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مقدمه
تنها یک پدیده ساده نمایش مذهبی آیینی نیست 
بلکه چنان کیفیتی ارتباطی را دارا است که همه 
خصایص یک ارتباط و یک رسانه زنده، فعال و 
جوشان ذوقی، مذهبی، ملی و هنری را با همه 
ویژگی های فردی و اجتماعی آن آشکار می کند. 
رسانه ای سنتی است صدایی که از بطن آن شنیده 
می شود صدای یک یا دو نفر نیست بلکه نجوایی 
است عمیق که از درون یک جامعه و در طی قرون 
و اعصار برخاسته و درهم پیچیده و اوج گرفته است. 
این پدیده شورانگیز از حوادث تاریخی مایه می گیرد 
و با توجه به ذات غیرقابل انکار آن که همانا مبارزه 
علیه ستم و بیداد است اوج می گیرد. در واقع همه 
ویژگی های یک پدیده هنری آیین ایرانی و اسالمی 
را با خود دارد. تعزیه، برای تصویر و ترسیم فاجعه 
کربال به کار می رود و در آن دو جبهه اولیا و اشقیا به 
ایفای نقش خود می پردازند. موافق خوان از طریق 
خواندن مضامین سوزناک و نیز رفتار و حرکات، 
رنگ لباس و بهره گیری از برخی وسایل و امکانات 
ساده و سنتی، بر حق بودن و مظلومیت خود را به 

اثبات می رسانند. لباس این افراد غالباً به رنگ های 
سبز و مشکی و سفید است و اگر رنگ های دیگری 

هم دیده شود رنگ غالب در آن ها سبز است. 
تعزيه

تعزیه نمایشی آیینی، فراگیر و بسیار تماشایی است 
که ابتدا به معنای تعزیه یا تعزیت و مجلس تعزیه 
به طور کلی در زمینه سنت های اجتماعی است 
که دوره های نخست اسالمی به معنی سوگواری 
و  عاشورا  مراسم  در  سوگواران  گردهمایی های 
به کار  )ع(  حسین  با  )تعزیت(  همدردی  اظهار 
تعزیه خوان  رفتند. )چلکووسکی، ۱۳۸۴، ۱۲۸( 
برای تصویر و ترسیم فاجعه کربال و سایر مصائبی 
که به اهل بیت رفته در دو جبهه اولیا و اشقیا به 
ایفای نقش می پردازند. در تعزیه جبهه اولیاخوان 
از طریق خواندن مضامین سوزناک و نیز رفتار و 
حرکات، رنگ لباس، بهره گیری از برخی وسایل و 
امکانات ساده و سنتی، بر حق بودن و مظلومیت 
افراد  این  لباس  می رساندند.  اثبات  به  را  خود 
غالباً به رنگ های سبز و مشکی و سفید است؛ و 
نقش های از قبیل شبیه امام حسین )ع(، حضرت 

نشانه شناسی رنگ در تعزیه

چکیده
تعزیه به عنوان یک رسانه سنتی، به بازنمایی واقعه عاشورا می پردازد. آیین تعزیه یکی از 
هنرهای فاخر در جهان است. روایت تعزیه حکایت ازلی و ابدی مظلوم و ظالم، دلیر و 
ترسو، زاهد و فاسد، حیات اخروی و عالم مادی، بهشت و جهنم: حکایت خیر و شر است. 
رنگ های به کار رفته در آن هر کدام دارای جلوه و ویژگی خاص خود است. در این رسانه 
هر یک از بازیگران نقش ها که شامل مخالف خوان ها و موافق خوان ها است، از رنگ 
خاص استفاده می کنند که بار معنایی بسیاری را به دنبال دارد. در این تحقیق به بررسی 
بار معنایی استفاده  شده هر رنگ پرداخته ایم که نشان دهنده خصوصیات بازیگران تعزیه 

است. بدین منظور ما این موضوع را با استفاده از نشانه شناسی بررسی کرده ایم.
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عباس )ع(، حضرت قاسم )ع(، حضرت علی اکبر 
)ع( و )ارزیابی سوگواری های نمایشی، غالمرضا 
اولیا و در  گلی زاده، ص 7۵( در روبه روی صف 
تعزیه خوانان  به وسیله  موافق خوان،  افراد  مقابل 
اشقیا تصویر می گردند. این افراد با صداهای بریده  
کوبیدن،  زمین  بر  پای  نعره کشیدن،  با  بریده، 
حالت جانیان را بر خود گرفتن، قیافه های بسیار 
عصبانی و خشن همراه با صدای تند و پی در 
پی طبل، می خواهند ستمگری و جنایت دشمنان 
اولیا و مخالفان حق و حقیقت را در نزد مردم 
و  و زرد است  قرمز  اینان  لباس  نمایند.  تجسم 
اشقیا چند دسته اند که عبیداهلل بن زیاد، یزید 

