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 چکیده       

رترین ابزارهای آفرینش هنری        
ّ
 ۀادبی، رنگ است. با آنکه حضور این عنصر در گذشت -یکی از مؤث

کننده، در القای مفاهیم  و تعیین اّما همواره نقشی مهم ؛ادبیات فارسی، گوناگونی امروزه را دارا نبود

کاربرد انواع  ۀشعر داشته است. بررسی میزان و نحو ۀدر حوز به مخاطب و تصویرسازیهای ادبی؛ بویژه 

های شاعران رنگ در شعر کهن و معاصر، کوششی است راهگشا برای ورود به دنیای عواطف و اندیشه

گردهای فرمی و ادبی. براساس همین اهّمیت، آنها در استفاده از شت چیرگی اهی از کیفیو نیز آگ

رفته در غزلیات سنایی است؛ ایی و بالغی انواع رنگهای بکار حاضر، تحلیل کارکرد محتو ۀهدف مقال

میتواند  است و بررسی غزل او از این منظر، آغازگر ،شعری ایران -ای که در چندین جریان ادبی چهره

سنایی رنگ را بیشتر در های شعریش بینجامد. به شناسایی بخش مهّم دیگری از ذهنیات و ویژگی

رد. پربسامدترین رنگها در شعر او به ترتیب عبارتند از: کار میبه معنایی عاشقانه ب -موضوعیبافت 

 ۀدر این زمینتصویری نیز که سنایی  -های بالغی سیاه، سرخ، سفید و زرد. پرکاربردترین شیوه

 موضوعی از آنها بهره میگیرد، تشبیه و استعاره هستند.
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 مهمقد  

ایست فیزیکی که در اثر تابش و رفتار پدیده» آرایش جهان است و  ۀو هستآرامش  ۀمای ،رنگ        

تاریخ تحّول « ) ایست عینی و روانی. همچنین پدیده شود وی نور در برابر چشم ناظر ظاهر میانعکاس

رنگ  ،از جمله تجلّیات خداوند در جهان هستی (66ص  فرزان:هنر و صنعت رنگ در ایران و جهان، 

جان، زیبایی یکر موجودات؛ اعم از جاندار و بیهای مختلف و در پاست. رنگها با ظهور و نمود در طیف

ابی ند کهاای به طبیعت بخشیدهویژه
ّ

ها نبودند، طبیعت اگر رنگ شده است.ت و دلربایی آن موجب جذ

روی انسان، به زمان، مکان، کیفیت درک و شرایط فرد  تأثیر رنگ برافسردگی و دلزدگی میشد.  ۀمای

ت در کاربرد رنگر » وابسته است؛ به همین دلیل، 
ّ
های پنهان ی الیهها، به بازشناسوانشناسان با دق

های زندگی ارتباطی رنگ با تمام زمینه (85ص زندگی با رنگ، سان: « )ردازند. ت افراد میپشخصی

محکم دارد و با طبیعت، روانشناسی، دین، فرهنگ، ادب و اسطوره سخت در ارتباط است. این 

ها د. از آنجایی که رنگندهی است که تصویر ادبی را تشکیل میهایترین پدیدهچنین از مهمهم ،عنصر

گذارند، در تعامالت و ارتباطات جای میها و عواطف مخاطبان برهمّی در اندیشهتأثیر عمیق و م

به همین سبب، صفاتی  اند؛خود اختصاص دادهه جایگاه واالیی را ب ،دبی و هنرهای زیباتصویری، ا

ابیت، نشاطآوری، گرمی و سردی، زیبایی و زشتی بخشی و اندوه چون شادی
ّ

- ، فریبندگی، جذ

نسبت پذیری انسان تأثیر»  شوند.کنندگی و مانند اینها، فراوان به رنگها نسبت داده می خسته بخشی،

هی:آیت رنگ، « ) رآفرینی رنگ، از امر روح است و نه از امر ماّدهبه رنگ و در برابر، کنش تأثی
ّ
ص  الل

92) 

وب و ادبی مکتها، آثار ادین آنها و مفاهیم تصویری و بخصوص نمهای نمود انواع رنگیکی از عرصه 

ت
ّ
، از دیرباز مورد توّجه بوده است. ادبّیات و بخصوص شعر ملل عنصر رنگ در .های گوناگون استمل

های پیدایش خویش، این عنصر را؛ بویژه هنگام استفاده از اجزاء شعر فارسی نیز از آغازین دوره

گاهی به با هر موضوع و محتوایی، رنگ در شعر شاعران،  .مورد استفاده قرار داده است ،طبیعت

. گاهی غرض از آن، مفهوم بالغی ادبی ودر ساختاری کار گرفته شده است و گاه ه ب صورت زبانی

 به خودش بوده است و گاه معنایی مجازی و غیرواقعی از آن اراده شده است. 
ً
گاهی شاعران مستقیما

یراتی جایگزین، برای القای مفهوم آن بهره ها و تعباند و گاهی نیز از واژهخاص اشاره کرده یرنگ

اند، این اند. به این ترتیب، با وجود آنکه رنگهای شناخته شده نزد قدما فاقد تنّوع امروزه بودهجسته

گیری معنا و صورت اشعار داشته است. اینگونه است که عنصر همواره سهمی قابل توّجه در شکل

میتواند در  ،ع رنگها در دورانهای گوناگون شعر فارسیبررسی بسامد و چگونگی استفاده از انوا

 شاعر و نیز درک بهتر ظرائف بالغی اشعار، بسیار سودمند باشد.  ۀدستیابی به جزئیات اندیشه و عاطف

سنایی از رنگ، در  ۀ، آگاهی از میزان و کیفیت استفاداصلی این پژوهش ۀمسألبنابراین ضرورت، 

ه تحقیقات، عالوه بر اینکه میتواند در مسیر سنایی پژوهی اینگون ۀتوا و فرم غزل اوست. نتیجمح
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عطف  ۀگامی مهم باشد، در شناختن بخشی از ویژگیهای شعر قرن ششم نیز که در چندین جنبه نقط

است، فایده دارد. کدام رنگها بیشترین بسامد را در غزل سنایی دارند؟ بارزترین کارکردهای معنایی 

یکنند؟ واع رنگ در غزل سنایی، بیشتر در قالب کدام ساختارهای بالغی جلوه ماین رنگها کدامند؟ ان

ساختاری پاسخ  –با بهره گیری از روش تحلیل محتوایی  ،پرسشها و مانند آنهادر این مقاله، به این 

یاتی دربار 
ّ
های آن در غزل سنایی، شاخصه ۀداده میشود. پیش از پرداختن به مبحث اصلی، بیان کل

 به نظر میرسد.از رنگ و وجوه تمایزی که در این زمینه با شعر پیش از خود دارد، ضروری  استفاده

 و عنصر رنگسنایی  غزل

هایی است که عنصر رنگ در غزلیات او جلوهدر قرن ششم فارسی  ترین شاعران ادباز بزرگ یسنای

 این قالب مهم ۀدهند کلمه و رواج سرا به معنای کاملسنایی، نخستین شاعر غزل» قابل تأّمل دارد. 

های دیوانش را در غزلبار، نخستین  ( او42سعدی در غزل، حمیدیان: ص  « )در شعر فارسی است. 

تحّول در موضوعات و بر ایجاد عالوه درآورد و  یان نمادین این مفاهیمخدمت معانی عارفانه و ب

ی اشعار خود، شیو
ّ
( 42ص  )همان:ارفانه را نیز تغییر داد. بیان و عناصر شکلی شعر ع ۀمحتوای کل

شعر عرفانی  پدری ۀشایست»  توانست ،فارسی در گسترش مضامین عرفانی در شعر با تأثیر سنایی

از معنا تا صورت، « ) خود اختصاص دهد. ه یعی را در زبان و عرفان فارسی بگردد و جایگاه بلند و رف

ای از آن های مرکزی عالم تصّوف وجود ندارد که رگهای از اندیشههیچ اندیشه»  (164: ص محّبتی

( او همچنین،  94های سلوک، شفیعی کدکنی: ص تازیانه« ) در شعر سنایی انعکاس نیافته باشد. 

