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چکیده
رنگ، عنصر شاخص و کلیدی در فرهنگ و آیین هندویی است. مردم هند در زندگی روزمره از پوشش ظاهری تا لوازم و مبلمان خانگی، 
اثاثیه شهری، تزئینات مختلف در آرایش سر و صورت، دست و پا، رنگ آمیزی و استفاده از گل های رنگارنگ طبیعی و مجسمه ها و 
نقاشی های رنگین بر در و دیوار خانه ها، نماهای شهری، وسایل نقلیه )چون دوچرخه، موتور، ریگشا، تاکسی و اتوبوس(، فضاهای داخلی 
و خارجی ساختمان معابد و هم چنین معابد کوچک خصوصی حتی در شکاف درختان از رنگ  استفاده می کنند. رنگ های سفید، قرمز، 
نارنجی، زرد، سبز، آبی و سیاه به صورت نمادین با زندگی آیینی – مذهبی آنان که به فرهنگ تبدیل شده عجین است. زندگی سنتی- 
مذهبی که رنگ در آن جایگاه ویژه ای دارد چنان در سرزمین پهناور هند و جمعیت عظیم آن ریشه گسترده که بر جامعه مدرن امروزی 
و اقشار تحصیل کرده و روشنفکران نیز تأثیر گذاشته است. آیین هندو با توجه به نمادگرایی ویژة خود، برای بسیاری از رنگ ها ارزش  های 
نمادین قائل است که حضور این رنگ ها در معابد و بعضًا تأثیر آن در مساجد هند آشکار است. ریشه یابی این رنگ ها و تأثیرپذیری از 
اقلیم و آیین در معبد و مسجد نشان می دهد در تفکر مذهبی- آیینی هندوان برخی از رنگ ها به خدایان نسبت داده شده و برخی دیگر 
که در رنگ آمیزی معابد به کار رفته ابتدا ریشه در طبیعت داشته و به تدریج بر اثر تکرار به نماد تبدیل شده و به عنوان رنگ های مقدس 
جاویدان مطرح اند. رنگ در مساجد و معابد اولیه بیشتر تابع رنگ طبیعی مصالح بومی و اقلیمی است؛ اما به تدریج معابد با رنگ های 

نمادین تزئین می شوند. برخی از این رنگ ها از جمله سفید، سبز، آبی و گاه صورتی در مساجد نیز به چشم می خورد.

واژگان کلیدی
 رنگ، معبد، مسجد، اقلیم، آیین، هند.
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این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی "تأثیر متقابل هنر ایران و هند" و برداشت های 
میدانی سفری  مطالعاتی است که در سال 1391 توسط مرکز پژوهشی نظر برگزار شد.
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مقدمه
انسان از دیرباز برای نشان دادن سطح اجتماعی و متمایز شدن از 
سایر گروه ها از رنگ استفاده می کرد و برای رنگ ها نظام فکری 
و فرهنگی قایل بوده است. رنگ در زندگی اجتماعی و مذهبی- 
آیینی نقش نمادین داشته است. استفاده از رنگ های شاد و متنوع 
نمی شود.  دیده  هندوستان  اندازة  به  جهان  هیچ جای  در  تقریبًا 
و  آداب  می شود،  برگزار  کشور  این  در  هرساله  که  رنگ  جشن 
مناسک مذهبی هندوها که در آن رنگ نقش مهم و اساسی دارد، 
حضور رنگ در زندگی روزمره مردم و امثالهم تا بدانجا پیش رفته 

که رنگ به عنوان عنصری هویت بخش عمل می کند. 
آیین های  با  مردم  و  دارد  رواج  مختلفی  ادیان  هند  سرزمین  در 
و  معابد  کهن ترین  می کنند.  زندگی  هم  کنار  در  گوناگون 
صعب العبور  صخره های  و  کوه ها  دل  در  هندویی  صومعه های 
مردم  و  برجاست  تاکنون  آن ها  بقایای  و  آثار  که  گرفته  شکل 
برای زیارت، نیایش و نذر و نیاز به این مکان ها روی می آورند. 
با  تدریج و همراه  به  راهبان هندو  اولیه که توسط  غارمعبدهای 
ریاضت و عبادت ساخته شده، جایگاهی ساده و آرام برای مراقبه 
و تزکیه نفس در دل طبیعت بوده است. به تدریج تمثال سازی از 
خدایان سه گانه )برهما، ویشنو و شیوا( و سایر خدایان و قهرمانان 
کهن ترین  است  بدیهی  می کند.  پیدا  رواج  و  گرفته  دینی شکل 
محدود  رنگ آمیزی  با  یا  رنگ  بدون  غارمعبدها  این  نمونه های 
سایر  و  نقاشی  پیکرسازی،  با  همراه  معماری  مرور  به  اما  باشد؛ 
تزئینات که جنبه مذهبی، و تبلیغ و ترویج آیین و در عین حال 
مراقبه برای هنرمندان پارسا داشته، رشد می کند. همین روال در 