و معاویه را در بر می گیرند. )گلی زاده، ص ۹۱(
ایفاگران نقش ها در تعزیه، شعر و نقالی و موسیقی 
را با سوگواری در هم می آمیزند تا صحنه نبرد 
خیر و شر، تضاد ابدی نور و تاریکی، جدایی راه 
سعادت از شقاوت و رویارویی همیشگی دو نیروی 
خوبی و بدی را با بازخوانی یک رخداد تاریخی به 
تصویر بکشند و از مخاطب بخواهند جای خود را 
در زمان حاضر بازشناسد که در صف اولیا است 
یا اشقیا. تعزیه گردانان و نقش خوانان این نمایش، 
در تاریخ این سرزمین در قامت ارتباط گرانی ظاهر 
شده اند که از تعزیه بسان وسیله ای برای یادآوری 
ظلم و ستم حاکمان وقت بهره برده اند و مردم 
را از استبداد حاکم آگاه کرده و علیه نامردمی ها 
و تاریک اندیشی ها شورانده اند. تعزیه نمایشی به 
شدت نمادین بر مبنای رمزها و نشانه ها است که 
هر یک از این نمادها واقعیتی را بیان می کند. 
که  نمایشی  است،  عاشورایی  نمایشی  تعزیه 
روایتگر حق و حقیقت است و شگرف ترین رویداد 
تاریخ را بازنمایی می کند. در این نمایش یکایک 
تماشاگران خود بازیگرند و به اشک و آه و اندیشه 
و فریاد، نماهای این واقعه عظیم را رقم می زنند. 
عاشورا برجسته ترین و باشکوه ترین نمونه میراث 
معنوی بشری است که ارزش های نهفته در آن 
در قالب آیین های پررمز و راز و مراسم سوگواری 
پرشور به صورت های گوناگون متجلی می شود. از 
طرفی، لباس و اسباب تعزیه نیز اهمیت دارند. 
در تعزیه لباس امام خوان، اولیاخوان، بچه خوان، 
مخالف خوانان،  و  اشقیا  فرستادگان،  و  قاصدان 
فرنگیان، درویشان، فرشتگان، دیوان و جنیان و 

پریان، درگذشتگان و مردگان با یکدیگر از لحاظ 
رنگ و شکل و طرح با یکدیگر متفاوت است.

رنگ
کار داشته  و  با رنگ سر  تمام دوران  انسان در 
و به نحو شایسته ای از آن استفاده نموده است. 
زمان ها  و  احوال  تمام  در  رنگ ها  کلی  به طور 
انسان  می نماید.  و  نموده  جلب  را  انسان  توجه 
در  و  بشناسد  را  آن  رموز  و  اسرار  تا  می کوشد 
از  انسان  الهامات  منبع  برد.  به کار  زندگی خود 
رنگ ها طبیعت بوده است. )حلیمی، ۱۳۸۶، ص 
۵( رنگ زندگی است، دنیا بدون رنگ مانند مرده 
به نظر می آید. رنگ ها نیروهای تابنده هستند که 
در ما اثری مثبت یا منفی می گذارند. رفتار هر 
انسان های دیگر برای رساندن مقصود  با  انسان 
خود چه به وسیله نمادها، چه به صورت اشارات 
می شود.  نامیده  ارتباط  کالم  به صورت  چه  و 
انسان  سرشت  و  طبیعت  از  قسمتی  ارتباطات 
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است که مرکز و محور اصلی زندگی اجتماعی 
و به وجود آورنده جوامع انسانی است. ارتباطات 
به دو صورت کالمی و غیرکالمی انجام می شود، 
نماد  واژه ها یک  زبان و مجموعه  کالمی همان 
خواهد بود و غیرکالمی شامل اشارت سر و دست 
همچنین تصویر و رنگ است. )بختیاری، ۱۳۸۸، 
۱۵( ارتباطات گاهی مواقع به کمک رنگ ها انجام 
به وسیله  عینی  دریافت های  تمام  و  می گردد 
ص   ،۱۳۸۶ )حلیمی،  می شود.  حاصل  رنگ ها 
۵( ارتباطی بودن نماد رنگ که به صورت بالقوه 
در آن وجود دارد باعث شده است که طراحان 
محیطی برای پیام رسانی از آن استفاده مطلوبی 
کنند. زبان ترکیبی از نمادها است که در طول 
سالیان متمادی دچار دگرگونی های زیادی شده 
است. پیشتر از زمانی که بشر زبان را فرا گیرد از 
نمادهای تصویری و رنگ برای ایجاد ارتباطات 
کمک گرفته است و عقاید و اهداف خود را با آن 
ابزار نموده است. بی گمان اولین شکل نوشتاری 
است  شده  ظاهر  تمدن ها  در  تصویر  به صورت 
کارکرد  آنکه  از  بیش  نیز  رنگ  مسلم  به طور  و 
زیباشناسی داشته باشد کاربرد ارتباطی و نمادین 

