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   فردوسي  فردوسي كاركرد رنگ در شاهنامةكاركرد رنگ در شاهنامة
  ) ) با تكيه بر سياه و سفيدبا تكيه بر سياه و سفيد((
  

  * دكتر كاووس حسن لي
  شيراز دانشگاه دانشيار

   ليال احمديان

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
  چكيده

ها و ت ويژگيها، خاصيتتوان از طريق شناخ اي است كه مي عنصر رنگ از عناصر ويژه
برداري كرد و به رازهاي پنهان بسياري از  تأثيرات آن، از روي بسياري از رمزها پرده

   .ها دست يافت پديده
از اين . ستا هه قرار گرفت بار عنصر رنگ مورد توج4197 فردوسي  شاهنامةدر
 شاهنامههاي رنگي   واژه.گر معناي رنگ استنظر مفهومي نيز بيان مورد از3267تعداد 
شاهنامه ار رفته در هاي به ك درصد از رنگ27/67 .توان جاي داد  دسته مي18را در 

 73/32و  )، درخشان و ابلقسياه، سپيد، تاريك، روشن، تيره( امف مربوط به رنگهاي بي
  .است) …سرخ، زرد، سبز، بنفش و(هاي فامي  درصد مربوط به رنگ واژه

 از رمزهاي ها توجه شود، پرده از روي بسياريگچنانچه به معناي نمادين رن
 با شود و پيوند اين متن حماسي هاي هنري آن برداشته ميرنگين شاهنامه و ارزش

هاي در اين مقاله از ميان رنگ .گردد ها و باورهاي ملل ديگر آشكارتر مي اسطوره
هاي آن و ويژگيهاي سياه و سپيد ، چگونگي استفادة فردوسي از رنگهشاهنامگوناگونِ 

   .ستا ه بررسي شدنامه شاهدر
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1386 دوم، تابستان  شمارة
دكتر كاووس حسن لي، ليال احمديان

مهمقد  
 ةشاهنام.  يك اثر ادبي در بازيافت راستين آن اثر بسيار كارگشاست  گوناگونِ بررسي عناصرِ

هاي شگرف جهاني  فردوسي كه از ديرباز كتاب ملي ايرانيان به شمار آمده است، از پديده
  .خواند وجوي تازه در خويش فرا مي كاوي و جست است كه همواره اهل پژوهش را به ژرف

اي را بـراي       تـازه  ةتواند پنجر    مي  شاهنامههاي كاربرد آن در       عنصر رنگ و شيوه   دقت در   
ت در كاربرد   شناسان با دقّ    روان. شناخت بيشتر اين اثر گرانمايه و آفريدگار ارجمند آن باز كند          

تـرين    بـزرگ يكـي از     ،»يونـگ «پردازنـد     هاي پنهان شخصيت افراد مي       به بازشناسي اليه   هارنگ
 اعتقـاد داشـت و بيمـارانش را         هـا به نيروهـاي نمـادين رنگ      ، بيستم ةپزشكان سد   انران و رو  متفكّ

وسـيله     را بـه كـار گيرنـد تـا بـدين           هـا اشي، بي هـيچ فكـري، رنگ      كرد تا به هنگام نقّ      تشويق مي 
ترين بخش ناخودآگاه خويش را آشكار سازند و بتوانند بـراي دسـت يـافتن بـه سـالمت                     ژرف

  )58 :1378سان، (» . و خودآگاهشان برقرار سازندروان، پيوندي بين ناخودآگاه
ها وجود  يي كه در اسطورههاصد هزار رنگ شناخته شده است اما رنگامروزه بيش از سي

هاي ي از رنگ داشتند و بسياري از رنگمردمان گذشته شناخت اندك. شمارند دارد، انگشت
ي بنفش، نيلي كبود و ها، رنگدر بسياري از متون گذشته. پنداشتند نزديك به هم را يكسان مي

بهي و انواع قرمزها  يي مانند نارنجي، صورتي، گلهاالجوردي در معني سياه آمده است يا رنگ
اي،  پسته:  از جمله،ايم امروزه ما براي رنگ سبز انواع مختلفي را بازشناخته. گفتند را سرخ مي

 ها اينةر گذشته به هم در حالي كه د…چمني، لجني، زنگاري، فسفري، زيتوني، سيدي و 
پنداشتند، اغلب شاعران ما آسمان و دريا  گفتند و حتي گاهي رنگ آبي را هم سبز مي سبز مي

  .اند را سبز ديده
 كاركردي ويژه داشته و براي مراحل ها و پوششهادر باورهاي ديني ملل مختلف، رنگ لباس

قت نيز به رنگ لباس و اهل طري. شده است ي متفاوت پيشنهاد ميهاو حاالت مختلف، رنگ
  .)135-133: 1385 ،حسن لي(اند ي خاص داشتههد آن با مراحل و درجات سالك توجپيون

اي است كه در آن،  اي در ساخت اسطوره دارد و كمتر اسطوره عنصر رنگ جايگاه ويژه
 براي ،رنگ در اسطوره، كليد رمزگشاي بسياري از مفاهيم است.  نرفته باشدسخن از رنگ
 همچون اسب سياه پادشاهان در ،معموالً رنگ اسب متناسب با شخصيت سوار استنمونه 
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 حاالت دروني كنندة كه بيان هاپوش شخصيت  يا رنگ تن، داردهاشاهنامه كه نشان از قدرت آن
هاي اهورايي يا   كه نمادي از جلوهها سوگواران، يا رنگ درفش  سياهِة چون جام،ستهاآن

آفرين است و مناسب لباس عروسان و گاه كفن  كه رنگي شادييا رنگ زرد ، اند اهريمني
 و ها كه معتقدند فرورهاي مردگان در جشن است رنگي متناسب با باور زرتشتيان ومردگان
 رنگ ،)176 :1373 هينلز،(يشان هستند ها حضور دارند و مردگان شريك شاديهاي آنهاشادي

 در … زال، كيخسرو، باز سپيد و نهاي داستا رمز الوهيت و جاودانگي است و بانيزسفيد 

  . استپيوند 
  

  ي گوناگون شاهنامههاتجلي رنگ
 شـاهنامه  بـصري    -ميي و توصيفات تجـس    ترين وجه تصاوير حس     رنگ، مؤثرترين و برجسته   «

ي در آفرينش صور خيال و روايات توصـيفي شـاهنامه نقـش بـارزي دارد؛             است و به طور كلّ    
 فردوسي و از جمله در بيـان تـصاوير          ةهاي زبان و بيان شاعران    مجازة  ويژه اينكه در محدود    هب