معابد و سپس در مساجد هند نیز دنبال می شود. 
از آنجا که رنگ در سرزمین هند همواره به عنوان عنصری مقدس 
مطرح بوده و نقش ویژه ای در آیین ها و ساختار و کالبد فضایی 
اجمااًل  پیشینه رنگ و  بررسی  به  لذا جستار حاضر  اجتماع دارد، 
زیبایی شناسی و نمادشناسی آن در نمونه های محدود و مقایسة 

آن با برخی از مساجد می پردازد. 
محدودة مطالعه این تحقیق به مساجد اولیه که تغییر کاربری از 
معبد داشته اند )مانند قوه االسالم(، مساجدی )چون جامع دهلی و 
بنا شده اند، و گونه دیگر  به منظور مسجد  ابتدا  از  احمدآباد( که 
مساجد جدید که در دوران اخیر ساخته شده اند، و به معابد خدایان 
سه گانه هندو )برهما، شیوا و ویشنو( در شهرهای دهلی، اجمیر، 
ادیپور و پوشکار بازمی گردد. در بررسی های کتابخانه ای پیرامون 
و  معماری  در  رفته  کار  به  رنگ های  منشأ  و  رنگ  نمادشناسی 
تزئینات مساجد و معابد هند مطالب اندکی از منابع فارسی و التین 
به دست آمد که شامل اطالعات توصیفی دربارة خواص رنگ ها و 
نسبت آن ها با خدایان هند و رنگ های مقدس بود، اما پژوهشی 
تحلیلی دربارة ریشه یابی رنگ در بناهای مذهبی هند یافت نشد. 
از این رو، مختصر مطالب به دست آمده با پژوهش های میدانی 
در نمونه هایی از مساجد و معابد در دوران مختلف مطابقت داده 
شد که بررسی نتایج این بررسی و پرسش هایی چند که موضوع 

پژوهش های آتی خواهد بود دربرداشت.

فرضیه
 رنگ در معابد و مساجد هند ریشه های اقلیمی و آیینی دارد. 

رنگ در اقلیم و طبیعت هندوستان
سرزمین هند بیش از سه برابر ایران مساحت دارد و از حیث تنوع 
طبیعت با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. این شبه قاره پهناور 
به دنیایی تشبیه شده که در مناطق مختلف آن انواع آب و هوا، از 
آب و هوای به شدت گرم استوایی، تا سردترین و مرتفع ترین نقاط 
و  انواع گیاهان گرمسیری  را می توان مشاهده کرد. وجود  جهان 
سردسیری در این سرزمین موجب تنوع بسیار در رنگ های طبیعی 
شده به نحوی که در اقسام پارچه  ها می توان این رنگ ها را شاهد 
بود )تصویر1(. تنوع رنگ در معادن کشور هندوستان نیز قابل توجه 
است. وجود انواع سنگ   های رنگین موجب شده هیچ گونه محدودیت 
جدی در خصوص استفاده از مصالح ساختمانی با رنگ  های مختلف 
از  امر به حدی است که به عنوان مثال  وجود نداشته باشد. این 
رنگ  های خاصی نظیر رنگ کهربایی در طراحی کاخ کهربایی1و 
استفاده  رنگ صورتی در مجموعه شهر صورتی2 در شهر جیپور 
شده است )نفیسی، 1386 : 164-161(. بنابراین می  توان ادعا کرد 
هندوان در بهره گیری از منابع طبیعی جهت دستیابی به انواع متنوع 

رنگ با محدودیت خاصی مواجه نبوده اند.