داشته است. )بختیاری، ۱۳۸۸، ۱۸(
رنگ هر چیز یک رسانه است و همواره پیامی را به 
مخاطب خود مخابره می کند. هر پیام را می توان 
پایان ناپذیر هستند  نمادهای رنگی که  به وسیله 
بیان کرد. )بختیاری، ۱۳۸۸، ۹۸( راه های زیادی 
برای طبقه بندی رنگ ها از لحاظ فرهنگی وجود 
از رنگ ها جنبه ای مذهبی  دارد، چنانکه بعضی 
دارند؛ به طور مثال رنگ سبز در اسالم، رنگ آبی 
در ارتدوکس یونان و رنگ نارنجی و زرشکی در 
میان بودائیان. )بختیاری، ۱۳۸۸، ۱۰۳( همبستگی 
رنگ یا نمادگرایی، اعتقادات و فرهنگ یک سطح 
منطقه ای از تأثیرات رنگ را به وجود می آورد که 
نقش اساس و تعیین کننده ای دارد. رنگ در تعزیه را 
معرف روحیات و کردار اشخاص تعزیه خوان دانست 
و تصریح کرد: ترکیب پرمعني رنگ در خیمه گاه 
رنگ سرخ  به  اشقیا  و  رنگ سبز  به  اولیا  لشکر 
است و یا لباس یزیدیان قرمز و اسب آن ها سیاه 
است و اسب هاي سفید و لباس هاي سبز متعلق 
به اولیا است و این تأکید بر رنگ ها در گفتار نیز 
رعایت مي شود. از تأمل در آیات و روایات به وضوح 

ذاتی  قبح  و  حسن  رنگ ها  که:  می آید  به دست 
ندارند و هر رنگ دارای جنبه های روانی مثبت و 
گاه منفی در بسترهای متفاوت است. قرآن انطباق 
با کالم  انسانی،  و فطرت  است  واقعیت  با  وحی 
است.  و هم جهت  یکسو  متعال، همواره  خداوند 
بهترین رنگ ها از جانب خداوند متعال در قرآن 
کریم )سوره مبارکه  بقره: آیه ۱۳۸( این گونه معرفی 
شده است: »صبغه  اهلل و من احسن من اهلل صبغه 
و نحن له عابدون«؛ بهترین رنگ ها رنگ خدایی 
است و ما برای او بنده ایم. امام صادق )علیه السالم( 
در این زمینه می فرماید: الصبغه هی االسالم؛ آن 
رنگ آمیزی اسالم است. )اصول کافی: ج ۳، ص 
۲۳( و بندگی ما تنها رنگ خدایی معنا دارد و بس. 
استفاده از رنگ ها در تعزیه و شبیه خوانی همواره 
مورد توجه تعزیه گردانان و مجریان این هنر آییني 
مانند قرمز و  تند  به گونه ای که رنگ های  بوده 
بنفش و زرد و رنگ های آرام مانند سبز چمني 
جریان  دو  به عنوان  فیروزه ای  و  آسماني  آبي  و 
روان شناختی رنگ ها در مقابل هم قرار گرفته اند. 
آیات وحي و کلمات پیشوایان دین بر نقش رنگ ها 
و گوناگونی شان در خلقت جهان به گونه مستقیم 
و غیرمستقیم توجه داده اند. کشف این ارتباطات و 
داللت رنگ ها بر مفاهیم در زندگي معنوي و مادي 

بشر نقش بسزایي خواهد داشت.
روش تحقیق

روش ما در این تحقیق، استفاده از نشانه شناسی 
است، یعنی ما می خواهیم به بررسی رنگ های 
به کار رفته در نمایش تعزیه بپردازیم. تعزیه خود 
بازنمایی از واقعه عاشورا است. در ابتدا تعریفی 
ایده ها،  ثبت  فرایند  می کنیم.  ارائه  بازنمایی  از 
نظریه  در  را  فیزیکی  به شکل  پیام ها  یا  دانش 
 representation(( بازنمایی  نشانه شناسی 
می گویند، بازنمایی را می توان به شکل دقیق تر 
غیره(  و  صداها  )تصاویر،  نشانه ها  از  استفاده 
چیزی  بازتولید  یا  ترسیم  تصویر،  گرفتن  برای 
به شکل فیزیکی، درک و احساس تصویر تعریف 
نشانه شناسی  در  )تواکو، ۱۳۸7، ص ۲۰(  کرد. 
شکل فیزیکی واقعی بازنمایی )x( را عموماً دال 
به شکل  را که   )y( معناهای  یا  معنا  می نامند، 
مدلول  را  می شود  تولید  غیرروشن  یا  روشن 
می نامند؛ و انواع معناها را به صورت بالقوه می توان 
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از بازنمایی )x=y( از فرهنگ خاص بیرون کشید، 
داللت نام دارد. )مارسل دانسی، ۱۳۸۸، ص ۲۰( 
فردینان دوسوسور می گوید که نشانه موضوعی 
فیزیکی و معنادار است، از ترکیب دال و مدلول 
و  رابطه ای طبیعی  دو  این  بین  شکل می گیرد، 
از  آن ها  میان  رابطه  بلکه  نیست  برقرار  ضروری 
طریق قرارداد، قاعده و یا توافقی برقرار می شود 
که مورد پذیرش جامعه است، )امبرتواکو، ۱۳۸7، 
جز  چهار  از  نشانگی  موریس  دیدگاه  از  ص 7( 
تشکیل می شود: ۱. نشانه–حامل )شی یا رویدادی 
که به عنوان نشانه نقش ایفا می کند(؛ ۲. موضوع 
)نوع یا طبقه موضوعاتی که نشانه به آن ها ارجاع 
می دهد(؛ ۳. مفسر )استمداد تفسیرگر برای انجام 
یک رشته واکنش متوالی برای ادراک نشانه(؛ ۴. 
تفسیرگر )شخصی که نشانه-حامل برای او به عنوان 
یک نشانه عمل می کند(. )تواکو، ۱۳۸7، ص ۹( 
 )symbols( در میان سه گانه های پیرس نمادها
قردارند،  مربوطه  موضوع  با  اختیاری  رابطه  در 
با  فیزیکی  رابطه  در  که    )indeces(نمایه ها
موضوع قرار دارند و شمایل ها )icons( در رابطه 
شباهت با موضوع مربوطه قرار دارند. بحث ما در 
این مقاله بیشتر چون نشانه شناسی رنگ است 

