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 احمد جعفری سيریزی  تن فرهمندرویين
 رفسنجان  )عج(دانشگاه ولی عصر

 چکيده 

هاي طبیعی است، از قدیم مورد توجه  عنصر رنگ که از نظر علمی، بازتاب نور بر پدیده 
ها، نشان سپاهیان و  ها، نهضت ها، سوگواري ها، آیین است. کاربرد رنگ در جشن  بشر بوده 

است. عنصر رنگ، در انواع هنرهاي تجسمی و در   پرچم کشورها، آشکار و نمادین بوده 
ویژه  و جایگاه  کاربرد  نیز  فارسی  ادب  و  داشته شعر  شاعران  ا  اي،  فارسی،  در شعر  ست. 

ها و  گیري از انواع رنگ اند با بهره یعت دارند، همواره کوشیده گرا که پیوندي ژرف با طب آفاق 
شعر، به  در  آن  کنند تجربه  کارگیري  منتقل  خواننده،  به  را  خویش  قاآنی هاي  از  .  شیرازي، 

کاربرد   بسامد  با  بازگشت،  سبک  نامدار  رنگ   1190شاعران  رنگ،  عنصر  و  واژه بار  ها 
رنگ کننده تداعی  ترکیب ي  قصاید،  در  ترجیع ها،  مسمط بندها،  قطعه بندها،  و  ها،  ها 

تابلو غزل  و  هایش،  ساخته  رنگین  همه کوشیده  هایی  مظاهر  تا  با  را  خواننده  حواس  ي 
ماند که  به تابلویی می قاآنی    دیوان مشغول دارد. از این نظر،  ه،  هایی که آفرید طبیعت و تابلو 

  دیوان رنگارنگی آن چشمگیر است. در این پژوهش، بسامد رنگ و چگونگی کاربرد آن در  
به   رنگ،  عنصر  برمبناي  شاعر  تصویرآفرینی  چگونگی  و  شده  تحلیل  و  بررسی  قاآنی، 

تحلیلی، آمده است. قاآنی، با استفاده از استعاره، تشبیه، کنایه و آفرینش  -صورت توصیفی 
است، حواس مخاطب را با   ها آشکار تصاویري متراکم که بسامد فراوان رنگ و بو در آن 

شعرهایش گونا  تصاویر  می گونی  درگیر  رنگ ،  مرّکب  هاي کند.  تشبیه  انبوهی  آمیغی،  و 
هاي پردازش و  ، معشوق و بهارستایی، از شیوه مناظر بزم، رزم   تصاویر رنگی در توصیف 

هاي شاهنامه و اشارات  جغرافیایی، داستان هاي ها، نام ها، کانی ترازش شعر قاآنی است. گل 
 اي دارند. نقش برجسته دینی نیز در کارگاه خیال تصویرآفرین قاآنی،  

 شیرازي.صورخیال، قاآنی  رنگ، ،بازگشت ادبی های کليدی: واژه

 
   فارسیاستادیار زبان و ادبیاتrooyintanf@yahoo.com  ی مسئول( )نویسنده 
  دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی jafariahmad495@yahoo.com 
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 مقدمه .  1
از   یکی  بهتوصیف،  شعر  است.شمارمیاغراض  شاعر  خیال  کارگاه  محصول  و    آید 

بهره پویاتر  ذهنی  و  نیرومندتر  حواس  از  که  بودهشاعرانی  دراندمند  مبتنی  ،  بر  اشعار 
دستی   راداشته توصیف،  توصیف  پدیدهگونه  اند.  از  تصویربرداري  و اي  طبیعت  هاي 

لحظه  عبارت»  دانست.توان  می  هاشکار  تابلوس ا  وصف،  و  نقاشی  از  از  ست  اعم  ازي 
نمودن مشهودات و محسوسات طبیعی و جسمانی مانند توصیف  اینکه شاعر به مجسّم

یف جمال معشوق و کمال  مناظر طبیعت و مجالس بزم و معارک رزم و شکار و یا توص 
)مؤتمنبپردازد.ممدوح،   از106:  1364،«  ارزشمند(  بسیار  حواس  توصیف،    جمله  در 

شاعران  است.  بینایی از  گویی  بسیاري  و  داشته  نیرومندي  بینایی  آفرینش    حس  در 
کردههمهاشعارشان،   حس  و  لمس  را  درنتیجهچیز  گونه   اند؛  آنان  و  شعر  نقاشی  اي 

تنها از لحاظ کلیّت و اشتمال آن بر بیشتر اغراض شعر داراي  نه»وصف،   نگارگري است.
است که با روح، طبع،    اهمیت و اعتبار فراوان است، بلکه اهمیّت آن بیشتر از این جهت

 ( 107:« )همانارتباط دارد.ذوق و ابتکار شخص شاعر، 
عناصري از  یکی  تصویر  رنگ،  در  که  توصیف  است  و  و  ،  شاعرانآفرینی  کاربرد 

آداب،  و  آیین  سیاست،  مذهب،  ادبیات،  هنر،  در  دیرباز  از  رنگ  دارد.  فراوانی  بسامد 
نهضت پرچم،  قیامبیرق،  بازتاب  ها،  براي  ارزشمند  عنصر  و  داشته  کاربرد  و...،  ها 

احساسات شاعران وصّاف است. »رنگ، یکی از موثّرترین عوامل آفرینش صورخیال در  
هاي زبان شعر، هم از حیث اهمیّتی که در خلق تشبیهات  يشعر است، هم از نظر مجاز 

استعاره )انوشه،و  دارد.«  حسّی  و  متحرّک  به  686:  1376هاي  سپس،  نویسنده،   )
پردازد. حساسیتی که از آن در تصویرآفرینی بهره  ي رنگ میحساسیّت شاعران به مقوله

ي  ت است از مجموعهکدکنی معتقد است: »تصویر، عبارشفیعی(  688گیرند. )همان:می
 ( 261: 1366کدکنی، رنگ و شکل و معنی و حرکت.« )شفیعی

دامنه گسترش  براي  شاعرانه  شگردهاي  از  بهرهیکی  اندیشه،  از  ي  گیري 
ي حالتی است  کنندهبیانخیال،  هریک از صورواقع،  . در، است صورخیال   تصویرآفرینی،

دیگر، عبارت؛ بهشودمیو زیبا ارائه    صورت تصویري هنريبهکه از رهگذر بیانِ شاعر،  
شاعران،  سازيتصویر  لحظهکنندهبیانهاي  دنیاي  با  که  است  شاعر  هایی  هر  درونی  ي 

در دارد.  شاعري،  سروکار  هر  شعر  نشانهبهحقیقت،  او،  تصاویر  هنري  ویژه  نگرش  ي 
زند و آن را ي شعر را با ناخودآگاه و روان شاعر، پیوند مینی، تجربهکدکاوست. شفیعی
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میمجموعه شاعر  زندگی  حوادث  از  )اي  را    (21:همانداند.  تصویرسازي  صادقیان، 
صحنهگونه نقلاي  به  و  نگارگري  می  ،پلوتارک  از  آرایی،  نقاشی  را  خوب  . داندشعر 

 ( 180: 1371،صادقیان رک.)
نخستین   در  شعنمونهرنگ  تاهاي  فارسی  و    ر  داشته  بازتاب  معاصر،  شاعران  شعر 

به توانایی قریحه همه با توجه  پود  ي شعري خویش از عنصر رنگ در تاروي شاعران، 
رنگارنگ  است،    »جهان پهناوري که پیش چشم شاعر گسترده  اند.اشعارشان، بهره برده

گونه و  هر است  نویسنده  گون.  و  ذوق  شاعر  به  بسته  بیان  اي،  براي  خود  و حساسیت 
می توسل  بیشتر  بیرونی،  عالم  ابعاد  از  برخی  به  دارد،  خویش  ضمیر  در  «  جوید.آنچه 

 ( 291: 1372 ،)یوسفی
بازگشتدر دوره بهي قاجاریه که مکتب  به قصاید و غزل ادبی  هاي  منظور رویکرد 

آزمایی کرده، از  در این زمینه طبع  شاعرانشکوهمند سبک خراسانی و عراقی ایجاد شد،  
گذشته همه شعر  عناصر  فارسی،ي  رنگ،    ي  عنصر  و ازجمله  قصاید  آفرینش  براي 
آزمایی کردند. یکی از  مندي از عنصررنگ نیز طبعبردند و با بهرههاي خویش بهرهغزل 

ي الفاظ و تقلید از گذشتگان، آفرینی، طنطنه یف، تصویري توصاین شاعران که در عرصه
  و(  728)همان:آزرم خاقانی«،    ،(763و  761:1380شیرازي، )قاآنی   خود را »خاقانی ثانی«

مشهور  میرزاحبیب نامد،  می(  922)همان:آسا«،  »خاقانی شاعران  از  وي،  است.  شیرازي 
ه.ق، در شعر و    1270تا    1223هاي  ي سالي سیزدهم هجري است که در فاصلهسده

 ( 96 -93: 1372،پور)رک.آریناست.   شاعري فعالیت داشته
رنگ بسیار بهره    اش، از عنصرشیرازي، در توصیف و آفرینش تصاویر شعريقاآنی

