه يار اشته ●

  diləm siyâ karda yâr əštə vâsi  يار اشته واسي ديلم سييا كرده   

به خاطر تو اي يار . به خاطر تو اي يار به جنگ روس رفتم :برگردان
  .دلم را سياه كردم
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هاي  هرنگ سياه با بيشترين فراواني اولين رنگي است كه شاعران گمنام تالش در تران
دارد و همين امر اهميت قضيه را روشن » ارجحيت رنگي«ها  اند و براي آنكار برده خود به

كننده است و نشانگر ترك عالقه، تسليم يا انصراف نهايي، و بر هر  سياه رنگي نفي. سازد مي
كند  گذارد و بر خصلت آن رنگ تأكيد مي رنگي كه در گروه قرار گرفته باشد، تأثير قوي مي

سياه در نيمة اول اين آزمايش قرار گيرد، به رفتار جبراني از نوع افراطي  چه چنان .)مانجاه(
خواهد هر كند، يعني ميهركس كه سياه را در وضعيت اول انتخاب مي. گرددمنجر مي

چيزي را كه بيرون از دايرة اعتراض لجوجانة او نسبت به وضع موجود است و در آن 
اين شخص در برابر . طور كه بايدوشايد نيست، نفي كند نكند هيچ چيز آاحساس مي

كند و در معرض رفتاري لجوجانه و كم تقدير خود قد علم مي سرنوشت و يا دست
  ). 98-  97همان، (گيرد  غيرعاقالنه قرار مي

توان با محيط اجتماعي جامعة تالش نتايج آزمايش لوشر دربارة رنگ سياه را مي
ها به شيوة  و زندگي در دل كوهستان ها سخت زندگي تالش شرايط ؛ زيرامطابقت داد

، به سكوت و )با تمام تالش و فعاليتي كه در زندگي داشتند( پروري نشيني و دامكوچ
. است  شدهها منجر  رخوت خاص و حتي ترس، اندوه و نوعي تسليم در زندگي آن

دهند  بردترين رنگ، نشان ميعنوان پركار رنگ سياه به شاعران تالشي با انتخاب ناخودآگاه
هاي ترين روابط عاشقانه و در ترانهكه غمي پنهان در وجود خود دارند كه حتي در شيرين

  .نيز پديدار است  آن
گلي دستَه بكَه « :توصيف گل اعر با توصيفات طبيعي محيط، براي مثالزماني كه ش
كند، با به ريحان سياه تشبيه ميمعشوق را  »ببي اَز ته بچينم سييا ريحون/ دسته به دستَه

هاي شادتر هم در محيطش وجود دارد، وي رنگ سياه را در هاي زيباتر با رنگاينكه گل
اي براي معشوقش بفرستد، باز  خواهد نامه حتي زماني كه شاعر مي. دهداولويت قرار مي
وم دارم كي تانَه ايلَه پيغ/ ا ققاچه گَردنكَالچ سر سيي« :رسدنظرش مي هم رنگ سياه به

. گيسوي سپيدگردن است كالغ سرسياه كه دور گردنش سياه است، يادآورِ يار سيه .»بردن
اي شوم است و حتي زماني كه آواز اين پرنده شنيده  كالغ در فرهنگ تالشان پرنده
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؛ كنندرفع شومي مي) خبر باشي خوش بخواني و خوش(» خش بِخوني«شود، با گفتن  مي
  . تواند در مواقعي حتي خوشايند هم باشد هماني با يار مي اين سبب به اما

البته كاربرد اين . رنگ سياه از نظر تفسير فيزيولوژي بيانگر فشار روحي شخص است
از نظر . كننده باشد تواند نگراندهندة اضطراب نيست و نمينشان ،رنگ در اولين اولويت

قيدوبندي آزاد باشد، مگر آنكه اين  فرد دوست دارد از هر محدوديت و ،شناسيروان
به طور خالصه فرد دوست دارد . وجود آمده باشد ها با انتخاب و تصميم او بهمحدوديت

  ). 238- 237همان، (بر سرنوشت خود مسلط باشد 
 ،خصوص در جامعة درزماني آن وجود اين قيدوبند و محدوديت در جامعة تالش به

به صورت گسترده و پدرساالر شرايطي محدود و شيوة زندگي  ؛ زيرااست پذير توجيه
آورد كه حتي در شيوة ازدواج و در روابط عاشقانه وجود مي همراه با خفقان براي افراد به

چنين شرايطي . شود گر ميعاشقانه با رنگ سياه جلوههاي كند و در ترانه نيز بروز پيدا مي
تشخيص اين موضوع در . تر باشدگيرتر و نفستواند سختبراي زنان هر جامعه نيز مي

 ؛گري از سوي مردان دشوار است ها به شيوة فرازباني و روايت سبب بيان آنها بهاين ترانه
   .توان مسائلي را دريافتهايي ميولي با وجود قرينه

هايي كه رنگ سياه با هدف توصيف، مثالً براي توصيف چشم آورده شده در ترانه
دهند  ها با آوردن نام زنان نشان مياين ترانه ؛ زيرامردان نسبت دادتوان آن را به است، مي 