 غزل فارسی به سوی تعالی بود. ۀو نیز هدایتگر مضامین عاشقان« قلندری سرایی » آغازگر جریان 

 کند،که اّدعا میهیچگاه چنان »او د. نعیب باشاید نیکو و بی ی هردو باز دیدگاه سنایی، لفظ و معن 

سازد، نخست لفظ و صورت مایه و جوهرۀ نظم و شعر او را میمعناگرای صرف نیست؛ بلکه آنچه خمیر

نیافتنی و  شهودی دست ۀاو با نوعی تجرب (245: ص همان « )است و سپس معنا و مفهوم. 

وق، زلف، رخ، یار و دلبر را از معنای مرسوم خود فراتر برد و به هایی مانند عاشق، معشغیرحّسی، واژه

  (662ص  فتوحی:بالغت تصویر، قلمرو نماد رساند. ) 

خودنمایی  کننده و بارز صورتی تعیینه ها بسنایی، رنگ غزلمحتوا و فرم های گوناگون در جلوه

های پیشین نسبت به سروده کاربرد رنگ در شعر او با ویژگیهایی همراه است که آن را .میکنند

ای که بر دیگر، جریانساز است؛ به گونه ۀتمایزاتی میبخشد. سنایی در این زمینه نیز مانند چند جنب

 ۀنکتهای استفاده از رنگ در شعر پس از خود تأثیر میگذارد. گذری کوتاه بر این روند، مؤّید شاخصه

 مذکور است.

ر مفاه
ّ
های آغازین شعر یم گوناگون، جای آن را از همان دورهقابلیت عنصر رنگ در انتقال مؤث

فارسی، در سخن شاعران پیشگام باز کرد. در این باره میخوانیم: شاید زبان شعری گویندگان قرن 

رنگها گسترده نباشد؛ اّما توّجه آنها  ۀهای دیگر، از نظر کاربرد لغت در حوز چهارم، در مقایسه با دوره
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ها از نظر رنگ و نیرو بخشیدن به تصویرها با رنگ، مرزبندی اشیاء و پدیده به رنگها، تالششان برای

 ( 662نظر خواننده را کاماًل جلب میکند. ) صور خیال، شفیعی کدکنی: ص 

در آغاز سبک خراسانی، رنگ بیشتر به صورت مستقیم استفاده میشود و در بسیاری موارد، هدف از 

ر این دوران، بیشترین کارکرد رنگ، در قالب تصویرِی تشبیه کاربرد آن، تبیین معنای خودش است. د

 صورت حّسی دارد. به این نمونه از کسایی توّجه کنید:
ً
 آشکار میشود که آن هم عموما

 نبیااااد آر کنساااامان  سوووور و  کبوووو  جااااام 

  زر شااااعاع و  سوووور  ۀو باااااد کبوووو  جااااام 

 

 اساات پاار نبیااد کبوو  گااویی کااه جامهااای 

 گویی شقایق اسات و بنفشاه اسات و شانبلید

  ( 25) کسایی، ص 

غیرمستقیم کاربرد  ۀدر مسیر عبور از اوایل سبک ترکستانی و نزدیک شدن به سبک عراقی، با شیو

 رنگ بیشتر روبرو میشویم. این کاربرد مجازیتر میشود. استعاره نیز بیشتر از تشبیه رخ مینماید:

 شاااده اسااات زنگووویتاااو گفتااای زماااین روی 

 

 سااااتاره دل پیاااال جنگاااای شااااده اساااات

 (1441، بیت  829) شاهنامه، ص 
 بااادسووبز دولاات ساالطان قااوی باااد و ساار تااو 

 

 کاین جهان با دولت و تیغ شما خاوار اسات خاوار

 ( 115) دیوان فّرخی، ص 

قرن ششم شعر فارسی که میتواند قرن سنایی نام گیرد، با دگرگونیهایی قابل توّجه در چند زمینه، 

 در نحو
ً
استفاده از رنگها نیز  ۀشناخته میشود. این تغییرات که پیشتر مورد اشاره قرار گرفتند، طبیعتا

دیگر  ۀل دارند؛ دستتأثیر میگذارند. محتوای غزلیات سنایی متنّوع است. یک دسته رنگ و بوی تغّز 

آنها هستند که بعدها در سیر تکاملی خود، از طریق اشعار خاقانی، نظامی و عّطار با مولوی به اوج 

اند که با بزرگانی ( گروه دیگر نیز غزلیات مغانه 611میرسند. ) سبک شناسی شعر، شمیسا: ص 

 ند.یابیچون عّطار و سرانجام حافظ کمال م

آوریهایی ه میدهد، تمایزات و نونگ، عالوه بر اینکه بعضی سنن گذشته را ادامسنایی در استفاده از ر 

با آمدن تصاویری که از امور انتزاعی حاصل » قرن پنجم به بعد،  ۀنسبت به پیشینیان دارد. از میان

شده بودند و نیز کوتاه شدن شکل تصویرها در قالب استعاره و دور شدن شاعران از طبیعت و ...، 

صور خیال، « ) از دست میدهد. دک عنصر رنگ اهّمیت خود را در صور خیال شاعران اندک ان

 باید منتظر جلوه 659شفیعی کدکنی: ص 
ً
هایی ناچیز از رنگ در شعر سنایی ( با این شرایط، قاعدتا

یتر شده است. برخالف ئعرفانی، ماورا ۀمحتوای گسترد ۀباشیم؛ بخصوص اینکه سخن او به واسط

 ، عنصر رنگ سهمی مهم در انتقال معناهای کلیدی و تصویرسازیهای سنایی دارد.این انتظار

در غزل سنایی، چنانکه خواهیم دید، کاربرد رنگها به صورت غیرمستقیم و با تعابیر جایگزین، بسیار 

بیشتر و متنّوعتر از گذشته دیده میشود. این رنگها نزد او بیشتر از رنگهای مستقیم کارکرد بالغی 

های رنگین بارز مجازی از واژه ۀمیگیرند و جزو بافت تصویرهای او میشوند. در غزل سنایی، استفاد
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است. او گاه یک رنگ واحد را حامل چندین معنای ظریف و معقول میکند. آشکار کردن این جنبه از 

ن گفت، نمود ظرفیت رنگ، در شعر پیش از او نمودی چندان ندارد؛ اّما پس از او قّوت میگیرد. میتوا

استفاده از همین قابلیت است. در کل، سنایی رنگ را نه در  ۀانواع رنگ در ساختار نمادین، نتیج

ر معنایی و 
ّ
حاشیه که در متن بسیاری از عواطف محوری غزلش مینشاند. او توّجه به کارکرد مؤث

ن کارکردها را تنّوع و ژرفایی راه، بزرگانی چون عّطار و مولوی، ای ۀبالغی رنگ را احیا میکند تا در ادام

 در زمینه
ً
های معنایی عاشقانه استفاده میکند؛ اّما با بیشتر بخشند. سنایی هرچند رنگ را معموال

رنگها فراهم  ۀمفاهیم متعّدد و بلند عارفانه به وسیلگستردن مقّدمات محتوایی، شرایط را برای القای 

 میسازد.