عنصر  .است  برده به  قاآنی  و  نگاه  آنجلوه  رنگ  مختلف  رنگ،    شاعرانه  هاي  است. 
رکت، نگارگري و تنوع تصویرهاست. در اشعار  اي از حهاي شعري وي، گونهدرگزاره

 حال، تصویرآفرینی، حرکت، اغراق و توصیف، تناسب دارد: زیر، بسامد رنگ با حسب

سفید  چشمم  سیه  بختم  سبزگون  آسمان   ز 
 

لب تن  و  اشکخشین  و  رنگکبود  و   زرد سرخ 
 (  151: 1380شیرازي،)قاآنی                     

اقح ابر و  و  ـ ز  بینیـ ه و شـ اللوان  اسپرم   اه 
 

 ن ابیض دمن احمر چمن اخضرـ هوا اسود زمی  
 (  337)همان:                                      

 رخ نیلی آفتاب ــ ت زد بر چــ ي زربفخیمه
 

 خت بس زرین طناب ــ گون آوی ــد نیل ــ از پرن 
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 س شام سیه صبح سفیدـــ ود از پ ــبال بگش 
 

 شاهبازي از پی مشکین غراب و سیمین  ــ همچ 
 (  78)همان:                                        

لبان  ا بنگري عقیقـــش و تـــ یک خنده از 
 

 ا بنگري چمن ــــ ش و تـــ یک جلوه از رخان 
 (  596)همان:                                       

 ش یک قدح مُلـــ ل لب ـ رخش یک چمن گ
 

بـــ غالیش  ـــ گل  مُلــــ ه  شَم  ـــو  غالیه   ش 
 (  550)همان:                                        

بدین  است؛  رنگارنگ  سبکی  داراي  قاآنی  شعر  چه  »صورخیال  طبیعت،  از  او  که  معنا 
می  ارائه  تازه،  و  متنوع، جذاب  تصاویري  ذهنی،  چه  به واقعی،  در  او  درآوردن  نمایش دهد. 

گیرد، بلکه در بیشتر این  می هاي ادبی بهره تنها از سنت خیالی و هنري طبیعت نه هاي  صورت 
است که او   دهد و همین نکته هاي شخصی خود را اساس کار قرار می تصاویر هنري، تجربه 

 ( 49:  1391نماید.« )ابراهیمی،  اي برجسته می را در میان شاعران معاصرش، چهره 
شاعر  تصاویر  پردازش  براي  ازانه قاآنی  و   هايآرایه  اش،  گوناگون  معنوي  و  لفظی 

بهرهشیوه ادبی  مهمهاي  استعاره،  و  تشبیه  است.  شاعر  برده  تصویرآفرینی  ابزار  ترین 
است. تصاویر شاعرانه در شعر    خیال بهره بردهاز تشبیه بیشتر از دیگر صورقاآنی،    است.

وامل آفرینش است، هم از  در صورخیال، رنگ یکی از مؤثرترین ع»  قاآنی، رنگین است.
استعاره و  تشبیهات  خلق  در  که  اهمیتی  نظر  از  هم  و  شعر  زبان  مجازهاي  هاي  نظر 

 ( 271: 1366، کدکنیشفیعی ) «د.متحرک و حسی دار
ي مظاهر طبیعت براي  قاآنی را باید شاعر بانگ و آوا و رنگ نامید. قاآنی، از همه  

است و این    اش، بهره بردهتصویرهاي شعري کردن رنگ و گسترش  محسوس   ملموس و
برآنند: نیز  نظر  اهل  که  پر »قاآنی،    قولی است  دارد.  زبانی  تصویر  از  آکنده  بیانی  و  مایه 

استعارهتشبیه او گهها و  به یکهاي  تأللؤ  پردهگاه  پر  نقاشی آب و رنگ درخشان و  ي 
بیمی را  بیننده  نظر  که  میماند  خیره  و  مفتون  )زرین.سازداختیار  ( 341:  1379،کوب« 

در   صورخیال  و  رنگ  کیفیّت  و  برجسته  دیوانکمیّت  زیبا    قاآنی،  تصاویري  است. 
بیند در  اش، آنچه میانداز و منظره است و با تخیّل یگانهي چشم آفریند. قاآنی، شیفتهمی

می اشعارش  میهمهقاآنی،    دمد. کالبد  تصوّر  جاندار،  و  زنده  را    کند.چیز 
در  سازينظره»م نیز  عجیب  و  رنگارنگ  قدرتیقاآنی  دیوانهاي  با  شاعر  و  نیست    کم 

تمام نپرداخته مناظري    تر،هرچه  بدان  گذشتگان  که  )رستگارکند.می   توصیفاند،  را   »  
قاآنی  (24:1380فسایی، نگارگر  یوسفی،  منظره»  داند:می  را  و  از  نگارگري  وي  سازي 
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مظاه از  مستقیم  انعکاس  که  و  طبیعت  پویا  و  وزنده  طراوت  با  چنان  است،  آن  ر 
تصوی با  و  افسردهشورانگیزاست  هر  که  است  توأم  زیبا  هیجان رهاي  به  را  طبعی 

 ( 324:  1379آورد.« )یوسفی،می
تمام   بررسی  برمبناي  این پژوهش که  آن   دیواندر  بر  قاآنی، سامان پذیرفته، تالش 

در   استعاره(  )تشبیه و  با صورخیال  آن  پیوند  و  بازتاب رنگ    دیوان است که چگونگی 
به دلیل حجم بیش از   قاآنی، واکاوي و بررسی شود. یادآوري این نکته الزم است که 

نمونهي شاهدمثال اندازه ذکر  به  گردی ها،  اکتفا  متن  در  اشعار  بهترین  از  این  هایی  در  د. 
گونه فراوانی  صورت  پژوهش،  به  صورخیال،  با  آن  پیوند  چگونگی  و  رنگ  هاي 

شده    -توصیفی بررسی  سبک  تحلیلی،  در  قاآنی  شعر  سرآمدي  به  توجه  با  است. 
محور، ضرورت  ي رنگ بازگشت و پربسامدي و تنوع رنگ و آفرینش تصاویر شاعرانه

 شد. پژوهشی از این نوع، احساس می
 

 ی پژوهش پيشينه .2
هاي سبک شعرقاآنی و عنصررنگ در شعر  دیگر جنبه  ها که بهاکنون به برخی پژوهش

می اشاره  است،  مربوط  )زرین  شود:فارسی،  شکوه  1379کوب  و  طنطنه  به  اشاره  با   )
ي نقاشی  رفته در اشعار شاعر را پردهکارهاي بهها و استعارهظاهري قصاید قاآنی، تشبیه

به  و    داندپردازي توانا می( قاآنی را سخن 1379)   یوسفی  بیند.خشان، میآب و رنگ در
اشارهشیوه او  رنگین  تعبیرات  و  زیبا  صادقی کند.  می  ي  و  آموزه1394)  اویسی  هاي  ( 

سبک شعر قاآنی و  ( »1388)  اند. فؤادیان و عزیزيتعلیمی پریشان قاآنی را بررسی کرده
ادبیات   از  را  آن  عثمانیاثرپذیري  و  مملوکی  دادهمصنوع  قرار  توجه  محمد  اند.  « مورد 

مجوزي رمضان  و  »سبک1395)  مجوزي  به  قاآنی«  (  شعر  موسیقیایی  زبان  شناسی 
اي  (، نام مقاله1392قاجار« )  ينی شیرازي در مکتب بازگشت در دوره»قاآ  اند.پرداخته 

ابراهیمی است. رضایی و فرهمند ) تأثر قاآنی از حافظ« را تحلیل و  » (  1391از مختار 
کرده همکاران    کرمی  اند.بررسی  مقایسه  1394)و  را  قاآنی  و  انوري  از  سروده  دو   )

به  صور خیال در شعرفارسی،    287-267هايه( در صفح1366)  کدکنی شفیعی  اند.کرده
حس موضوع  و  رنگ  اشاعنصر  کردهآمیزي  لوشر   ره  در  1388)  است.  شناسی  روان ( 

ي شخصیت در شناسی پرداخته و به رابطهشناسی و معنا ، به رنگ از منظر روان هارنگ
کردهانتخاب رنگ اشاره  به  هاشناسی رنگروان  در(  1390)  است. سادکا  ها،  اشاره  با   ،
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رابطه به  دیویی،  رنگ  انسان  سیستم  زندگی  در  آن  نقش  و  رنگ  است.    پرداختهي 
روان دیدگاه  با  را  آن  انتخاب  و چگونگی  رنگ  و  نویسنده،  رشد  مراحل  با  و  شناختی 

داده پیوند  انسان،  )  پیشرفت  به  خاکستري،  جستجوي خوشدر    (1384است. صدیقی 
ایرانی، زاد، هوشنگواژه و چگونگی بازتاب آن در اشعار نیمایوشیج، فرخرنگ و رنگ

شا  ثالث،  اخوان  پرداختهسپهري،  رویایی،  و  زارعی  ملو  و  صفري  در    (1389)   است. 
با اشاره به ارتباط رنگ و حاالت روحی   خاقانی«،  دیوان»بررسی عنصر رنگ در  ي  مقاله 