هايي بالعكس، در ترانه. توانند باشندكه زبانشان مردانه است و روايتگر آن جز مردان نمي
با  - هاي رواني و عصبي ياد شده استعنوان رنگ تلخي، خفقان و فشار كه از سياه به

كه شاعر از رنگ سياه  زماني. راوي زنانه داشته باشند توانندمي - اينكه فرازباني هستند
جنگ اوروس «: كند، براي مثال در بيتطور غيرحقيقي و به زبان مجازي استفاده مي به

اش شاعر خطاب به معشوقه ،»يار اشته واسي ديلم سييا كرده/ شيمه يار اشته واسي
تواند توصيفي معمولي نمي» اهسي«منظور از . »خاطر تو سياه كردمدلم را به«: گويد مي

  است كه لوشر در آزمايش خود به آن اشاره كرده» گرفتگي و غمي«بلكه همان  ؛باشد
  .است
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  رنگ سفيد. 6- 2
از ديد او اين رنگ خنثي است و هيچ زوج رنگي . داندلوشر سفيد را نقطة مقابل سياه مي

لوشر آن را در حاشيه قرار داده  ا؛ امالبته اين رنگ بسيار پركاربرد است. با آن همراه نيست
  ). 97همان، : ك.ر(است  و نشان نوعي رفتار افراطي دانسته 

در . ها نماد صلح و اخالص و عفت و محرك سكوت استسفيد معموالً در فرهنگ
در باور عبريان رمز شادي و طهارت و . است  اسالم پوشيدن اين رنگ بسيار توصيه شده

مسيحيان اين رنگ را نماد . نماد صلح و سالمتي است ،ركزيدر باور بوميان آمريكاي م
دانند  و هندويان آن را رمز شعر ناب مي ،روح و مظهر شادي و بكارت و زندگي مقدس

بعد از  ها ولي تالش ؛داندفام و خنثي ميهرچند لوشر اين رنگ را بي). 79: 1379كوپر، (
سفيد نيز مثل . برند هاي خود بهره ميانهعنوان پركاربردترين رنگ در تر رنگ سياه از آن به
كار  ها هم معناي مجازي دارد، هم معناي حقيقي و براي موارد مختلف به سياه در اين ترانه

  .است  دليل تكرار مضامين ذكر نشده بعضي از موارد به. است  رفته

  توصيف چهرة معشوق - الف
  siyâyiš ispiša bar mən ravâyiš  بر من رواييش  هسيياييش، ايسپيش ●

   târika šav mərâ šam-u čərâyiš  تاريكَه شَو مرا شَم و چراييش    

سزاوار مني، در شب ] در هر صورت[يا سفيد باشي سياه : برگردان
  .تاريك شمع و چراغ مني

 əštə gəlča bandun gəl žanəm məški  اشته گلچه بندون گل ژَنم مشكي ●
  əštə ispiya dimun gəl činəm məški  گل چينم مشكي ايسپييه ديموناشته    

از رخسار سفيدت ! مشكي گذارم اي  بر بند گيسوانت گل مي: برگردان
  !مشكي  چينم ايگل مي

  استعاره از معشوق - ب
  ispiya mây az ni tə gete nešâm  اَز ني ته گته نشامايسپييه ماي  ●
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  aga bigerəm az tə vâte nešâm  مواته نشا تهاَگَه بيگرم اَز    

اگر تو را شكار  ؛توانم تو را شكار كنممن نمي! اي ماهي سفيد: برگردان
  .توانم بگويمكنم، نمي

  ispi-yu səra gələm bira sarvar  گلم بيرَه سرور ايسپيي و سرَه ●

  aga bigerəm az tə vâte nešâm  اَگَه بيگرم اَز ته واته نشام    

صيد (اگر تو را بگيرم . سرورم شدي! اي گل سفيد و سرخم: برگردان
  . توانم بگويم نمي) كنم

 ispi ru âvi uma kuza bar das  آوي اومه كوزه بر دس رو ايسپي ●

  də čəmə mast dâri abru peyvast  د چم مست داري اَبرو پيوست    

چشمان خمار و . شتآب سپيدرودي آمد كه كوزه بر دست دا: برگردان
  .اي داشت پيوسته ابروان به هم

  توصيف پوشش معشوق - ج
  ispiya dasmâlər kamar davassa  كمر دوسه ايسپييه دسمالر ●

  dimər həntaya kə pičâla dassa  ديمر هنتَنييه، كه پيچاله دسه   

ال اي، صورتت مثل دستة گل پامچدستمال سفيد به كمر بسته: برگردان
  .است

  ispiya dasmâl davesi tə kamari  دوسي ته كَمري ايسپييه دسمال ●

  xeyli vaγta nedârəm tə xavari  خيلي وقتَه ندارم ته خَوري    

بندي، خيلي وقت است دستمال سفيد را به كمر مي] اي كه[: برگردان
  .كه از تو خبري ندارم
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  ispiya šeya dakar tə hama ruza  روزهدكَر ته همه  ايسپييه شيه ●

  balati sar beri kə vada ruza  بلَتي سر بِري كه وده روزه    

پوشي، به سمت دروازه بيا  پيراهن سفيد هميشه مي] اي كه[: برگردان
  .كه روز موعود است

  ispiya šeya dakar yaxa də bandi  ايسپييه شيه دكَر يخَه د بندي ●

  tə ni γadam bəžan xalxâli bandi  ته ني قدم بژن خلخالي بندي   

اي، تو هم باالي اي كه پيراهن سفيد با يقة دوبند پوشيده :برگردان
  .هاي خلخال قدمي بزن كوه