 تحقیق ۀپیشین

مورد  ین جهتا رنگ در آثار ادبی، پژوهشگران برخی از اشعار شاعران را از ردت کارکبه دلیل اهّمی

بررسی »  (.1458پناهی)ها عبارتند از: از مهمترین این پژوهشاند. بعضی بررسی قرار داده

تناسب »  (.1452تی)جودی نعم .ای ادبیپژوهشه ،« روانشناسی رنگ  ر مجم عه اشعار نیما

. این مقاله نشان پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،«روایی شاهنامه ۀرنگها  ر ص ر خیال و هست

با  ای معنادار میان کاربرد رنگمحوری ندارد؛ اّما رابطه یدهد که رنگ در صورخیال فردوسی نقشمی

های  تحلیل رنگ  ر سرو ه» (. 1456ی )محتوای حوادث و وقایع داستانها دیده میشود. حسنل

در این ها بررسی کارکرد رنگ .علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانادبیات و  ،« سهراب سپهری

  شور از ،شاعر هد که ذهننشان میدمقاله 
ً
به سوی نوعی  و احساسات رمانتیک و سطحی، تدریجا

 سپهری ها سهمی بارز در انتقال عواطف کلیدیونی گرایش پیدا کرده است؛ پس رنگعرفان در 

ام با نگاه روانشناسی تحلیل اشعار رو کی و خی  »  (. 1441هاشمی ) ر زاده و افتخااند. داشته

به  ،هاهای زبانشناسی در قالب رنگ واژهبا استفاده از داده . نگارندگان این مقالهبهار ادب، «زبان

 به این نتیجه میرسند که رودکی و خیّ تحلیل فکری این دو شاعر میپردازند و 
ّ
ر اپیکوریسم ام دارای تفک

یافت  رکرد رنگ در شعر سنایی بپردازد،ای که به بررسی کامقاله ،این میانجهان هستند. در  ۀدربار 

 . نشد

 کارکر  معنایی رنگ  ر غزل سنایی

 رنگ سیاه

 سیاه، بیانگر افکار مرتبط با و اندوه، ترس، عظمت، ابّهت و رازداری است. حزن ۀرنگ سیاه نشان

 پوچی و نابودی است. این رنگ 
ً
احساس خستگی را در انسان افزایش داده و انرژی روانی و » معموال

در سیاه رنگ  (54معنای رنگ، پورحسینی: ص « ) میدهد. حّتی نیروی جسمی انسان را تقلیل 

 کند.میشه غم را در درون انسان حفظ میعنوان نمادی، هه عزاداری مورد استفاده قرار میگیرد و ب

 ( 98ص  فرزان:تاریخ تحّول هنر و صنعت رنگ در ایران و جهان، ) 
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 ،مثاًل اسب سیاه پادشاهان در شاهنامه دارای وجوه مثبت معنایی نیز هست؛ رنگ سیاه، تمام اینهابا 

ش نیز سیاه رنگند. ) کارکرد رنگ های پهلوانانی چون کیخسرو و سیاونشان از قدرت آنها دارد و اسب

ه زدایندۀ از دیدگاه نظامی نیز رنگ سیا( » 186: ص ی و احمدیانی، حسنلفردوس ۀدر شاهنام

ها ه را نمیتوان در آنهایی هستند که نام و نشانی از غّص زنگیان سیاه، سعادتمندترین انسانهاست. غم

م خود را برای همیشه از هرچه سیاه و تیره باشد پیدا کرد؛
َ
 « )برگردانده است.  ،چرا که غم و اندوه َعل

( از 119ص  رحیمی و صفابخش:قابل جوانی با پیری بر اساس عنصر رنگ در تصاویر نظامی، ت

نشان کتمان و  - که رنگ شب است -این رنگ » رنگی عرفانی و ستوده است. سیاه  ،دیگر منظری

فتّوت « ) پوشد، باید اسرار طریقتی خویش را مخفی بدارد. سیاه می ۀاری است و سالکی که خرقرازد

 (25: ص کاشفی سبزواریسلطانی،  ۀنام

دار از عهد باستان است که پس از اسالم در ایران، در دو سبک اّول شعر  های پیشینهیکی از رنگ سیاه 

ی بسامد سبک خراسانی، این رنگ بانماید. در عراقی( با دو چهرۀ متفاوت رو می فارسی )خراسانی و

، کاربرد دارد؛ اّما در سبک عراقی ربوط به طبیعتهای مدر تشبیهات حّسی و تصویرسازی قابل توّجه،

شاعران این دوره نویسندگان و تغییر نگرش  وپیر شود که عنی و محتوا ظاهر میم ۀجام با دگرگونی

 با  ،آمیز استعاری و کنایی ، کاربرد تعبیرات رنگاست. درسبک اخیر
ً
رنگ سیاه است استفاده از غالبا

لیمی، تنبیهی و عرفانی به خود ، رنگی تعنوی و غزلیات مولویمثنوی مع آثار مانندکه در برخی 

-شاعران از دربارها. برون نشینی و دوری مغول و دوران گوشه ۀگیرد. این دوره مقارن است با حملمی

ل گشته است؛ پس طبیعی است که آلود بدگرایی اندوه  دروننوعی گرایی سبک ترکستانی، به 

 بسامد بیشتری داشته باشند.های تیره و از جمله سیاه، رنگ

 سیاه را برای توصیف بیشتر از سایر رنگه ،رنگ سیاه در غزلیات سناییمیزان کاربرد 
ً
است. او معموال

به مفاهیمی در استفاده از آن، گیرد؛ ضمن اینکه به کار می معشوقزلف، چشم و خّط و خال زیبایی 

ها توّجه  به این نمونه. ها نیز نظر داردآن ام، دشواری، نابودگری و مانندکنندگی، ابه چون گمراه

 کنید:

 ز در میااادان عقااال و عافیاااتبااااز بیااارون تاااا

 

 ساااوز را پوشاااان کفرانگیاااز ایماااان سووویهآن 

 ( 8، غزل 246ص  سنایی،دیوان ) 

مالمت و دردمندی متناسب نیستند. در این نمونه، شاعر گیسوان سیاه  عقل و عافیت با عشق،

جا ی زلف در ادبیات فارسی است و اینکند. سیاه، رنگ سنتّ را رهزن ایمان و سالمت معّرفی میمعشوق 

   این نکته و زیبایی آن، با کفر که در ذات خود سیاه است تناسب دارد. عالوه بر اشاره به

 ناااور اسااات ۀاه تاااو گرچاااه مایاااروی چاااو مااا

 

 چااه عااین گناااه اسااتتااو گاار سوویاهزلااف 

 ( 94،  561 ) همان،



 

معقول گناه، برجسته شده  ۀکنندگی زلف سیاه، در طّی تشبیه به پدید در این بیت، تیرگی و گمراه

 است؛ بویژه که با سپیدی و درخشانی روی، تضاد دارد.

ال و برای توصیف زیبایی زلف، خّط و خرنگ سیاه را، بارها به همین ترتیب در غزلیات خود، سنایی 

 البّته به -افزاید. گاهی همرد و گاه مفاهیمی چند نیز به این زیبایی میکار میبمژگان زیبارویان به

را بررسی  های زیرنمونهمفاهیم غیرعاشقانه میگیرد.  بیان خدمت این رنگ را در -نمودتر صورت کم

 : میکنیم

 زلااف او باار آن رخ او سوویهگمااان بااری کااه 

 

 یکاای شاااب اسااات کااه باااا روز جااادال کناااد

 ( 114، 528 ) همان،

 این بیت، فقط سیاهی زلف مورد نظر است.در 

 دسااات بااار سااار ماناااد چاااون کاااژدم دلااام

 

 چاااااون ماااااار یاااااارسووووویه زان دو زلفاااااین 

 ( 186،  552 ) همان،

 برای دل عاشق. انگیزی آن و خوف اراده شده است و هم گزندگی زلف در این نمونه، هم سیاهی

 نیساات اناادر ناارگس تااو گاارد او سوویاهیگاار 

 

 مژگان زهرآلود همچون تیر چیست ؟ سیهآن 

 ( 88،  569 ) همان،

 گرد چشمان سیاه، هم زیبایند؛ هم مهلک وجود عاشق. ،مژگان سیاه

 عشاااق ذات و صااافات شااارک و بااات اسااات

 

 یسااااااتروی سوووووویهباااااات پرسااااااتیدن از 

 (89،   564 ) همان،

رنگ  ،حامل مفهوم گمراهی، تباهی، شرمندگی و پلیدی است. رنگ سیاه در اینجا ،رو بودن سیاه

 شرک، نفاق و کفر است که با بت تناسب دارد.