  )223:1378ضابطي جهرمي، (» . او بسيار مؤثر واقع شده استةتشبيهي و استعاري پويا و زند
 بار عنصر رنگ مورد توجه قرار گرفته است كه اين رقم 4197 فردوسي ةشاهنامدر 

 كنندة  مورد از نظر مفهومي نيز بيان3267از اين تعداد . شود نيز مي» رنگ «ةشامل خودِ واژ
گاه به معناي سپيد و » روشن «ة واژالًمث. ه معنايي غير از رنگ دارندمعناي رنگ است و بقي

 ،به معني بيدار و خردمند آمده است» روان روشن«روشنايي روز است و گاه در تركيبي چون 
. است» نيرنگ« گاه به معناي دهد و مي» رنگارنگ«و » رنگين«گاه معناي » رنگ «ةيا واژ
ي سياه، سپيد، تاريك، تيره، روشن، درخشان، زرد، سبز، سرخ، هاهاي رنگي شامل رنگ واژه

 دسته 18( رنگ است ةپلنگ، بنفش، پيروزه و واژ نيلگون، كبود، الژورد، ابلق، زرين، پشت
ا جواهرات و  موارد براي بيان رنگ از نام اشياي پيرامون يبرخي در همچنين. )رنگ واژه

چيزهاي قيمتي چون لعل، بيجاده، زبرجد، ياقوت، آبنوس، سندروس، كافور، مشك، فندق، 
  . شود  استفاده مي…قار، طبرخون، زعفران، عقيق، گلستان، ديبا و 

 ةشاهنام به كار رفته در 1ي فاميهادهد كه رنگ ها نشان مي بررسي آماري رنگ واژه
  .)1 ةنمودار شمار( واژه است 2823فام شامل  بيي ها واژه و رنگ1374فردوسي شامل 
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1386 دوم، تابستان  شمارة
دكتر كاووس حسن لي، ليال احمديان

هاي هستي، سياه و    نگاه فردوسي به كرانهةدهد كه دريچ  اين آمار همچنين نشان مي
گيرند؛ نخست سياه، تاريك و تيره و دوم  فام در دو دسته جاي مي ي بيهارنگ. سفيد است

  .رنگ ابلق در هر دو دسته نوسان دارد. سپيد، روشن و درخشان
  

    مفا هاي بي  درصد كاربرد رنگ واژه=27/67      
       هاي فامي درصد كاربرد رنگ واژه= 73/32          

  
  فام و فامي در شاهنامه فردوسي بر اساس واژه هاي بي  رنگ واژهميزان كاربرد : 1شمارة  نمودار

  
 از نظر  مورد بيشترين ميزان كاربرد را606، رنگ سياه، با بسامد هااز ميان اين رنگ

)  مورد52با بسامد (و تاريك را )  مورد433با بسامد (اگر رنگ تيره را . مفهومي داراست
  .رسد  مورد مي1091اضافه كنيم، كاربرد مفهومي اين رنگ به 

)  مورد97(و روشن )  مورد418( مورد چنانچه با درخشان 284رنگ سفيد نيز با بسامد 
 مورد در رديف دوم جدول قرار خواهد 799بسامد در يك دسته جاي داده شود، مجموعاً با 

دهد كه  رسد، نشان مي  مورد مي292تفاوت ميزان كاربرد رنگ سياه و سفيد كه به . گرفت
 را بيشتر از ها سكه است يا به عبارتي ديگر شاعر، سياهية بيشتر فردوسي به روي تيرهتوج

  .بيند  ميهاسپيدي
  

��\<<

��\<<
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  »مفهوم«و » واژه« فردوسي  براساس شاهنامة كار رفته در هاي به واژه آمار رنگ :1جدول شمارة 
  »هواژ«ها بر اساس  واژه ميزان كاربرد رنگ  »مفهوم«ها بر اساس  واژه ميزان كاربرد رنگ

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  رنگ واژه  رديف
  92/15  668  55/18  606  سياه  1
  15/11  468  32/14  468  سرخ  2
  89/15  667  25/13  433  تيره  3
  68/13  574  80/12  418  درخشان  4
  46/7  313  50/9  313  زرد  5
  24/7  304  70/8  284  سپيد  6
  5/5  231  07/7  231  رنگ  7
  36/2  99  03/3  99  الژورد  8
  25/11  472  97/2  97  روشن  9
  12/2  89  80/2  89  بنفش  10
  52/1  64  97/1  64  سبز  11
  22/3  135  59/1  52  تاريك  12
  /81  34  04/1  34  نيلگون  13
  /79  33  01/1  33  كبود  14
  /62  26  /80  26  زرين  15
  /19  8  /24  8  پيروزه  16
  /16  7  /21  7  پلنگ پشت  17
  /07  3  /09  3  ابلق  18
  /05  2  /06  2  اي تيره قهوه  19

  100  4197  100  3267  جمــــع
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1386 دوم، تابستان  شمارة
دكتر كاووس حسن لي، ليال احمديان

  بررسي رنگ سياه
گر مرز مطلقي است سياه نمايان. كند  خود را نفي ميترين رنگ است و در واقع  تيره سياه، «

سياه .  فكر پوچي و نابودي است كنندةگردد و بيان كه در فراسوي آن زندگي متوقف مي
ماند   خالي ميةسفيد به صفح. رنگ سفيد است» بله« مقابل آن ةبوده و نقط» نه«به معناي 

 پاياني است كه در فراسوي آن هيچ چيز ةكه داستان را بايد روي آن نوشت، ولي سياه نقط
  )97 :1378لوچر، (» .جود نداردو

 رنگي ،در اروپا سياه.  رنگ عزا و ظلمات  ناخودآگاهي كامل است،ةرنگ سياه، نشان«
شخص . آيد و نبايد ابتدا به ساكن به طور مثبت در رؤيا تعبير شود منفي به حساب مي

ليسا در ك. هاي تاريك و بدون اميدي هستند  شوم، مار سياه، همه نشانهةپوش، خان سياه
  )284 :1371اپلي، (» .شود جشن مردگان تحت لواي رنگ سياه برگزار مي

، رنگ عزا، توبه و اندوه است و غالباً افرادي اين رنگ را بر تن  در بيشتر جوامع، سياه
  .)133 :1378لوچر، (شمارند و با معيارهاي آن سر ستيز دارند  كنند كه جامعه را مردود مي مي