در   رنگ  کاربرد  بررسی  دیوانانسان،  را  منظر  خاقانی  از  را  شاعر  اشعار  و  کرده 
لی و صدیقی  اند. حسن توجه قرار داده ارتباط با رنگ، مورد  خیال در  اسی و صورشن زیبایی

( به  1384زاده ) نیکوبخت و قاسم اند.  ( اشعار سپهري را از منظر رنگ، بررسی کرده 1382) 
ي »تنوع متمایز  ( در مقاله 1395اند. مرادي ) هاي نمادین رنگ در شعر معاصر، پرداخته زمینه 

نوآورانه و تقلیدي آن«، چگونگی بازتاب  هاي  رنگ در اشعار حسین منزوي و تحلیل جلوه 
است. باتوجه به آنچه  تحلیلی، بررسی کرده  -اي توصیفی گونه رنگ را در اشعار منزوي، به 

قاآنی، انجام    دیوان ي چگونگی بازتاب رنگ در  تاکنون، پژوهشی مستقل در زمینه گفته آمد،  
 است.   نشده 
 

 قاآنی شيرازی  دیوانی رنگ در معنای لغوی واژه  .3

رنگ،  در با  مرتبط  واژگان  قاآنی،  خیال  متنوع   کارگاه  عطش  هرچه  باشند،  تر 
واژگان شب، مشک، غالیه،    سازند.بانگ و رنگ را بیشتر سیراب می   تصویرآفرینی شاعرِ

قمر،   باده،  نیشکر،  خونگل، جگر،  نی،  شفاه،  جفون،  الله،  قیر، ظالم، خط،  ، خضاب، 
سازند تا قاآنی بتواند  ي رنگ، ترکیبات اضافی محسوسی میژهکنار وا  آهن در  عقیقی و

ممدوح،   بزم  از  رنگین  پدیدهتصاویري  و  معشوق  بیافریند.تمثال  طبیعت،  ،  قاآنی  هاي 
بهي  واژه اشعارش  در  دفعات  به  مختلف،  معانی  در  را  بیشترین   کاربردهرنگ  است. 

ي رنگ است. قاآنی از  اصلی واژهي رنگ، مربوط به معناي لغوي و داللت  بسامد واژه
مرتبه در معناي    68ي رنگ را  است. وي، واژهمرتبه، بهره برده    100ي رنگ حدود  واژه
مرتبه در معناي نیرنگ  12،  (916،  832،  823، 377  ،176، 141:  1380قاآنی شیرازي،فام )

روش،  مرتبه در معناي  2  (،726،735،  629،  618،  514،  513،  504،  313:و فریب )همان
  12  ،(726:مرتبه در معناي ناراستی و خیانت )همان  1  ،(572،  313:شیوه و آیین )همان

رونق  معناي  در  جلوهمرتبه،  و  درخشندگی  زیبایی،  )همانکار،  ،  282،  242،  193:گري 
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در   2  ،(969،  957،832،  733،  514،  513،  416،  409،  406،  395،  286 معناي    مرتبه، 
بزکوهی و  )گوسفند  آزار  3  ،(513،  508:همان،  و  رنج  محنت،  معناي  در    مرتبه 

 است.  بردهکار( به295:)همانمرتبه در معناي بازتاب،  1( و  511، 509  ،507:)همان
 

 ها و چگونگی بازتاب آن در اشعار قاآنی فراوانی رنگ .4
  ،قار  ،کبود  ،مشکین  ،قیرگون  یا،س   است:  اشعار قاآنی، کاربرد داشته   مرتبه در  335  ،سیاه

،  132،  276،  721،  906،  49،  50)همان:  گونکبود  و  الجورد  ،داج  ،سیه  ،قیرآگین  ،قطرانی
پشته،  سیاه    (، 949،  907،  919،  779،  777،  813 کهن  کاکل،  هوا،  ابر،  توصیف  براي 

 ها: قلزم، جامه، زلف، چرخ، قُلزم، ابر،  طاق، شب و دریا، کاربرد دارد. نمونه
 صــــبح ســــپید آیــــت روي مبــــارکش

 
ــرش  ــوي معنبـ ــت مـ ــیاه حجـ ــام سـ  شـ

 (  909)همان:                                    
 تو روزدشمنم تــات اسزغم چون شام تاریک

 
 شب تاریک را بر روز روشن سایبان کردي 

 (  778)همان:                                    
ــن ــر آن رخ روشــ ــیهت بــ  زلــــف ســ

 
ــان را   ــه حــامی اســت ایم ــري اســت ک  کف

 (  57)همان:                                      
  ،مشکینخط  ، نیلی پرند  ،سنبل  ي دسته  ،یک قبیله مور  ،مشک سوده  ،غالیه  ، قمار  عود
غالیه  ،حبشسوار  ،رسنمشکین طب،  رُ   ،پرستو  پر   ،زاغ  ، کفر  ،اغبر  ،قار  ،رنگکمند 
  عنبرین ،  غراب  عنبر، پر   يحقه   ،قطران  ،نردتخته    آبنوسین  ،طاق الجورد  ، بنفشه  ابرسیما،

، 930، 361، 604، 737، 777، 50،  132،  509،  468، 1)همان: ریحانيدسته، زغن ،چادر
907 ،151 ،815  ،931  ،262  ،296  ،157  ،173 ،355 ،369 ،377 ،888  ،438  ،149  ،508  ،
سیاه، کاربرد دارند. قاآنی، این  رنگ    واژگان و ترکیباتی هستند که در پیوند با( و...  35

 ها: نمونه ؛برده استکاربهشیوه را براي گسترش داللت معنایی رنگ سیاه، 
 ي سنبل کسـی نکشـتبر نار تفته دسته
 ي عنبـر کسـی نبسـتبر نار کفته حقـه

 

 ايیک دسته سنبلی تو که بر نـار تفتـه 
 اي یک حقه عنبري تو که بر نـار کفتـه

 (  931همان:)                               
 

در    206  سرخرنگ به  دیوانبار   ،رنگین  ،احمر  ،حمرا  ،سرخ  است:  کاررفتهقاآنی 
می گل  ،آتشین  ،رنگالله شقایقگل  ،رمانی  ،رنگلعل  ،گونرنگ،    ، ناريگل  ،رنگرنگ، 

ترنجی  ،فامیاقوت  ،نگارین  ،نارگون و  ،  497،  113،  145،  514،  527)همان:  شنجرفی 
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773  ،410  ،942  ،596  ،621  ،761  ،929  ،501  ،468  ،256  ،33  ،375  ،699  ،501  ،804)،  
الله، دمن، می، رخ، لب، تیر،گرداب، باده، لب، می، یاقوت، باده، خون،  درکنار واژگان  

ترکیب چرخ،  و  دیده  باده،  لب،  رخش،  لعل،  می،  رخ،  لعل،  وصفی  اشک،  هایی 
 ها:نمونه ؛دهندشاعر نشان می دیوانسرخ را در   آفرینند و تنوع بازتاب رنگمی

 جـامفـام در دل المـاسیـاقوت  يباده
 

 مهـر بـر فلـک زرنگـارهست چو تابنده 
 (  410همان:)                                 

 ي زرین کـنم از سـاغرگلگونتا چهره
 

ــی  ــام م ــدازگلف ــام زر ان ــین در ج  رنگ
 (  468:)همان                                 

 گـل نقـاب ز چهـرهگر نکشـد سـرخ
 

 بلبـــل مســـکین چگونـــه برکشـــد آوا  
 ( 42:همان)                                  

گل  کبوتر  خون  و  خروس  چشم  ،الله،  برگالله   ، عناب   ،خضاب،  مرجان،  سوري، 
آل    ،طبرخون  ،روین و عناب  ،بیجاده  ،فندق  دو  ،تریاقوت   ،یاقوت  ،گلگونتر و آبآتش

،  378،  570،  468،  513،  341،  102،  116،  809،  338،  50،  323،  378نگارین )همان:و  
ها تصاویري رنگین  هایی هستند که قاآنی با آنواژگان و ترکیب(،  931،  942،  704،  104
اندام معشوق، شراب،    ، براي توصیف چهره، لب وخودي  آفریند و در کارگاه اندیشهمی

پدیده دیگر  و  واشک  زمینی  دامنه  هاي  میگسترش  بهره  رنگینش،  تصاویر    این   برد.ي 
 اند. رفته کاراي استعاري براي بازتاب رنگ سرخ در اشعار قاآنی بهگونهواژگان، به

 چشم خـروس ریخـتم از نـاي بلبلـه
 

ــوترا  ــون کب ــاندم خ ــط فش ــق ب  وز حل
 ( 50:)همان                                   

 الماس فعـل اوندیدم تا ندیدم خنجر  
 

                                آهن لعل رمانی از زمرد چکد مرجان و از   که  
 (  809:)همان                                 

سیمابی و    ،بیضا  ،سیمین،  است. سپیدرفتهکارقاآنی، به  دیواندر    بار  153سپید،رنگ  
براي توصیف آهو، زورق، مگس، عارض،  (،  101،  611،  132،  452،  549)همان:اشهب  

سرین، چَه، عاج، ژاله، چهره، نقره، پشه، سینه، ساق، جامه، غبغب، روز، موي، بلبله، و  
 :هانمونه ؛صبح، کاربرد دارند