 تااااااا ساااااار زلااااااف تااااااو ربااااااود دلاااااام

 

 کااااااردم سوووووویهروز چااااااون زلااااااف تااااااو 

 (615،  462 ) همان،

تاریک. رنگ سیاه زلف سیاه معشوق که زیباست، عاشق را گرفتار خود کرده است و روزگار او را سیاه و 

، محمل مفاهیمی چون دشواری، نگونبختیتواند میاستخدام نیز هست،  ۀنمونه که شامل آرای در این

 دار بودن باشد.ناامیدی و غّصه

تصاویر شعری  تر ساختنعران برای زیباتر و ملموسشاآنچنان که پیشتر گذشت، در بسیاری موارد، 

ها و ساختند و یا با واژهن نام رنگها میرا جایگزیها هو پدیدخود، نام بسیاری از عناصر طبیعت 

او از رنگهای  چنین است. سنایی هم اصطالحاتی دیگر، به یک رنگ خاص اشاره میکردند.

شبرنگ، مانند  ها و تعبیراتیمثاًل واژه های مستقیم استفاده کرده است؛غیرمستقیم بیشتر از رنگ

و به  کار گرفتهه برا به جای رنگ سیاه  زاغ، م رچه و شبه، عنبر، غالیه، قیر و قار، ظلمت، مشک
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اتی چون حبشی و زنگی است. گاهی نیز از صف اشی کردهتابلوی تصاویر شعری خود را نّق  ،کمک آنها

  ه در ذات خود حامل معنای سیاهیند:ند کاستفاده میک

 نشکسته شود باه چای خواهی که نرخ مشک

 

 دوساات مشووکمام باارزن بااه زلااف پرشااکن

 ( 92،  514 ) همان،

         هم معّطر. کی تشبیه شده است که هم سیاه است وزلف به مش

 ام در خااااادمتتچاااااون بنفشاااااه خفتاااااه

 

 سااااوگوار بنمشووووهپااااس ماااادارم چااااون 

 (195،  559 )همان،

فرهنگ « ) اند.  رنگ گفته دانستند، بنفشه را سیاهمی از آنجا که رنگ بنفش و کبود و سیاه را یکی» 

. دسوگوار نکن دلش را با جفا و هجران ند،( شاعر از معشوق تمّنا میک124ص : 1ج  اشارات، شمیسا،

  .در مصراع دّوم، رنگ کبود آن است و تناسبی که این رنگ با حزن و ماتم دارد مراد از آوردن بنفشه

  رنگ سر 

به معنای  ، نمایانگر نیروی حیاتی است؛رنگ سرخ»دارد.  هایی است که معانی متعّدداز رنگسرخ 

ص لوچر: روانشناسی رنگها، « ) گیرد. اشکال آرزو و اشتیاق را در بر میتمایل و رغبت است و تمام 

تی، بر حسب  (58
ّ
 ین خاّصی به این رنگ داده است.ی نماداخود، معن هایروحیات و تجربههر مل

باران و خاک های خشک، بید تنّفر بوده است؛ از آنرو که یادآور سالنزد اعراب جاهلی، رنگ سرخ مور 

اّما هنگامی  یدند؛سرسبز، همواره خاک سرخ مید هایجای دشته بیحاصل بود؛ شاید از این نظر که ب

ها دگرگون شد و ل یافت، تصّورات زبان نیز از رنگکه زبان عرب از محیط صحرا به مناطق دیگر انتقا

ها، گل سرخ و ها بود، مظهر زیبایی و جمال گردید؛ چرا که یادآور رنگ گونهه بدترین رنگرنگ سرخ ک

 (621 و 621صصکدکنی: شفیعیصور خیال، . ) نیز سرخی شراب بود

داللت بر شادی و طرب » این رنگ سرخ است.  ها،بهترین و زیباترین رنگ ،بیات سّنتی ایراندر اد

رنگین به »  ( همچنین268ص : 6ج ،شمیسافرهنگ اشارات، « ) رنگ روز عید است. رو  ینا دارد؛ از

، بیشترین بسامد را در غزلیات سنایی دارد. سرخ بعد از سیاه (865)همان : « معنی قرمز است. 

گلنار، هایی چون  واژه کار میگیرد؛ مثالً ه قیم را نیز برای القای این رنگ بغیرمست ۀشاعر شیو

اب، بیجا ه و عقیق الله، نار ان،
 

این رنگ در غزل . را جایگزین سرخ میکند لعل، یاق ت، عن

تیب، . به این تر کار میروده شوق و نیز اشک عاشق بمع ساربیشتر برای توصیف رنگ لب و رخسنایی، 

باز هم رنگ در ساختاری عاشقانه کارکرد یافته است و برای تبیین زیبایی معشوق از سویی و توصیف 

 رنج عاشق از سویی دیگر، استفاده شده است:

  یووواق ت سووور همچاااو سااانگ آیاااد مااارا 

 

  یوووووواق تباااااای لااااااب 
ّ
 ربار یااااااارشااااااک

 (186، غزل  552ص  سنایی،ن دیوا) 

        ارزشند؛ چرا که او یار را در کنار ندارد.فام، برای شاعر عاشق چون سنگ بیهای سرخ تمام یاقوت



 

 

 

 

 

 

 664/غزل سناییکارکرد رنگ در محتوا و فرم 
 

  

 

 رناااگ یووواق تای گااارد لاااب آیتااای بنبشاااته

 

 اندر آن آیت بگو تاا معنای و تفسایر چیسات؟

 (88،  569 ) همان،

سته بر لب معشوق را به آیتی برای زیبایی مانند کرده که گرداگرد لب سرخ او کشیده موی ر   ،شاعر

 خود معشوق خواستار شده است.از  ،شده است. او معنی و تفسیر این آیه را

خاااااااایم اللووووووووهنیکااااااااوان  ۀبنااااااااد  ر 

 

 ان سااااااااااایمبریمعاشاااااااااااق دلبااااااااااار 

 (622،  448 ) همان،

داشتن رخسار سرخ جدا نبوده است. البّته باید متوّجه بود که این سرخی، عالوه بر زیبایی سّنتی، از 

بل مقا ۀزیبایی است، بر جوانی، نشاط، آسودگی و شادابی هم داللت دارد که درست نقط ۀاینکه نشان

 .نزاری، پیری و رنج عاشق استضعف، 

 رنگ سمید

 با مفهوم مثبت جلوه میهایی است کجزو رنگ سفید
ً
بار معنایی منفی د؛ اّما گاهی نیز نکنه معموال

، منفیش ۀزمانی است و جنبت و بینمایانگر روشنایی، پاکی، معصومی مثبت سفید، ۀجنب» دارند. 