 Solar Navigator, 2012: تصویر1. تنوع اقلیم در کشور هند. مأخذ

نمادشناسی رنگ در آیین هندو
آیین هندو، با توجه به نمادگرایی ویژه خود، برای بسیاری از رنگ  ها تقدس 
قایل است. رنگ های نمادین اصلی در آیین هندو عبارت است از قرمز، نارنجی 

)زعفرانی(، سبز، زرد، سفید، سیاه و آبی. 
مطالعات زیادی تاکنون به موضوع نمادگرایی رنگ در آیین هندو پرداخته  اند )به 
عنوان مثال ر.ک. به  Bundgaard, 1999 و Olson, 2007(. همچنین 
برخی دیگر از مطالعات همچون Appadurai,1977، Shankari, 1984 و 
Hardy, 2007 و Sinha, 2011رنگ های نمادین را در معابد هند و مورد 
بررسی قرار دهده است.مطالعه حاضر در ادامه، عمدتاً براساس مطالعات 
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 Smith et al., 2012 و مقاله West Oregon University, 2012
به بررسی مفاهیم نمادین هریک از این رنگ  ها در آیین هندو می  پردازد :

• قرمز : براساس مطالعات دانشگاه وسترن اورگان، نماد شهوانیت 
و خلوص است و به همین جهت در مراسم   مبارک نظیر ازدواج، تولد فرزندان و 
 .)West Oregon University, 2012(  جشن  های هندوان به کار می  رود
در جنوب هند، رنگ قرمز ظاهراً به عنوان نمادی برای خشونت و 
ویرانی به کار گرفته می شود )Smith et al., 2012(. در پرس و 
جوهای میدانی نگارندگان و پرسش از شهروندان هندو، قرمز به 

مفهوم "انرژی" تعبیر شده است.
• نارنجی : مقدس  ترین رنگ برای هندوان، رنگ نارنجی زعفرانی 
)Saffron( است. این رنگ نماد آتش است و چون آتش بدی ها را از 
میان می   برد، نمادی برای خلوص نیز به حساب می  آید. رنگ نارنجی 
همچنان نمادی برای ریاضت دینی به حساب می  آید و رنگ نمادین 
نتایج   .)West Oregon University, 2012( است  مقدس  افراد 
از  احتمااًل نمادی  نیز  نارنجی  بررسی  های میدانی نشان می دهد 

مفهوم عشق به حساب می  آید.
• سیاه : نماد بی  اشتیاقی، بدی، منفی بودن و سکون است. این 
رنگ نماد خشم و تاریکی است و با فقدان انرژی و بی  حاصلی 
نیروهای  این رنگ همچنین برای دفع  و مرگ مرتبط می  شود. 

.)Smith et al., 2012( شیطانی استفاده شده است
• زرد : نمادی برای دانش و یادگیری و نیز نشان دهندة خوشبختی، 
صلح، مدیتیشن و توسعه ذهنی است. این رنگ، رنگ فصل بهار است 
و ذهن را فعال می  کند. لباس خدای »ویشنو« به رنگ زرد تصویر شده 
که نشان دهنده دانش اوست. دو خدای »کریشنا« و »گانش« نیز گاه با 
 .)West Oregon University, 2012( لباس زردرنگ تصویر شده اند
یافته  های نگارندگان در محل نیز نشان می  دهد به احتمال زیاد 

زرد نمادی از دانش است.
• سفید : در میان بسیاری از هندوان نمادی برای صلح و خلوص 
به حساب می  آید و در جنوب هند مقابل رنگ قرمز قرار می گیرد 
نیز  میدانی  پرسش  های  و  بررسی  ها   .)Smith et al., 2012(
حاکی از آن است که احتمااًل سفید به معنای صلح و آرامش است. 
• سبز : رنگ شادی است و در مهاراشترا ]یکی از ایاالت کشور 
سبز  رنگ  است.  خوشحالی  و  زندگی  صلح،  برای  نمادی  هند[ 
 West Oregon( آید  می  حساب  به  نیز  طبیعت  برای  نمادی 

University, 2012(. این رنگ در هند به عنوان رنگ مسلمانان 
نیز برشمرده می شود )Smith et al., 2012(. بررسی  های میدانی 
و  کامیابی  از  نمادی  سبز  رنگ  که  می  کند  را طرح  احتمال  این 