 بـــاز ســـفید روز بپریـــد ز آشـــیان
 

ــهپرا  ــیاه بگســـترد شـ  زاغ شـــب سـ
 ( 49)همان:                                   
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 ي سیمین تـو بـا سـیم بـرادر وي چهره  ي مشکین تو با مشک پسر عماي طره
 (  240 :)همان                                

ــارکش ــت روي مبـ ــپید آیـ ــبح سـ  صـ
 

 شــام ســیاه حجــت مــوي معنبــرش  
 (  909 :)همان                                

آهوي  سیسنبر،  نسرین،  سپیدهايمهره  ،رومسلطان  ،سیمینشاعر،  رومی برگ  ،  تن، 
آهوکان  ،یاسمنبرگ نسریني مهره  ،سیمینهايپیکان  ،سپید    ،طشتسیمینه  ،سپید، 

بچگان ،  487،  151،  155،  44،  49،  144،  487،  142،  95،  596،  144)همان:  حواصل 
را به صورت استعاره در وصف خورشید، ساقی، معشوق، روي، روز و  ( و...  79،  884

گیرد. بیشترین بسامد کاربرد رنگ سفید مربوط به مجالس بزم، ساقی،  میکار ستارگان، به
بر قاآنی،  است.  معشوق  اندام  و  قمرسیماي ساقی، چهره  از  تصاویر،  این  آفرینش    ،اي 

 برد.بهره می  و...(  387، 485، 377،  369، 51)همان: استبرق ،آینه ،سیم ،نسرین
ــامون ــر ه ــیم ریخــت ب ــد و س ــر آم  اب

 
ــر صــحرا   ــد و مشــک بیخــت ب ــاد آم  ب

 ( 46:)همان                                  
 نشــیب مشــک خــتن راغ راغ نســرینش

 
ــاغ   ــرگ ســمن ب ــراز ب ــاغ ریحــانشف  ب

 (  485:)همان                                 
 است:   آورده  دیوان  آورد، درخاطر میچه رنگ زرد را بهبار رنگ زرد و آن  69قاآنی  

،  201،  916،  468،  235،  72)همان:  زردفام   ،زعفرانرنگ  ،نیرنگ  ،زرین  ، اصفر  ،زرد
یاقوت، عنکبوت، لعاب، نهنگ، زورق،  چهره، روي، طناب، تیغ، عقاب، در وصف ( 144

 کاربرد دارد:   قاآنی دیواندر  خیري، مژه، جام و  شراب
 هست شکرا  شد یقین که به نی واین حرف   شیرین به عشوه سودبرروي زرد من لب

 ( 49همان:)                                   
ــان ــه را یرقـ ــان و پیالـ ــه را خفقـ  قنینـ

 
 ي اصـفررنگ بـادهز عکس سرخ می و   

 (  295:)همان                                 
 هـاي زرد در آجـامز عکس او همه نـی  خورد سرخ شودن شیرازآنشراب که چو

 (  572:)همان                                 
  هاي طبیعیپدیدهبیشتر    اش،گسترش تصاویر شاعرانه قاآنی براي تکثیر رنگ زرد و  

میکه   خاطر  به  را  زرد  بهآورندرنگ  کهربامیکار،   ، سندروس  ،جادي،  زعفران  ،گیرد. 
ي  دهندهبازتاب،  و...(784،  699،  905،  777،  262،405،489)همان:مزعفري  ،نُعامه،خیري
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عاشق، شراب و جام، نی و تاج، در  ي رنگ زرد هستند. طلوع و غروب خورشید، چهره
 : هانمونه ؛استپیوند   اش با رنگ زرد درتصویرآفرینیکارگاه خیال شاعر و 

 اگر نه صنع صبّاغی به من آموخت عشق تو
 

 ام جادي اللهچرا مشکم همه کافور گشت و 
 ( 777)همان:                                   

 فلک از ابرایدون آبنوسی گشته خورشیدش
 

      چمن از باد ایدر سندروسی گشته نسرینش  
 ( 489)همان:                                   

 ،سبز  ،خضرا  خط،  هاياست. واژه  رفتهکارقاآنی، به  دیوان اشعاربار در    59رنگ سبز  
و    ،فامآیینه  ،زمرد  ،زمرد   رنگهم  ،سبزگون  ،اخضر ،  63،  359)همان:  زمردینزنگارگون 
براي توصیف خط، گردون، تیغ،  (،  383،  704،  79،  127،  193،  151،  239،  102،  127

قراب، نگین، گنبد، روضه، بوستان، لجّه، دریا، عِمامه، آسمان، سپهر، بال، نهنگ، چمن، 
 : هااند؛ نمونهکاررفتهو عمامه به شلوار 

 ور چشـــم زنـــی بـــه جانـــب ناهیـــد
 

ــرا  ــد خضـ ــد زگنبـ ــو چمـ ــوي تـ   سـ
 ( 48همان:)                                  

 اي بـه درگـه، سـلطان انجمـششهروزه
 

ــروزه   اي ز خــاتم، گــردون اخضــرشفی
 (  909:)همان                                 

درشکنجخط نظرکن  تادانیسبزش   زلف 
 

 که دور چرخ طوطی را گرفتار زغن دارد 
 (  157:)همان                                 

ریحان،طوطی  ،خط  ،زنگار کِشته  ،زمرد  ،شمشیر  ،گلشن  زمرد،نطع  ،لجّه  ،  و   قراب 
قاآنی    دیواندر    ،(899،  769،  809،  354،  239،  469،  277،  488،  737،  487،  127)همان:

استعاري، براي    تصاویر است. ترکیبات وصفی و    رفتهکارسبز، به  منظور ایجاد تصویربه
به آسمان و فلک،    قاآنی،  دیوانآفرینش رنگ سبز در   توجه شاعر  بیشتر  دارد.  کارآیی 

در   سبز  رنگ  است.  امور حسی  و  طوطی  پرمگس،  بوستان،  چمن،  و  گلشن  معشوق، 
آفرینش    دیوان در  چندان  نتوانسته  شاعر  و  دارد  تکراري  و  یکنواخت  کاربردي  قاآنی 

 نمونه: ره ببرد؛به این رنگ هنري، از 
 زمرد شودش شاخ و زبرجد بودش بر    هر نخل که در مغرس فضل تونشانند 

 (  346:)همان                                
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 ی رنگ کنندهحيوانات، پرندگان، درختان و اشيای تداعی  های جغرافيایی، اسامی. مکان5
ازقاآنی که  است  شاعرانی  معدود  از  برايپدیدهبیشترین    شیرازي  هستی،    رنگین   هاي 

نام  نمودن تصاویر شعري خود بهره برده هاي جغرافیایی که در شعر این شاعر، است. 
رنگ زیادآور  قیروان،  از:  عبارتند  هستند،  سفید  و  سرخ  سیاه،  هند،  هاي  حبش،  نگبار، 

واصل  سقالب، روم، فرنگ، ختن، غاتفر، چین و کاشغر. طبرخون، ضیمران، غراب و ح
نیز در تصاویر رنگی قاآنی، مؤثرند. قاآنی، در وصف معشوق، نی، ممدوح و شمشیر، از  

پرهیزد و سقالب، چین، روم، ضیمران، طبرخون،  هاي سپید، سیاه و سرخ میکاربرد واژه
ي معشوق، شاعر را به یاد کند. زلف افشانده برچهرهزنگبار و هندوستان را جایگزین می

روم در  حبش  و 514همان:)  .اندازد می  تطاول  حبش  نژاد  از  را  معشوق  زلف  قاآنی،   )
تازان    چهره وپیکر، زنگیکند. نی را سقالبیتصور می  (وار)انسانزنگی بی غلّ و غش  

ي معشوق را درون جعد مشکین، بیند. چهرهبه سوي روم و قیروان )کاغذ و جوهر(، می
زیر حواصل  می  به  مانند  غراب،  بر  517:)همان  .کنددو  را  معشوق  زلف  پریشانی   )

تصاویر    این   ( شاعر، در217:)همان  .سنجداش، با یورش سپاه زنگبار به چین می چهره
هاي استعاره و تشبیه  هاي فامی، از آرایهشبه مرکب دارند، با گریز از تکرار رنگکه وجه

تصاویر،   وآفرینش  رنگ  یادآوري  بررسمیبهره براي  و  مطالعه  از  قاآنی    دیوانی  برد. 
هاي حیوانات  بیت از اشعار او حاوي اسامی جغرافیایی و نام  50مشخص شد که حدود  

ي  کنندهسیاه و سفید و به ندرت تداعی  و گیاهان و درختانی است که یادآور دو رنگ
می ي  ها رنگ را  نمونه  ابیات  هستند.  )ترکیبی(  درآمیغی    ، 223،  208هاي صفحه  توان 
 مشاهده کرد.  822و 705،  702  ،671، 663  ،468،  415، 249

 
 ی رنگ کننده. ترکيبات اضافی تداعی6

ي  کنندهالیه، تداعیبرد که مضاف کارمیاي بهگونهبه  قاآنی در اشعارش ترکیبات اضافی را
قعی  معنی وا  اي استعاري و در غیرها به گونهالیه در ترکیبواقع، مضاف؛ دررنگ باشد

