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چکيده
عنصر رنگ که از نظر علمی ،بازتاب نور بر پدیدههاي طبیعی است ،از قدیم مورد توجه
بشر بوده است .کاربرد رنگ در جشنها ،آیینها ،سوگواريها ،نهضتها ،نشان سپاهیان و
پرچم کشورها ،آشکار و نمادین بوده است .عنصر رنگ ،در انواع هنرهاي تجسمی و در
شعر و ادب فارسی نیز کاربرد و جایگاه ویژهاي ،داشته است .در شعر فارسی ،شاعران
آفاقگرا که پیوندي ژرف با طبیعت دارند ،همواره کوشیدهاند با بهرهگیري از انواع رنگها و
بهکارگیري آن در شعر ،تجربههاي خویش را به خواننده ،منتقل کنند .قاآنیشیرازي ،از
شاعران نامدار سبک بازگشت ،با بسامد کاربرد  1190بار عنصر رنگ ،رنگواژهها و
تداعیکنندهي رنگها ،در قصاید ،ترکیببندها ،ترجیعبندها ،مسمطها ،قطعهها و
غزلهایش ،تابلوهایی رنگین ساخته و کوشیده تا همهي حواس خواننده را با مظاهر
طبیعت و تابلوهایی که آفریده ،مشغول دارد .از این نظر ،دیوان قاآنی به تابلویی میماند که
رنگارنگی آن چشمگیر است .در این پژوهش ،بسامد رنگ و چگونگی کاربرد آن در دیوان
قاآنی ،بررسی و تحلیل شده و چگونگی تصویرآفرینی شاعر برمبناي عنصر رنگ ،به
صورت توصیفی-تحلیلی ،آمده است .قاآنی ،با استفاده از استعاره ،تشبیه ،کنایه و آفرینش
تصاویري متراکم که بسامد فراوان رنگ و بو در آنها آشکار است ،حواس مخاطب را با
گوناگونی تصاویر شعرهایش ،درگیر میکند .رنگهايآمیغی ،تشبیه مرکّب و انبوهی
تصاویر رنگی در توصیف مناظر بزم ،رزم ،معشوق و بهارستایی ،از شیوههاي پردازش و
ترازش شعر قاآنی است .گلها ،کانیها ،نامهايجغرافیایی ،داستانهاي شاهنامه و اشارات
دینی نیز در کارگاه خیال تصویرآفرین قاآنی ،نقش برجستهاي دارند.
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 .1مقدمه
توصیف ،یکی از اغراض شعر بهشمارمیآید و محصول کارگاه خیال شاعر است.
شاعرانی که از حواس نیرومندتر و ذهنی پویاتر بهرهمند بودهاند ،در اشعار مبتنیبر
توصیف ،دستی داشتهاند .توصیف را گونهاي تصویربرداري از پدیدههاي طبیعت و
شکار لحظهها میتوان دانست« .وصف ،عبارت است از نقاشی و تابلوسازي اعم از
اینکه شاعر به مجسّمنمودن مشهودات و محسوسات طبیعی و جسمانی مانند توصیف
مناظر طبیعت و مجالس بزم و معارک رزم و شکار و یا توصیف جمال معشوق و کمال
ممدوح ،بپردازد( ».مؤتمن )106 :1364،ازجمله حواس بسیار ارزشمند در توصیف،
بینایی است .بسیاري از شاعران حس بینایی نیرومندي داشته و گویی در آفرینش
اشعارشان ،همهچیز را لمس و حس کردهاند؛ درنتیجه شعر آنان گونهاي نقاشی و
نگارگري است« .وصف ،نهتنها از لحاظ کلیّت و اشتمال آن بر بیشتر اغراض شعر داراي
اهمیت و اعتبار فراوان است ،بلکه اهمیّت آن بیشتر از این جهت است که با روح ،طبع،
ذوق و ابتکار شخص شاعر ،ارتباط دارد( ».همان)107:
رنگ ،یکی از عناصري است که در تصویرآفرینی و توصیف شاعران ،کاربرد و
بسامد فراوانی دارد .رنگ از دیرباز در هنر ،ادبیات ،مذهب ،سیاست ،آیین و آداب،
بیرق ،پرچم ،نهضتها ،قیامها و ،...کاربرد داشته و عنصر ارزشمند براي بازتاب
احساسات شاعران وصّاف است« .رنگ ،یکی از موثّرترین عوامل آفرینش صورخیال در
شعر است ،هم از نظر مجازيهاي زبان شعر ،هم از حیث اهمیّتی که در خلق تشبیهات
و استعارههاي متحرّک و حسّی دارد( ».انوشه )686 :1376،نویسنده ،سپس ،به
حساسیّت شاعران به مقولهي رنگ میپردازد .حساسیتی که از آن در تصویرآفرینی بهره
میگیرند( .همان )688:شفیعیکدکنی معتقد است« :تصویر ،عبارت است از مجموعهي
رنگ و شکل و معنی و حرکت( ».شفیعیکدکنی)261 :1366،
یکی از شگردهاي شاعرانه براي گسترش دامنهي اندیشه ،بهرهگیري از
تصویرآفرینی ،صورخیال ،است .درواقع ،هریک از صورخیال ،بیانکنندهي حالتی است
که از رهگذر بیانِ شاعر ،بهصورت تصویري هنري و زیبا ارائه میشود؛ بهعبارتدیگر،
تصویرسازيهاي شاعران ،بیانکنندهي لحظههایی است که با دنیاي درونی هر شاعر
سروکار دارد .درحقیقت ،شعر هر شاعري ،بهویژه تصاویر او ،نشانهي نگرش هنري
اوست .شفیعیکدکنی ،تجربهي شعر را با ناخودآگاه و روان شاعر ،پیوند میزند و آن را
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مجموعهاي از حوادث زندگی شاعر میداند( .همان )21:صادقیان ،تصویرسازي را
گونهاي صحنهآرایی ،نگارگري و به نقل از پلوتارک ،شعر خوب را نقاشی میداند.
(رک .صادقیان)180 :1371،
رنگ در نخستین نمونههاي شعر فارسی تا شعر شاعران معاصر ،بازتاب داشته و
همهي شاعران ،با توجه به توانایی قریحهي شعري خویش از عنصر رنگ در تاروپود
اشعارشان ،بهره بردهاند« .جهان پهناوري که پیش چشم شاعر گسترده است ،رنگارنگ
است و گونهگون .هر شاعر و نویسندهاي ،بسته به ذوق و حساسیت خود براي بیان
آنچه در ضمیر خویش دارد ،به برخی از ابعاد عالم بیرونی ،بیشتر توسل میجوید».
(یوسفی)291 :1372 ،
در دورهي قاجاریه که مکتب بازگشتادبی بهمنظور رویکرد به قصاید و غزلهاي
شکوهمند سبک خراسانی و عراقی ایجاد شد ،شاعران در این زمینه طبعآزمایی کرده ،از
همهي عناصر شعر گذشتهي فارسی ،ازجمله عنصر رنگ ،براي آفرینش قصاید و
غزلهاي خویش بهرهبردند و با بهرهمندي از عنصررنگ نیز طبعآزمایی کردند .یکی از
این شاعران که در عرصهي توصیف ،تصویرآفرینی ،طنطنهي الفاظ و تقلید از گذشتگان،
خود را «خاقانی ثانی» (قاآنیشیرازي 761:1380،و ،)763آزرم خاقانی»( ،همان )728:و
«خاقانیآسا»( ،همان )922:مینامد ،میرزاحبیبشیرازي است .وي ،از شاعران مشهور
سدهي سیزدهم هجري است که در فاصلهي سالهاي  1223تا  1270ه.ق ،در شعر و
شاعري فعالیت داشته است( .رک.آرینپور)96 -93 :1372،
قاآنیشیرازي ،در توصیف و آفرینش تصاویر شعرياش ،از عنصر رنگ بسیار بهره
برده است .نگاه قاآنی به عنصر رنگ و جلوههاي مختلف آن شاعرانه است .رنگ،
درگزارههاي شعري وي ،گونهاي از حرکت ،نگارگري و تنوع تصویرهاست .در اشعار
زیر ،بسامد رنگ با حسبحال ،تصویرآفرینی ،حرکت ،اغراق و توصیف ،تناسب دارد:
ز آسمان سبزگون بختم سیه چشمم سفید
ز ابر و اقحـوان و اللـه و شـاه اسپرم بینی
خیمهي زربفــت زد بر چــرخ نیلی آفتاب