  استعاره از مرگ - د
  ispiya səvâr uma yâri nəšuna  اومه ياري نشونَه ايسپييه سوار ●

  tâka səvâr uma margi nəšuna  مرگي نشونهتاكَه سوار اومه     

سوارِ سفيد آمد به نشانة معشوق، سوارِ تنها آمد به نشانة : برگردان
  .مرگ

  توصيف حيوان - ح
  ispiya asba səvârəm ru bə xalxâl  م رو به خلخالايسپيه اَسبه سوار ●

  ispiya asbəm davasəta nârənja xâl  دوسـتَه نارنجـــَه خال اَسبم هايسپي    

روم، اسب سفيد را  به طرف خلخال مي كهسوار اسب سفيدم : برگردان
  .به شاخة درخت نارنج بستم

  توصيف ارتفاعات - و
  gâen ispyia bandun ku karən vang بندون كو كَرن ونگايسپييه  گائن ●
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  rafeγun γam čəmə dili žanə čang  رفقون غَم چمه ديلي ژَنه چنــگ   

غم . دهندمي بانگ سر ) پوش برف(گاوها در ارتفاعات سفيد : برگردان
  .زند رفيقان بر دلم چنگ مي

كار  بر توصيفات طبيعي، شاعر رنگ سفيد را براي توصيف چهرة معشوق به افزون
 .»گل چينم مشكي ايسپييه ديموناشته / اشته گلچه بندون گل ژَنم مشكي« :گيرد مي

اين رنگ گاه معناي . شود ر زيبايي و ارزش در جامعة تالش شمرده ميمعيا پوست سفيد
 :گاه پيك اجل است براي مثالشود، دهد و نمادين ميحقيقي خود را از دست مي

سوار سفيد نشانة مرگ  .»اومه مرگي نشونَه تاكَه سوار/ اومه ياري نشونَه ايسپييه سوار«
معشوق در ذهن شاعر نماد چيزي  ت وهمين سوار، نشان آمدن معشوق نيز هس. است

ايسپيي و سرَه « :سفيد با موصوف خود، گاه استعاره از معشوق است. رفتني است دستاز
» ماهي سفيد«و » گل سرخ و سفيد« .»اَز ني ته گته نشام ايسپييه ماي/ بيرَه سرور گلم

شيوه، و با تعبير كارگيري رنگ به اين  است و شاعر با به» معشوق زيبارو«استعاره از 
  . كندمعشوق و محبوبش به گل و ماهي، زيبايي معشوقش را ملموس و شفاف مي

: است  اي ديگر شاعر رنگ سفيد را براي توصيف پوشش استفاده كرده در نمونه
پارچة (» دستمال سفيد« .»ديمر هنتَنييه كه پيچاله دسه/ كمر دوسه ايسپييه دسمالر«

براي زنان تالشي زيبايي ) بندندشي آن را معموالً بر سر خود ميسفيدي كه زنان تال
چيني، چيدن مركبات، دوشيدن  البته زنان تالشي هنگام كار كشاورزي، چاي ؛خاصي دارد

ها به دور كمر  شير، مراحل مختلف كار در باغ و كار كشاورزي مثل نشا، وجين و جز اين
بندند كه  عنوان چادرشب مي اي به ر پارچههاي ديگخود براي اجتناب از كمردرد و آسيب

 ؛ امااين كمربند معموالً رنگي است. گويند مي) كمربند( »كَمردوس«در اصطالح به آن 
 گاه از اين دستمال. است  ها ترجيح داده شاعر در اينجا رنگ سفيد آن را بر ديگر رنگ

ها در و طرح اين دستمالشكل . كنندبراي بستن كودك به پشتشان موقع كار استفاده مي
نقاط مختلف تالش متفاوت است و احتماالً اين ترانه به منطقة خاصي از تالش جنوبي 

كردند و استفاده از رنگ سفيد براي اين قوم اشاره دارد كه از چادرشب سفيد استفاده مي
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اوان رسد بعد از رنگ سياه كاربرد فر نظر مي به. دارداشاره به زيبايي و پاكي اين رنگ 
آن را در ناخودآگاه خود ها  باشد كه تالش» اميد و روشنايي«رنگ سفيد، به معناي نوعي 

اي است كه اين قوم بعد از رنگ سياه به دنبال نگاشتن جويند و سفيد همان صفحه مي
  .خوشبختي و رهايي بر روي آن هستند

  قرمز. 6- 3
اين واژه . ريشه است و خون همهاي زندگي شناسي تاريخي با واژهرنگ قرمز از نظر روان

شود و به معناي خون و زندگي ناميده مي» Rut«ن و در التي »Ruh-Ira« در سانسكريت
هاي ديگر از نظر جذابيت، قدرت زيادي قرمز در ميان رنگ). 35: 1376برند فلمار، (است 

بسيار  بنابراين رنگ ؛آيدشمار مي هاي گرم بهدارد و يكي از سه رنگ اصلي، و از رنگ
كند و رنگ شوق، خطر آتش را تداعي مي ؛دهندة اعتماد به نفس استهيجاني و نشان