ترکیبرودمیکاربه در  رنگ  هاي .  رنگ اضافیِ  رنگطرهالله،  عذرا،  رنگ ي  سیم، جگر، 
رنگبام، رنگ حام، رنگرنگ رنگقیر،  ،  33همان:)سپرغمی  رنگ   شیر، زگال، رنگ خون، 

مضاف873،  847،  838،  789،  267،  250،  214،  159،  158،  144،  121،  65 الیه، (، 
است.  ي  هارنگ ي  کنندهتداعی  سیاه  و  سفید  که  سرخ،  ترکیبات  نوع  این  کاربرد 
 ندارد. زیاديقاآنی بسامد  دیوانها یادآور رنگ است، در الیه آنمضاف
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 چنـــد لعـــل رنـــگ جگـــر داردهر
 

 زیـــن صـــد هـــزار فـــرق بـــود آن را  
 ( 65همان:)                                   

 زانکه بر چرخ خالفت آفتاب خسـروان
 

 نیلوفرگرفت  مرگ،چهرش رنگکسوفاز 
 (  121:)همان                                 

 شب گذشته که آفـاق را ظـالم گرفـت
 

  ت  ـز تاب مهر زمین رنگ سیم خام گرف 
 (  144:)همان                                 

 چو باز چهره نمود از میان چنبـر زلـف
 

 گرفـتز رنگ طلعت او شام رنگ بـام   
 (  145:)همان                                 

 
 قاآنی  دیوانرنگ و انواع تشبيه در . 7

او انواع تشبیه را در کالم خود    است.   خیال بهره بردهتر از دیگر صورقاآنی، از تشبیه بیش
می نمایش  به  فشرده  و  دقیق  تشبیه  ؛گذاردبه صورت  فشردگی  حال  این  به  با  او  هاي 

کارگیري آن گیري از عنصر رنگ و بهاست. قاآنی با بهره  »تزاحم تصویري« منجر نشده
کند  ه میاو از تشبیهات حسّی استفاد  .بردي تشبیه، بیشتر از محسوسات بهره میدر آرایه

غیر به  محسوس  تشبیهات  بسامد  به  و  محسوس  تشبیهات  به  نسبت  او  محسوس 
است.   کمتر  ادبی  »محسوس،  دیگر  صناعات  به  نسبت  و  است  بیرونی  حسّی،  تشبیه 

تر است و عواطف شخصی  آمیزي و تشخیص، خارجی همچون استعاره و نماد و حسّ
ر حسّی از شیء خارجی است  یابد. تصویر حسّی محصول یک تأثیکمتر در آن راه می

می ذهن  بر  میکه  منعکس  کلمات،  با  را  آن  آینه  مثل  ذهن  و    )فتوحی،«  کند.تابد 
معرفت  (  100:1389 با  آن  پیوند  و  شاعرانه  تصاویر حسی  به  اشاره  با  نویسنده، سپس 

  ( اکنون، انواع تشبیه 99:)همان.  داندبرداري از طبیعت میاي عکسمحاکاتی، آن را گونه
 شود: در شعر قاآنی، بررسی می تبار طرفین تشبیهبه اع

 
 یبه حس ی حس هيتشب . 1.7

مهم از  ویژگییکی  قاآنی،  ترین  شعر  تشبیههاي  شعر   هاي وجود  در  عینی  و  حسّی 
این در  قاآنی،  تشبیهاوست.  ممدوح    هاگونه  گاه  و  باده  طبیعت،  معشوق،  وصف  به 

قاآنی  می حسی  334پردازد.  تشبیه  دارد.  -مورد  رنگ  عنصر  محوریت  با  در    اوحسی 
عنصر رنگ، دارد.  بر    آفرینش تشبیهات مبتنی  سعی در تراکم تصویر و  ها، گونه تشبیهاین
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گزاره در  عشق قاآنی،  صندلهاي  رخان  زلف،  مار  از  )محور،  :  1380شیرازي، قاآنیسار، 
ي  (، یلداي زلف و خورشید چهره601:)همان  ردانسرشک، لب نا(، لب لعل، عقیق396

گَرد نشسته  سپید  گوید.( سخن می35:( مهر رخ و یاقوت لب )همان721:معشوق، )همان
غالیه گیسوي  به سودهبر  معشوق  بر مشک،  گون  کافور  است.  ي  (  744  :)همانهمانند 

باده و مدح )همان از عنصر  (  704،  637  ،220:قاآنی در توصیف طبیعت،  در  نیز  رنگ 
می  هايتشبیه بهره  وجه  .بردحسی،  به  این او  در  مرکب  تشبیهشبه  دارد.  هاگونه    تمایل 
معشوق،طره پر  ي  با  را  دیده  خون  میان  در  در  سیاه  داغ  خویش،  خون  در  زاغ  زدن 

با رنگ سوده با شب  و زلف و چهره  عنبر در بسدین هاون  ي سرخی الله را  ي یار را 
پر   و عکس  و خورشید  برگیلدا  بر  از چرخ  زاغ  را  برآمدن خورشید  و  یاسمن   هاي 

رخ  نیلی، میبا  همایون  چتر  از  شاه    (704،  177،  637،  721:)همان  .سنجدافروزي 
صفحهنمونه در  را  دیگر  ،  606،  501،  309،  212،  99،  100،  99،  35،  43،41هاي هاي 
 کرد. توان مشاهده می  949و 900،  888،  705، 704

 
 یبه عقل یحس  هاتيتشب . 2.7
باشد،  ها عقلیبه آنرنگینی که مشبّه، حسی و مشبّه  هايتشبیه  مورد  46قاآنی،    دیواندر  
ي معشوق است که  ها، زلف و چهرهپربسامدترین موضوع در این همانندي  آمد.دستبه

تاریکی کفر،  سیاهی  گونه  به  به  آفرین،  و  ایمان  روشنی  نفرین،  مانند  ستم،  مرکب،  اي 
ي معشوق، غبارِ نشسته بر چهره  ( از نگاه قاآنی، تصویر938و  56،229همان:)  شود.می

)همان:  است.  ثواب  بر  سوادنامه 744مانندگناه  و  خامه  مداد  پدیده (  به  نیز  ممدوح  هاي  ي 
هاي بیشتر را  ( نمونه 714هت دارد. )همان: العین، شبا القدس و کحل حور انتزاعی خال روح 

 (، مشاهده کرد. 983و   744،  704،  601،  406،  349،  215،  100،  56) هاي  توان در صفحه می 
 زانکه بر چــرخ خالفــت آفتــاب خســروان

 
             مرگ، چهرش رنگ نیلوفر گرفت  از کسوف 

 (  121)همان:                                   
 زلــــف ســــیهت بــــر آن رخ روشــــن

 
 کفریســت کـــه حـــامی اســـت ایمـــان را  

 (56)همان:                                     
 چو فخــري عزیــز و چــو فقــري پریشــان

 
ــدر  ــی مک ــو ظلم ــیاه و چ ــري س ــو کف  چ

 (229)همان:                                    
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 القــدسي تــو خــال چهــرروحمداد خامــه
 

 العــیني تــو کحــل چشــم حــورسواد نامــه 
 (714)همان:                                    

 انــداز بریک آفرین گــویی دو نفــرین بســته  دوشبهرقّاصانافکندهازدوسويمشکینزلف
 (938)همان:                                    

 
 ی به حس  یعقل هاتيتشب . 3.7

  مورد تشبیهاتی ازاین   3دهد.  قاآنی، به امور معقول براي پردازش تشبیه، چندان اهمیتی نمی 
ي این است که این شاعر با عالم  کننده شود. این نکته بیان دست، در اشعار قاآنی دیده می 

 طبیعت، سروکار دارد و تمام تالش او در آفرینش تصاویر حّسی است. محسوسات و  
 تـوبه آب و آیینه مانـد ضـمیر روشـن

 
 کــه آشــکار کنــد رازهــاي پنهــان را 

 (62همان:)                                  
 خورشید رایش از افـق دل کنـد طلـوع

 
 صد روز روشن از شب تاري کند همـی 

 (912همان:)                                 
ــتت ــت نشس ــز در رواق ریاس ــه ج  ن

 
ــت  ــت مقام ــریر کیاس ــر س ــز ب ــه ج  ن

 (149همان:)                                 
 

 بودن طرفين تشبيه به اعتبار محسوس یا معقول  بسامد انواع  :1یجدول شماره

 ردیف
محسو اعتبار  به  تشبیه  یا انواع  س 

 بودن طرفین معقول
 تعداد 

به   نسبت  فراوانی  درصد 
 تعداد کُل 

 درصد  36/87 334 تشبیه محسوس به محسوس  1
 درصد  63/12 46 تشبیه محسوس به معقول  2
 درصد  78/0 3 تشبیه معقول به محسوس  3
 ∅ ∅ تشبیه معقول به معقول  4

 

 غ ي بل هيتشب . 4.7
نه   آن  در  که  تشبیهی است  بلیغ،  ادات.تشبیه  نه  و  ذکر شود  تشبیه،   وجهشبه  نوع  این 

اس تشبیه  شکل  زیباترین  و  و   ت؛رساترین  مشبّه  بین  اشتراک  و  همانندي  ادعاي  زیرا 
قويمشبّه تشبیه،  نوع  این  در  غرض به  از  یکی  است.  تشبیه تر  و  بلیغ  تشبیه    هاي هاي 