بیشتر در حوزه بحث نمادها یا نمایه ها است.
يافته ها

رنگ سبز
حضرت  مانند  )ع(  حسین  امام  اصحاب  لباس 
مسلم  و  )ع(  علی اکبر  و حضرت  )ع(  ابوالفضل 
بن عقیل سبز است، دال ما در اینجا رنگ سبز 
است که مدلول آن رنگ گیاهان و طبیعت است. 
»رنگ سبز بهار رویش طبیعت است، نماد امید به 
زندگي و حیات دوباره است«. چون از تلفیق زرد 
با آبي به وجود می آید، »دانش و ایمان معنوي را 
نشان مي دهد«؛ سبز »نشانه رستاخیز و صعود 
روحاني به عالم باال است«؛ نمایانگر راه تجدید 
حیات طبیعت و رشد گیاهان و بشارت آن به 
انسان است که معنای ضمنی آن در اسالم رنگ 
سبز است که با اهل بیت پیامبر )ص( نسبت دارد، 
رنگي مقدس است. رنگ سبز پرچم اسالم بوده و 
در اماکن مقدس براي تزئین به کار می رود، لباس 
پیامبر )ص( و امامان معصوم و حضرت خضر در 
پوشش سبز توصیف شده است. رنگ سبز مظهر 

باغ عدن است، رنگ بهشت است و بنابراین رنگ 
پیامبر )ص( است. )استیرلن، ۱۳77، ص ۱7۶( 
رنگ جاودانگی است. به عالوه، این رنگ نمایانگر 
عزم راسخ، پایداری و مقاومت در برابر تغییرات 
نیز است. )روان شناسی رنگ ها( مصداق این صبر 

و پایداری را در درختان سبز می بینیم.

معنای ضمنی رنگ سبز در قرآن و سخنان ائمه
در قرآن کریم، از میان همه رنگ ها، رنگ سبز 
به عنوان رنگ لباس بهشتیان معرفی شده است. 
»و یلبسون شباباًَ خضراً من سندس و استبرق« 
لباس های سبز حریر و دیبا بپوشند؛ به عنوان مثال 
رنگ سبز نشانه انسان های مقدس و بهشتی است. 
سبز نشانه سرسبزی، فراوانی و نعمت است. رنگ 
سبز نشانگر طراوت و زندگی است؛ چرا که طبیعت 
با این رنگ لباس حیات به تن می کند. خداوند 
متعال این شگفتی را به صورت زیبا ترسیم کرده 
و می فرماید: »و جعلنا من الماء کل شیء حی« 
یعنی به وسیله آب هر چیزی را زنده قرار دادیم. 
»فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه حقیراء« 
یعنی به وسیله آب هرگونه گیاه برآوردیم و از آن 
گیاه جوانه سبزی خارج ساختیم و خداوند آن ها 
را مظهر مسرت و شادی معرفی می کند: »فأنبتنا 
به حدائق ذات بهجه« پس به وسیله آب باغ های 
بهجت انگیز رویانیدیم. در تعریف بهجت آورده که 
»البهجه حسن اللون و ظهور السرور فیه« بهجت 
بهترین رنگ است و شادی و نشاط در آن ظهور 
دارد. امام صادق علیه السالم در بیان خاصیت رنگ 
سبز می فرماید: »سه چیز غم و غصه را از بین 
می برد: ۱. آب ۲. رنگ سبز ۳. خوش رویی. »عالیهم 
ثیاب سندس خضر و استبرق« )سوره الرحمن، 

سبز نشانه سرسبزی،  �
فراوانی و نعمت است. 