 ويژه در اساطير ايراني رنگ سياه در مقابل رنگ سپيد، معموالً  به در باور گذشتگان،
از همان آغاز،  . رمز دروغ، شر و پليدي،نشانه و نماد اهريمن و نيروهاي اهريمني است

 در جهان روشن برين و اهريمن در جهان تاريك زيرين اهورامزدا آفرينش، ةدر اسطور
  .قرار دارد

جهان برين يا جهان روشني : شود  تقسيم ميدر اساطير زردشتي جهان به سه بخش«
كه جهان هرمزد است، جهان زيرين يا جهان تاريكي كه جهان اهريمن است و فضاي 

و اهريمن آفريدگان خويش را در همان تاريكي )10 :1376بهار، (» .تهي ميان اين دو جهان
نگامي كه با ديو آور است ه تيشتر كه ايزد سپيد باران.)286 :همان(آفريند به تن سياه مي

   .)47 :1373هينلز، (بيند  شود او را در هيأت اسبي سياه و ترسناك مي رو به رو مي» اپوش«
 منحوس كيوان، ارتباط دارد و ريشه در نجوم بابلي و ةرنگ سياه همچنين با ستار«

صابئيان حران براي زحل معبدي به شكل شش ضلعي از . دارد» حران«فرهنگ صابئيان 
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آويختند و اين سياره را به صورت  هاي سياه بر آن مي ساختند و پرده اه ميي سيهاسنگ
  )41 :1369احمدنژاد، (» .دادند چرده نشان مي پيرمرد هندي سيه

ارتباط اين نحوست و رنگ سياه به نمادينگي اين رنگ در اساطير و پيوند آن با 
ايرانيان كهن، موجودي اما با اين همه، اسب سياه چرمه در باور . گردد اهريمن بر مي

ها اسب سياه براي تقاضاي   در مراسم ديني ژاپني.)65: 1375ام، خي(خجسته بوده است
 در .)26 :1380هال، (شده است  باران از خدا و اسب سفيد براي هواي خوب قرباني مي

 در اساطير آمريكايي، سخن از .)88 :همان(باورهاي هندي، مركب ياما، گاو سياه است 
پر سياه، نيروي الزم را براي انجام كاري كه در . كنند پر است كه هركدام كاري مي چهار 

  .)969 :1379روزنبرگ،(دهد  پيش گرفته، به شخص مي
شود، به برخي از  ف اسالمي هر دو وجه مثبت و منفي رنگ سياه ديده مي در تصو

  :شود مواردي كه رنگ سياه پسنديده است، اشاره مي
ل  مويين تمثّةاول كسي كه با اين رنگ سياه و جام«:  آمده است كهاوراداالحبابدر 

  )30 :1345باخرزي، (» .كرد، جبرئيل بود، كه خود را به رنگ بر آدم عرضه كرد
 مردمي است كه دل ايشان رنگ سياه، رنگ شب است و رنگ مردمك ديده و از آنِ«
 اوليائي تحت ةو در پرددارند   اسرار باشد و حال خود را از همه كس مخفي ميةخزين

  )168 :1350واعظ كاشفي، (» .گذرانند قبائي به ياد محبوب ازل مي
كند،  ي مياز ديدگاه كاشفي سالك بايد در اطور انوار سبعه كه نور سياه بر او تجلّ

، ي شود ديگر كه در اطوار انوار سبعه نور سياه بر ايشان متجلّةاما طايف «:لباس سياه بپوشد
  )169: همان(» .امه پوشندبه رنگ آن ج

اگر در شهود «: هم توصيه شده است» ي جماليشهود تجلّ«پوشيدن لباس سياه در مقام 
  )37 :1345باخرزي، (» .ي جمالي باشد، لباس او بايد كه سياه و خشن و غليظ باشدتجلّ

  .اند  هفتم از هفت شهر عشق، توحيد است و رنگ آن را سياه دانستهةمرحل
، 17/ زخرف( همانند منافقان سياه است  دل مشركان و روي آنان،در قرآن مجيد 

  .)27/ ، يونس106/ ، آل عمران58/ نمل
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كند در برخي  كه پوشش سياه در بيشتر اوقات كدورت روحي ايجاد ميبا توجه به اين
  .از احاديث اسالمي پوشيدن لباس سياه مكروه دانسته شده است

 سياه و ة بار با واژ458سياه اشاره شده است كه  بار به رنگ 668 فردوسي ةشاهنامدر 
بيان شده ... هايي چون آبنوس، قير، قار، مشك، پر زاغ، ديزه، شبرنگ، شبگون و بقيه با واژه
  .را نيز بر آن افزود)  بار52( تاريكةو واژ) بار433(  تيرهةتوان واژ است كه مي

ن انبوهي لشكر و توصيف  سياه براي نشان دادة بار از رنگ واژ80فردوسي بيش از 
 قار شدن   سياه شدن جهان از گرد، با تعبيراتي همچون ده كرده است، استفا دشت نبرد،

 آبنوس شدن جهان از گرد، چادر قيرگون بر سر گرفتن از  زمين، سياه شدن روز روشن،
  ... سياه شدن آفتاب از گرد سياه و  انبوهي، درياي قيرگون شدن صحرا،

  برفــتند برســان گــرد ســيـاه   ـوي قـارن سـپاهوزان جايگـه سـ
  )1161، ب 83 ص :4ج (             

  جهـان شد به كـردار درياي قيـر             كه بـاران او بـود شمشير و تيــر
  )514، ب 243 ص :4ج (            

  جهان نيسـت پيـدا ز گرد سـياه              به دژ چون خبر شد كه آمد سپاه
  )597، ب 200 ص :6ج (            

  كز ايشان سيه شد همه بوم و بر              سـپـاهـي بـيـامـد ز راه خـــزر
  )286، ب 231 ص :8ج (            

 ةگان از كاربرد رنگ سياه در دو جلد چهارم و پنجم از جلدهاي نه% 30بيش از 
. است ايران و توران در همين دو جلد باز نموده شده ة است و نبردهاي گستردشاهنامه

افزون بر اين، كاربرد رنگ سياه براي بيان وصف آوردگاه در مقايسه با كاربرد اين رنگ 
براي مضامين ديگر در جلد چهارم و پنجم، نسبت به جلدهاي ديگر به شكل محسوسي 

  .افزايش يافته است
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  از آهـنـش ســاعـد، از آهـن كـاله  سـوي رستم آمد چو كوهي سـياه
  )584 ب ،107 ص :2ج (            