دو صورت تشبیه    کوتاه و فشرده در شعر فارسی، ایجاز است. قاآنی از این نوع تشبیه به
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اضافی تشبیهی()اضافه   بلیغ  اسنادي    ي  بلیغ  تشبیه  است.  و  برده  بهره  )غیراضافی( 
بلیغ اضافی:نمونه   ، خونمی، شنگرف شفق، درّ دندان،  زاغ زلف، کرکس آه  هاي تشبیه 

زرسیم  ،لعل  لب و  هاي  نمونهو  (  341،  704،  669،  246،  41،  43)همان:  چهره اشک 
  ،ابر  ي من،رخسار، خورشید، دیده  ،کتان، سرین، مهتاب-میان، تار    :تشبیه بلیغ اسنادي

در شبه،  وجه(،  477،  736،  656)همان:  غنچه  سرو، عارض، گل، خط، سبزه ولب،  قد،
تشبیه نوع  نوع    هايرنگ معمواًل    هااین  این  از  قاآنی،  است.  زرد  و  سفید  سرخ،  سیاه، 

برده  129تشبیه،   بهره  بهنمونهدیدن  براي    است.مرتبه  بیشتر  ،  79،  41هاي صفحه  هاي 
 مراجعه کنید.  983و 908،  763، 684، 614،  555،  440، 352،  286،  212، 133

ض  چهـر حسـودت ز سـیم اشـک مُفضــّ
 

ــا  ــره مطلّـ ــدویت ز زر چهـ ــک عـ  اشـ
 (43همان:)                                   

ــان  است و آن سرین مهتابمیانت تار کتان ــار کت ــاره ت ــد هم ــاب بکاه  ز ماهت
 (656:)همان                                 

 
 جمع  هيتشب . 5.7

مشبّه یکی و مشبّه آن است که  تشبیه، در  تشبیه جمع،  این نوع  باشد.    دیوانبه، متعدد 
، معشوق، ممدوح، باده و وصف هاگونه تشبیهینا  محور  است.کاررفتهمرتبه به  5قاآنی،  

ي نسرین، خروار سیم و آتش  ي معشوق، تودهاز نگاه قاآنی، پیکر و چهرهطبیعت است.  
ماه و خور، همانند    باده، در رنگ و بو، به لعل و مشک و در زیب و فر، به  ؛و آب است

مانند    ؛ است آینه  و  آب  به  ممدوح،  ضمیر  و  اهرمن  راي  و  زنگبار  ملک  به  زمانه، 
 سفید، سرخ و سیاه کاربرد و بسامد بیشتري دارند:ي  هارنگ شوند. در این تصاویر، می

 تـــو بـــه آب و آینـــه مانـــد ضـــمیر روشـــن
  

 کــــه آشــــکار کنــــد رازهــــاي پنهــــان را  
 (62)همان:                                        

 ز مــن نـــداري بـــاور یکــی در آینـــه بـــین
 

 هم آبجا هم آتشست وي تو به یککه چهره 
 (101)همان:                                      

 وي خار خشک آرد دو صد من بید مشک زآن باده کز 
 

 وخور فر چون ماه و مشک از زیب و چون لعل وبو رنگ از   
 (386همان:)                                    

ــار ــه تـ ــردد زمانـ ــار گـ ــه از غبـ  روزي کـ
 

 چـــون ملـــک زنگبـــار چـــون راي اهـــرمن 
 (605)همان:                                       
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 توده نسرین است و یک خروار سیم پیکرش یک 
 

 نسرین را دریغ از مــا چــرا دارد همــیسیم و   
 (791)همان:                                      

 
 مجمل  هيتشب . 6.7

تشبیهی به  آنکه وجهشودگفته میتشبیه مجمل،  در  باشد.    ،شبه  نشده  در وجهذکر  شبه 
گونه  د، سرخ و زرد است. اینسیاه، سفی ي  ها، رنگقاآنی  هايبسیاري از این نوع تشبیه

در توصیف جنگ، با تشبیه رِمال و ، در توصیف شب، با تشبیه شب به قیر و  هاتشبیه
ي قطران و زره به زلف عروسان و تبر به تاج خروسان ي مرجان و توده سپهر به سوده

( قاآنی، در وصف معشوق، به زلف چون شب، رخ  250،  522،  57)همان:  .کاربرد دارد
ر و  مار زلف مشکین  )همان: خان صندلخورشیدوار،  نارگون  و  بهرمن  لعل چون   سار 

می596،  606،  396،  405،  174 قاآنی،  پردازد(  تشبیه.    65محور،  رنگ  ِمجمل  هاياز 
برده بهره  براي  مرتبه،  ،  396،  289،  246،  89هاي به صفحه بیشتر    هاينمونهدیدن  است. 

 .مراجعه کنید 983و 905،  881،  750، 700،  669،  566، 473
 
 ح یمفصّل و صر  هيتشب . 7.7

مفصّل،   وجهتشبیه  که  است  اینآن  شود.  ذکر  تشبیه  در  تشبیه،  شبه  اطناب  گونه  با 
تازهو آن در مواردي است که شاعر می»  توأمست اي بیاورد و یا توضیح  خواهد تشبیه 

  ،« )فرشیدورد.دست دهد و او را بیشتر توصیف کندي مشبه یا مقصود بهبیشتري درباره
شیرازي،  524  :1373 قاآنی  تشبیه (  نوع  این  وجهاز  که  رنگآن  شبهها  سرخ،  هاي  ها، 

بسامد توصیف معشوق در این نوع  است.  مرتبه بهره برده  18سیاه، سفید و زرد است،  
است. لب، چشم، زلف، طره، رخ و سرین معشوق، در    هابیشتر از دیگر توصیفتشبیه،  

در تاریکی به    ،در خیرگی به جان عفریت، در تیرگی، به قلب کافر  ،سرخی، به ناردان
درشب زمستان،  بهار،    تازگی،  هاي  روزهاي  و  455،  441،  318،  155)همان:به  در  ( 

چشمه به  ) سپیدي  روشن  می455ي  مانند  براي  (  به  هاي  نمونهدیدن  شود.  بیشتر 
 . مراجعه کنید 907 ،632،  631، 621، 549،  547، 474،  474،  229 هايصفحه
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 ملفوف  هيتشب . 8.7
که   است  تشبیه  از  نوعی  ملفوف،  آن  تشبیه  سپس  مشبّهدر  شوند،  ذکر  جداگانه  ها 

هربهمشبّه مشبه  کدامهاي  تشبیه،  هااز  نوع  این  شود.  بیان  نشر  مبتنی،  و  لفّ  بر صنعت 
تشبیه   نوع  این  از  قاآنی،  بازتاب    4است.  با  بهره  ي  ها رنگمرتبه  سرخ  و  سیاه  سفید، 

  باده  گونه تشبیه، روي، موي، چهر، لب، خال، زلف، بت ساده، بط و. در ایناستبرده
به غاتفر در زنگبار و   مورد توجه قاآنی هستند. رخ، در زیر زلف و خط، بر گرد لب، 
شب  روشن،  مه  معشوق،  لب  و  چهره  موي،  روي،  دارد.  شباهت  هندوستان  در  نوبه 

زنگیکی  تاري، گل سوري و می احمر، است. خاِل در چهره و زلفِ بر قامتِ محبوب،  
بخلد است.  از سرو نگونسار  لعل  نشین و هندوکی  باده در چنگ بت ساده، همانند  ط 

، شاعر به وصف معشوق و  هاگونه تشبیهاین  شود. دربدخشان و ماه درخشان، تصور می 
 دهد. را بازتاب می هایشتوصیفپردازد و در تصاویر رنگینِ فشرده و مرکب، باده می
تاري گل سوري می    لب وچهرو مويوروي هست کش من،سروچوسیمین  احمر مه روشن شب 

 (338)همان:                                   
 ي تــو خــال تــو اي غــارت کشــمیردر چهره

ــیمن ــد نش ــاخته در خُل ــی س ــون زنگیک  چ
 

 بــر قامــت تــو زلــف تــو اي آفــت فرخــار 
ــار ــرو نگونس ــده از س ــدوکی آم ــون هن  چ

 (366)همان:                                    
 

ــط  ــت ســاده ب ــگ ب ــوییدر چن ــو گ ــاده ت  ب
 

 ایــن لعــل بدخشــان بــود آن مــاه درخشــان 
 (641)همان:                                    

درزیرزلف وهمهم لــب برخطشرخش   گــرد 
 

ــتان  ــه در هندوس ــار و نوب ــاتفر در زنگب  غ
 (671)همان:                                    

 
 مرکب  هيتشب . 9.7

مورد    122است که    مورد تشبیه با محوریت رنگ، بهره برده  380قاآنی دراشعارش، از  
تشبیه، در شعر قاآنی جلوه و رنگ ویژه  این نوع تشبیه،  آن مرکب است. این  اي دارد. 