موفقیت باشد.
• آبی : رنگی است که از نظر هندوان بیشترین استفاده را در خلقت 
داشته است. کاربرد این رنگ در آسمان، اقیانوس، دریا و دریاچه نشان 
از فراوانی حضور این رنگ در طبیعت است. خدایی که شجاع است 
و توانایی مقابله با همه دشواری ها را دارد، معمواًل با رنگ آبی نشان 
داده می  شود. از این جهت دو خدای راما و کریشنا3 که زندگی خود را 
صرف حفاظت از انسان ها و دفع نیروهای شر کرده  اند، معمواًل با این 

.)West Oregon University, 2012( رنگ نشان داده شده  اند

الگوی رنگ در معابد هندو
"امر  که  است  بوده  جایگاهی  دنبال  به  خلقتش  بدو  از  انسان 
قدسی" را در آن به نمایش بگذارد. از این رو با ایجاد مکان های 
خاص، همواره تالش داشته است روح خدایی را در آن مکان ها 
عینیت بخشد. نیایشگاه، اقامتگاه خدا یا خدایان، محلی برای درک 
حضور خدا و یا محل یادبود واقعه ای مقدس است. در این میان، 
معابد هندو در دسته اول جای دارند که مکانی برای تجلی خدا 
به واسطه شمایل  ها و پیکره هاست )کواکبی، 1391(. در ادامه به 
بررسی الگوی رنگ در معماری چند نمونه از معابد مورد بازدید در 
هندوستان پرداخته می شود. با توجه به کثرت انواع معابد در هند، 
این مطالعه بر روی سه گونه خاص از معابد متمرکز شده است که 

به خدایان برهما، ویشنو و شیوا تعلق دارند.

1( معبد برهما- پوشکار
بنای این معبد به حدود 700 سال پیش )قرن 14 میالدی( تعلق 
دارد که در معماری آن سه رنگ اصلی قرمز، آبی و سفید به کار 
رفته است )تصاویر 2(. در فضای داخلی این معبد، دیوارها با رنگ 
آبی رنگ  آمیزی شده اند. کف این فضا از سنگ های سفید پوشیده 
شده است. سطح داخلی سقف به رنگ آبی و سرستون ها ترکیبی از 
زرد و سبز، و محدوده محراب به رنگ های نقره  ای، سیاه، سبز و زرد 
است. در فضای خارجی و حیاط این معبد، دیوارها به رنگ قرمز و 
ستون ها به رنگ آبی است. کف حیاط به صورت شطرنجی سیاه و 
سفید طراحی شده است )تصویر3(. سطح خارجی سقف )گنبد عظیم 
مخروطی شکل معبد( نیز به رنگ قرمز است. داخل حیاط در سمت 
راست پلکانی به زیرزمین راه دارد منتهی به اتاقکی که تندیسی در 
آن نگهداری می شود، اما ورودی آن با پنجره ای مسدود است. در 

تصویر2. معبد برهما و تمثال وی. پوشکار، هند. عکس : شهره جوادی، 1391.
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فضای پشت معبد، بنایی مکعب شکل قرار دارد که تماماً به رنگ 
زرد و گرداگرد آن راهرویی به منزلة داالن طواف دیده می شود. 
متأسفانه امکان بازدید از داخل این مکان وجود نداشت )تصویر 4(.

2( معبد شیوا- دهلی
 18 قرن  به  متعلق   )Gauri Shankar( شانکار  گائوری  معبد 

3. حیاط شطرنجی معبد برهما به دو رنگ سیاه و سفید. پوشکار، هند.  تصویر 
عکس : شهره جوادی، 1391.

تصویر4. زیارتگاهی مکعب شکل به رنگ زرد، معبد برهما، پوشکار، هند. عکس : 
شهره جوادی، 1391.

میالدی است که در شهر دهلی خیابان چاندیچوک قرار دارد و 
تمثال شیوا در آن نگهداری می شود. رنگ غالب معماری آن سیاه 
و سفید بوده چنانکه در تمامی فضاهای داخلی و خارجی معبد، 
دیوارها و کف به رنگ سفید است. پارچه هایی به رنگ نارنجی 
نیز دیوارهای داخلی را تزئین کرده اند )تصویر5(. محراب به رنگ 
سیاه که تندیس شیوا را با دو رنگ آبی و زرد در خود جای داده 
است )تصویر 6(. بنابراین دو رنگ متضاد سیاه و سفید در تمامی 
معبد دیده می شود؛ و سایر رنگ های معبد در تزیینات مجسمه ها 

و گل های رنگینی است که در محراب قرار دارند.