رنگ سبز نشانگر 
طراوت و زندگی 

است؛ چرا که طبیعت 
با این رنگ لباس 

حیات به تن می کند.
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آیه 7۶( بر باالی بهشتیان، لطیف دنیای سبز و 
نهرها  که  عدن  )بهشت های  است.  حریر سطبر 
زیر درختانش جاری است خاص آن ها است در 
حالی که در آن بهشت بر تن زیورهای زرین بیارایند 
و لباس های سبز و حریر و دیبا در پوشند و بر 
تخت ها )عزت و نشاط( تکیه زنند )که آن بهشت( 
نیکو اجری و خوش آرامگاهی است(. )سوره کهف، 
آیه ۳۱( »الذی جعل لکم من الشجر االخضر ناراً 
فاذا انتم منه توقدون« )یس، آیه۸۰(؛ آن خدایی 
که برای بهره برداری شما از درخت سبز )و تر وتازه( 
)۲( آتش قرار داده است تا وقتی که می خواهید 
تکیه گاه  و  لباس  مورد  در  همچنین  برافروزید. 
بهشتیان، در سوره مبارکه الرحمن آیه 7۶ فرموده 
است: »متکئین علی رفرف خضٍر و عبقری حسان«؛ 
در حالی که بهشتیان بر بالش ابریشمی سبز و بساط 
زیبا تکیه زده اند. همین طور در آیه ۳۱ سوره کهف 
می فرماید: »…یلبسون ثیاباً خضراً من سندس 
و استبرق…«؛ و لباس های سبز از حریر و دیبا 
می پوشند. پس بی دلیل نیست که در دائره المعارف 
تشیع آمده است: سبز، شعار حیات و زندگی است 
و اهل بهشت، پیوسته زنده اند )دایره المعارف تشیع: 
ج۹، ص ۵7(. در دعای حضرت امیر )علیه السالم( 
این معنا از رنگ سبز درختان وارد شده است که: 
فانبتنا به حدائق ذات بهجه…؛ پس به وسیله باران، 
کردیم…  ایجاد  نشاط آور  و  شادی آور  باغ هایی 
)موسوعه ادعیه: دعای روز دوم ماه از حضرت علی 
)علیه السالم(؛ و درجایی دیگر ایشان نگاه به سبزه 
و چمن را دعا و تعویذی برای درمان بیماری ها 
دانسته اند و فرموده اند: والنظر الی الخضره، نشره. 
)نهج البالغه: حکمت۴۰۰( عده  بسیاری از سادات 
در عصر حاضر به نشانه  انتساب به خاندان پیامبر، 
عمامه سبز یا لباس سبز می پوشند؛ شال سبز به 
گردن می اندازند )همان(؛ زیرا روایات در این زمینه 
موجود است که: وکان یعجبه الثیاب الخضر. پیامبر 
گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله(، از لباس سبز 
محجه  النبی: ص۲۰؛  )سنن  می آمد.  خوششان 

البیضاء، ص ۱۴۰(
رنگ سفید

که  می پوشد  سفید  رنگ  تعزیه  در  امام خوان 
مدلول آن دارای معانی زیر است که الهام گر نوعی 
بزرگی و اندیشه بالندگی است. سفیدی حتی در 

بسیاری از اشیای طبیعی نیز به نحوی صفابخش 
زیبایی را تعالی می بخشد، چنانکه گویی فضیلتی 
از ذات خود بدان اشیا ارزانی می دارد. در اسرار 
و  الهی  بی عیبی  نشانه  این رنگ  اعالی مذهب 
قدرت پروردگار شده است. )ملویل، ۱۳۶۸، ص 
۱۵۲( رنگ سفید نشانه پاکی، خلوص، صلح و 
ملکی،  )احمدی  است.  بی رنگی  رنگ  و  آرامش 
۱۳۸7، ص ۲7( همان طور که پیش از این ذکر 
زیر  معانی  از  عبارت  آن  ضمنی  معانی  گردید 
است، این رنگ، سمبل خلوص، عفت، پارسایی، 
از همه  و مهم تر  و حقیقت  بی گناهی  عصمت، 
صلح و پایان جنگ است. )رنگ و تربیت: ص۸7( 
و  نماز«  در  سفید  لباس  پوشیدن  »استحباب 
همچنین »پوشیدن لباس سفید احرام در مراسم 
حج«، شاید به همین دلیل باشد و از طرف دیگر 
امروزه ثابت شده است که رنگ سفید کفن، از 
شدت نفرت و کراهت و حساسیت روحی زندگان 
نسبت به اجساد مرده و بی جان، می کاهد و اثرات 
مطلوبی در روح میت دارد. )آیین بهزیستی اسالم 
ج ۱، ص  البحار:  سفینه  و ۱۵۶؛  ۲: ص ۱۵۵ 
۱۱۶(، به طوری که در روایتی از حضرت رسول 
)صلی اهلل علیه و آله( به انتخاب کفن سفید برای 
مردگانمان و لباس سفید برای خودمان سفارش 
سفید  لباس  بیشتر  نیز  ایشان  خود  و  شده ایم 
یقول  و  بیاض  ثیابه  اکثر  »وکان  می پوشیدند؛ 