زال افراسياب را در نبرد ايران و  .اين وصف آشكارا با وصف افراسياب همانند است
  :گونه توصيف كرده است توران اين

  از آهـنـش ســاعـد از آهـن كـاله   درفشش سياه است و خفتان سياه
  )33، ب 64 ص :2ج (            

سپيد هر دو از گروه  ايراني، افراسياب و ديو ةدر ديدگاه فردوسي و از نگاه اسطور
اند و كاركردي همگون دارند، از همين رو بسيار روشن است كه  كاران اهريمني سياه

  .همسان پنداشته شوند
 بار براي توصيف ديوان و جادوگران از رنگ سياه استفاده شده است، 12 شاهنامهدر 
  :تر نموده شود؛ از جمله  اهريمني آنان روشنةتا جنب

  ها پـر ز خـون  سـيه ديـدههازبـان    روي هـيونشـان چو هاهمـه روي
  )143، ب 84 ص :7ج (            

  دو تــا انـــدر آورد بــاالي شــاه   بـزد چــنگ وارونـه ديــو سـياه
  )35، ب 30 ص :1ج (            

  سر و موي چون برف و رنگي سياه    پيـري تباه بـه زنجـير شـد گنده
  )2241، ب 179 ص :6ج (            

 برده  ي منفي خود نيز بهرهها شخصيتةاز رنگ سياه براي نشان دادن چهرفردوسي 
  : افراد استفاده شده استة بار از اين رنگ براي توصيف چهر13 شاهنامهدر . است

   و نه دانش نه نام و نه ننگ نه هوش  آب و رنـگ سـاران بـي از اين زاغ
  )364، ب 341 ص :9ج (            

  مبادي بـه گــيتي جـز انـدر مغاك    اك ديو و با رنگ خةتو با چـهر
  )389، ب 33 ص :9ج (            
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  به كـردار قـير و شـبه كفـج و پفج    هشـته پفـج و برآورده كفجفـرو
  )1312، ب 78 ص :7ج (            

 بار براي بيان قدرت ، صالبت و 40بجز مواردي كه گفته شد رنگ سياه نزديك به 
 بار در وصف زلف و گيسو براي 50است، بيش از شكوه، به ابر و كوه نسبت داده شده 

 بار براي توصيف شب و نزديك به همين مقدار براي توصيف 80بيان زيبايي، بيش از 
  . به كار رفته است… جام، تاج، كاله، درفش، مهد، مشك و اشيايي چون چتر،

ا رنگ چه متعلق به دشمنان ايران است در رنگ، غلبه ب  اشيا نيز بايد گفت، آنةدربار
سياه است يا به عبارتي ديگر رنگ سياه بيشتر براي توصيف اشياي دشمنان ايران كاربرد 

 مورد آن 4 بار درفش سياه به كار رفته است كه 35 شاهنامهدارد، به عنوان نمونه در 
  . نيروهاي انيراني، به ويژه تورانيان استمتعلق به ايرانيان و بقيه از آنِ

ياه در تعبيرات كنايي همچون سياه شدن جهان، سياه شدن  بار از رنگ س60بيش از 
كه  استفاده شده است... شدن منشور و شدن رخ، سياه سياهدل، آب در چشم قير شدن، 

  :از آن جمله است؛   حامل بار منفي استمعموالً
  كنم روز روشــن بـدو بـــر سـياه    خواه جز از من نشايد ورا كينه

  )577، ب 40 ص :3ج (            
   خـويش قيرةشـود آب در چشم    رد ز پسـتان نخجـير شـيرـببـ

  )787، ب 53 ص :3ج (            
  مرا تــابــش روز گـــردد ســيـاه    تـو گردن بپيچي ز فرمان شاه

  )524، ب 249 ص  :6ج (            
  مكن روز بر دشمن و دوست دخش             بخش  گناهش به يزدان دارنده

  )1331، ب 87 ص :9ج (            
 سياه ، سوگواري استفاده شده استةاز رنگ سياه همچنين براي بيان عزا و نشان

  :پوشي از نمودهاي عزاداري بوده است  سياه كردن تبيره و سياه كردن خانه،
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  اهـود و سيـهمه جامه كرده كب
  
  لـرده و روي پيـه كـره سيـتبي
  

  اكـپ ردـه كـرا سي ها در خانه
  

   شاهنشسته به اندوه در سوگ
  )471، ب 107 ص :1ج    (         

  پراكنده بر تازي اسبانش نيل
  )439، ب 105 ص :1ج    (         

  اكـبرآورد خز كاخ و ز ايوان 
  )53، ب 261 ص :2ج       (

 اهريمني پنداشتن مرگ باز گردد، چرا كه ةپوشي و عزا شايد به جنب پيوند سياه
  .اهريمن استزندگي از آن اهورامزدا و مرگ از آن 

كند و نوعي شكوه شاهانه را   كامالً مثبت پيدا مية رنگ سياه گاهي جنبشاهنامهدر 
  .تابد و اين موضوع به ويژه در مورد رنگ اسب پادشاهان چشمگيرتر است باز مي

 همگي اسب سياه دارند و سياهي در اين مورد نماد قدرت و شاهنامهپادشاهان 
بينيم  نيان، ميدر جريان انتقال قدرت از اشكانيان به ساسابراي نمونه . شكوه شاهانه است

برد و اين  گذار اين سلسله، اسب سياه و محبوب اردوان را با خود ميكه اردشير، بنيان
  .تواند نمودي از انتقال قدرت به شمار آيد بردن اسب سياه مي

صدد كند و در  همچنين است هنگامي كه بهرام چوبين از خسروپرويز سرپيچي مي
كند  اي در اسب او نمود پيدا مي گرفتن تاج و تخت خسروپرويز است، رنگ سياه به گونه

  :شود و حمايلش سياه توصيف مي) سپيد و سياه(و اسبش ابلق 
  اهــل سيــقبايش سپيد و حماي

  
  اهــان سپــد ابلق ميــهمي ران
  )257، ب 20 ص :9ج          (

  

   شاهنامه دري سياه پادشاهان هابرخي از اسب
  :اسب كيخسرو

  به آب اندر افكند خسرو سياه
  

  چو كشتي همي راند تا باژگاه
  )3480، ب 228 ص :3ج        (      
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  :اسب سياووش
  ز تير و ز ژوبين ببد خسته شاه