رنگ  ).36: 1387و تايلور،  ؛ دي80: 1386؛ واردي، 38همان، : ك.ر(خون، شهوت و جنگ است 
و معناي آرزو و تمام انواع ميل و  استقرمز بيانگر نيروي حيات، فعاليت عصبي و غددي 

آرزوي شديد براي چيزهايي است كه شدت زندگي و كمال  بيانگر قرمز .اشتياق را دارد
هاي عاشقانه به همين دليل در ترانه ؛)86: 1392لوشر، : ك.ر(تجربه را در پوشش خود دارند 

  :ازجمله ؛نيز كاربرد فراوان دارد

  توصيف معشوق  -الف
  bəlbəlun čakčaka əm dâr dâ a dâr  بلبلون چكچكه ام دار دا اَ دار ●

  tə səra gəlira az pire sayyâr  اَز پير سيارسرَه گليرَه ته    

زنند، تو گل سرخي و چهچه مي هاي درختانبلبالن از شاخه: برگردان
  .در من پير دربه

  yârəm beri bəšam girya nəšini  يارم بِري بشَم گيريه نشيني ●



 1394پاييز و زمستان ، 6، شمـارة 3 سال _________________________   دوفصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه

62 

  az səra gəl bubum tə bây bəčini  بوبوم ته باي بچيني سرَه گلاَز    

يارم بيا برويم در ييالق اقامت كنيم، من گل سرخي شوم كه : برگردان
  .تو بيايي مرا بچيني

  bərənja nəštira bərz âvijini  برنجه نشتيرَه، برز آويجيني ●

  məsâlə sərxa gəl âšəγ dačini  ، عاشق دچينيسرخَه گلمثال    

كني، مثل گل سرخ، اي و برنج پاك ميستهبر روي پنجره نش: برگردان
  .كنيعاشق جمع مي

  استعاره از معشوق  -ب
  səra sivəm kâšta gazna peruma  م كاشتَه گَزنَه پِرومهسرَه سيو ●

  čəmə yâr jâhila harza baruma  چمه يار جاهيلَه، هرزه برومه   

است، يارم نادان  ه گزنه روييد ]جايش به[سيب سرخ كاشتم ولي : برگردان
  .استاست و نااهل درآمده 

  ispi-yu səra gələm bira sarvar  بيرَه سرور گلم هسرَايسپيي و  ●

  čəmə yâršun barda anzali sangar  چم يارشون برده اَنزلي سنگَر   

چون گل سپيد و سرخم، سرورم شدي، يار مرا به  ]اي يارِ[: برگردان
  .سنگر انزلي بردند

  səra sif laj karda nəšta bə gasgar  لَج كَرده نشته به گَسكر سره سيف ●

  čəm yâr laj karda nəšta bə sangar  سنگربه چمه يار لَج كرده نشته    

است، يارم قهر كرده و در  بار نشسته سيب سرخ در گسكر به: برگردان
  .است  سنگر نشسته

  xalxâli səra sif giluni nargəs  گيلوني نرگس سره سيفخلخالي  ●
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  tə ni šuxa yâriš das nəši hargəz  ته ني شوخه ياريش دس نشي هرگز  

اي سيب سرخ خلخال و نرگس گيالن، تو يار زيبايي و هرگز : برگردان
  .روي از دست نمي

  səba sara yârəm tə γuvvatər beh  صبه سرَه يارم ته قوتر بِه ●

  səra gəl zarda gəl tə subatər beh  ه َگل، ته صوبتر بِه، زردسرَه گل   

سرخ و  الهي قدرتت زياد باد، اي گل! يارم. هنگام صبح است: برگردان
  .زرد، همدمي با تو نيكوست

səra sifi bima az əštə di ku  بيمه اَز اشته دي كو  سرَه سيفي ●

  məni harfi nekarda əštə ru ku  مني حرفي نكرده اشته رو كو    

 ]بدي[سيب سرخي در ده شما بودم، من در برابر تو حرف : برگردان
  .نزدم

  توصيف پوشش معشوق -ج
  səra γabâ čəmə yâri daruma  چمه ياري درومه سرَه قبا ●

  səra γabâ bəba xayyât bəderzə  ببه خياط بِدرزه سرَه قبا   

  .ارچة سرخ را ببر خياط بدوزدپ. آيدلباس سرخ به يارم مي: برگردان

  sera šeya dakar puli sədâya    دكَر پولي صدايه سرَه شييه ●
  ustuxun bar tana-u badan jədâya    اوستوخون بر تن و بدن جدايه   

صدا  ات از جامههاي پول  سكه! پوشنده قرمز اي پيرهن :برگردان
  .ز او جداستبر تنت استخواني است كه گويي بدنت ا. دهند مي
هاي سياه و سفيد در دو معناي حقيقي رنگ قرمز همچون رنگ ،هاي تالشي در ترانه

هاي فرعي كه هر دو رنگ -ولي خالف دو رنگ قبلي ؛است كار رفته  و مجازي به
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رنگ قرمز بيشتر كاربرد  -شدند و كاربرد حقيقي داشتند آزمايش لوشر شمرده مي
ها و بر استعاره افزون. معشوق در زيبايي است مجازي دارد و بيشتر استعاره از