البسوها احیاکم و کفنوا موتاکم«.
رنگ سفید در قرآن

به  آیه ۱۳( صرفاً  لتعارفوا…«؛ )حجرات:   …«
مردم  و…،  رنگ  اختالف  این  با  این که  خاطر 
یکدیگر را بهتر بشناسند. در آیاتی از قرآن کریم 
تضاد بین رنگ ها به عنوان نشانه قرارگرفته است: 
»…وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم االبیض من 
الخیط االسود من الفجر…«؛ )بقره: آیه۱۸7( این 
این دارد که خط سفید و سیاه  از  آیه حکایت 
مرزی و مشخص است که می تواند نشانه آشکاری 
از فجر برای بندگان باشد. حتی در آیاتی، سیاهی 
و سپیدی چهره انسان ها در قیامت هم عالمت 
است: »یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین 
اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب 
بما کنتم تکفرون و اما الذین ابیضت وجوههم ففی 
رحمه اهلل هم فیها خالدون )آل عمران: آیات ۱۰۶ 
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و ۱۰7(؛ روزی بیاید که گروهی روسفید و گروهی 
روسیاه اند؛ اما سیه رویان را نکوهش می کنند که 
چرا بعد از ایمان آوردن باز کافر شدید. پس اکنون 
بچشید عذاب خدا را؛ اما روسفیدان در بهشت که 
محل رحمت خدا است درآیند و در آن همیشه 
متنعم هستند. به همین دلیل در دعایی که از 
گرفتن  هنگام وضو  )علیه السالم(  امیرالمؤمنین 
وارد شده است، می خوانیم: اللهم بیض وجهی یوم 
تسود فیه الوجوه و ال تسود وجهی یوم تبیض 
فیه الوجوه؛ که نشانه از همان بهجت و سرور و 
خوف و خجلت است. سفید، روشن ترین رنگ ها و 
نمادی از شادی و نشانه ای از صلح و صفا و تسلیم 
و کنایه از پاکی و بی آالیشی و فضیلت و بزرگواری 
است و سیاه، تیره ترین رنگ ها در مقابل سفید 
و نشانه هیبت و وقار و شعار حزن و عزا است. 

)دائره المعارف تشیع: ج ۹، ص ۱۹۳ و ۴۵۱(
رنگ سیاه

لباس زنان همراه امام حسین )ع( مانند حضرت 
زینب )س( سیاه است. در اینجا رنگ سیاه دال 
موارد  از  عبارت  آن  معنای ضمنی  است که  ما 
زیر است. رنگ مشکی اشاره به عزا دارد. اقدام 
همگانی جهت سیاه پوشی، در سوگ ائمه اطهار 
در  می تواند  مسلمانان،  طرف  از  الهی  اولیای  و 
زنده نگه داشتن خاطره فجایع دشمنان اسالم و 
ظلم و ستم جباران و ستمگران و رسوا ساختن 
آن ها از یک طرف و احیای یادبود فداکاری ها و 
ازخودگذشتگی های بزرگان از طرف دیگر، منشأ 
اثر واقع شود. البته این سیاه پوشی به قصد و نیت 
تعظیم شعائر الهی است که اثر و ارزش حقیقی 
پیدا می کند. پس رنگ سیاه به خاطر فقدان بازتاب 
نور همیشه و در همه جا آثار شوم و نامطلوب در 
در  بلکه  نمی گذارد؛  برجا  انسان  روحی  زمینه 
مواردی )مثاًلً در عالم هنر(، همان قدر ارزش و 
اثر پیدا می کند که سکوت در البه الی اصوات و 
الحان موسیقی )آیین بهزیستی اسالم: ج ۲، ص 
۱۴۹(. البته در تعزیه می بینیم برخی از دشمنان 
هم برای استتار، لباس مشکی می پوشند و برای 
این که از لباس عزا تفکیک شود، شالی قرمز به 
کمر می بندند. سیاه پوش شدن،  ریشه ای دیرینه 
دارد. در فرهنگ اساطیری ما، آریایی ها وقتی وارد 
این سرزمین شدند، خدایی به نام »زروان« یعنی 

خدای نور را می پرستیدند. این خدا دو وجه دارد. 
هم زن است و هم مرد. با خود تلقیح می کند و 
باردار می شود. هزار سال برای اهورا مزدا قربانی  
که  می شود  شک  دچار  مدت  این  در  می کند. 
همین شک  می کند.  قربانی  این همه  چه  برای 
باعث می شود بچه ای دیگر، یعنی اهورا مزدا در 
او به وجود بیاید. اهورا مزدا زودتر به دنیا می آید و 
سه هزار سال بر عالم حکم می راند. در این مدت 
سیاهی و ظلمت و ماتم دنیا را فرامی گیرد. این ها 
در فرهنگ ما می ماند تا اینکه اسالم آن را پاالیش 
و ویرایش می کند و بعد از آن، رنگ سیاه نمادی 

برای ماتم و عزاداری امامان می شود.

رنگ سیاه در قرآن
و اما از جمله آیاتی که به رنگ سیاه پرداخته است، 
سوره نحل آیه ۵۸ است که خداوند می فرماید: 
»و اذا بشر احدهم باالنثی ظّل وجهه مسوداً و هو 
کظیم«؛ هنگامی که به یکی از آن ها خبر دختر 
زادن همسرش را می دهند از خشم چهره اش سیاه 
می شود و در مورد افرادی که مرتباً مرتکب گناه 
می شوند در سوره یونس آیه ۲7 می خوانیم: »…

کانما اغشیت وجوههم قطعاً من اللیل مظلماً…«؛ 
شب  تاریک  پاره های  را  آن ها  صورت  ...گویی 
پوشانیده است... و همچنین از آنجایی که وضع 
گیاهان خشک و مرده بازگوکننده فنای دنیا است، 
با رنگ سبز سیر متمایل به سیاهی مطرح می شود. 