از نظر  (66: صپوراسماعیلاسطوره، بیان نمادین، « ) و نفوذناپذیری گیتی. گر مرگ، وحشت نمایان

چرا که »  شود؛که باعث آرامش روحی انسان میگشا و روحانی رنگی است مفّرح، دلسفید شناسی، روا

د. نند که احساسات، افکار و روح پاک شوای احساسی و ناامیدی را تسکین میدهد و کمک میکهشوک

د صلح و آزادی بوده است؛ رنگ سفید نما» بسیاری موارد، ( در 15: ص پورحسینیمعنای رنگ، « ) 

نیکوبخت زمینه های نمادین رنگ در شعر معاصر، « ) سفید است.  ،همین جهت رنگ پرچم صلحبه 

 (612: ص زادهو قاسم

: 1شمیسا، جفرهنگ اشارات، « ) کنند. هنگام عزا، چادر سفید بر سر میه امروزه در تاجیکستان ب» 

و امیر ماتم داشتن ببسیجید و »  پوشیدند:ید میهنگام عزا لباس سپ غزنویان نیز به ۀر ( در دو228ص 

تاریخ « ) و حشم و تاجیکان با سپید آمدند.  ءبا دستار و قبا بود و همه اولیا ،دیگر روز که بار داد

 (654ص  ، 1بیهقی، ج

شمیسا، فرهنگ اشارات، « ) ها( سفید است. مراد از خیرالثّیاب ) بهترین رنگ »در روایات اسالمی،  

خرقه،  ۀآن است که پوشند ۀنمادین دارد و نشان ۀ( این رنگ نزد اهل تصّوف نیز جنب294: ص  1ج

رنگ  (22: ص سبزواریکاشفیسلطانی،  ۀفتّوت نامدلی پاک و روشن و به دور از حقد و کینه دارد. ) 

بیشتر  ،این رنگ خود اختصاص داده است.ه را ب دکاربر  وّمین جایگاه، سغزلیات سناییسفید در 

سیمین، رومی، هایی چون ه است؛ بخصوص همراه با رنگ سیاه. واژههای دیگر آورده شدهمراه رنگ

-یافتهبیشتری کارکرد بالغی  اند وکار رفتهه رنگ سپید ببه جای در غزل سنایی  ،کاف ر و عاج سمن،

 کالم سنایی است: ۀکاربرد با موضوعات و فضای عاشقان ۀاین رنگ نیز، غلب ۀدربار  اند.
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 بااااااد جااااادا کااااارد زلفگاااااان تاااااو از هااااام

 

 برآمیخااات سوووپیدمشاااک سااایه باااا گااال 

 ( 64، غزل  519ص سنایی،دیوان )

ا گل برا یاه ) استعاره از گیسو( است و مشک س گیسوان سیاه معشوق را پریشان کرده ،وزش باد

نگ سیاه و سفید در کنار هم، ر شاعر از آوردن دو  سپید ) استعاره از صورت ( آمیخته است. مقصود

 ا بوده است.از رنگهازی هرکدام تصویر آفرینی و برجسته س

 زلاااف تاااو از زنگیاااان مملکااات زناااگ بااارد

 

 لشااکر قیصاار شکساات رومیووانروی تااو از 

 (44،  519 ) همان،

زنگیان است و روی سپید او، رنگ سیاهتر از  ،تفضیلی، زلف سیاه معشوق -در این فضای تشبیهی 

 روشنتر از سیمای رومیان.

 رنگ زر 

دایی یعنی ی، تنش ز روانشناس. از نظر دایی و انبساطنمایانگر تنش ز  »های گرم است و زرد یکی از رنگ

زرد، رنگ روز  (52: ص لوچرروانشناسی رنگها، « ) رهایی از مشکالت، موانع و تعارضات زندگی. 

حرکتی را با سیاه که رنگ شب است و سکون و بی برخالف ورد و پویایی؛آ که حرکت میاست و روشنی 

گندم است که با برکت و رزق و خود دارد. زرد رنگ گرماست؛ رنگ تابستان و رسیدن محصول. رنگ 

 فرینی این رنگ، ریشه در چنین تناسبی دارد.ارتباط دارد. شاید بخشی از شادی آحیات 

( 41: همان دلی و امیدواری است. )عنصر آن زنده  طلبی بالمانع است وگر توسعه ، نمایانرنگ زرد

رد آن نسبت به سایر رنژرفا و عمق ن رنگی سطحی است؛ ،زرد گها بیشتر است. زندگی در دارد و ب 

 آیت رنگ، کند. ) فام، انسان را بسیار فّعال و پرحرارت میفضایی زرد
ّ
در ادبیات ( » 98: ص هیالل

فرهنگ « )نور خورشید گاهی زرد است. شمع زرد است و  رسی، رنگ چهرۀ عاشق زرد است؛فا

غم، خزان، بیماری، ترس، القای مفاهیمی چون برای همچنین (  882: ص 6شمیسا، جاشارات، 

ود. سنایی از رنگ زرد بیشتر برای توصیف رنگ کار میر دوران طوالنی رنج عاشق به پیری، ناتوانی و

هایی با واژهگاهی نیز است. در غزلیات وی، رنگ زرد و ترسیم ضعف و رنج او بهره برده  چهرۀ عاشق

 منتقل میشود: زر، زعمران و کاهچون 

 و اشاااااااک سااااااارخم زر  ۀجاااااااز گونااااااا

 

 عشاااااق ماااااا علااااام نیسااااات ۀبااااار جامااااا

 ( 22، غزل  541ص  سنایی،دیوان ) 

دردمندی و هجران است. در این  ۀسازگار نیست. چهرۀ زرد عاشق، نشان عشق با سالمت و شادابی

داند. عشق می ۀ، زیور و زینت جامخون دل است ۀشاعر زردی چهره و سرخی اشک را که نشان ،نمونه

 همین مفهوم میگوید: ۀدر جایی دیگر، دربار 

 ز آنکاااه قبلاااه کااانم صاااورت خیاااال تاااراجااا

 

  زر همااای گاااذارم باااا آب چشااام و باااا رخ 

 (49،  595 ) همان،
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 زر  ۀچشااااام و گونااااااشاااااک  روز و شاااااب 

 

 دّر و دینااااااااار یااااااااار خواهااااااااد بااااااااود

 (169،  522 ) همان،

 فام اوست.چشم و روی زر  مرواریدگون اشک ،تنها دارایی عاشق 

 نماناااد تاااا مااارادر عشاااق او پنهاااان  راز مااان

 

 گریااااان بااااود ۀو آه ساااارد و دیااااد زر روی 

 (162،  525 ) همان،

 راز عشق اوست. ۀزردی رخسار عاشق، برمال کنند

 ال کااارد کاااه دوسااات باااا تاااو چاااه کاااردساااؤ 

 

 ؟زر چاارات بیاانم بااا اشااک ساارخ و بااا رخ 

 ( 42،  594 ) همان،

 پژمرده و رنجور است. ۀعشق، چهر  ۀثمر 

 عّناااب دیااد در لااب تااو چشاام ماان ساارخی

 

 کااارد سااارخی عّنااااب تاااو زر رناااگ رخااام 

 ( 462، 449 ) همان،

 کرده است. عاشق را زرد و دردمند ۀمعشوق، چهر  ایلبهسرخی و زیبایی عّناب مانند 

 باااااه گلااااای ماناااااد نایافتاااااه آب زر مرخ 

 

 ایریختاااااهکااااانبرویم هماااااه از روی فااااارو

 ( 424،  1118 ) همان،

در میان مردم عاشق را  تشبیه شده کهگلی زرد وپژمرده به  ،در این نمونهنشاط و افسرده صورت بی

 آبرو ساخته است؛ آبرویی که در معنای شادابی چهره نیز فهمیده میشود.بی
 ن ز عکس روی چاون خورشاید اوساتم زر روی 

 

 زان چااو سااایه گاارد آن دیااوار و در گااردم هماای

 (448 ، 1142) همان، 

ند. یش از زردی رخسار عاشق را القا میکسازی اندکی متفاوت است و چیزی باین بیت، تصویر  در

زیبایی، شکوه و  ۀانند، نشانم ای زرد دارد؛ اّما این زرفامی خورشیدمعشوق نیز در این شعر، چهره

 عاشق زرد نما شکل گرفته است:متناقض فضایی  گری است؛ نه ضعف و پژمردگی. بیت، درجلوه 

سیاه نیز هست. این یعنی بیچارگی و در عین حال وابستگی. از سوی دیگر، زردی  ۀرخسار، مثل سای

 سوزاند.محبوب است که الّبته می گونتابش وجود خورشید  ۀعاشق، نتیجروی 

 رنگ سبز

نی از سبز، شامل مقدار معیّ  »ها، ثبات و وضوح بیشتری دارد. رنگ ۀمعنای رنگ سبز نسبت به بقی

« ) پذیری اضطراب و تنش است. وضعیت فیزیولوژیکی کشش و انعطاف  گررنگ آبی است و نمایان

 ۀاین رنگ به خاطر رابطار است. رنگ درختان و چمنز رنگ سبز، (  51صلوچر: روانشناسی رنگها، 

باروری و رویش همراه است. )  ند که بارد، نوعی پاکی و صفا را القا میکتنگاتنگی که با طبیعت دا

است. بررسی این رنگ از منظر ادیان نیز  ( سبز، رنگ معنویات94ص پورحسینی: معنای رنگ، 

ناپذیری، ابدّیت، عمق و  سمبل ایمان، عقیده، دین، توّکل، فنا رنگ سبز» دارد.  ت بسیاراهّمی
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های سبز جزو رنگ» ین ایران، در سرزم ( در قدیم86صحّجتی: اثر تربیتی رنگ، « ) رستاخیز است. 