  
  نگون اندر آمد ز پشت سياه

  )2238، ب 146 ص :3ج                (
  :اسب گشتاسب

  از آخر گزين كرد اسبي سياه
  

  رانمايه خفتان و رومي كالهگ
  )358، ب 29 ص :6ج     (          

  :اسب خسروپرويز
  ن نگاهــي داشت تن را ز دشمــهم
  

  اهـــوان سيـــگستد برــريــبب
  )1875، ب 120 ص :1ج        (   

  
 سراپرده، چتر و مهد برخي از پادشاهان يا وابستگان به آنان به همين   خرگاه، خيمه،

  :اه است، از آن جملهدليل سي
  : طوسةسراپرد

  اهــده سيــاي بركشي ردهــراپـس
  

  اهـــرده گردش اندر ز هر سو سپ
  )551، ب 212 ص  :2ج          (

  
  :چتر يزدگرد سوم

  گاهش تو راست اجــگر آيي سر و ت
  

  همان گنج و چتر سياهش تو راست
  )449، ب 349 ص :9ج             (

  
  :بارگاه كيخسرو

   بارگاهش سياه است و بسهمه
  

  شب و روز او را نديده است كس
  )2596، ب 389 ص :5ج         (
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  بررسي رنگ سپيد
 نبود ةبلكه آن را نتيج. دانند ي ويژه است، برخي اصالً آن را رنگ نميهارنگ سپيد از رنگ

ي هارنگ رنگ سفيد جزءِ» هاشناسي و رنگ روان«در كتاب . دانند رنگي مي  و عين بيهارنگ
اند اما  ي رنگ درماني رنگ سفيد را به شمار نياوردههاآزمون نيست و در بسياري از كتاب

آورد كه همچون رنگي مستقل   كيفيتي را پديد ميهانشيني ديگر رنگ واقعيتِ آن در هم
  .خواند  شايسته فرا مي ي مستقلِ آن ما را به بررسيِهاكند و خصلت خودنمايي مي

ها و از آن جمله اساطير ايراني رمز برتري، معنويت و  رنگ سپيد در بيشتر اسطوره
  .يابد شود تقدسِ بيشتري مي فضيلت است و هر گاه با زرين همراه مي

بخشد، چنان كه  بخشي زيبايي را تعالي مي سپيدي در بسياري از اشيا به نحو صفا«
 ةدر رمزهاي آدميان، اين رنگ، نشان. دارد ي خود به آن اشيا ارزاني م گويي فضيلتي از ذاتِ
ثر و بزرگ شده است؛ همچون عصمت نوعروسان و بركت پيري ؤبسياري از چيزهاي م

موجود » خر سه پا «…عيبي الهي و قدرت پروردگار است   بية در اسرار مذاهب نشان…
 را ياري  »تيشتر«،  »فراخكرت«ي درياي هاانگيز و عظيم اساطيري كه در تقسيم آب شگفت

دار راستي و فرزانگي است به رنگ سپيد  كند و دوست رساند و از معنويات تغذيه مي مي
  )369 :1369مختاري، (» .است

» اپوش « تابان و شكوهمند، به شكل اسب زيباي سپيد زرين گوشي باةتيشتر، ستار
  .)37 و36 :1373هينلز، (كند ديو خشكسالي جدال مي

) 53: همان (…سازد  هان، همه ي مردمان را بي مرگ ميسپيد، در بازسازي ج» هومِ«
. برند اش به پيش مي را در گردونه» سروش« زيبا با پاهاي زرين تندرو  چهار اسب سپيدِ

 ة كاخي دارد كه آفريدگار آن را ساخته است و در آن مهر در گردون »مهر«) 76 :همان(
  )120 :همان(» .رود يش ميكشند به پ  سپيد ناميرا آن را مي خويش كه چهار اسبِ

مزدا در برابر بر سياهي همواره رمز راستي اهورا آفرينش سپيدي در براةدر اسطور
 الوهيت آن ةآميزد، جنب ناراستي اهريمن است و هنگامي كه سپيدي با روشني در هم مي

ر ب» آسرونان« سپيد ةكرانه و روشن است و جام هرمز در باال در زماني بي. يابد افزايش مي
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بز اساطيري .آفريند  يكتا را به رنگ سفيد ميآفريند، گاو تن دارد آسمان را روشن و سپيد مي
  )177 و 158، 46 :1376،بهار( ... كند سپيدموي است را سيراب مي» مشيانه« و  »مشي«كه 

از گل نيلوفر » بودا«. مثبت و روشن است در باور ملل ديگر هم رنگ سپيد، معموالً
به نيروانه پيوسته، در حالي كه باران » بودگايا«رختي تنومند و كهنسال در برآمده و زير د

اين » ورونه «ودا ريگدر ) 86 :1377پور،  اسماعيل (.باريده است گل سپيد بر سرش مي
  :گونه توصيف شده است

. اي درخشنده بر تن دارد ردايي زرين و جامه. هزار چشم دارد. ستهااو در دوردست«
او سرور روشنايي روزان و . درخشد، ماه و ستارگان از اويند خورشيد مياش چون  گردونه

  .)76 :همان( » مرگ، زرگون و درخشان استة دور دارند…هوم . شبان است
 در باور بوميان آمريكاي .رنگ سفيد در باور عبريان رمز شادي و طهارت است

، شادي و پاكي، مركزي نشان صلح و سالمتي است، در باور مسيحيان نماد روح مطهر
حركت به بكارت و زندگي مقدس است و در باور هندوان رمز شعورِ ناب، تنوير خود، 

  .)90ـ79 :1379كوپر، (باال، تجلي و اشراق است
شايد از آن روي كه ياران عيسي سپيد  ر در سرياني به معني سپيد جامه است و»حوا«

  .)121 :1357ر، مشكو( نام بر آنها نهاده شده استاند، اين جامه بوده
رند، ارواح خبيثه را در چين بر اين باورند كه اگر خروس سفيدي را كنار تابوت بگذا

  .)47 :1380هال، (كند دور مي
كه ) 21 :1377اللهي،  آيت(در قرآن كريم يازده بار از رنگ سپيد نام برده شده است؛ 

ان شد از آن جمله در وصف دست حضرت موسي است كه به معجزه سپيد و درخش
 ةو نيز سپيد شدن چشم حضرت يعقوب در اثر گري) 32/ و قصص12/، نمل32/شعرا(

گاهي نيز سپيدي چشم حوران بهشتي را ) 84/يوسف (.فراوان در هجران حضرت يوسف
گاهي ) 23، واقعه 49 و 48/ صافات. (در تضاد با سياهي آن، براي بيان زيبايي آورده است