تصویر5. محراب معبد شیوا. دهلی، هند. عکس : شهره جوادی، 1391.

تصویر6. تمثال شیوا به رنگ آبی و زرد. معبد شیوا، دهلی، هند. عکس : گوران عرفانی، 1391.
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3( معبد ویشنو- ادیپور
معبد جگدیش )Jagdish( در شهر ادیپور، متعلق به خدای ویشنو 
است که در قرن 17 میالدی بنا شده است. در تمامی فضاهای 
رنگ  و سقف،  تا کف  گرفته  دیوارها  از  معبد،  داخلی  و  خارجی 
سفید به کار رفته است )تصویر 7(. تنها محراب آن به رنگ سیاه 
مانند  نیز  اینجا  در  پارچه های زرد طالیی( است.  و  تزئینات  )با 
معبد شیوا دهلی دو رنگ سیاه و سفید به کار رفته است.  به نظر 
می رسد رنگ سفید در نمای خارجی و داخلی معابد  گذشته از آنکه 
سنگی است که به سادگی در اقلیم یافت می شود، به جهت مفهوم 
آن که خلوص، صلح و آرامش را در پی دارد نیز انتخاب شده باشد 
و رنگ سیاه محراب شاید به لحاظ دفع نیروهای اهریمنی باشد 

که خدایان را در فضای سیاه جای داده اند )تصویر8(. 

تصویر7. نمای معبد جگدیش، ادیپور، هند. عکس :  شهره جوادی،1391.

تصویر8. تمثال ویشنو در معبد جگدیش. عکس :  شروین گودرزیان،1391.

الگوی رنگ در مساجد هند
بودایی  و  هندویی  بزرگ  معابد  هند،  به  اسالم  ورود  ابتدای  در 
و  معماری  الگوی  بعد  در سال های  ولی  تبدیل شدند  به مسجد 
تزئینات از ایران و عربستان تأثیر پذیرفت؛ به گونه ای که معماری 

ترکیبی هند و ایرانی یا هند و عربی شکل گرفت. 
منظر رنگی مساجد هند در دو گروه قدیم و جدید بررسی می شود 
: دستة اول )مساجد قدیم( به دو گونه مسجد اشاره دارد که اولی 
حاصل تغییر کاربری و تبدیل معبد به مسجد است و دومی از ابتدا 
برای مساجد ساخته شده است. گروه دوم شامل مساجد جدیدی 

است که با الگوهای مختلف بنا شده اند.
گروه  از  اجمیر  جامع  و  )تصویر9(  دهلی  قوه االسالم  مسجد 
رنگ سفید،  نشان می دهد.  را  به مسجد  هندو  معبد  تبدیل  اول 
خاکستری و قرمز که از خاک محلی تهیه شده منظر رنگی این 
بناهاست. در گروه اول، جامع دهلی از ابتدا برای مسجد ساخته 
شده و رنگ غالب آن قرمز و سفید از مصالح بومی و طبیعی است 

)تصویر 10(. 
جایگاه  هندیان  نزد  و  بوده  مقدس  رنگ های  از  که  سرخ  رنگ 
استفاده  نیز  قلعة حکومتی  و  کاخ  معبد، مسجد،  در  دارد،  مهمی 
قلعة سرخ  در  با سفید  ترکیب  در  قرمز  رنگ  چنانکه  است  شده 
دهلی، آگرا و جیپور، در بنای صفدرجنگ دهلی و نظایر آن دیده 
می شود. رنگ های قرمز و سفید ابتدا ریشة اقلیمی دارد که چون 
در دسترس بوده بیشتر استفاده شده، اما کاربرد زیاد و طوالنی در 

گذر زمان از آن ها رنگ های مقدس ساخته است.
که  بوده  معاصر  دوره های  به  مربوط  متأخر(  )مساجد  دوم  گروه 
الگوی غالب آن ها دو رنگ است که معمواًل رنگ سفید در کنار 
رنگ دیگری چون سبز، صورتی و آبی به کار رفته  است. تفاوت 
اصلی این بناها با گروه اول، پوشش رنگ بر مصالح اصلی است. 
این شیوه به جهت مصالح جدید و سهولت در ساخت و ساز مورد 