فراوانی ( 862: ص 1ج ،شمیسافرهنگ اشارات، « ) تیره بود و گاهی مراد از آن کبود و سیاه بود. 

  خود اختصاص داده است:ه م است و تنها دو درصد بسامد را بار کرنگ سبز در غزل سنایی بسی

 پااااوش سووووبزوی اماناااات جااااای چاااارخ 

 

 نااااااوش شااااااما ۀباااااار کااااااران چشاااااام

 (12، غزل  511ص ،سناییدیوان ) 

  -سیاهی است در ارتباط با معشوق، که مراد از آن  – ش راگوید: آسمان سبز رنگ، سبزی خویمیشاعر 

در بیت به امانت نهاده است. این توصیف، تبیین نوعی زیبایی سنّتی است که ای شما در اطراف لبه

 یابد:بعدی هم نمود می

 آهاااو غاااالم زلاااف عنبااار باااوی تسااات ۀنافااا

 

 رنااگ تسااتسووبزا عنباار سااارا رهااین خااط 

 (41،  514 همان،)

فرهنگ « ) اند. کار بردهه شب یا زلف معشوق ب جایه بعنبر سیاه رنگ است؛ لذا شاعران آن را » 

بر عنبر که  ،معشوق را در تیرگی و زیبایی شاعر رنگ موهای صورت( 544ص :1ج   شمیسا،ت، ااشار 

 سیاه رنگ بوده برتری داده است.

 بهاااارو تاااو ابااار ناااو سوووبزمگااار مااان گیااااه 

 

 هااال تاااا گیاااه بجوشاااد بااار مااان بهاااار رو

 (499، غزل  1119ص ،سناییدیوان ) 

شکوفایی و استمرار حیات. حال، نیازمند است و در عین بودن طراوت  نماد با ،سبز در این نمونه

 باران وجود معشوق را تمّنا میکند. ،اینگونه است که عاشق

 رنگ آبی

 ۀدهند رنگ آبی، نشان»  گذارد.اه کردن به رنگ آبی، تأثیری آرامبخش بر سیستم اعصاب مینگ

ق یک ۀدهند آورد و نیز نشانجود میوه ی است که یک شخص در اطراف خود بحدود
ّ
پارچگی و تعل

ر می آبی را (25: ص لوچرروانشناسی رنگها، « ) است. 
ّ
رنگ آبی » دانند. رنگ صداقت، حکمت و تفک

خود و احساساتش ه انسان ب شودآورد و باعث میوجود میه نوعی حّس قضاوت درونی ب ،در انسان

خاطر تفاوت ه ای دارد و آن بمعانی گسترده ( آبی44ص: حّجتیاثر تربیتی رنگ، « ) بیندیشد. 

 درجات رنگش از روشن تا تیره است. 

 (865ص : 1ج شمیسا،ت، افرهنگ اشار )  اندآبی نداشته ۀبا واژ زبان فارسی، رنگ در ادبیات سنّتی

را در کالم خود  ای، کب   و ازرقیروزهالج ر ی، نیلی، پهای رنگ ،بنابراین بسیاری از شعرای کهن ؛

های این وابسته آسمان است. برای توصیفرنگ این بیشترین کاربرد  دهند.این رنگ قرار میجانشین 

ز و با حال و آمیکار میروند و در بافتی حکمت ه ب، به عنوان صفت برای آسمان نیز رنگ در غزل سنایی

 :استو حدود یک درصد سنایی از این رنگ بسیار اندک  ۀاستفاد . درکل،وندهوای اندرز ارائه میش
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 هر چه زان خورشید رو آید همه داد اسات و عادل

 

 بااای روزن اسااات ۀفیوووروز جاااور ماااا زیااان گنباااد 

 (98، غزل 212ص  ،سناییدیوان ) 

در این بیت، از سویی زرفامی سیمای محبوب است که همه شکوه است و زیبایی و از سوی دیگر، آبی 

حمل  مفاهیمی چون کدورت و رنج را با خود ،آبی در این نمونهرنگ ستم است و آزار.  قرینآسمان که 

 .میکند

 نفاااس کشاااتم از گاااوهر نفیسااات یااااقوت

 

 الجوو ر مکنباااد کاارد چااون عقاال از چاارخ 

 ( 612،  468 ) همان،

ر کریمه، از تضاّد عقل و نفس در این بیت، شاعر با اشاره به تأثیر آسمان نیلگون در پیدایش احجا

 وید.میگ

 تص یری رنگ  ر غزل سنایی کارکر  بالغی و

است. در این و فنون گوناگون بالغی بهره گرفته  صنایع ادبی کردن اشعار خود، از برای زیباترسنایی 

هایی که در های اوست. واژهها و کنایهها، نمادها، استعارهتشبیه ، رنگ یکی از ارکان بارزمیان

مهم برای ای مایهبلکه دست واژه نیستند؛در نگاه او فقط یک  غزلیات سنایی بر رنگ داللت دارند،

رترین عوامل آفرینش رن»  میتوان گفت، وند.او محسوب میش رسانی شاعری و پیام
ّ
گ یکی از مؤث

های هنری است؛ هم از نظر مجازهای زبان شعر و هم از نظر اهمّیتی که در خلق تشبیهات و استعاره

دهد که آگاه یی نیز نشان می( سنا625: صشفیعی کدکنیصور خیال، « ) متحّرک و حّسی دارد.

تواند در شکل دادن تا چه اندازه میعالوه بر کارکردهای معنایی و محتوایی که دارد،  ،این عنصر است

ن اساس، در این بخش به بررسی مهمترین نمودهای به فرم یا صورت شعر، به او مدد برساند. بر ای

آغاز میکنیم  با تشبیه دازیم.پر در غزل سنایی مییا جایگزینهای آنها  ؛های یاد شدهادبی رنگ -بالغی 

 موضوعی است: ۀکه پرنمودترین فرم در این زمین

 کارکر  تشبیهی رنگ  ر غزل سنایی

 دلفریباااااااای سووووووووپیدچااااااااون باااااااااز 

 

 جاااااان شاااااکاری سووووویاهچاااااون شااااایر 

 ( 452، غزل 1141ص سنایی،دیوان ) 

تصویر شده است و از این نظر که وازی و دلربایی چون باز سفید لحاظ زیبایی، چشم نمعشوق از 

رحمانه وجود عاشق را تسخیر کند و او را به بیچارگی بکشاند، به شیری سیاه تشبیه شده میتواند بی

 است.