ها به رنگ لباس معشوق هم  تصويرسازي حاصل از رنگ قرمز، در شماري از اين ترانه
ا ببه، خياط سرَه قب /چمه ياري درومه سرَه قبا«: اشاره شده است، براي مثال در بيت

لباس زنان تالش بيشتر از  يرا؛ زلباس زنان تالش است» سره قبا«، احتماالً منظور از »بِدرز
هاي مشكي و تيره هاي شاد زرد و قرمز بوده است و زنان اين منطقه كمتر از لباسرنگ

كه  - رسد رنگ لباس زنان تالش برعكس روحيات مردم آننظر مي به. كردند استفاده مي
  . است شده انتخاب مي -رسند نظر نمي خيلي شاد به

سرَه «: شد كه نشانة نوعي اشرافيت و تفاخر بود تزيين ميها  ها با سكهگاه اين لباس
هرحال، اين رنگ در پسند  به. »اوستوخون بر تن و بدن جدايه/ پولي صدايه شييه دكَر

رنگ قرمز تلخي و سردي درون جامعه را . استبوده هاي اول  زنان تالش جزو انتخاب
اين رنگ . هاستاين ترانه كاهد و شاعر درپي شور و هيجان و انرژي مضاعف در مي

در برانداختن استبداد و نماد حس اميد و شروع فصلي جديد  ،زبان براي شاعر تالشي
شاعر با اين رنگ درپي كاميابي . است كه جامعه را فراگرفته استهاي اجتماعي  سياهي
  .به عقيدة لوشر حس اشتياق و بلندپروازي در انتخاب اين رنگ وجود دارد. است

  زرد  رنگ. 6- 4
ترين رنگ است و اثر آن به صورت روشني و شادماني رنگ زرد در اين بررسي، روشن

قدرت تحريك بيشتري  ؛ لذاتر از رنگ زرد استتر و سنگينقرمز غليظ. شودظاهر مي
تر و با غلظت كمتري است، به به تعبيري ديگر، چون رنگ زرد نسبت به قرمز سبك ؛دارد

صفات اصلي رنگ . تر جنبة تلقيني و ثبات نسبتاً كمتري داردجاي اينكه محرك باشد، بيش
زرد نمايانگر . روشني، بازتاب، كيفيت درخشان و شادماني زودگذر: ند ازا زرد عبارت

اين رنگ در مقابل رنگ سبز قرار . تسكين خاطر استگرفتن يا  طلبي بالمانع، سهل توسعه
كه در حالي ؛فشار يا تشنج منجر شود تواند به دارد؛ به اين معني كه تجمع رنگ سبز مي

معناي رهاشدن  خاطر بهاز نظر فيزيولوژي، تسكين. رنگ زرد موجب انبساط خاطر است
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رنگ زرد هرچند ممكن است نماد  .استه ها، مشكالت، آزارها يا محدوديتاز مسئوليت
ندارد،  اين فعاليت هيچ وقت نمود پيوسته و مستمري ؛ امافعاليت انبوه و گسترده باشد

اگر زرد اولين انتخاب و گرايش باشد، نشانة رهايي . بلكه بروز آن مقطعي و كوتاه است
تر است و معناي ضمني آن برخي تضادهاي كوچك يا بزرگ  و اميد به خوشبختي بزرگ

زرد نشانگر پيشرفت به سمت ترقي، جلو و . ها وجود دارد است كه نياز به رهايي از آن
  ). 91- 90: 1392لوشر، : ك.ر( چيزهاي تازه است
نشدة شخص به ترديد و نگراني، فرد به حس  شناسي آرزوهاي برآورده در تفسير روان

ترسد كه ناديده گرفته شود يا شخص مي. دارد تا از نااميدي بيشتر اجتناب كندنياز امنيت 
و اين آينده بهتر شود موقعيت و اعتبار خود را از دست بدهد و ترديد دارد كه اوضاع در 

و رد كردن هر سازش  آميز كردن درخواست مبالغه طرز تلقي منفي، وي را به سوي عنوان
لوشر، (از دست دادن موقعيت  در بدبيني ناشي از اضطراب و ترسِِ. دهدمنطقي سوق مي

نيروي ). 82همان، (هاست جو براي بيرون آمدن از دشواريو رنگ زرد جست ،)217: 1392
فلسفة رايج در بين مردم چين . انگر حالت زنانة اين رنگ استشفابخشِ رنگ زرد، بي

رنگ زرد حاالت . كند كه زرد رنگي با منش زنانه استصراحت تأكيد مي به) نائوسيم(
ها و در يونان باستان نيز الهه. كند زنانه را چه در مردان و چه در زنان تقويت مي

ين رنگ در اعتمادبخشيدن به افراد ا. كردنددوشيزگان باكره را با رنگ زرد نقاشي مي
 و ستاعتقاد بر اين است كه زرد بيانگر ويژگي منفي افراد ا. النفس مفيد استضعيف

پس كساني كه خودخواه، عصبي و  ؛آوردوجود مي العاده در انسان بهاحساس تزلزل فوق
همچنين ). 32- 30: 1376برند فلمار، (متزلزل هستند، نبايد با اين رنگ سروكار داشته باشند 