تصویر9. دو رنگ قرمز و سفید در مسجد قوه االسالم. دهلی، هند. عکس : سیدامیر 
منصوری، 1382.
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توجه قرار گرفته و رنگ های پوششی جهت تزئین استفاده شده اند. 
از این جمله می توان به مسجد کوچکی در مجموعة قطب منار 
بنا  این  غالب  رنگ  که  کرد  اشاره  قوه االسالم  مسجد  جوار  در 
مقدس  مکان  این  بی پیرایگی  و  سادگی  است.  سفید  و  صورتی 
در شبستان و ایوان با پوشش رنگی سبز و صورتی و هماهنگ 
مقابل  کوچک  حوض  و  باغچه  خاک  سبز،  گیاهان  درختان،  با 

تصویر10. دو رنگ قرمز و سفید در مسجد جامع دهلی، هند. عکس : سیدامیر 
منصوری، 1382.

تصویر11. رنگ صورتی، سفید و سبز در مسجدی در جوار مجموعه قطب منار، 
دهلی. هند. عکس : زهرا عسکرزاده، 1391.

ایوان، فضایی دلنشین و آرام بخش ایجاد کرده است )تصویر11(. 
و  معماری  الگوپذیری  در  کشورها  دیگر  با  روابط  گستردگی 
گاه  رنگ ها  است.  داشته  تأثیر  رنگ  عنصر  جمله  از  و  تزئینات 
برگرفته از معماری کشورهای اسالمی، تأثیر پذیرفته از رنگ های 
معابد هندویی و گاه ترکیبی از این دو است. ترکیب رنگ سبز و 
سفید مانند مساجد عربی در مسجدی در بافت شهری احمدآباد 
)تصویر 12( و رنگ های سفید، سبز و آبی در حسینیه شهر الکنو 

به چشم می خورد )تصویر 13(.
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: شهره جوادی، تصویر12. رنگ سبز و سفید در مسجد احمدآباد، هند. عکس : شهره جوادی، 1391. در حسینیه الکنو، هند. عکس  آبی  و  رنگ سبز، سفید  تصویر13. 
.1391

تصویر14. آیینه کای به روش تزئینات 
امام باره ها.  در  امامزاده ها  و  مساجد 

،هند. عکس : شهره جوادی، 1391.

زیبایی شناسی رنگ در مساجد
به نظر می رسد رنگ هایی که در معابد هندویی وجود داشته در 
مساجد اولیه هند بعضًا تکرار و تقلید شده  است، به ویژه در برخی 
معابد که به مسجد تبدیل شده اند. اما به تدریج رنگ هایی چون 
این  شده اند.  وارد  آن جا  به  اسالمی  کشورهای  از  سبز  و  سفید 
دو رنگ به جهت معنا و نمادشناسی با آن چه در معابد هندویی 
در  تزئینی  شیوه های  از  برخی  است.  متفاوت  می شود  دیده 
امام باره ها و معابد هندویی دوران اخیر شامل آیینه کاری و نوعی 
موزائیک سازی است که نشان دهندة تأثیرپذیری شیوه های تزئینی 
در رنگ و نقش از اماکن مذهبی ایران است. رنگ های سبز، آبی، 
طالیی و نقره ای همراه با رنگ های درخشان زرد، قرمز، نارنجی 
و سفید، مانند مینیاتورها و نقاشی های ایرانی که با کاشی های ریز 
و شیشه و آیینه انجام شده همان روش تزئین ایرانی است که در 
مساجد و امامزاده ها کاربرد داشته و به معابد و امام باره های هندی 
راه یافته است )تصویر 14(. رنگ صورتی در برخی از مساجد هند 
به صورت الگوی زیباشناسانه عمل می کند. چنانکه در شهر جیپور 
صورتی  رنگ  به  شهر  عمومی  منظر   )Pink City به  )معروف 
دیرین  خاطرة  شاید  رنگ  این  به  هویت بخش  عوامل  از  است. 
سنگ یا خاک سرخ محلی است که در مساجد و معابد اولیه وجود 
داشته است. از جمله آنها می توان به مسجد جامع دهلی و بسیاری 