رنگ سیاه به خاطر  �
فقدان بازتاب نور 

همیشه و در همه جا 
آثار شوم و نامطلوب 

در زمینه روحی انسان 
برجا نمی گذارد؛ بلکه 

در مواردی )مثاًلً در 
عالم هنر(، همان قدر 

ارزش و اثر پیدا 
می کند که سکوت 

در البه الی اصوات و 
الحان موسیقی.
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»فجعله غثاًء احوی«؛ )اعلی: آیه ۵( سپس خداوند 
آن را خشک و سیاه قرار داد. )تفسیر نمونه: ج ۲۶، 
)علیه السالم(  امام علی  رابطه  این  ص ۳۸7( در 
می فرماید: ما من عبد اال و فی قلبه نکته بیضاء فاذا 
ذنباً خرج فی النکته سوداء، فان تاب ذهب ذلک 
السواد و ان تمادی فی الذنوب زاد ذلک السواد حتی 
یغطی البیاض فان غطی البیاض لم یرجع صاحبه 
الی خیر ابداً. هر بنده ای، در دلش نقطه سفیدی 
است که چون گناهی کند، خال سیاهی در آن 
پیدا شود. سپس اگر توبه کند، آن سیاهی برود و 
اگر به گناه ادامه دهد، به آن سیاهی اضافه شود و تا 
جایی که روی سفیدی را بپوشاند و وقتی سفیدی 
پوشیده شد، دیگر هرگز صاحب آن دل، به سمت 

خیر نمی رود. )اصول کافی: ج ۳، ص ۳7۵(
رنگ قرمز 

اشقیا مانند شمر، عمر بن سعد و یزید در تعزیه 
قرمز می پوشند. شخصیت شمر به هیچ رو نمی تواند 
رئالیستی باشد. با این همه شخصیت شمر واقعی 
است و شخصیت سازی شمر منطق تحققی دارد 
است.  پلید  و  فاسد  سگال،  بد  اصالً  شمر  چون 
رنگ  اینجا  در  دال  )چلکووسکی،۱۳۸۴،۲۰7( 
قرمز است که مدلول آن دارای مفهوم زیر است 
باعث  سبز  رنگ  حالی که  در  تهییج،  باعث  که 
ص   ،۱۳۸۸ )بختیاری،  می شود.  خاطر  آرامش 
۸۶( رنگ قرمز تپش قلب را زیاد می کند و یک 
احساس ناخوشایند گرفتگی و بغض را با خود دارد. 
قرمز نشانه سوزندگی خورشید، قحطی، خشکی 
است. )حلیمی، ۱۳۸۶، ص ۴( رنگ قرمز نهایت 
برافروختگي و انرژي دروني را ظاهر می کند، گرمي 
و حرارت قرمز وقتي با نارنجي مخلوط می شود، 
به اوج می رسد و به نمادي از شور، شعله سوزان 
و برافروختگي تبدیل می شود. این رنگ، سیستم 
عصبی را تحریک می کند؛ یعنی فشارخون را باال 
می برد و تنفس و ضربان قلب را سریع تر می کند؛ 
سیستم  بر  که  تأثیری  لحاظ  از  قرمز  رنگ  لذا 
اعصاب دارد یک عامل محرک به شمار می آید. 
تعزیه معنای  )روان شناسی رنگ ها: ص ۲۱( در 
که  قرمز  دارد،  را  شقاوت  و  خون ریزی  ضمنی 

نمایشگر آتش است نمایانگر خون نیز است. 

معنای ضمنی رنگ قرمز در آيه قرآن
یکی از آیه های قرآن اشاره می کند که برای اهل 
جهنم، لباسی از آتش در نظر گرفته  ایم. رنگ سرخ 
در تعزیه، نشانه  عذاب برای آن ها است. در میان 
کلماتی که در سوره مبارکه فاطر آیه ۲7 آمده 
است، کلمه حمر به معنای رنگ قرمز دیده می شود: 
»و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و 
غرابیب سواد« کاربردی که از رنگ قرمز در روایات 
شده است، کمابیش با این معنا سازگار است، مانند: 
»الموت الحمر« به معنای »مرگ سرخ« که همان 
کشتار و خون ریزی و مرگ سخت و خونین است 
)نهج البالغه: خطبه ۱۰۱( یا »یوما احمر« به معنای 
انواع  و  غارت  و  قتل  روز  »روز سرخ« که همان 
سختی ها است )نهج البالغه: خطبه7۱( و یا »احمر 
کارزار جنگ  از سخت شدن  کنایه  که  الباس« 
است. )نهج البالغه: نامه ۹( در فرهنگ ملت و عرف 
ما نیز رنگ سرخ نشانه شهادت و خون دادن در 
راه حق است. البته قرمز در روایات به معانی دیگر 
هم به کار رفته است؛ مانند: »حمر النعم« به معنای 
»گشتران سرخ مو« که منظور بهترین چارپا و زیور 
دنیا است و یا »کبریت احمر« به معنای کبریت 
روشن و سرخ که منظور اکسیر کمیابی است که 
کیمیاگران در پی آن هستند. در هر صورت آنچه از 
سنت رسول خدا در این زمینه به ما رسیده است، 
کراهت ایشان در استفاده از رنگ قرمز برای لباس 
بوده است، مگر در اعیاد و در روز جمعه و برای 
جشن و شادمانی که علت آن را می توان در تأثیر 
آدمی جست وجو کرد. )سنن  روان  بر  این رنگ 