  ). 49: 1383حجتي، (كنندة فعاليت، كار و كوشش و سمبل خورشيد است زرد، تداعيرنگ 

  شناسانة رنگ زرد تحليل روان. 6- 4- 1
برند (ها و نمادي است براي روح، آزادي و استقالل اين رنگ سمبل ارتباط بين انسان

زيادي رنگ زرد . باالست سمبل عقل و خرد و نشانگر كيفيت روحي ، و)28: 1376فلمار، 
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رنگ حاصل جريانات مغناطيسي مثبتي  اين پرتوهاي. بيانگر توان باالي قدرت ذهني است
كنند و توانايي ذهني اين پرتوها اعصاب را تقويت مي. ندا هستند كه القاكننده و محرك

اين همان رنگي است كه اعصاب حركتي را فعال و در . دارندتحرك وامي برتر را به
فقدان انرژي اين رنگ در هر قسمت از بدن خود را به . كندالت انرژي توليد ميعض

بنابراين اين رنگ در درمان فلج مؤثر است  ؛دهدصورت فلج كامل يا ناقص نشان مي
  ).به نقل از ويلز 158: 1392نژاد،  نيا و حوتي ذبيح: ك.ر(

  هاي تالشي رنگ زرد در ترانه. 2-4-6
  səba sara yârəm tə γuvvatər beh  قوتر بِهصبه سرَه يارم ته  ●

  səra gəl zarda gəl tə subatər beh  ، ته صوبتر بِهزرده َگلسرَه گل،    

سرخ و  اي گل. الهي قدرتت زياد باد! يارم. هنگام صبح است :برگردان
  .زرد، همدمي با تو نيكوست

  gəli ba bâγi ku tə zard âmaka  آمكَه زردگلي به باغي كو ته  ●

  mohebbati mə ku tə kam âmaka  محبتي مه كو ته كَم آمكَه    

  .گل باغ را تو زرد نكن، محبتت را از من كم نكن: برگردان
  

  zarda šeya dakar anâr be duna  اَنار به دونَه زرده شييه دكَر ●

  nana tə daxunu beri be xuna  نَنَه ته دخونو بِري بِه خونَه    

، ]درخشي مي[اي پيراهن زرد پوشنده كه چون دانة اناري : برگردان
  .زند به خانه برگردمادرت تو را صدا مي

  kilali kilali zarda šəvâra  زرده شَوارهلي لي كيلهكيله ●

  har vaγt kə mə vini guyi bərâra  هر وقت كه مه ويني گويي براره   
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زردرنگ ] پرچين[اي دختر ناز كه دامن ! اي دختر ناز: برگردان
  !كنيبيني برادر خطاب ميهر وقت مرا مي! اي پوشيده

  əštə rangi čəra zardər âkarda  ر آكردهزرداشته رنگي چرا  ●
  zəvâla mandira yâ tavər karda  زوالَه منديرَه يا تور كَرده   

اي يا تب خورشيد ماندهاي، زير نور رنگت را چرا زرد كرده: برگردان
  اي؟كرده

kilali kilali zarda bâla sar  سر هزرده بالَلي، لي كيلَهكيلَه ●

  gâ un hayhâ bəka bəšam xâla sar  گائون هيها بكَه، بشم خالَه سر   

گاوها را ! اياي دختر ناز كه پيراهن زرد پوشيده! اي دختر ناز: برگردان
  .برويمبكن به ييالق » هيها«

  liven zard âbina mâlun xavar ni  آبينَه مالون خَور نيزرد ليون  ●

  suta diləm γama diləm xavar ni  سوتَه ديلم غَمه ديلم خور ني   

 دلم از غم سوخته .گاوها خبر ندارند ؛ اماها زرد شدندبرگ: برگردان
  .ولي از آن خبري ندارم است؛

 araγčin bar sar-u zardəm tə karda  م ته كَردهردزعرَقچين بر سر و  ●

  xəyâlə əštə kə tarkəm tə karda  خيال اشته كه تَركم ته كَرده   
بر سرم گذاشتي و رويم را زرد كردي، به خيال خودت كه كاله : برگردان

  .ام من تو را ترك كرده
ة يأس و نااميدي است گاه نشان. رنگ زرد هم معني حقيقي و هم معناي مجازي دارد
. كنندپريدگي از آن استفاده مي و آن، وقتي است كه در توصيف برگ درختان و رنگ

  . همچنين اين رنگ براي توصيف پوشش و رنگ لباس نيز كاربرد دارد
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به عقيدة لوشر زرد مثل قرمز راه حل و راه نجات است و شاعر تالش از اين رنگ 
به رنگ گرماي آفتاب است، به فرد  زرد. كندبراي تسكين خاطر خود استفاده مي

انتخاب اين رنگ با توجه به اينكه با رنگ آبي يك . بخشددلي، گرما و نشاط مي زنده
  .آوردارمغان مي دهند، نوعي آزادي را براي شاعر بهگروه را تشكيل مي

  رنگ آبي . 6- 5
. ت دارد و هم بر آبي و كبودهم بر سبز دالل) آبي(» كَاو« ؛رنگ سبز در تالشي وجود ندارد