دهد،   و گاهي هم معني كنايي مي استاريكي شبدر وصف روشنايي روز در مقابل ت
رنگ سپيد در نزد ) 106/ عمران آل( سپيدي چهره كه نماد رستگاري است  مثالً
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به اين ) ص(ي پيامبرهابيشتر لباس. ي دوست داشتني بوده استهااز رنگ) ع(معصومين
 در ». استي شما، لباسِ سفيدهابهترين لباس«: اند همچنين ايشان فرموده. رنگ بوده است

امام .  سفيد مستحب استةسفيد و كفن كردن اموات در پارچاحاديث پوشيدن لباسِ 
كه به شهر منصور دوانيقي رفت بر قاطري ابلق سوار بود  و لباس سفيد بر تن ) ع(صادق
چه چيز مرا از فرزند : حضرت فرمود! اي شبيه پيامبران شده: منصور به او گفت.داشت

  )37 :1368محدثي، (ند؟ ك پيامبر بودن دور مي
  : كند كه سالك در مقام دوم، بايد لباس سپيد بپوشد  تأكيد مياالحباب اورادباخرزي در 

السالم و از  و اما مقام دوم، مقام تجلي جالل است و آن مقام موسوي است عليه«
م هر كه در اين مقا. سپيد نپوشيدي  نرمِ السالم، بجز از پشمِ جهت اين حكمت، موسي عليه

 كه بر روح او حال هيبت و حزن و قبض غالب باشد و بر مزاج بدن  او  باشد، خصوصاً
  نپوشد و اگر به عكسِ) سپيد( نرم لطيف ةمرّ السودا مستولي شود، هر آينه، بجز از جام

  )38 :1345باخرزي، (» .تر شود آن، رنگِ سياه يا كُحلي بپوشد، قبض و حزن بر وي غالب
  : گويد مي) ص( حديثي از پيامبرواعظ كاشفي با نقل

يعني بپوشيد : البسوا ثياب البيض فاِنّها اَطْهرُ و اَطيب: فرمود) ص(حضرت رسالت«
تر و هر كه اين جامه بپوشد، بايد كه چون  تر است و خوش بوي لباس سفيد كه آن پاك

  )155 :1350واعظ كاشفي، (»  .صبح صادق بود و چون روز همه كس را روشني بخشد
  : اند در تصوف اسالمي گاهي گرسنگي را به رنگ سفيد بازخوانده

اول مرگ سفيد است؛ : صوفي بايد چهار نوع مرگ را قبول كند: گويد حاتم اصم مي«
  )29 :1367حقيقت، (» .يعني گرسنگي

البته مفهوم رنگ سپيد .  بار كاربرد دارد304  سپيد ة فردوسي رنگ واژة شاهنامدر
خد،  كافور، روز، سيم، عاج، سمن: هاي ديگر بيان شده است؛ از جمله گاهي از طريق واژه

تابان، : گنجد؛ از جمله  معنايي درخشان ميةهايي كه در حوز  و گاهي از طريق واژه...ماه و
  ... .ونده، تابش، خورشيدفش، چون چراغ تابناك، آبگون، فروز

 ة مورد دربار25ه شده است كه  بار براي بيان طلوع خورشيد و ماه استفاد28از رنگ سپيد 
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  : مورد براي طلوع ماه است، مواردي همچون3روشن شدن روز در اثر طلوع خورشيد و 
  د ـرير سپيـزمين گشت از او چون ح   زد سر از چرخ گردنده شيدچو بر

  )20، ب395 ص :9ج (                                                        
   جهان گشت چون روي رومي سپيد   شيد رـ شيةزد  سر از چشمچو بر

  )795، ب 362 ص :8ج (                                                       
  لور سپيدــانِ بــد به سـان شــ جه      شيد  اجــ تةدا شد آن شوشـچو پي

  )572، ب38 ص:7ج (                                                       
  رخ بنفشـد روي چـافور شـ چو ك    شـاال درفـزد ز بده چو برــسپي

  )1011، ب 62 ص :7ج (                                                       
شود؛ و در بسياري اوقات نيز  چندين بار به روز سپيد و شب سياه قسم خورده مي

  :شود سپيد براي روز صفت مي
   به روز سپيد و شب الژورد     د خوردــده سـوگنـبه دادار دارن

  )97، ب 14 ص :4ج (  
  د و شب الژورد ـبه روز سپي    بر آشفت يك روز و سوگند خورد

  )265، ب 234 ص :6ج ( 
  د ــ گنج پيش اميةدـاينـگش    دــب به روز سپيـ شةايندـــنم

  )346، ب 100 ص :1ج (  
: شود، از آن جمله است ستفاده مي سپيد براي ساخت تعبيرات كنايي اةگاهي از رنگ واژ

   ... تيره شدن روز سپيد، سپيد نبودن روز با كسي، سپيد شدن ديده، سيم دندان شدن و
  دــد از جمشيــد پيونــگسستن      سيه گشت رخشنده روز سپيد

  )167، ب 49 ص :1ج (
   سيه شد مرا بخت و روز سپيد     د ــامي از اين زندگاني شدم نا

  )844، ب 169 ص :4ج (      
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  دـكه ديدن دگرگونه بودش امي    سيه شد رخ و ديدگان شد سپيد
  )436، ب 105 ص :1ج (      

  دـجهانم سياه و دو ديده سپي              دــدم نااميــژن شــد بيــز امي
  )1024، ب 68 ص :5ج (      

  گشاده لب و سيم دندان شود     هر آن گه كه در بزم خندان شود
  )149، ب 322 ص :9ج (                                                     

  :به سپيدي موي زال نيز چند بار اشاره شده است
  وليكن همه موي بودش سپيد               به چهره چنان بود تابنده شيد

  )50، ب 138 ص :1ج (        
  دببود از جهان سر به سر ناامي                 چو فرزند را ديد مويش سپيد

  )60، ب139 ص :1ج (        
 94از اين تعداد .  بار براي بيان زيبايي استفاده شده است114از مفهوم رنگ سفيد 

 بار براي توصيف پهلوانان و 8 بار براي توصيف پادشاهان، 13بار براي توصيف زنان، 
ك  جالب اين كه در هيچ كدام از اين موارد، حتي يةن ديگر كاربرد داشته است و نكتمردا

هاي ديگر همچون عاج، روزگون،   سپيد استفاده نشده و به جاي آن واژهةبار هم از واژ
.  به كار رفته است… سيم و ةبر، نقر خد، سيمين روي، ماه ديدار، ماه چهره سمن ماه