 گونااااات طعناااااه کاااااردوان لاااااب عّنااااااب 

 

 د چااااون عّناااااب کاااار  سوووور تااااا سرشااااکم 

 (48، 594 ) همان،

       شبه است.جا وجه ب مانند شده و سرخی در ایناشک سرخ به عّنا
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سته بدان یاقوت   سور هر که دید آن خّط نور 

 

 کنااد نیلوو فرعاااجز آیااد گاار صاافات رنااگ 

 (112، 526 ) همان،

سته بر صورت نظر شاعر بوده که موی نور  ت. در این نمونه هم تیرگی آن مورد رنگ نیلوفر کبود اس

 ست.برتری داده امعشوق را از طریق تشبیه مضمر و تفضیل، بر تیرگی رنگ نیلوفر 

 آماد چاه شاد؟اش پدید گرد بیجاده زمور  گر 

 

 خّرماای بایااد کااه اناادر ساابزه زیباااتر نبیااد

 (145،  525 ) همان،

سته بر صورت ر  ی تیره است، استعاره از موی تازه هارنگ ۀاز خانواد شاعر ابتدا زمّرد را که رنگش

نها را به جامی شراب در ب، آسرخ و سپس از راه تشبیه مرکّ معشوق گرفته و بیجاده را استعاره از لب 

 زار مانند کرده است.سبزه 

 عارضی کایزد نهاد سیمینز  مشکینبا خط 

 

 گذشات بیضوا گاویی بعمادا بار رهای م رچه

 (21، 544 ) همان،

سیاهی که بر راهی  هایصورت سپید او، به مورچه دانه و سیاه یار بر در این تشبیه مرّکب، موی دانه 

 گذرند، مانند شده است.سفید می

 ، بهاااااااای شاااااااادم ز تیمااااااااارگلنووووووووار

 

 نووووووار ان ویاااااان اشااااااک، بااااااه رنااااااگ 

 (648، 442) همان، 

نظر است. گلنار هم که خود استعاره از صورت  ا رنگ سرخ آن موردجانار است که در این ۀناردان، دان

و رنگ شبه زردی شده است. در این تشبیه مجمل، وجه تشبیه « به» سرخ و شاداب است، به یک 

 پریدگی است.  

 مشاااک و مااای را رناااگ و مقاااداری نماناااد

 

 چااو روی و مااوی تااو و مووی مشووکای نااه 

 (496، 1114 ) همان،

مشک  چونان ،در این ساختار تفضیلی و ملفوف مشّوش، روی سرخ مانند می و موی سیاه معّطر

 دیده شده است.            

 اسااات زرو  عقیوووقاشاااک و رخ مااان چاااو 

 

 تااااااااا شاااااااابه از ساااااااایم درآویختاااااااای

 ( 428، 1164 ) همان،

؛ فقط برای اینکه سرخی و انداشک و صورت، در طّی یک تشبیه ملفوف، به عقیق و زر مانند شده 

 دو متبادر شود.زردی آن 
 و من چون ماوم نارم زرسیماببا رخ و اشکی چو 

 

 کز دل چاون سانگ آن بات سانگ شاد یکباارگی

 ( 441، غزل 1144ص  مان،ه) 

گون طالی زّرین و اشکش به سیماب نقرهدر این تشبیه باز هم ملفوف مرّتب نیز، صورت عاشق به 

 تشبیه شده است.
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 کارکر  استعاری رنگ  ر غزل سنایی

 دّومین شگرد بالغی سنایی در کاربرد رنگها، ساختار استعاری است:

 کااااااه از تااااااو ریگووووووسوووووویهای شااااااوخ 

 

 کوووووواری سووووووپیدکاااااام دیااااااد کساااااای 

 (452، غزل 1141ص همان، )

 عمل.استعاره از نیکوکار و پاک  ،است و سپیدگرتباهکار گر استعاره از سیه

 پیچاان دو ماار سیهای نهاده بر گل از مشک 

 

 هااین کااه از عااالم باارآورد آن دو مااار تااو دمااار

 ( 181، 558 ) همان،

» و « مار» جواری با هم ۀاسطمشک سیاه، استعاره از زلف سیاه است. سیاهی در این تعبیر، به و 

  آوری همراه شده است.دهندگی و رنج  آزار، بیشتر با مفاهیمی منفی چون «پیچان 

 آفتوابسوده نقش آرد همای بار  مشکگه ز 

 

 کناااد احمووور ۀاللوووبیختاااه بااار عبیووور  گاااه

 (112،  526 ) همان،

های احمر استعاره از گونه ۀو الل تابناک ۀآفتاب استعاره از چهر مشک و عبیر استعاره از زلف سیاهند؛ 

 سرخ معشوق.

 آمیختااااااایبااااااار عووووووواجبااااااار  غالیووووووه

 

 برانگیختاااااااااای  عوووووووووواجاز  م رچووووووووووه

 (428، 1164 ) همان،

 سپیدیو  مو تضاّد موجود میان غالیه و مورچه با عاج، تصویری زیبا و واضح از مجاورت سیاهی

   .صورت ساخته است

 سااااتانپرسااااتند گاااارد اللااااهاللااااه زاغدو 

 

 منقاااار قیرگووو نفااارو بااارده  اللوووهباااه بااارگ 

 ( 194،   558) همان، 

 .  در کنار رخسار او معشوقند ۀدو زاغ قیرگون منقار، استعاره از گیسوان سیاه و خمید

 هااااامثال گوووولساااااخته باااار بنمشووووه ای از 

 روز باماااااداد برآیااااای و بااااار زنااااای هااااار

 

 کاللهااااااا عنبوووووورکاااااارده ز  آفتووووووابدر 

 تاااازه خالهاااا سووومناز مشاااک ساااوده بااار 

 (15،  511) همان، 

نیز، استعاره از صورت سرخ است و آفتاب و سمن گل،  .استعاره از موی سیاهندبنفشه و عنبر      

 سپید و روشن معشوقند. سیمای
 یاسومینخاواهی مضامر انادر  شویرو  شرابگر 

 

 فکنااده باار شااراب و شاایر چیساات؟ عنبوور ۀتااود

 (82،  568 ) همان،

محبوب است و شراب و شیر، سپیدی و سرخی آمیخته در رخسار. یاسمین، صورت سپید و لطیف 

 عنبر هم که همان موی سیاه و خوشبوست.
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 باار اللووهشااد باار رخااان  زعمووران اللووه زارم

 

 هاااای زعفاااران از اللاااه زار ماااا کنیااادتاااوده

 ( 191،  524 ) همان،

رمقی و و شاداب است و زعفران، استعاره از زردی ناشی از ضعف، بیزار، استعاره از صورت سرخ الله 

  رنجوری.

 کارکر  کنایی رنگ  ر غزل سنایی

 هایی چنین:کنایه، سّومین ابزار تصویری سنایی برای استفاده از رنگهاست؛ با نمونه

 باااااارون وی آیاااااادر   سوووووورزر ز معاااااادن 

 

 زر صاااااااحبت نااااااااجنس کاااااااردش روی 

 ( 44، 581 ،)همان

 روی کنایه از شاداب و مسرور و زردروی کنایه از اندوهگین و شرمنده است.سرخ 

 تااااااا ساااااار زلااااااف تااااااو ربااااااود دلاااااام

 

 کااااااردمسوووووویه روز چااااااون زلااااااف تااااااو 

 ( 615، 462 ) همان،

 امیدی، تباهی و اندوه است. برگشتگی، نا سیاه شدن روز، کنایه از احساس بخت

ااَود کااس را از عشااق تااو در دنیااا  حاصاال َنب 

 

 کااردن جااز عماار هبااا کااردنسوویه جااز نامااه 

 (658، 422 ) همان،

 نامه سیاه کردن، کنایه از گناه کردن است و تباهکاری.

ااای ناپذیرفتاااه 
ّ

 رویاااان کفااارسووویه ای ز کش

 

 پااااک، طّناااازی مکااانباااا نکورویاااان دیااان

 (414، 458 ) همان،

 شرمنده، گناهکار و پلید است.رو کنایه از سیه 
 از تو کاار و باارم هسات، نیسات  سپید و روشنیا 

 

 از تااو روزگااارم نیساات، هساات سوویاه و تیوورهیااا 

 (81، 561 ) همان،

سیاه بودن روزگار، کنایه از بدبختی  سپید بودن کار و بار کنایه از کامروایی و بر وفق مراد بودن است و

 و بیچارگی.