ها و  است، هم علف) آبي(» كَاو«ها، هم آسمان و دريا و رودخانه به رنگ  در دنياي تالش
. دهندة آرامش كامل استنشان) ايسرمه(رنگ آبيِ تيره . برگ درختان و سبزيجات

ا با انسان بدن خود ر. كند انديشيدن دربارة اين رنگ، سيستم اعصاب مركزي را آرام مي
كه در هنگام بيماري و خستگي نياز به اين  اي گونه دهد، بهآرامش و تجديد قوا تطبيق مي

 آزردگي نيز بودن، سهولت و دل از نظر رواني گرايش به حساس. شودرنگ بيشتر مي
خستگي  .كند شدن جلوگيري مي گرايش به آبي از تسليم). 78: 1392لوشر، (يابد افزايش مي

دهندة وضعيت نامطلوبي است كه  سازد و همچنين نشانقتاً متوقف ميو افسردگي را مو
- ميل خود، قدرت تغيير آن را ندارد و در عين حال، مايل نيست كه آسيب خالفآدمي 

  ).198همان، (پذيري خود را آشكار سازد 

  هاي تالشي رنگ آبي در ترانه. 6- 5- 1
  kâwa šey-u šəvâr yâri daruma    ياري درومه كاوه شي و شوار ●
  baršə barâ maka xunəm juš uma    برشه برا مكَه خونم جوش اومه   

آمد نكن كه و پيراهن و شلوار كبود براي يار زيباست، رفت: برگردان
  .آيدجوش مي خونم به

araγčin tərma-u âsârəš ham    نيل همچين ترمه و آسارش عرَق ● nil 

  agar mərâ mabi dâγər čəmə dil    ه ديلاَگَر مرا مبي، داغر چم   
از جنس ترمه است و آسترش هم نيلي است، اگر  تپيراهن: برگردان
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  .ماند با من ازدواج نكني، داغت بر دلم مي

  نَرَه كَوه ميشيننَرَه را،  كَوه ميشين ●
  را، نازه يارم يا برا   

  kava mišin nara râ, kava mišin   
nara râ, nâza yârəm yâ barâ  

يار  ]اي كاش[بنفشة آبي، راه هموار، بنفشة آبي، راه هموار، : برگردان
  .نازنينم اينجا پيدا شود

در  )nil(» نيل«و  )kǎv(» كاو«رنگ . ها كاربرد حقيقي داردرنگ آبي در اين ترانه
شايد . شود رنگ آبي موجب آرامش و تجديد قوا مي. همة موارد به معني آبي تيره است

هاي خود  هاي چوبي خانهها و همچنين ستونحاشية ديوار ها اي همين است كه تالشبر
گويي با اين كار آرامشي را كه در محيط بيرون خانه . كردند را با اين رنگ تزيين مي

نقاشي ديوارها با رنگ آبي در تمام . آوردندهايشان مينداشتند، به روي ديوار خانه
به نظر لوشر اين رنگ گاه رخوت و سستي را . ريان داشتازجمله فقير و غني ج ،اقشار
كند و كمترين هرحال، آبي آخرين رنگي است كه لوشر از آن استفاده مي به. كندكم مي

گونه تعبير كرد كه استفاده  توان آن را اينكاربرد و فراواني را دارد و با كمي مسامحه مي
  ).78همان، : ك.ر(به آرامش است از آن براي از بين بردن رخوت و سستي و رسيدن 

  گذاري هشت رنگو عالمت بنديگروه. 7
بندي ابتدا هشت رنگ سياه، قرمز، زرد، آبي، سبز، خاكستري، بنفش و  در اين گروه

بندي هاي دوتايي طبقهگيرند، سپس به صورت گروهاي در يك رديف قرار مي قهوه
 ،تالشي كه در اين مقاله مورد تحقيق بودههاي  ترانهها در  فراواني كاربرد رنگ. شوند مي

اي، سبز و هاي خاكستري، قهوهرنگ. سياه، سفيد، قرمز، زرد، آبي: بدين ترتيب است
بندي مكان نخست و دوم در اين طبقه .هاي تالشي ندارندبنفش هيچ كاربردي در ترانه

مشخص ) (+ت است و با عالم» گرايش و تمايل فرد«و نشانگر » ارجحيت رواني«بيانگر 
مشخص ) ×(    است و با عالمت » بيان واقعي موضوع«مكان سوم و چهارم بيانگر . شودمي
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مشخص ) - (و دو مكان آخر با عالمت (=) مكان پنجم و ششم با عالمت . شودمي
شرح قابل  دينهاي تالشي با تغييراتي ب ها در دوبيتيبه اين ترتيب چيدمان رنگ. شود مي

  : ارائه است
 1- 2× 3× 4+ 7+ 

 )0(خاكستري   )0(اي  قهوه  )0(بنفش  )0(سبز  )3(آبي   )9(زرد   )10(قرمز   )12(سفيد )15(سياه 
 

) تركيب(هاي تالشي، دو زوج ها در ترانهبراساس ترتيب، فراواني و چيدمان رنگ
 :شود رنگ نيز ديده مي

است،  كار گرفته  گ بهعنوان اولين رن اينكه شاعر سياه را به+): 7+4(سياه و سفيد . 1
دهد هيچ شاعر اجازه نمي. فرساست دهد كه محيط خالف ميل او و بسيار طاقت مي نشان
بالفاصله از رنگ سفيد بعد از سياه  وي). 156همان، (تأثير بگذارد  شافكار برچيز 