  :مواردي همچون
  اده رخ روزگون زير شبـگش    ده لبـر آمد پر از خنــبر دخت

  )849، ب 190 ص :1ج (   
  ذارـ سيمين ع مويانِهمان جعد    وارــر و گوشــبا افسار ــپرست

  )1413، ب 300 ص :4ج (     
  نــه گرفته دو برگ سمـبنفش    به رخسارگان چون سهيل يمن

  )193، ب 19 ص :5ج (    
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يك :  بار از مفهوم رنگ سپيد براي اشاره به رنگ حيوانات استفاده شده است33
 مورد اسب سپيد و يك 23 پنج مورد پيل سپيد، مورد تذرو سپيد، سه مورد باز سپيد،

 بار نيز از مفهوم رنگ سپيد براي توصيف اشياي مختلف همچون 20مورد گورخر، 
 كه معموالً حامل بار  استفاده شده است...خيمه، جامه، پرده، درفش، شمشير، تخت و 

  .مثبت است
وايل امر اهريمني سپيدي زال كه در ا.  بار هم از ديو سپيد نام برده شده است29

گمان شده است و نام ديو سپيد، از موارد اندكي هستند كه رنگ سفيد را در مفهوم منفي 
  .اند جلوه داده

چنانچه از ديدگاه نمادشناسي به رنگ سپيد در شاهنامه نگاه كنيم راز برخي از اين 
 :شود؛ از آن جمله است كاربردها به شايستگي آشكار مي

  
   در سپيدي به جاودانگي پيوستن اوكيخسرو و

ست و   اترين رهبران ايراني ترين پادشاهان و شريف كيخسرو كه در شاهنامه از درخشان
 فرمان رانده است و با محبوبيتي مقدس خود را هاروزگاري را با زاللي و پاكروي بر قلب
آميز و در  بر فراز فضايي راز او.تن باال برده است در ديد ايرانيان تا جايگاه پيامبري پاك

 هاپيوندد تا از ناميرايان دين بهي باشد و براي پااليش ناپاكي سپيدي فراگير به جاودانگي مي
  .همراه با سوشيانت باز گردد

  خروشان و جوشان ز كردار شاه
  ست چنين گفت كايدر همه نيكويي

  ز يزدان شناسيد يكسر سپاس
  كه گرد آمدن زود باشد به هم
  مرا روزگار جدايي بود

  آن آب روشن سر و تن بشستبر 
  چنين گفت با نامور بخردان

  كسي را نبود اندر آن رنج راه
   نبايد گريستهايبر اين نيكوي

  شناس مباشيد جز پاك يزدان
  مباشيد زين رفتن من نژند
  مگر با سروش آشنايي بود
  همي خواند اندر نهان زندواست
  كه باشيد پدرود تا جاودان
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  كنون چون بر آرد سنان آفتاب
  سر مهتران زان سخن شد گران
  چو از كوه خورشيد سر بركشيد

  گه بر آمد يكي باد و ابر هم آن
  چو برف از زمين بادبان بركشيد
  يكايك به برف اندرون ماندند

  

  ...ز به خواب مبينيد ديگر مرا ج
  آوراندبخفتند با درد كن

  ...ز چشم مهان شاه شد ناپديد 
  هوا گشت برسان چشم هژبر

  امداران پديدـــ نةد نيزـنب
  ...ندانم بدان جاي چون ماندند 

  

 )415 - 410ص :6ج       (
  

  قباد و خواب ديدن بازهاي سپيد كي
بيند كه دو باز سپيد از سوي ايران  او در خواب مي. قباد نخستين پادشاه كياني است كي

اي  يداد اسطورهباز سپيد در اين رو. نهند آورند و بر سر او مي تاج درخشان پادشاهي را مي
رفتار باز . مندي و خوشبختي است و سپيدي رمز فضيلت و برتري است نمادي از فره

گيرد و  مرغ خوشبختي نام مي شود و هما اي نسبت داده مي بعدها به هماي افسانه
  .شود آوري هماي سعادت از آرزوهاي فراگير همگان مي روي

  
  شه چنين گفت با پهلواننشه

  و باز سپيدكه از سوي ايران د
  خرامان و نازان شدندي برم
  چو بيدار گشتم، شدم پر اميد
  تهمتن مرا شد چو باز سپيد

  از خواب شاهتهمتن چو بشنيد 
  آورانچنين گفت با شاه كند

  

  كه خوابي بديدم به روشن روان
  يكي تاج رخشان به كردار شيد
  نهادندي آن تاج را بر سرم
  از آن تاج رخشان و باز سپيد

  رگان رسيدم نويدز تاج بز
  ز باز و ز تاج فروزان چو ماه
  نشان است خوابت ز پيغمبران

  

 )60ص: 2ج                      (
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  زال و سپيدي اندام او
هايي است كه نمادينگي   و پرورش او از ديگر اسطوره، فرزند سام،زادن رازآلود زال زر

  .رنگ سپيد در آن باز نموده شده است
پوست آن را  چرده و تيره اي است كه سيستانيان سيه يا آمده به گونهسپيدي نوزاد به دن

اش، او را به البرزكوه  پندارند و براي پرهيز از آثار شومي وجودي اهريمني و شوم مي
چكاد البرز به نيكويي پرورش  افتد و او را در  مهر سيمرغ بر سرش ميةاما ساي. افكنند مي
ترين  تهمتني چون رستم از او پا بگيرد و خواستنيدهد تا پهلواني خردمند شود و  مي

  .پهلوان ايراني شود
سپيدي موي زال و پرورش او را در البرزكوه از دو ديدگاه مختلف اهورايي و 

  :توان باز ديد اهريمني مي
ديدگاه اهريمني آن همان است كه پدر او، سام و ديگر هموطنان زال در زمان زايش او 

كه رنگ سپيد، رنگ الوهيت، تقدس و  دور افكندند اما با توجه به اينو او را به  پنداشتند
تن كه نشان روشن اهورايي دارد برتر از آن  توان پنداشت كه زال سپيد پاك پاكي است، مي

اي نيست جز آن كه او را مرغي خجسته و  است كه به دست آدميان پرورش يابد و چاره
ز زمين برخاسته و بر آسمان سر برافراشته است، همايون بر بلنداي كوه البرز، جايي كه ا

  .زال را تا هميشه پشتيباني كند  پر جادويي خود،ةبپرورد و آيين راستي بياموزد و با نويد هدي
ترين مرد  جا كه حتي بزرگ  آن.پايان است زال، پهلواني با زايش مرموز و زندگي بي«