تنخشین و لبکبود و اشکسرخ و رنگزرد
(قاآنیشیرازي)151 :1380،
هوا اسود زمیـن ابیض دمن احمر چمن اخضر
(همان)337:
از پرنــد نیلــگون آویــخت بس زرین طناب
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بال بگشــود از پـــس شام سیه صبح سفید
یک خنده از لبانـــش و تـــا بنگري عقیق
رخش یک چمن گـل لبـــش یک قدح مُل

همچــو سیمین شاهبازي از پی مشکین غراب
(همان)78:
یک جلوه از رخانـــش و تــــا بنگري چمن
(همان)596:
گلـــش غالیـــه بــــو مُلـــش غالیه شَم
(همان)550:

«صورخیال شعر قاآنی داراي سبکی رنگارنگ است؛ بدینمعنا که او از طبیعت ،چه
واقعی ،چه ذهنی ،تصاویري متنوع ،جذاب و تازه ،ارائه میدهد .او در بهنمایشدرآوردن
صورتهاي خیالی و هنري طبیعت نهتنها از سنتهاي ادبی بهرهمیگیرد ،بلکه در بیشتر این
تصاویر هنري ،تجربههاي شخصی خود را اساس کار قرار میدهد و همین نکته است که او
را در میان شاعران معاصرش ،چهرهاي برجسته مینماید( ».ابراهیمی)49 :1391 ،
قاآنی براي پردازش تصاویر شاعرانهاش ،از آرایههاي لفظی و معنوي گوناگون و
شیوههاي ادبی بهرهبرده است .تشبیه و استعاره ،مهمترین ابزار تصویرآفرینی شاعر
است .قاآنی ،از تشبیه بیشتر از دیگر صورخیال بهره برده است .تصاویر شاعرانه در شعر
قاآنی ،رنگین است« .در صورخیال ،رنگ یکی از مؤثرترین عوامل آفرینش است ،هم از
نظر مجازهاي زبان شعر و هم از نظر اهمیتی که در خلق تشبیهات و استعارههاي
متحرک و حسی دارد( ».شفیعیکدکنی)271 :1366،
قاآنی را باید شاعر بانگ و آوا و رنگ نامید .قاآنی ،از همهي مظاهر طبیعت براي
ملموس و محسوسکردن رنگ و گسترش تصویرهاي شعرياش ،بهره برده است و این
قولی است که اهل نظر نیز برآنند« :قاآنی ،زبانی پرمایه و بیانی آکنده از تصویر دارد.
تشبیهها و استعارههاي او گهگاه به یکپردهي نقاشی آب و رنگ درخشان و پر تأللؤ
میماند که نظر بیننده را بیاختیار مفتون و خیره میسازد( ».زرینکوب)341 :1379،
کمیّت و کیفیّت رنگ و صورخیال در دیوان قاآنی ،برجسته است .تصاویري زیبا
میآفریند .قاآنی ،شیفتهي چشمانداز و منظره است و با تخیّل یگانهاش ،آنچه میبیند در
کالبد اشعارش میدمد .قاآنی ،همهچیز را زنده و جاندار ،تصوّر میکند.
«منظرهسازيهاي رنگارنگ و عجیب نیز در دیوان قاآنیکم نیست و شاعر با قدرتی
هرچه تمامتر ،مناظري را که گذشتگان بدان نپرداختهاند ،توصیف میکند( ».رستگار
فسایی )24:1380،یوسفی ،قاآنی را نگارگر میداند« :نگارگري و منظرهسازي وي از
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طبیعت که انعکاس مستقیم از مظاهر آن است ،چنان با طراوت وزنده و پویا و
شورانگیزاست و با تصویرهاي زیبا توأم است که هر افسردهطبعی را به هیجان
میآورد( ».یوسفی)324 :1379،
در این پژوهش که برمبناي بررسی تمام دیوان قاآنی ،سامان پذیرفته ،تالش بر آن
است که چگونگی بازتاب رنگ و پیوند آن با صورخیال (تشبیه و استعاره) در دیوان
قاآنی ،واکاوي و بررسی شود .یادآوري این نکته الزم است که به دلیل حجم بیش از
اندازهي شاهدمثالها ،به ذکر نمونههایی از بهترین اشعار در متن اکتفا گردید .در این
پژوهش ،فراوانی گونههاي رنگ و چگونگی پیوند آن با صورخیال ،به صورت
توصیفی -تحلیلی ،بررسی شده است .با توجه به سرآمدي شعر قاآنی در سبک
بازگشت و پربسامدي و تنوع رنگ و آفرینش تصاویر شاعرانهي رنگمحور ،ضرورت
پژوهشی از این نوع ،احساس میشد.
 .2پيشينهی پژوهش
اکنون به برخی پژوهشها که به دیگر جنبههاي سبک شعرقاآنی و عنصررنگ در شعر
فارسی ،مربوط است ،اشاره میشود :زرینکوب ( )1379با اشاره به طنطنه و شکوه
ظاهري قصاید قاآنی ،تشبیهها و استعارههاي بهکاررفته در اشعار شاعر را پردهي نقاشی
آب و رنگ درخشان ،میبیند .یوسفی ( )1379قاآنی را سخنپردازي توانا میداند و به
شیوهي زیبا و تعبیرات رنگین او اشاره میکند .اویسی و صادقی ( )1394آموزههاي
تعلیمی پریشان قاآنی را بررسی کردهاند .فؤادیان و عزیزي (« )1388سبک شعر قاآنی و
اثرپذیري آن را از ادبیات مصنوع مملوکی و عثمانی» مورد توجه قرار دادهاند .محمد
مجوزي و رمضان مجوزي ( )1395به «سبکشناسی زبان موسیقیایی شعر قاآنی»
پرداختهاند« .قاآنی شیرازي در مکتب بازگشت در دورهي قاجار» ( ،)1392نام مقالهاي
از مختار ابراهیمی است .رضایی و فرهمند ( « )1391تأثر قاآنی از حافظ» را تحلیل و
بررسی کردهاند .کرمی و همکاران ( )1394دو سروده از انوري و قاآنی را مقایسه
کردهاند .شفیعیکدکنی ( )1366در صفحههاي 287-267صور خیال در شعرفارسی ،به
عنصر رنگ و موضوع حسآمیزي اشاره کرده است .لوشر ( )1388در روانشناسی
رنگها ،به رنگ از منظر روانشناسی و معناشناسی پرداخته و به رابطهي شخصیت در
انتخاب رنگها ،اشاره کرده است .سادکا ( )1390در روانشناسی رنگها ،با اشاره به
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سیستم رنگ دیویی ،به رابطهي رنگ و نقش آن در زندگی انسان پرداخته است.
نویسنده ،رنگ و چگونگی انتخاب آن را با دیدگاه روانشناختی و با مراحل رشد و
پیشرفت انسان ،پیوند داده است .صدیقی ( )1384در جستجوي خوشخاکستري ،به
رنگ و رنگواژه و چگونگی بازتاب آن در اشعار نیمایوشیج ،فرخزاد ،هوشنگایرانی،
سپهري ،اخوان ثالث ،شاملو و رویایی ،پرداخته است .صفري و زارعی ( )1389در
مقالهي «بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی» ،با اشاره به ارتباط رنگ و حاالت روحی
انسان ،کاربرد رنگ در دیوان خاقانی را بررسیکرده و اشعار شاعر را از منظر
زیباییشناسی و صورخیال در ارتباط با رنگ ،مورد توجه قرار دادهاند .حسنلی و صدیقی
( )1382اشعار سپهري را از منظر رنگ ،بررسی کردهاند .نیکوبخت و قاسمزاده ( )1384به
زمینههاي نمادین رنگ در شعر معاصر ،پرداختهاند .مرادي ( )1395در مقالهي «تنوع متمایز
رنگ در اشعار حسین منزوي و تحلیل جلوههاي نوآورانه و تقلیدي آن» ،چگونگی بازتاب
رنگ را در اشعار منزوي ،بهگونهاي توصیفی-تحلیلی ،بررسی کرده است .باتوجه به آنچه
گفته آمد ،تاکنون ،پژوهشی مستقل در زمینهي چگونگی بازتاب رنگ در دیوان قاآنی ،انجام
نشده است.
 .3معنای لغوی واژهی رنگ در دیوان قاآنی شيرازی
در کارگاه خیال قاآنی ،واژگان مرتبط با رنگ ،هرچه متنوعتر باشند ،عطش
تصویرآفرینی شاعرِ بانگ و رنگ را بیشتر سیراب میسازند .واژگان شب ،مشک ،غالیه،
گل ،جگر ،باده ،قمر ،خون  ،خضاب ،قیر ،ظالم ،خط ،الله ،جفون ،شفاه ،نی ،نیشکر،
عقیقی و آهن در کنار واژهي رنگ ،ترکیبات اضافی محسوسی میسازند تا قاآنی بتواند
تصاویري رنگین از بزم ممدوح ،تمثال معشوق و پدیدههاي طبیعت ،بیافریند .قاآنی،
واژهي رنگ را در معانی مختلف ،به دفعات در اشعارش بهکاربرده است .بیشترین
بسامد واژهي رنگ ،مربوط به معناي لغوي و داللت اصلی واژهي رنگ است .قاآنی از
واژهي رنگ حدود  100مرتبه ،بهره برده است .وي ،واژهي رنگ را  68مرتبه در معناي
فام (قاآنی شیرازي12 ،)916 ،832 ،823 ،377 ،176 ،141 :1380،مرتبه در معناي نیرنگ
و فریب (همان2 ،)726،735 ،629 ،618 ،514 ،513 ،504 ،313:مرتبه در معناي روش،
شیوه و آیین (همان 1 ،)572 ،313:مرتبه در معناي ناراستی و خیانت (همان12 ،)726:
مرتبه ،در معناي رونقکار ،زیبایی ،درخشندگی و جلوهگري (همان،282 ،242 ،193:

بازتاب چگونگی پيوند رنگ ،رنگواژهها و صور خيال/...رویينتن فرهمند ـــــــــــــــــــ 191

 2 ،)969 ،957،832 ،733 ،514 ،513 ،416 ،409 ،406 ،395 ،286مرتبه ،در معناي
گوسفند و بزکوهی( ،همان 3 ،)513 ،508:مرتبه در معناي محنت ،رنج و آزار
(همان )511 ،509 ،507:و  1مرتبه در معناي بازتاب( ،همان )295:بهکاربرده است.
 .4فراوانی رنگها و چگونگی بازتاب آن در اشعار قاآنی
سیاه 335 ،مرتبه در اشعار قاآنی ،کاربرد داشته است :سیا ،قیرگون ،مشکین ،کبود ،قار،
قطرانی ،قیرآگین ،سیه ،داج ،الجورد و کبودگون (همان،132 ،276 ،721 ،906 ،49 ،50:
 ،)949 ،907 ،919 ،779 ،777 ،813سیاه براي توصیف ابر ،هوا ،کاکل ،کهن پشته،
قلزم ،جامه ،زلف ،چرخ ،قُلزم ،ابر ،طاق ،شب و دریا ،کاربرد دارد .نمونهها:
صــــبح ســــپید آیــــت روي مبــــارکش
زغم چون شام تاریکاستروزدشمنم تــاتو
زلــــف ســــیهت بــــر آن رخ روشــــن

شـــام ســـیاه حجـــت مـــوي معنبـــرش
(همان)909:
شب تاریک را بر روز روشن سایبان کردي
(همان)778:
کفــري اســت کــه حــامی اســت ایمــان را
(همان)57:

عود قمار ،غالیه ،مشک سوده ،یک قبیله مور ،دستهي سنبل ،نیلی پرند ،خطمشکین،
مشکینرسن ،سوارحبش ،کمند غالیهرنگ ،قار ،اغبر ،کفر ،زاغ ،پر پرستو ،رُطب،
ابرسیما ،بنفشه ،طاق الجورد ،آبنوسین تخته نرد ،قطران ،حقهي عنبر ،پر غراب ،عنبرین
چادر ،زغن ،دستهيریحان (همان،930 ،361 ،604 ،737 ،777 ،50 ،132 ،509 ،468 ،1:
،508 ،149 ،438 ،888 ،377 ،369 ،355 ،173 ،157 ،296 ،262 ،931 ،815 ،151 ،907
 )35و ...واژگان و ترکیباتی هستند که در پیوند با رنگ سیاه ،کاربرد دارند .قاآنی ،این
شیوه را براي گسترش داللت معنایی رنگ سیاه ،بهکاربرده است؛ نمونهها:
یک دسته سنبلی تو که بر نـار تفتـهاي
بر نار تفته دستهي سنبل کسـی نکشـت
یک حقه عنبري تو که بر نـار کفتـهاي
بر نار کفته حقـهي عنبـر کسـی نبسـت
(همان)931:
رنگسرخ  206بار در دیوان قاآنی بهکاررفته است :سرخ ،حمرا ،احمر ،رنگین،
اللهرنگ ،آتشین ،گلرنگ ،میگون ،لعلرنگ ،رمانی ،گلرنگ ،شقایقرنگ ،گلناري،
نارگون ،نگارین ،یاقوتفام ،شنجرفی و ترنجی (همان،497 ،113 ،145 ،514 ،527:
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،)804 ،501 ،699 ،375 ،33 ،256 ،468 ،501 ،929 ،761 ،621 ،596 ،942 ،410 ،773
درکنار واژگان الله ،دمن ،می ،رخ ،لب ،تیر،گرداب ،باده ،لب ،می ،یاقوت ،باده ،خون،
اشک ،لعل ،رخ ،می ،لعل ،رخش ،لب ،باده ،دیده و چرخ ،ترکیبهایی وصفی
میآفرینند و تنوع بازتاب رنگ سرخ را در دیوان شاعر نشان میدهند؛ نمونهها:
هست چو تابندهمهـر بـر فلـک زرنگـار
بادهي یـاقوتفـام در دل المـاسجـام
(همان)410:
گلفــام مــیرنگــین در جــام زر انــداز
تا چهرهي زرین کـنم از سـاغرگلگون
(همان)468:
بلبـــل مســـکین چگونـــه برکشـــد آوا
گر نکشـد سـرخگـل نقـاب ز چهـره
(همان)42:
اللهبرگ ،الله ،چشم خروس و خون کبوتر ،گل سوري ،مرجان ،خضاب ،عناب،
آتشتر و آبگلگون ،یاقوت ،یاقوتتر ،دو فندق ،بیجاده ،روین و عناب ،طبرخون ،آل
و نگارین (همان،378 ،570 ،468 ،513 ،341 ،102 ،116 ،809 ،338 ،50 ،323 ،378:
 ،)931 ،942 ،704 ،104واژگان و ترکیبهایی هستند که قاآنی با آنها تصاویري رنگین
میآفریند و در کارگاه اندیشهي خود ،براي توصیف چهره ،لب و اندام معشوق ،شراب،
اشک و دیگر پدیدههاي زمینی و گسترش دامنهي تصاویر رنگینش ،بهره میبرد .این
واژگان ،بهگونهاي استعاري براي بازتاب رنگ سرخ در اشعار قاآنی بهکاررفتهاند.
وز حلــق بــط فشــاندم خــون کبــوترا
چشم خـروس ریخـتم از نـاي بلبلـه
(همان)50:
که از زمرد چکد مرجان و ازآهن لعل رمانی
ندیدم تا ندیدم خنجر الماس فعـل او
(همان)809:
رنگ سپید 153،بار در دیوان قاآنی ،بهکاررفتهاست .سپید ،سیمین ،بیضا ،سیمابی و
اشهب (همان ،)101 ،611 ،132 ،452 ،549:براي توصیف آهو ،زورق ،مگس ،عارض،
سرین ،چَه ،عاج ،ژاله ،چهره ،نقره ،پشه ،سینه ،ساق ،جامه ،غبغب ،روز ،موي ،بلبله ،و
صبح ،کاربرد دارند؛ نمونهها:
زاغ شـــب ســـیاه بگســـترد شـــهپرا
بـــاز ســـفید روز بپریـــد ز آشـــیان
(همان)49:
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اي طرهي مشکین تو با مشک پسر عم

وي چهرهي سیمین تـو بـا سـیم بـرادر
(همان)240 :

شــام ســیاه حجــت مــوي معنبــرش
صـــبح ســـپید آیـــت روي مبـــارکش
(همان)909 :
شاعر ،آهويسیمین ،سلطانروم ،مهرههايسپید ،نسرین ،برگ سیسنبر ،رومیتن،
برگیاسمن ،سپید آهوکان ،پیکانهايسیمین ،مهرهيسپید ،نسرین ،سیمینهطشت،
حواصل بچگان (همان،487 ،151 ،155 ،44 ،49 ،144 ،487 ،142 ،95 ،596 ،144:
 )79 ،884و ...را به صورت استعاره در وصف خورشید ،ساقی ،معشوق ،روي ،روز و
ستارگان ،بهکارمی گیرد .بیشترین بسامد کاربرد رنگ سفید مربوط به مجالس بزم ،ساقی،
سیماي ساقی ،چهره و اندام معشوق است .قاآنی ،براي آفرینش این تصاویر ،از قمر،
نسرین ،سیم ،آینه ،استبرق (همان )387 ،485 ،377 ،369 ،51:و ...بهره میبرد.
بــاد آمــد و مشــک بیخــت بــر صــحرا
ابــر آمــد و ســیم ریخــت بــر هــامون
(همان)46:
فــراز بــرگ ســمن بــاغ بــاغ ریحــانش
نشــیب مشــک خــتن راغ راغ نســرینش
(همان)485:
قاآنی  69بار رنگ زرد و آنچه رنگ زرد را بهخاطر میآورد ،در دیوان آورده است:
زرد ،اصفر ،زرین ،رنگنی ،رنگزعفران ،زردفام (همان،201 ،916 ،468 ،235 ،72:
 )144در وصف چهره ،روي ،طناب ،تیغ ،عقاب ،یاقوت ،عنکبوت ،لعاب ،نهنگ ،زورق،
خیري ،مژه ،جام و شراب در دیوان قاآنی کاربرد دارد:
واین حرفشد یقین که به نیهست شکرا
برروي زرد من لبشیرین به عشوه سود
(همان)49:
ز عکس سرخ می و رنگ بـادهي اصـفر
قنینـــه را خفقـــان و پیالـــه را یرقـــان
(همان)295:
ز عکس او همه نـیهـاي زرد در آجـام
ازآنشراب که چون شیرخورد سرخ شود
(همان)572:
قاآنی براي تکثیر رنگ زرد و گسترش تصاویر شاعرانهاش ،بیشتر پدیدههاي طبیعی
که رنگ زرد را به خاطر میآورند ،بهکارمیگیرد .کهربا ،زعفران ،جادي ،سندروس،
خیري،نُعامه ،مزعفري(همان)784 ،699 ،905 ،777 ،262،405،489:و ،...بازتابدهندهي
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رنگ زرد هستند .طلوع و غروب خورشید ،چهرهيعاشق ،شراب و جام ،نی و تاج ،در
کارگاه خیال شاعر و تصویرآفرینیاش با رنگ زرد در پیوند است؛ نمونهها:
اگر نه صنع صبّاغی به من آموخت عشق تو
فلک از ابرایدون آبنوسی گشته خورشیدش

چرا مشکم همه کافور گشت واللهام جادي
(همان)777:
چمن از باد ایدر سندروسی گشته نسرینش
(همان)489:

رنگ سبز  59بار در دیوان اشعار قاآنی ،بهکاررفته است .واژههاي خط ،خضرا ،سبز،
اخضر ،سبزگون ،همرنگ زمرد ،زمرد ،آیینهفام ،زنگارگون و زمردین (همان،63 ،359:
 ،)383 ،704 ،79 ،127 ،193 ،151 ،239 ،102 ،127براي توصیف خط ،گردون ،تیغ،
قراب ،نگین ،گنبد ،روضه ،بوستان ،لجّه ،دریا ،عِمامه ،آسمان ،سپهر ،بال ،نهنگ ،چمن،
شلوار و عمامه بهکاررفتهاند؛ نمونهها:
ســـوي تـــو چمـــد زگنبـــد خضـــرا
ور چشـــم زنـــی بـــه جانـــب ناهیـــد
(همان)48:
فیــروزهاي ز خــاتم ،گــردون اخضــرش
شهروزهاي بـه درگـه ،سـلطان انجمـش
(همان)909:
که دور چرخ طوطی را گرفتار زغن دارد
خطسبزش نظرکن درشکنجزلف تادانی
(همان)157:
زنگار ،خط ،طوطی ،ریحان ،لجّه ،نطعزمرد ،گلشن ،شمشیر ،زمرد ،قراب و کِشته
(همان ،)899 ،769 ،809 ،354 ،239 ،469 ،277 ،488 ،737 ،487 ،127:در دیوان قاآنی
بهمنظور ایجاد تصویر سبز ،بهکاررفته است .ترکیبات وصفی و تصاویر استعاري ،براي
آفرینش رنگ سبز در دیوان قاآنی ،کارآیی دارد .بیشتر توجه شاعر به آسمان و فلک،
معشوق ،گلشن و چمن ،بوستان ،پرمگس ،طوطی و امور حسی است .رنگ سبز در
دیوان قاآنی کاربردي یکنواخت و تکراري دارد و شاعر نتوانسته چندان در آفرینش
هنري ،از این رنگ بهره ببرد؛ نمونه:
زمرد شودش شاخ و زبرجد بودش بر
هر نخل که در مغرس فضل تونشانند
(همان)346:
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 .5مکانهای جغرافيایی ،اسامی حيوانات ،پرندگان ،درختان و اشيای تداعیکنندهی رنگ

قاآنیشیرازي از معدود شاعرانی است که از بیشترین پدیدههاي هستی ،براي رنگین
نمودن تصاویر شعري خود بهره برده است .نامهاي جغرافیایی که در شعر این شاعر،
یادآور رنگهاي سیاه ،سرخ و سفید هستند ،عبارتند از :قیروان ،زنگبار ،حبش ،هند،
سقالب ،روم ،فرنگ ،ختن ،غاتفر ،چین و کاشغر .طبرخون ،ضیمران ،غراب و حواصل
نیز در تصاویر رنگی قاآنی ،مؤثرند .قاآنی ،در وصف معشوق ،نی ،ممدوح و شمشیر ،از
کاربرد واژههاي سپید ،سیاه و سرخ میپرهیزد و سقالب ،چین ،روم ،ضیمران ،طبرخون،
زنگبار و هندوستان را جایگزین میکند .زلف افشانده برچهرهي معشوق ،شاعر را به یاد
تطاول حبش در روم میاندازد( .همان )514:قاآنی ،زلف معشوق را از نژاد حبش و
زنگی بی غلّ و غش (انسانوار) تصور میکند .نی را سقالبیپیکر ،زنگیچهره و تازان
به سوي روم و قیروان (کاغذ و جوهر) ،میبیند .چهرهي معشوق را درون جعد مشکین،
به حواصل زیر دو غراب ،مانند میکند( .همان )517:پریشانی زلف معشوق را بر
چهرهاش ،با یورش سپاه زنگبار به چین میسنجد( .همان )217:شاعر ،در این تصاویر
که وجهشبه مرکب دارند ،با گریز از تکرار رنگهاي فامی ،از آرایههاي استعاره و تشبیه
براي یادآوري رنگ وآفرینش تصاویر ،بهرهمیبرد .از مطالعه و بررسی دیوان قاآنی
مشخص شد که حدود  50بیت از اشعار او حاوي اسامی جغرافیایی و نامهاي حیوانات
و گیاهان و درختانی است که یادآور دو رنگ سیاه و سفید و به ندرت تداعیکنندهي
رنگهاي آمیغی (ترکیبی) هستند .ابیات نمونه را میتوان در صفحههاي،223 ،208
 705 ،702 ،671 ،663 ،468 ،415 ،249و 822مشاهده کرد.
 .6ترکيبات اضافی تداعیکنندهی رنگ
قاآنی در اشعارش ترکیبات اضافی را بهگونهاي بهکارمیبرد که مضافالیه ،تداعیکنندهي
رنگ باشد؛ درواقع ،مضافالیه در ترکیبها به گونهاي استعاري و در غیر معنی واقعی
بهکارمیرود .در ترکیبهاي اضافیِ رنگالله ،رنگطرهي عذرا ،رنگجگر ،رنگسیم،
رنگحام ،رنگبام ،رنگقیر ،رنگخون ،رنگزگال ،رنگشیر ،رنگسپرغمی (همان،33:
 ،)873 ،847 ،838 ،789 ،267 ،250 ،214 ،159 ،158 ،144 ،121 ،65مضافالیه،
تداعیکنندهي رنگهاي سرخ ،سفید و سیاه است .کاربرد این نوع ترکیبات که
مضافالیه آنها یادآور رنگ است ،در دیوان قاآنی بسامد زیادي ندارد.
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هرچنـــد لعـــل رنـــگ جگـــر دارد
زانکه بر چرخ خالفت آفتاب خسـروان
شب گذشته که آفـاق را ظـالم گرفـت
چو باز چهره نمود از میان چنبـر زلـف

زیـــن صـــد هـــزار فـــرق بـــود آن را
(همان)65:
ازکسوفمرگ،چهرش رنگنیلوفرگرفت
(همان)121:
ز تاب مهر زمین رنگ سیم خام گرفـت
(همان)144:
ز رنگ طلعت او شام رنگ بـام گرفـت
(همان)145:

 .7رنگ و انواع تشبيه در دیوان قاآنی
قاآنی ،از تشبیه بیشتر از دیگر صورخیال بهره برده است .او انواع تشبیه را در کالم خود
به صورت دقیق و فشرده به نمایش میگذارد؛ با این حال فشردگی تشبیههاي او به
«تزاحم تصویري» منجر نشده است .قاآنی با بهرهگیري از عنصر رنگ و بهکارگیري آن
در آرایهي تشبیه ،بیشتر از محسوسات بهره میبرد .او از تشبیهات حسّی استفاده میکند
و بسامد تشبیهات محسوس به غیرمحسوس او نسبت به تشبیهات محسوس به
محسوس ،کمتر است« .تشبیه حسّی ،بیرونی است و نسبت به صناعات دیگر ادبی
همچون استعاره و نماد و حسّآمیزي و تشخیص ،خارجیتر است و عواطف شخصی
کمتر در آن راه مییابد .تصویر حسّی محصول یک تأثیر حسّی از شیء خارجی است
که بر ذهن میتابد و ذهن مثل آینه آن را با کلمات ،منعکس میکند( ».فتوحی،
 )100:1389نویسنده ،سپس با اشاره به تصاویر حسی شاعرانه و پیوند آن با معرفت
محاکاتی ،آن را گونهاي عکسبرداري از طبیعت میداند( .همان )99:اکنون ،انواع تشبیه
به اعتبار طرفین تشبیه در شعر قاآنی ،بررسی میشود:
 .1.7تشبيه حسی به حسی
یکی از مهمترین ویژگیهاي شعر قاآنی ،وجود تشبیههاي حسّی و عینی در شعر
اوست .قاآنی ،در اینگونه تشبیهها به وصف معشوق ،طبیعت ،باده و گاه ممدوح
میپردازد .قاآنی  334مورد تشبیه حسی-حسی با محوریت عنصر رنگ دارد .او در
اینگونه تشبیهها ،سعی در تراکم تصویر و آفرینش تشبیهات مبتنی بر عنصر رنگ ،دارد.
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قاآنی ،در گزارههاي عشقمحور ،از مار زلف ،رخان صندلسار( ،قاآنیشیرازي:1380،
 ،)396لب لعل ،عقیقسرشک ،لب ناردان (همان ،)601:یلداي زلف و خورشید چهرهي
معشوق( ،همان )721:مهر رخ و یاقوت لب (همان )35:سخن میگوید .سپیدگَرد نشسته
بر گیسوي غالیهگون معشوق به سودهي کافور بر مشک ،همانند است( .همان)744 :
قاآنی در توصیف طبیعت ،باده و مدح (همان )704 ،637 ،220:نیز از عنصر رنگ در
تشبیههاي حسی ،بهره میبرد .او به وجهشبه مرکب در اینگونه تشبیهها تمایل دارد.
طرهي معشوق ،در خون دیده را با پرزدن زاغ در خون خویش ،داغ سیاه در میان
سرخی الله را با رنگ سودهي عنبر در بسدین هاون و زلف و چهرهي یار را با شب
یلدا و خورشید و عکس پر زاغ بر برگهاي یاسمن و برآمدن خورشید را از چرخ
نیلی ،با رخافروزي شاه از چتر همایون میسنجد( .همان)704 ،177 ،637 ،721:
نمونههاي دیگر را در صفحههاي،606 ،501 ،309 ،212 ،99 ،100 ،99 ،35 ،43،41
 900 ،888 ،705 ،704و 949میتوان مشاهده کرد.
 .2.7تشبيهات حسی به عقلی
در دیوان قاآنی 46 ،مورد تشبیههاي رنگینی که مشبّه ،حسی و مشبّهبه آنها عقلیباشد،
بهدستآمد .پربسامدترین موضوع در این هماننديها ،زلف و چهرهي معشوق است که
به سیاهی کفر ،تاریکی ستم ،نفرین ،روشنی ایمان و آفرین ،به گونهاي مرکب ،مانند
میشود( .همان 56،229:و )938از نگاه قاآنی ،تصویر غبارِ نشسته بر چهرهي معشوق،
مانندگناه بر ثواب است( .همان )744:مداد خامه و سوادنامهي ممدوح نیز به پدیدههاي
انتزاعی خال روحالقدس و کحل حورالعین ،شباهت دارد( .همان )714:نمونههاي بیشتر را
میتوان در صفحههاي ( 744 ،704 ،601 ،406 ،349 ،215 ،100 ،56و ،)983مشاهده کرد.
زانکه بر چــرخ خالفــت آفتــاب خســروان
زلــــف ســــیهت بــــر آن رخ روشــــن
چو فخــري عزیــز و چــو فقــري پریشــان

از کسوفمرگ ،چهرش رنگ نیلوفر گرفت
(همان)121:
کفریســت کـــه حـــامی اســـت ایمـــان را
(همان)56:
چــو کفــري ســیاه و چــو ظلمــی مکــدر
(همان)229:
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مداد خامــهي تــو خــال چهــرروحالقــدس
زلفمشکینازدوسويافکندهرقّاصانبهدوش

سواد نامــهي تــو کحــل چشــم حــورالعــین
(همان)714:
از بریک آفرین گــویی دو نفــرین بســتهانــد
(همان)938:

 .3.7تشبيهات عقلی به حسی
قاآنی ،به امور معقول براي پردازش تشبیه ،چندان اهمیتی نمیدهد 3 .مورد تشبیهاتی ازاین
دست ،در اشعار قاآنی دیده میشود .این نکته بیانکنندهي این است که این شاعر با عالم
محسوسات و طبیعت ،سروکار دارد و تمام تالش او در آفرینش تصاویر حسّی است.
کــه آشــکار کنــد رازهــاي پنهــان را
به آب و آیینه مانـد ضـمیر روشـنتـو
(همان)62:
صد روز روشن از شب تاري کند همـی
خورشید رایش از افـق دل کنـد طلـوع
(همان)912:
نــه جــز بــر ســریر کیاســت مقامــت
نــه جــز در رواق ریاســت نشســتت
(همان)149:
جدول شمارهی :1بسامد انواع تشبيه به اعتبار محسوس یا معقولبودن طرفين
انواع تشبیه به اعتبار محسوس یا
معقولبودن طرفین

تعداد

درصد فراوانی نسبت به
تعداد کُل

1

تشبیه محسوس به محسوس

334

 87/36درصد

2

تشبیه محسوس به معقول

46

 12/63درصد

3

تشبیه معقول به محسوس

3

 0/78درصد

4

تشبیه معقول به معقول

∅

∅

ردیف

 .4.7تشبيه بليغ
تشبیه بلیغ ،تشبیهی است که در آن نه وجهشبه ذکر شود و نه ادات .این نوع تشبیه،
رساترین و زیباترین شکل تشبیه است؛ زیرا ادعاي همانندي و اشتراک بین مشبّه و
مشبّهبه در این نوع تشبیه ،قويتر است .یکی از غرضهاي تشبیه بلیغ و تشبیههاي
کوتاه و فشرده در شعر فارسی ،ایجاز است .قاآنی از این نوع تشبیه به دو صورت تشبیه
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بلیغ اضافی (اضافهي تشبیهی) و تشبیه بلیغ اسنادي (غیراضافی) بهره برده است.
نمونههاي تشبیه بلیغ اضافی :زاغ زلف ،کرکس آه ،شنگرف شفق ،درّ دندان ،میخون،
لب لعل ،سیماشک و زرچهره (همان )341 ،704 ،669 ،246 ،41 ،43:و نمونههاي
تشبیه بلیغ اسنادي :میان ،تار -کتان ،سرین ،مهتاب ،رخسار ،خورشید ،دیدهي من ،ابر،
قد ،سرو ،عارض ،گل ،خط ،سبزه ولب ،غنچه (همان ،)477 ،736 ،656:وجهشبه ،در
این نوع تشبیهها معمو ًال رنگهاي سیاه ،سرخ ،سفید و زرد است .قاآنی ،از این نوع
تشبیه 129 ،مرتبه بهره بردهاست .براي دیدن نمونههاي بیشتر به صفحههاي،79 ،41
 908 ،763 ،684 ،614 ،555 ،440 ،352 ،286 ،212 ،133و 983مراجعه کنید.
اشـــک عـــدویت ز زر چهـــره مطلّـــا
ُفضـض
چهـر حسـودت ز سـیم اشـک م ّ
(همان)43:
ز ماهتــاب بکاهــد همــاره تــار کتــان
میانت تار کتاناست و آن سرین مهتاب
(همان)656:
 .5.7تشبيه جمع

تشبیه جمع ،آن است که مشبّه یکی و مشبّهبه ،متعدد باشد .این نوع تشبیه ،در دیوان
قاآنی 5 ،مرتبه بهکاررفتهاست .محور اینگونه تشبیهها ،معشوق ،ممدوح ،باده و وصف
طبیعت است .از نگاه قاآنی ،پیکر و چهرهي معشوق ،تودهي نسرین ،خروار سیم و آتش
و آب است؛ باده ،در رنگ و بو ،به لعل و مشک و در زیب و فر ،به ماه و خور ،همانند
است؛ زمانه ،به ملک زنگبار و راي اهرمن و ضمیر ممدوح ،به آب و آینه مانند
میشوند .در این تصاویر ،رنگهاي سفید ،سرخ و سیاه کاربرد و بسامد بیشتري دارند:
بـــه آب و آینـــه مانـــد ضـــمیر روشـــنتـــو