آمدن آن نقش دارند. شاعر، در چارچوب  وجودت که چندچیز در بهتصویري ذهنی اس 
  عبارت. به دیداري هستندنماید و تمام تصاویر او از نوع  پردازي میمحسوسات، تصویر 

بیشترین بسامد تشبیه مرکب در توصیف معشوق،  دیگر تصاویر او زمینی و آفاقی است.  
مرکب او    هايفراوانی از تشبیهبنابراین، درصد    ؛وصف طبیعت و مدح ممدوحان است
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به گونه باید  تشبیه  تشبیه مرکب طرفین  در  به حسّی است.  که  از نوع حسّی  باشند  اي 
آنکردن  جدا نباشداجزاي  ممکن  وجه   ؛ها  گونهیعنی  به  و  آمیغی  که   شبه  است  اي 

  هاي زلف و خرمن سمن پندارد. قاآنی در شعر زیر، خوشه ها را یک چیز میآن ،مخاطب
 کنند.میچینی  که در روم خوشهسنجد  میرا با زنگیانی 

 هـاي زلـفبر گرد خرمن سمنش خوشه
 

 چـینگفتی که زنگیاننـد در روم خوشـه 
 (711همان:)                                 

دّر دندان در دهان معشوق، چون گهر در عمان و زلف تاري بر رخانش، مانند آتش بر  
ي  رنگ معشوق، مانند ضیمران بر برگ یاسمن است. چهره ي الله دخان است. ُکالله بر چهره 

ي معشوق،  مشکین ُکالله بر چهره معشوق در جعد مشکین، مانند حواصل زیرغراب است.  
ي ریحان ُرسته از گلبن است. دندان در لب معشوق، به دّر در میان ناردان،  مانند دو شاخه 

تصاویري مرکب می مانند می  نیز  قاآنی، در وصف طبیعت  ژاله شود.  بر  پردازد. چکیدن  ها 
ها، با  ها در سرخ الله داغ ه ها دارد. سی هاي خرد در لعلین پیاله ها، شباهت به دّردانه الله سرخ 

شود. تیِر شاه در صف بدخواه، مانند شهابی  ي عنبر در بسّدین هاون، مقایسه می رنگ سوده 
چتر   از  شاه  پیدایش  چون  نیلی،  چرخ  از  خورشید  برآمدن  دارد.  اهرمن  قصد  که  است 

است  دیدن  637،  877،  89،  684،  517،  596،  669،  704،  157)همان:   همایون  براي   .)
،  851،  714،  679،  625،  517،  407،  309،  246،  173،  135هاي هاي بیشتر به صفحه ونه نم 

 مراجعه کنید.   943،  919
 مرکب   هایهای تشبيهبسامد موضوع  :2یجدول شماره

 درصد فراوانی  دفعه / مرتبه  مرکب و تصاویر رنگین  هايموضوع تشبیه ردیف
 47/61 75 زیبایی اوکشیدن مظاهر تصویروصف زیبارو و به 1
 29/12 15 هاسازي از طبیعت و گلتوصیف و تصویر 2
 01/9 11 توصیف آسمان و طلوع و غروب خورشید و ستارگان  3
 37/7 9 جنگی  هايهاي جنگ و ابزار و آلتتوصیف میدان  4
 45/2 3 می /پردازي از شرابتوصیف و تصویر 5
 27/3 4 پردازي از ممدوح وصف و تصویر 6
 81/0 1 توصیف شمع و شب  7
 81/0 1 رونگریستن خود به زیبا توصیف 8
 81/0 1 پردازي معانقه با زیباروتوصیف و تصویر 9

 81/0 1 پردازي از فتنهتوصیف و تصویر 10
 81/0 1 پردازي از بط توصیف و تصویر 11
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 مرکب   هایهای آميغی در تشبيهبسامد رنگ  :3یشماره جدول
درصد   دفعه/ مرتبه  مرکب  هايشبه تشبیهآمیغی و ترکیبی در وجههاي رنگ ردیف

 فراوانی
 36/48 59 آمیختگی رنگ سیاه و سفید  1
 21/12 21 آمیختگی رنگ سرخ و سفید 2
 11/13 16 آمیختگی رنگ سیاه و سرخ  3
 91/4 6 آمیختگی رنگ سرخ و سبز 4
 27/3 4 تیره(آمیختگی رنگ سیاه و نیلی )دو رنگ  5
 63/1 2 آمیختگی رنگ سفید و کبود 6
 63/1 2 آمیختگی رنگ سفید و خاکستري  7
 63/1 2 آمیختگی رنگ سفید و روشن 8
 63/1 2 آمیختگی رنگ سبز و سیاه  9

 63/1 2 آمیختگی رنگ سفید و زرد و سرخ  10
 81/0 1 آمیختگی رنگ سرخ و کبود 11
 81/0 1 الجورديآمیختگی رنگ سیاه و  12
 81/0 1 آمیختگی رنگ زرد و بنفش 13
 81/0 1 آمیختگی رنگ زرد و سیاه 14
 81/0 1 آمیختگی رنگ سفید و نیلوفري 15
 81/0 1 آمیختگی رنگ زرد و سفید 16
 81/0 1 آمیختگی رنگ سرخ و زرد  17

 
 بسامد انواع تشبيه در اشعار قاآنی   :4یجدول شماره

 درصد فراوانی  دفعه / مرتبه  نوع تشبیه ردیف
 10/32 122 مرکب  1
 63/17 67 بلیغ اضافی  2
 31/16 62 بلیغ اسنادي  3
 10/17 65 مجمل  4
 26/10 39 مقیّد 5
 73/4 18 مفصل و صریح  6
 31/1 5 جمع  7
 05/1 4 ملفوف  8
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 قاآنی  دیوانهای رنگی در . رنگ و استعاره8
هاي استعاره، انتقال معنی از عنصري به عنصر دیگر است؛  ترین تعریفیکی از متداول 

مفهوم مشخص که  عنصري  شناخته  تریعنی  معناي  شدهو  از  قسمتی  یا  تمام  دارد،  تري 
شده شناخته  کمتر  اغلب  که  دیگري  عنصر  به  را  آن    خود  به  زیادي  دسترس  و  است 

 ( 9:   1379،زاده)قاسم .کندندارد، منتقل میوجود 
از خانواده متعلّق است و معناي  استعاره،  زبان  به قلمرو جانشینی  و  ي مجازهاست 

در نشیند. »مجازي یا ثانوي دارد. در استعاره لفظ بر مبناي تشبیه به جاي لفظ دیگر می
مثل دو خط هستند    طرفین تصویر  ،واقع یک تشبیه فشرده استتشبیه و استعاره، که در

نقطه  به  باید  وجهکه  )در  صورت  دو  همسانی  جامع(  ي  و  یکشبه  در  و  قطه  نبرسند 
ي  ي کشفِ رابطهچه دو طرف از هم دورتر باشند و با واسطههمدیگر را قطع کنند. هر

-270:  1389،« )فتوحی.شودتر میتر شوند، زیبایی هنري افزونشباهت، به هم نزدیک
تواند بیان را  »فضیلت استعاره در این است که در هر لحظه می   گوید:جرجانی می  (271

تازه که در  ندانچ  ؛نتیجه چندین فایده حاصل شوداي ببخشد و از یک واژه درصورت 
همه در هر موردي مقام خاص خود را داشته باشد و  و با اینموارد مختلف تکرار شود  

دهد  است که معناي بسیار را در لفظ اندک نشان میاز خصوصیّات دیگر آن، یکی این  
آورد و دایچز ناقد عصر نیز همین سخن را  و از یک صدف چندین مروارید بیرون می

وسیلهمی استعاره  که  است  گوید  کششبراي  اي  و  معنی  آنگسترش  « .بخشیدن 
میا112:  1366  کدکنی،)شفیعی به(  استعاره  از  شمیسا  که  تعریفی  و  دستن  را داده  آن 
»کارآمدترین»بزرگ و  هنرمند«  کشف  در  ترین  نقاشی  ابزار  اصطالح  به  و  تخیل  ابزار 

و دیدگاه رضایی که اقبال نویسندگان خالق    (142-141:  1370  )شمیسا،  کالم«، دانسته
سر و  شور  با  استعاره  و  تشبیه  نظیر  بدیعی  صنایع  به  مرتبط  زندگیرا  شعر  به  بخشی 

ویژه52  :1382،)رضایی  داندمی نگرش  و  گونه(  و  رنگارنگ  پردازش  به  قاآنی  گون  ي 
 ویژه استعاره، پیوندي ناگسستنی هست.انواع صورخیال و به

سفید، سیاه، سرخ، زرد و سبز، بهره  ي  ها رنگ از استعاره با محوریت    مورد   235قاآنی  
است. مشک   مشک برده  بنفشه،  عنبرسارا،  و  سنبل  عنبر، مشک،  غالیه،  چین،  تر، ضیمران، 

ادمن، مشک  نافه  الفاظ مستعار در وصف زلف معشوق و همگی  عنبرسارا،  چین و سنبل، 
به بوي  یادآور رنگ سیاه  ایهامی  ،  861،  899،  939:  1380شیرازي،  نیز دارند. )قاآنی اند که 
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ارغوان، گلبرگ طري، سرخ 251،  633،  721 ي احمر  سوري، گل، الله، گل، الله گل، گل ( 
اند. مه، ستاره، آفتاب، سیم  (، استعاره از چهره و اندام معشوق 251،  861،  899،  939)همان: 