 چاو خاون اسات سور ز اشک  سپیدمموی 

 

 اسااااتسوووویاه روی امیاااادم ز رنااااج عشااااق 

 (94، 561 ،)همان

جربه، گرم و سرد موی سفید داشتن، عالوه بر معنای ظاهری پیری، محمل مفاهیمی کنایی چون ت

 روزگار چشیدن، اندوه و رنج است و مانند خون سرخ بودن آن، بیانگر درد و داغ عاشقی.

 کارکر  نما ین رنگ  ر غزل سنایی

 خود اختصاص داده است:ه بدر غزل سنایی نمادین را  ۀسیاه، بیشترین جلو رنگ

 باشاااااااد  سووووووومیدچاااااااون دل بباااااااری 

 

 سووووویاه جاااااان ه نیاااااز کنااااای باااااگااااار 

 (681، 498همان، )
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تواند محمل مفاهیمی چون شادی، رضایت و آرامش باشد و رنگ سیاه، نماد تباهی، رنگ سفید می

 حزن و ناامیدی.

 نااااگر ک سوووویاه مشووووگااااوش باااار بنااااا

 

 حساااااارت بیخااااااتم  کوووووواف راز غمااااااش 

 (614، 464 همان،) 

 رنگ اندوه و ماتم است. نقط
ً
مو به مقابل، رنگ سفید است. اّما وقتی سخن از سیاهی  ۀسیاه معموال

ردد. در این نمونه، سیاه سمبل زیبایی، خوشی و و زیبایی میگجوانی  ۀآید، رنگ سیاه نشانمیان می

که خود استعاره از اشک است، با مفاهیمی چون پیری، مرگ،  جوانی است و رنگ سفید کافور

کار ه چقدر وابسته به بافت معنایی ب بینیم که مفهوم یک نماد،. میناامیدی و غّصه قرین شده است

 رفته در آن است.          

 گشات از هجاران او تیره زلموشروز من چون 

 

 غالمش رخت بار باازل نهاادچون بدیدم کان 

 (51، 591 ) همان،

زیبایی، جوانی و شادابی است؛ اّما برای  ۀجا هم نشانمعشوق، مستحسن است و اینتیرگی برای موی 

شدن روز، کنایه ضمن اینکه تیره  روزگار عاشق، نماد اندوه، بیچارگی، احساس کدورت و ناخوشی.

 نیز هست.
 توسااات  شوووبرنگ ۀتاااا هاااالک عاشاااقان از طااارّ 

 

 وای مسکین عاشقی، کو را دل اندر چنگ توسات

 (41،  514 ) همان،

در این نمونه ند. سیاهی ینکه زیباست، عاشق را گرفتار میکسیاه معشوق در این بیت، عالوه بر ا ۀطرّ 

 نگیزی و دشواری باشد.س اهام، ناشناختگی، هرامل مفاهیمی چون گمراهی، ابواند شامیت

 اسات ظلموت اهوریمندر سر زلفت نشاان از 

 

 یزدان حّجت و برهاان تراسات ن ر بر دو رخ از

 (42،  516 ) همان،

ریمنی، ظلمت اهریمن را استعاره از سیاهی گیسو آورده است. این سیاهی اهدر این نمونه، شاعر 

ی زیبا و معنادار با نورانیت کنندگی، فریبکاری و نابودگری است و تضاّد دارای معناهایی چون گمراه 

نیز های معشوق و آمیز چهره دارد. این پارادوکس، تعبیری است از دو وجهی بودن ویژگیلطف 

 ت به او.حاالت عاشق نسب
 خورشاااید تاااو دیااادم ۀتاااا مااان رخ چاااون چشااام

 

 اسات خو ن ۀچشمم ز غم عشق تاو چاون چشام

 ( 92، 515 ) همان،

را نیز  خون تشبیه و سرخی ۀاری به چشمدرست است که شاعر چشم خود را از لحاظ کثرت خونب 

درد فراق واند حامل مفاهیم نمادینی چون رنج شدید، عشق، ؛ اّما خود خون نیز میتاراده کرده است

 باشد.ا نهو مانند آ
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 گیرینتیجه

بیشترین کارکرد معنایی رنگ در ای بارز و تعیین کننده در غزل سنایی دارد. عنصر رنگ، جلوه.1 

را دارد.  رنگ سیاه بیشترین نمود. هدروی مید موضوعی عشق -محتوایی ۀغزل سنایی، در زمین

 سنایی از این رنگ بیشتر در بافت معنایی عاشقانه و 
ً
و خّط و زلف، چشم  زیبایی برای توصیفمعموال

خال معشوق بهره برده است. گاهی هم آن را برای تبیین دشواریها و مهالک عاشقی به خدمت 

، جایگاه ند. رنگ سرخکبه عشق، از رنگ سیاه اراده میمعنایی خارج از فضای وابسته میگیرد و کمتر 

، زیبایی و جوانی است. نشاطاین رنگ در شعر او، رنگ . داراست در غزلیات سنایی گری رام جلوهدوّ 

است و برخالف  او بهره برده یار و رنگ رخسار ۀسرخ بیشتر برای توصیف شادابی چهر  شاعر از

، کمتر از بسامد رنگ سفیداست. شراب استفاده کرده توصیف برای ندرت از آن بسیاری شاعران، ب

سفید هم بیشتر در القای  .میرود سیاه به کار های دیگر؛ بخصوصبیشتر همراه رنگ رنگ سرخ است و

بعد از سفید، رنگ زرد باالترین  مفاهیم عاشقانه و اشعار مربوط به وصف معشوق استفاده میشود.

فرینی است؛ اّما در غزلیات در روانشناسی، رنگ هیجان و شادی آ بسامد را دارد. هرچند رنگ زرد

 عاشق است.و دردمندی  رنج، بیرمقی ۀبیشتر نشان -منطبق با عرف سّنتی ادب فارسی -سنایی

 سنایی از رنگ سبز و آبی بسیار اندک است. ۀاستفاد

. الف روبروست: هر پژوهشگر در هنگام بررسی نمودهای رنگ در شعر شاعران، با دو نوع جلوه.6

 وند؛ مثاًل سیاه، سرخ یا زرد.شده برای هر رنگ، در کالم ظاهر میشهای وضع مواردی که عین واژه

ح، بر معنای یک رنگ خاص داللت هایی که به صورت غیرمستقیم و البّته کاماًل واض. نمونهب

در  شود.نگ سیاه اراده می؛ یا از مورچه ر دهدمعنای سرخ می« لعل فام» میکنند؛ برای نمونه، آنجا که 

 هاکاربرد رنگ ،غزلیات سنایی
ً
بار از  622قیم است. سنایی مستهای برابر رنگ 9ی غیرمستقیم تقریبا

 است.بوده غیرمستقیم به صورت بار  618مستقیم و به شکل بار  21 استفاده کرده که هارنگ انواع

تشبیه، کار رفته، در قالب ه های بتصویری انواع رنگ -بالغی  غزل سنایی، بیشترین نمودفرم در .4

بعد از بیشترین جلوه را دارند.  ،کارکرد تشبیهی و استعاری. آشکار میشود استعاره، کنایه و نماد

قابل توّجه است. از این هم با عنصر رنگ  نمادسازیاند. استعاره، رنگها در قالب کنایه نمود یافته

وان گفت در غزل سنایی، تدر کل می شتر از سایر رنگها مفهوم نمادین یافته است.، رنگ سیاه بیمنظر

اند و در ساختار تصویری عرضه رنگهای غیرمستقیم بیشتر از رنگهای مستقیم کارکرد بالغی گرفته

 اند.شده
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 نم  ار بسامد مستقی  و غیرمستقی  رنگ  ر غزل سنایی

 
 

 ر غزل سنایینم  ار بسامد کارکر  تص یری رنگ 
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