کــــه آشــــکار کنــــد رازهــــاي پنهــــان را
(همان)62:
که چهرهي تو به یکجا هم آتشست وهم آب
(همان)101:

زآن باده کزوي خار خشک آرد دو صد من بید مشک

از رنگوبوچون لعلومشک از زیبوفر چون ماهوخور

ز مــن نـــداري بـــاور یکــی در آینـــه بـــین

(همان)386:
روزي کـــه از غبـــار گـــردد زمانـــه تـــار

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

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

 .6.7تشبيه مجمل
تشبیه مجمل ،به تشبیهیگفته میشودکه وجهشبه در آن ،ذکر نشده باشد .وجهشبه در
بسیاري از این نوع تشبیههاي قاآنی ،رنگهاي سیاه ،سفید ،سرخ و زرد است .اینگونه
تشبیهها ،در توصیف شب ،با تشبیه شب به قیر و در توصیف جنگ ،با تشبیه رِمال و
سپهر به سودهي مرجان و توده ي قطران و زره به زلف عروسان و تبر به تاج خروسان
کاربرد دارد( .همان )250 ،522 ،57:قاآنی ،در وصف معشوق ،به زلف چون شب ،رخ
خورشیدوار ،مار زلف مشکین و رخان صندلسار لعل چون بهرمن و نارگون (همان:
 )596 ،606 ،396 ،405 ،174میپردازد .قاآنی ،از تشبیههاي مجمل ِرنگمحور65 ،
مرتبه ،بهره بردهاست .براي دیدن نمونههاي بیشتر به صفحههاي،396 ،289 ،246 ،89
 905 ،881 ،750 ،700 ،669 ،566 ،473و 983مراجعه کنید.
 .7.7تشبيه مفصّل و صریح
تشبیه مفصّل ،آن است که وجهشبه در تشبیه ذکر شود .اینگونه تشبیه ،با اطناب
توأمست «و آن در مواردي است که شاعر میخواهد تشبیه تازهاي بیاورد و یا توضیح
بیشتري دربارهي مشبه یا مقصود بهدست دهد و او را بیشتر توصیف کند( ».فرشیدورد،
 )524 :1373قاآنی شیرازي ،از این نوع تشبیهها که وجهشبه آنها ،رنگهاي سرخ،
سیاه ،سفید و زرد است 18 ،مرتبه بهره بردهاست .بسامد توصیف معشوق در این نوع
تشبیه ،بیشتر از دیگر توصیفها است .لب ،چشم ،زلف ،طره ،رخ و سرین معشوق ،در
سرخی ،به ناردان ،در خیرگی به جان عفریت ،در تیرگی ،به قلب کافر ،در تاریکی به
شبهاي زمستان ،در تازگی ،به روزهاي بهار( ،همان )455 ،441 ،318 ،155:و در
سپیدي به چشمهي روشن ( )455مانند میشود .براي دیدن نمونههاي بیشتر به
صفحههاي  907 ،632 ،631 ،621 ،549 ،547 ،474 ،474 ،229مراجعه کنید.
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 .8.7تشبيه ملفوف
تشبیه ملفوف ،نوعی از تشبیه است که در آن مشبّهها جداگانه ذکر شوند ،سپس
مشبّهبههاي هرکدام از مشبهها ،بیان شود .این نوع تشبیه ،مبتنیبر صنعت لفّ و نشر
است .قاآنی ،از این نوع تشبیه  4مرتبه با بازتاب رنگهاي سفید ،سیاه و سرخ بهره
بردهاست .در این گونه تشبیه ،روي ،موي ،چهر ،لب ،خال ،زلف ،بت ساده ،بط و باده
مورد توجه قاآنی هستند .رخ ،در زیر زلف و خط ،بر گرد لب ،به غاتفر در زنگبار و
نوبه در هندوستان شباهت دارد .روي ،موي ،چهره و لب معشوق ،مه روشن ،شب
تاري ،گل سوري و می احمر ،است .خا ِل در چهره و زلفِ بر قامتِ محبوب ،زنگیکی
خلدنشین و هندوکی از سرو نگونسار است .بط باده در چنگ بت ساده ،همانند لعل
بدخشان و ماه درخشان ،تصور میشود .در اینگونه تشبیهها ،شاعر به وصف معشوق و
باده میپردازد و در تصاویر رنگینِ فشرده و مرکب ،توصیفهایش را بازتاب میدهد.
چوسیمینسرومن،کشهسترويومويوچهرولب

در چهرهي تــو خــال تــو اي غــارت کشــمیر
چــون زنگیکــی ســاخته در خُلــد نشــیمن
در چنــگ بــت ســاده بــط بــاده تــو گــویی
همرخش درزیرزلف وهمخطشبرگــرد لــب

مه روشن شب تاري گل سوري می احمر
(همان)338:
بــر قامــت تــو زلــف تــو اي آفــت فرخــار
چــون هنــدوکی آمــده از ســرو نگونســار
(همان)366:
ایــن لعــل بدخشــان بــود آن مــاه درخشــان
(همان)641:
غــاتفر در زنگبــار و نوبــه در هندوســتان
(همان)671:

 .9.7تشبيه مرکب
قاآنی دراشعارش ،از  380مورد تشبیه با محوریت رنگ ،بهره برده است که  122مورد
آن مرکب است .این تشبیه ،در شعر قاآنی جلوه و رنگ ویژهاي دارد .این نوع تشبیه،
تصویري ذهنی است که چندچیز در بهوجودآمدن آن نقش دارند .شاعر ،در چارچوب
محسوسات ،تصویرپردازي مینماید و تمام تصاویر او از نوع دیداري هستند .بهعبارت
دیگر تصاویر او زمینی و آفاقی است .بیشترین بسامد تشبیه مرکب در توصیف معشوق،
وصف طبیعت و مدح ممدوحان است؛ بنابراین ،درصد فراوانی از تشبیههاي مرکب او
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از نوع حسّی به حسّی است .در تشبیه مرکب طرفین تشبیه باید به گونهاي باشند که
جداکردن اجزاي آنها ممکن نباشد؛ یعنی وجهشبه آمیغی و به گونهاي است که
مخاطب ،آنها را یک چیز میپندارد .قاآنی در شعر زیر ،خوشههاي زلف و خرمن سمن
را با زنگیانی میسنجد که در روم خوشهچینی میکنند.
گفتی که زنگیاننـد در روم خوشـهچـین
بر گرد خرمن سمنش خوشههـاي زلـف
(همان)711:
د ّر دندان در دهان معشوق ،چون گهر در عمان و زلف تاري بر رخانش ،مانند آتش بر
دخان است .کُالله بر چهرهي اللهرنگ معشوق ،مانند ضیمران بر برگ یاسمن است .چهرهي
معشوق در جعد مشکین ،مانند حواصل زیرغراب است .مشکین کُالله بر چهرهي معشوق،
مانند دو شاخهي ریحان رُسته از گلبن است .دندان در لب معشوق ،به د ّر در میان ناردان،
مانند میشود .قاآنی ،در وصف طبیعت نیز تصاویري مرکب میپردازد .چکیدن ژالهها بر
سرخاللهها ،شباهت به درّدانههاي خرد در لعلین پیالهها دارد .سیهداغها در سرخ اللهها ،با
رنگ سودهي عنبر در بسدّین هاون ،مقایسه میشود .تی ِر شاه در صف بدخواه ،مانند شهابی
است که قصد اهرمن دارد .برآمدن خورشید از چرخ نیلی ،چون پیدایش شاه از چتر
همایون است (همان .)637 ،877 ،89 ،684 ،517 ،596 ،669 ،704 ،157:براي دیدن
نمونههاي بیشتر به صفحههاي،851 ،714 ،679 ،625 ،517 ،407 ،309 ،246 ،173 ،135
 943 ،919مراجعه کنید.
جدول شمارهی :2بسامد موضوعهای تشبيههای مرکب
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