از بناهای حکومتی و دولتی اشاره کرد که به رنگ سرخ و صورتی 
این رنگ عالقه داشته  به  بود. در برخی منابع آمده »اکبرشاه« 
و در زمان او بناهایی با نمای قرمز و صورتی ساخته شده اند. در 
مورد رنگ آبی روشن که به صورت پوششی کم رنگ در مساجد 
دیده می شود احتمال می رود از معابد هندویی الهام یافته و رنگ 
برای  آبی  رنگ  از  دیگر،  کشورهای  مساجد  در  زیرا  باشد.  شیوا 
رنگ آمیزی مسجد استفاده نشده است4. اما برای ریشة رنگ سبز 
و سفید دو دلیل را می توان برشمرد: یکی برگرفته از نقاشی های 
غارهای  در  جمله  از  آن  نمونه های  که  کهن  هندویی  و  بودایی 
آجانتا و الورا دیده می شود و دیگری تأثیرپذیری از مساجد اهل 
تسنن در کشورهای عربی. در آیین هندو رنگ سفید، درواقع نبود 
رنگ است. سفید، رنگ پوشش زنان بیوه و افراد تارک دنیا و به 
دور از تجمل و لذت های مادی و همچنین رنگ صلح و خلوص 
است. در آیین اسالم، ظاهراً رنگ سبز نماد طبیعت و در نتیجه 
تجلی خداست که در قرآن کریم نیز ده بار آمده است. رنگ سفید 
دوازده بار در قرآن ذکر شده و از آن جا که به خلوص، پاکی و نور 
آرامش  پاکیزگی و  با  از طرفی  نیز نسبت داده می شود و  مطلق 
بستگی دارد، لذا در آیین های اسالمی و پیش از اسالم بدان توجه 
شده است. احتمااًل مسلمانان هند رنگ سبز و سفید را از این رو 
احترام می کنند که مورد عالقة پیامبر اسالم )ص( نیز بوده است.
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نتیجه گیری
"رنگ" با توجه به طبیعت و اقلیم سرزمین هند، جایگاه ویژه و مهمی در زندگی مادی و معنوی هندوان دارد. رنگ های زرد، قرمز، 
نارنجی، سفید، سیاه و آبی هریک با مفاهیمی خاص در نمادشناسی آیین هندو حائز اهمیت است. از میان انبوه رنگ های موجود در 
طبیعت منطقه رنگ هایی با صفات مثبت و منسوب به خدایان یا رنگ سیاه جهت دفع نیروهای شیطانی در تمامی معابد به کار رفته اند. 

رنگ سبز نیز بعضًا در معابد دیده می شود که احتمااًل از رنگ مساجد یا زیارتگاه های مسلمانان الهام یافته است. 
مساجد اولیه با ورود اسالم به شبه قاره و در زمان تسلط عرب ها به صورت عظیم و پرابهت و با مصالح مرغوب و گران قیمت ساخته 
شدند. در حالی که مساجد مردمی در محله های مسلمانان با مصالح معمولی و ساده بنا می شدند. اما در هر دوگونه استفاده از رنگ برای 
مساجد نشان دهندة اهمیت زیاد رنگ به عنوان الگوی زیباشناسانه است. به طوری که سطوح رنگی خود می تواند بدون تزئین و حاشیه 
و حجاری به عنوان عنصری هویت بخش به کار رود. در واقع پوشش رنگین در نماهای خارجی مسجد به منظر شهر و محله هویت 
فرهنگی- مذهبی می بخشد. در مساجد اولیه رنگ طبیعی مصالح بومی مانند خاکستری، قرمز، سفید و سیاه بکار رفته و در دوران بعدی 
با تأثیرپذیری از مساجد عربی رنگ سبز در ترکیب با سفید ظاهر شده است. حضور رنگ سرخ در مساجد گرچه برگرفته از سنگ و خاک 
محلی است، اما بعید نیست تداوم رنگ سرخ معابد باشد که با سفید و سیاه آمیخته است، چنان که در مسجد قوه االسالم و جامع دهلی 
ترکیب دو رنگ سرخ و سفید دیده می شود. گاه در مساجد جدید از پوشش رنگی آبی و صورتی مالیم بر دیوارهای گچی استفاده شده 
که نمای خارجی و ایوان و شبستان مسجد را زینت بخشیده است؛ این رنگ ها احتمااًل برگرفته از رنگ های نمادین هندویی باشد که 

تکرار و تداوم آن را تاکنون نیز در آثار و ابنیه اسالمی هند شاهد هستیم.

پی نوشت
Amber Fort .1

Pink City .2
3 . واژه کریشنا در لغت به معنای آبی تیره است.

4. کاشی کاری آبی در مساجد ایران و آسیای میانه مقوله دیگری است که با این رنگ آبی قابل مقایسه نیست.
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