اي زندگي زال نيست و خبري از  سرانجامي بر شود، ، تسليم مرگ مي»رستم «شاهنامه
ي فارسي زال و زروان از يك ريشه و به معني هابنابر فرهنگ.  نداريمشاهنامهمرگ او در 

  اي وي هستي زال نيز نشأت گرفته از سپيدي اسطوره. پير و صاحب موي سپيد است
شود كه با عمر   سپيدي، به صورت موجودي ارائه ميةزال از آغاز، با اين نشان. است

او تبلوري است از . يابد وار حماسه، پيوندي نزديك و هماهنگي عميقي مي جاودانه
  )68 :1369مختاري، (» .پيرانگي دوام يابنده، آن هم از آغاز كودكي
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خورد و   پيوند مي، گياه ضد پيري و مرگ، او با هوم سپيدةاين گونه است كه اسطور
 .آميزد  در مي پيوندد ـ ميگاه كه به نيروانه  با باران گل سپيد بودا ـ آن

  
  گيري نتيجه

ها، باورها، آرزوها  توان، بسياري از سليقه  است كه از طريق آن مي عنصر رنگ از عناصري
  .هاي آدميان را باز شناخت و خواسته

 عظيم خود بارها از اين امكان بهره برده و بر تأثير و نفوذ سخن ةشاهنامفردوسي در 
 توجه شود، پرده از روي بسياري از هاه معناي نمادين رنگچنانچه ب. خود افزوده است
شود و پيوند اين متن عظيم  ي هنري آن برداشته ميها و ارزششاهنامهرمزهاي رنگين 

  .گردد ها و باورهاي ملل ديگر آشكارتر مي حماسي با اسطوره
 اين اي تازه را براي شناخت بيشتر تواند پنجره  ميشاهنامه در هادقت در كاربرد رنگ
  .اثر گرانمايه بازگشايي كند

 ي با تفاوتشاهنامهفامند؛ از نظر ميزان بسامد در  ي بيهاي سياه و سفيد كه رنگهارنگ
ي هااند و بسياري از خاصيت  شاعر بودههي فامي در كانون توجهافاحش نسبت به رنگ

 باز تابيده  يا ناخوداگاه، در اين اثر عظيمآگاهانه، هااي اين رنگ شناسي و اسطوره روان
  .است

  
  :پي نوشت

ي هادار رنگ ي فامهاي سپيد، سياه و خاكستري است و رنگهاي فامي، شامل رنگهارنگ -1
   ... اي هستند، همچون سرخ، سبز، زرد، بنفش و  ديگر كه رنگ دانه

 مسكو بـه كوشـش دكتـر      چاپ ، فردوسي ةمأخذ اين بررسي، كتاب چهار جلدي شاهنام       -2
  . استسعيد حميديان
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  منابع 
  قرآن مجيد

   . 21 ة دانشور، سال ششم، شمارة، فصل نام»رنگ در قرآن مجيد« )1377 (اهللا آيت اللهي، حبيب
  .آرا قهرمان، تهران، فردوس و مجيد  دلة ترجم، رؤيا و تعبير رؤيا)1371 (اپلي، ارنست

  . علمي،، تهرانتحليل آثار نظامي )1369 (احمدنژاد، كامل
  .، تهران، سروش، بيان نماديناسطوره )1377 (اسمپور، ابوالق اسماعيل

  .دانشگاه تهران، تهران،  2ج ،اآلداب اوراداالحباب و فصوص )1345 (باخرزي، ابوالمفاخر يحيي
  .، تهران، آگاه اساطير ايرانپژوهشي در )1376 (بهار، مهرداد

  . شيرين بزرگمهر، تهران، توسة، ترجمتاريخ لباس )1372 (ترنرويل كاكس، روت
  نمادگرايي در  پيكر از ديدگاه نگاهي به هفت) 1385 (يلي، كاووس و مصطفي صديق حسن

، به كوشش فاطمه مدرسي پوشش صوفيه، تجلي عرفان در سخن سخنوران آذربايجان
  .و محبوب طالعي، انتشارات دانشگاه اروميه

  .، كومش، تهران3ج ،  ...تاريخ عرفان و عارفان ايراني )1367 (حقيقت، عبدالرفيع
  . شش علي حصوري، تهران، طهوري، به كونوروزنامه )1375 (ابراهيم خيام نيشابوري، عمربن

  . ن شريفيان، تهران، اساطير عبدالحسية، ترجماساطير جهان )1379 (روزنبرگ، دونا
  .  صفاريان، تهران، حكايت غمه نة، ترجمزندگي با رنگ )1378 (سان، هوارد و دوروتي
  .، تهران، كتاب فراسينما و ساختار تصاوير شعري در شاهنامه) 1378(مد ضابطي جهرمي، اح

  . د حميديان، تهران، نشر قطرهچاپ مسكو، به كوشش سعي شاهنامه  )1373(  ، ابوالقاسمفردوسي
 كوشيار، كريمي طاري، ة، ترجمهاي ايران و چين مانندگي اسطوره )1378 (. سي. جي،كوياجي
  . هران، نسل نوانديشت
  . يحه كرباسيان، تهران، فرشاد ملة، ترجمفرهنگ مصور نمادهاي سنتي )1379 (. سي.ر، جيكوپ

  . نغمه صفاريان، تهران، حكايت ة، ترجمهاشناسي و رنگ روان )1378 (لوچر، ماكس
  .معاونت پرورشي آموزش و پرورش، تهران، هنر مكتبي )1368 (محدثي، جواد

  .، آگاه، تهران زالةاسطور )1369 (مختاري، محمد
  .، تهران، بنياد فرهنگ ايراني سامي و ايرانيهافرهنگ تطبيقي عربي با زبان )1357 (مشكور، محمدجواد
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1386 دوم، تابستانشمارة

  . رياحي، تهران، علمي فرهنگي، به اهتمام محمدامينمرصادالعباد )1365 (نجم رازي
   .44  شمارهيت، سال چهارم،، موفق» در خوابهاشناسي رنگ روان« )1381 (نيما

  .، تهران، بنياد فرهنگ ايران، به اهتمام محمدجعفر محجوب سلطانيةفتوت نام )1350 (واعظ كاشفي
بهزادي، تهران،  رقيه ة، ترجماي نمادها در هنر شرق و غرب فرهنگ نگاره )1380 (هال، جيمز

  . فرهنگ معاصر
  .  چشمهر، احمد تفضلي، تهران، ژاله آموزگاة، ترجم شناخت اساطير ايران)1373 (هينلز، جان راسل