اند. قاآنی در وصف شراب و جام از  ق ساده و لوح نقره نیز استعاره از چهره و اندام معشو 
خون   واژگان چشم  سرخ   خروس،  می   مرجان   کبوتر،  لؤلو مرجان   تر،  و  براي  گهر  خشک، 
رنگ  می تداعی  بهره  روشن  و  سرخ  زرین هاي  زرین برد.  عقاب عنکبوت،  پر،  زرین لعاب، 

،  50سپیدآهوکان، )همان: هاي سپید و  مگس، مهره مژه، سیمین زردفام، زرد زر، طشت ي شوشه 
کنند.  هاي زرد و سرخ را تداعی می (، الفاظ مستعاري هستند که رنگ 144،  262،  318،  192

گزاره بسامد   پردازش  در  قاآنی  اشتیاق  بیانگر  زیر  اشعار  در  براي  استعاره  استعاري  هاي 
 توصیف باده، چهره و اندام معشوق است: 

پیدا شود رنگش ز چشم  فرو  لب  از   ناشده 
 

میالله  ارغوان  نرگس  به  کاو  بین   پرورداي 
 ( 938)همان:                                      

 گل بر سرو و مه بر نارون بنددو سمن برکاج
 

 سمن دارد بربرروز وسنبلر عاج و شب شبه ب 
 ( 155)همان:                                     

زیبق   به  ژاله  و  سیم  به  هان زیبق   مپاش 
 

مپوش هین  به عنبر  الله  به مشک و   سوسن 
 ( 722)همان:                                     

،  555،  378،  310،  256،  153،  78،  70هاي  صفحه  به   بیشتر   هاينمونهدیدن  براي  
 مراجعه کنید.  965و 896، 839،  777،  675، 637

 
 قاآنی شعر های استعارهدرصد فراوانی رنگ در تعداد و   :5یجدول شماره

 درصد فراوانی  مرتبه / دفعه  هارنگ ردیف
 95/45 108 سفید رنگ 1
 53/25 60 سیاه  رنگ 2
 97/22 54 سرخ رنگ 3
 10/5 12 زرد رنگ 4
 42/0 1 سبز رنگ 5
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 قاآنی شعر  های ی رنگ در استعارهکننده های تداعیبسامد تعداد و درصد واژه  :6یجدول شماره
 درصد فراوانی  دفعات / تکرار  مستعارٌله )مشبه(  ردیف

 78/29 70 رخسار )چهره(  1
 25/24 57 زلف )مو(  2
 95/5 14 اشک 3
 53/5 13 ستارگان  4
 25/4 10 چشم  5
 40/3 8 لب  6
 97/2 7 تن )اندام(  7
 55/2 6 خون 8
 55/2 6 خورشید 9
 12/2 5 دندان  10
 12/2 5 نور خورشید 11
 70/1 4 خط یار 12
 70/1 4 سپیدي چهره  13
 27/1 3 می 14
 27/1 3 برف  15
 85/0 2 سرین 16
 85/0 2 هاي زرد نرگس حلقه 17
 65/7 18 موارد دیگر  18

 
 های شعری ها در قالبتحليل آماری و درصد فراوانی رنگ :7یجدول شماره

 ترکیب بند  مسّمط  غزل  قصیده رنگ
 32 2 23 260 سیاه 
 5 12 4 185 سرخ
 3 4 1 143 سفید
 3 1 4 61 زرد
 5 - - 54 سبز

 2 - - 5 ارغوانی
 2 - - 3 الجوردي 
 - - - 3 خاکستري 

 - - - 4 ايفیروزه
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 - - - 2 نیلوفري
 - - - 1 آبی 

 - - - 1 بنفش
 - - 2 - خرمایی
 1 - - 11 کبود
 - - - 11 نیلی 

 - - - 2 مینایی 
 - - - 2 ازرق

 
 گيری . نتيجه9

هاي رنگ در کارگاه خیال  آگاه است. جلوه  آفرینیگري چربدست و تصویرنگار،  قاآنی
اندیشه  شاعرانهو  قریحهاوي  ي  با  آشتی  در  زندگی،  وصّي  و  شاعرپرداز  است. اف 

قاآنی،   شعر  در  رنگین  تصاویر  دل فشردگی  را  نمیخواننده  تصاویر  زده  بیشترین  کند. 
ها، معشوق، باده و  ها و اللهقاآنی مربوط به وصف روز و شب، ابر، گلرنگین در شعر  

پیروزيجنگ و  در  ها  است.  ممدوحان  و   دیوانهاي  حرکت  رنگ،  آوا،  بانگ،  قاآنی، 
به زندگی پیوسته  هم  غلغله،  مثبتِ  شادخوارانهاند. حس  و  تصاویر  پرستانه  در  قاآنی  ي 

ا  ،رنگارنگ شاعر بتوان  مربوط    ،ین موضوع را به جغرافیاي شیرازبازتاب دارد و شاید 
ترین  نماید، یکی از برجسته می  گیري از رنگ و آنچه تداعی رنگقاآنی در بهره  دانست.

فارسی زبان  میشاعران  و  ادامه است  را  او  زمینه  این  در  خاقانیتوان  در  ي  شروانی 
تصویر براي  توصیفی  اضافات  و  استعاره  تشبیه،  دانست.  مبتنیآتصویرآفرینی،  بر  فرینی 

-توجه شاعر به امور حسی    شاعر دارد. بیشترین  دیوانفراوانی در    عنصر رنگ، بسامد
ي  است. قاآنی به معناي لغوي واژه   شدت از آوردن تصاویر انتزاعی، گریزاناست. او به

آیین، واژه را در معانی لون و فام، نیرنگ و فریب، شیوه و  رنگ نیز توجه داشته و این  
به است. قاآنی، از رنگ  کاربرده  رونق و زیبایی، گوسفند و بز کوهی و محنت و رنج، 

رنگ سرخ  381سیاه   سفید  360،  رنگ  زرد  289،  رنگ  سبز  91،  رنگ  و  در    69،  بار 
بهره نام برده  اشعارش  از  تصاویرش،  یکنواختی  و  تکرار  از  پرهیز  براي  هاي  است. وي 

قهرمانان  تاریخی،  مکان  جغرافیایی،  اسامی  کانیشاهنامه،  پرندگان،  حیوانات،  ها، ها، 
ابزارآالتگرانفلزات   گلبها،  و  عطرها  عرصهجنگ،  گسترش  براي  گوناگون،  ي  هاي 

و    صورخیال   يگیرد. دایرهمی آمیز، بهرههاي نگارین و رنگصورخیال و پردازش گزاره
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ترکیبگونه قصاید،  در  رنگ  غزل گونی  و  قاآنبندها  گستردههاي  مسمّطی،  از  هایش  تر 
هاي استعاري و تشبیهی، به  است. از نگاه آماري، بیشترین توجه قاآنی در تصویرپردازي 

توصیف معشوق، طبیعت، باده و امور مربوط به مدح ممدوحان است. قاآنی در پردازش  
استعاره بلیغ،  تشبیه  به  اضافهصورخیال  و  مصرحه  عالقه ي  حسی،  تشبیهی  ي  هاي 

روشبسیار ازجمله  دارد.  را  ي  خود  هنري  و  شاعرانه  ادعاهاي  آن  با  قاآنی  که  هایی 
گیري از تشخیص، استعاره، انواع تشبیه و مخصوصاً تشبیه مرکب،  دهد، بهرهبازتاب می

جان و  شعر  تاروپود  در  رنگ  تلفیق  با  وي،  است.  رنگ  کاربرد  پدیدهبا  به  ها، بخشی 
می زنده  و  پویا  نقاشی  می  سازدتابلوهاي  پرهیز  یکنواختی شعر  و  ایستایی  از  نماید.  و 

با طبیعت می قاآنی شاعري طبیعت ترسیم  دوست و عاشق است که قلبش  تپد. وي در 
بوده موفق  بسیار  پربسامد   تصاویر حسّی و طبیعی  قاآنی،    دیوان ها در  ترین رنگاست. 

و   معشوق  تن  لب،  چشم،  رخسار،  زلف،  وصف  در  که  است  سفید  و  سرخ  سیاه، 
هاي سیاه  توصیف شراب و صبح، کاربرد دارد. در تصاویر مرکب و آمیغی، بسامد رنگ

ترکیب بیشتر از دیگر  هاي رنگی است. مضمون  و سفید، سرخ و سفید، سیاه و سرخ، 
بیشتر شامل وصف معتشبیه ها، طلوع و غروب  شوق، طبیعت و گلهاي مرکب قاآنی، 

ها و بسامد  هاي تشبیه، بین بسامد تشبیهبندي گونهشود. در طبقهخورشید و ستارگان می 
رابطه قاآنی،  اشعار  در  رنگ  بلیغ  کاربرد  اضافی،  بلیغ  مرکب،  تشبیه  هست.  مستقیم  اي 

در   را  بسامد  بیشترین  مجمل،  و  پردازش  دیواناسنادي  در  او  دارند.  تصاویر    قاآنی 
رنگ رنگاستعاري  از  کرده  محور،  استفاده  بیشتر  سرخ،  و  سیاه  سفید،  در  هاي  است. 

هاي قاآنی، تصویرهاي مربوط به معشوق، باده، وصف طبیعت و طلوع و غروب  استعاره
 برتري دارند.ها خورشید بر دیگر پدیده
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