رسد  ماند كه به نظر مي خالي مي اي فام است و به صفحهسفيد رنگي بي. كنداستفاده مي
سياه و سفيد در برابر هم . هاي شاعر باشدتفاده از آن بعد از سياه، نقطة اميد و پايان غماس

سياه نقطة پاياني و . است» بله«سفيد به معناي  آن، ، و نقطة مقابل»نه«سياه به معني  ؛هستند
در آزمايشِ هشت رنگ لوشر هيچ تركيبي از سياه و سفيد وجود . سفيد نقطة آغاز است

توان از آن استفاده  ترين رنگ به سفيد، زرد روشن است كه براي تحليل مي زديكندارد و ن
  ). 97همان، : ك.ر(كرد 

سياه  ؛پردازيمترين رنگ با آن مي در اين قسمت به جاي رنگ سفيد به تحليل نزديك
هاي سريع، گيريكند با تصميم به كمك اين رنگ شاعر تالش مي+): 7+2(و زرد 

ها و اضطرابات خويش ده و با تغيير مسير، از مشكالت، دشواريسرانه و نسنجي خود
  ).157همان، . ك.ر(بگريزد 

كند در برابر ولي احساس مي ؛شاعر فعال است): قرمز( ×3): ×3×2(قرمز و زرد . 2
شاعر مجذوب هر ): زرد( ×2. است  هايش، پيشرفت يا پاداش كافي نصيب او نشده تالش

تحليل . از يكنواختي، چيزهاي عادي يا مرسوم خسته استشود و چيز تازه و جديد مي
بيند حوادث در مسير ولي از اينكه مي ؛تركيب اين دو رنگ اين است كه فرد فعال است
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اين حالت كه به تحريك، . كند دهند، احساس ناكامي ميدلخواه او با كندي رخ مي
كه فرد هدف معيني را  دآي شود، در مواقعي پيش مي تغييرپذيري و عدم پشتكار منجر مي

  ).167- 164همان، (كند دنبال مي

  گيري نتيجه
بر اينكه توصيفگر حقيقت  سبب رنگارنگي محيط اطرافشان، افزون اشعار شاعران تالش به

وسيلة اين  هايي است كه به هاست، حاوي زيباترين تصوير عواطف و احساسات ناب آن
ياه پربسامدترين واژة رنگي در اين اشعار و شناختي، ساز ديد روان. اندها خلق شدهرنگ

استفاده از رنگ سفيد پس از . نمايانگر محيط ناسازگار و غيرقابل تحمل و پرفشار است
قرمز به همراه زرد . دهد كه شاعر درپي نقطة شروع و يافتن راه نجات استسياه نشان مي

 ؛دهد خود انجام مي دهندة حركت و فعاليتي است كه شاعر در برابر شرايط محيطنشان
وسيلة اين  به. شودداند و گاه دچار يأس ميها را كافي نميولي در عين حال اين فعاليت

دو رنگ، شاعر در راه رسيدن به كاميابي بعد از شرايط خفقان است، هرچند كه گاه يأس 
شود و خستگي را  نميحوادث   شاعر با انتخاب رنگ آبي تسليم. كندهم بر او غلبه مي

  . دهدگذارد و براي ثبات آرامش به كوشش ادامه ميموقتاً كنار مي
ها در اشعار شاعران تالش بيانگر محيط و زندگي متنوع، طيف رنگ ،ترتيب اين به

 ؛ امابرند سر مي ها در شرايط سخت معيشتي به اگرچه تالش. هاست پرتحرك و پرنوسان آن
ناپذير و  هايي پويا، فعال، تسليمانسانها  نوع زندگي و روحية غيريكنواختشان، از آن

هاي  ها، تحمل كوچ عادت به زندگي شباني، اقامت در دل كوهستان. ساخته است نيرومند
مات خوانين در جامعة درزماني تالش و داشتن از تحكّبري  غيرمنتظره و ناخواسته، فرمان

پروري،  كشاورزي و دامپاي مردان در ادارة امور  گسترده، مشاركت زنان پابه هاي خانواده
ها حتي در ناخودآگاه  است كه اولين رنگ منتخب آن را به سمتي برده  ها همه و همه تالش

هاي ها انسان اين شرايط، عوامل طيبعي و محيطي از آن بر افزون. هايشان، سياه باشد و ترانه
ة ناخودآگاه استفاد. اندقدرتمندي ساخته است كه در پي بهبود شرايط زندگي خود برآمده

كه برگرفته از محيط  - رنگ قرمز و زرد نيز. ها نقطة شروع است از رنگ سفيد براي آن
گرايش زنان تالش دهندة  نشان - زنان كاربرد دارد هاي ترانه اطراف است و بيشتر در حوزة
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آبي و (كاربرد رنگ كبود . هاي زندگي است و سختي ها ها و رفع ماللت به خلق شادي
  .ها در اجتناب از شرايط سخت و رسيدن به آرامش است انة ثبات قدم تالشنيز نش) سبز

  ها نوشت پي
1. Herman Rorschach 
2. Max pfister 
3. Max Luscher 
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