النبی: صص ۱۳۳، ۱۳۵ و ۱۳7(
رنگ زرد

اینجا  در  ما  دال  که  می پوشد  زرد  لباس  حر 
لباس زرد او است که مدلول آن دارای معانی زیر 
است. رنگ حیات بخش خورشید، طالیی بوده و 
را جلب  زیبایی فروزنده توجه بشر  جاودانگی و 
نموده است. رنگ زرد در حالت خلوص روشن ترین 
و درخشان ترین رنگ ها است. »زرد درخشان مظهر 
دانش، فهم انساني، روشنایي معنوي و نور الهي 
است، اما به هنگام تیره شدن ناپایداري و تردید 
و شک و بی اعتمادی را نشان می دهد«. رنگ زرد 
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قرار می گیرد  دیگر  وقتي در مجاورت رنگ هاي 
نارنجي  روي  می کند،  ایجاد  را  متفاوتي  حاالت 
به  و  نظر می رسد  به  قرار می گیرد روشن تر  که 
شدت می درخشد، وقتي روي قرمز قرار می گیرد 
به جالل و شکوهش اضافه می شود، وقتي روي 
اوج می رسد و به شدت و  به  آبي قرار می گیرد 
خلوص رنگ آبي می افزاید و جنبه روحاني پیدا 
می کند و وقتي روي بنفش قرار می گیرد، نهایت 
خلوص و درخشش خود را ظاهر می سازد و یک 
ایجاد می کند.  رام نشدني  انرژي  و  نیروي شدید 
هنگامي که با سفید رقیق و کم رنگ می شود سرد 
و بی حالت شده و به خاموشي می گراید و احساس 
سستي و رخوت را تداعي می کند. در عین حال در 
روان شناسي رنگ ها رنگ زرد نشاط آور و چشمگیر 
و  روشني  به صورت  آن  اثر  و  است  شده  عنوان 
شادماني و درخشاني ظاهر می شود. معنای ضمنی 
آن عبارت است از اینکه رنگ زرد نشانه  ندامت حر 
است. شخصیتی مردد و زردپوش همچون »حر« 
نیز که بر مرز بین دو گستره خوبی و بدی ایستاده 
است، ناگزیر صف خود را مشخص می کند و به یک 
سوی ماجرا می پیوندد. نقش های تعزیه نه تماماً بد 
و خوب هستند و ئه به طور مطلق سفید و سیاه. 
صرف نظر از شخصیت حر که در آغاز سیاه و در 
پایان سفید است. )چلکووسکی، ۱۳۸۴، ص ۲۰۲(

رنگ زرد در قرآن
در سوره مبارکه بقره آیه ۶۹ اشاره به درخواست 
ربک  لنا  ادع  »قالوا  که:  است  شده  موسی  قوم 
یبین لنا ما لونها. قال: انه یقول انها بقره صفراء 
فاقع لونها تسر الناظرین«؛ گفتند از پروردگارت 
بخواه که رنگ گاو ]که باید ذبح شود[ را مشخص 
کند. خداوند فرمود: گاوی که به رنگ زرد خالص 
است به طوری که بینندگان را شادمانی و سرور 
می بخشد. در عین حال در روان شناسی رنگ ها 
رنگ زرد نشاط آور و چشمگیر عنوان شده است 
و اثر آن به صورت روشنی و شادمانی و درخشانی 
بسترهای  در  رنگ ها  )همان(  می شود.  ظاهر 
دارند، همچنان که در  متفاوتی  معانی  مختلف 
از قرآن کریم شراره های آتش به  جای دیگری 
شتران زرد مو تشبیه شده اند تا این زردی شدت و 
ِحّدت شراره های آتش را به تصویر کشد و بر روان 
آدمی اثر گذارد. »انها ترمی بشرر کالقصر کانه 

جملت صفر«؛ )مرسالت: آیه ۳۲ و ۳۳( آن زبانه 
آتش مانند کاخی شراره می افکند گویی آن شراره 

)در بزرگی و رنگ( مانند شتران زرد موی است.
نتیجه گیری

تعزیه به عنوان نمایش سنتی ایرانی از رنگ ها به 
خوبی برای نشان دادن دو جبهه مخالف همدیگر 
یعنی اشقیا و اولیا استفاده می کند. مطالعه این 
رنگ ها همان گونه که بیان شد، بار معنایی زیادی 
را در خود مستتر دارد که بازشناسی این پدیده 
کمک می کند که چگونه هر رنگ برای هر نقش 
در دوران اجرای این نمایش استفاده شده است. 
دیدگاه  از  رنگ  هر  بررسی  به  ما  مقاله  این  در 
ایرانی و اسالمی پرداختیم و نشان دادیم که هر 
با رنگ  به خوبی  نقش چه مثبت و چه منفی 
لباس بدون توجه به سایر خصوصیات چهره و 

حرکات و بیان قابل  تشخیص است.
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