موضوع تشبیههاي مرکب و تصاویر رنگین
وصف زیبارو و بهتصویرکشیدن مظاهر زیبایی او
توصیف و تصویرسازي از طبیعت و گلها
توصیف آسمان و طلوع و غروب خورشید و ستارگان
توصیف میدانهاي جنگ و ابزار و آلتهاي جنگی
توصیف و تصویرپردازي از شراب /می
وصف و تصویرپردازي از ممدوح
توصیف شمع و شب
توصیف نگریستن خود به زیبارو
توصیف و تصویرپردازي معانقه با زیبارو
توصیف و تصویرپردازي از فتنه
توصیف و تصویرپردازي از بط

دفعه  /مرتبه
75
15
11
9
3
4
1
1
1
1
1

درصد فراوانی
61/47
12/29
9/01
7/37
2/45
3/27
0/81
0/81
0/81
0/81
0/81
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جدول شمارهی :3بسامد رنگهای آميغی در تشبيههای مرکب
دفعه /مرتبه

درصد
فراوانی

ردیف رنگهاي آمیغی و ترکیبی در وجهشبه تشبیههاي مرکب
1

آمیختگی رنگ سیاه و سفید

59

48/36

2

آمیختگی رنگ سرخ و سفید

21

12/21

3

آمیختگی رنگ سیاه و سرخ

16

13/11

4

آمیختگی رنگ سرخ و سبز

6

4/91

5

آمیختگی رنگ سیاه و نیلی (دو رنگ تیره)

4

3/27

6

آمیختگی رنگ سفید و کبود

2

1/63

7

آمیختگی رنگ سفید و خاکستري

2

1/63

8

آمیختگی رنگ سفید و روشن

2

1/63

9

آمیختگی رنگ سبز و سیاه

2

1/63

10

آمیختگی رنگ سفید و زرد و سرخ

2

1/63

11

آمیختگی رنگ سرخ و کبود

1

0/81

12

آمیختگی رنگ سیاه و الجوردي

1

0/81

13

آمیختگی رنگ زرد و بنفش

1

0/81

14

آمیختگی رنگ زرد و سیاه

1

0/81

15

آمیختگی رنگ سفید و نیلوفري

1

0/81

16

آمیختگی رنگ زرد و سفید

1

0/81

17

آمیختگی رنگ سرخ و زرد

1

0/81

جدول شمارهی :4بسامد انواع تشبيه در اشعار قاآنی
ردیف

نوع تشبیه

دفعه  /مرتبه

درصد فراوانی

1

مرکب

122

32/10

2

بلیغ اضافی

67

17/63

3

بلیغ اسنادي

62

16/31

4

مجمل

65

17/10

5

مقیّد

39

10/26

6

مفصل و صریح

18

4/73

7

جمع

5

1/31

8

ملفوف

4

1/05
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 .8رنگ و استعارههای رنگی در دیوان قاآنی
یکی از متداولترین تعریف هاي استعاره ،انتقال معنی از عنصري به عنصر دیگر است؛
یعنی عنصري که مفهوم مشخصتر و شناختهشدهتري دارد ،تمام یا قسمتی از معناي
خود را به عنصر دیگري که اغلب کمتر شناخته شده است و دسترس زیادي به آن
وجود ندارد ،منتقل میکند( .قاسمزاده)9 : 1379،
استعاره ،از خانوادهي مجازهاست و به قلمرو جانشینی زبان متعلّق است و معناي
مجازي یا ثانوي دارد .در استعاره لفظ بر مبناي تشبیه به جاي لفظ دیگر مینشیند« .در
تشبیه و استعاره ،که درواقع یک تشبیه فشرده است ،طرفین تصویر مثل دو خط هستند
که باید به نقطهي همسانی دو صورت (در وجهشبه و جامع) برسند و در یکنقطه
همدیگر را قطع کنند .هرچه دو طرف از هم دورتر باشند و با واسطهي کشفِ رابطهي
شباهت ،به هم نزدیکتر شوند ،زیبایی هنري افزونتر میشود( ».فتوحی-270 :1389،
 )271جرجانی میگوید« :فضیلت استعاره در این است که در هر لحظه میتواند بیان را
صورت تازهاي ببخشد و از یک واژه درنتیجه چندین فایده حاصل شود؛ چندانکه در
موارد مختلف تکرار شود و با اینهمه در هر موردي مقام خاص خود را داشته باشد و
از خصوصیّات دیگر آن ،یکی این است که معناي بسیار را در لفظ اندک نشان میدهد
و از یک صدف چندین مروارید بیرون میآورد و دایچز ناقد عصر نیز همین سخن را
میگوید که استعاره وسیلهاي است براي گسترش معنی و کششبخشیدن آن».
(شفیعیکدکنی )112 :1366 ،میان تعریفی که شمیسا از استعاره بهدستداده و آن را
«بزرگترین کشف هنرمند» و «کارآمدترینابزار تخیل و به اصطالح ابزار نقاشی در
کالم» ،دانسته (شمیسا )142-141 :1370 ،و دیدگاه رضایی که اقبال نویسندگان خالق
را به صنایع بدیعی نظیر تشبیه و استعاره با شور و سرزندگیبخشی به شعر مرتبط
میداند (رضایی )52 :1382،و نگرش ویژهي قاآنی به پردازش رنگارنگ و گونهگون
انواع صورخیال و بهویژه استعاره ،پیوندي ناگسستنی هست.
قاآنی  235مورد از استعاره با محوریت رنگهاي سفید ،سیاه ،سرخ ،زرد و سبز ،بهره
برده است .مشک تر ،ضیمران ،غالیه ،عنبر ،مشک ،سنبل و عنبرسارا ،بنفشه ،مشکچین،
عنبرسارا ،نافه ادمن ،مشکچین و سنبل ،الفاظ مستعار در وصف زلف معشوق و همگی
یادآور رنگ سیاهاند که ایهامی به بوي نیز دارند( .قاآنیشیرازي،861 ،899 ،939 :1380 ،
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 )251 ،633 ،721ارغوان ،گلبرگ طري ،سرخگل ،گلسوري ،گل ،الله ،گل ،اللهي احمر
(همان ،)251 ،861 ،899 ،939:استعاره از چهره و اندام معشوقاند .مه ،ستاره ،آفتاب ،سیم
ساده و لوح نقره نیز استعاره از چهره و اندام معشوقاند .قاآنی در وصف شراب و جام از
واژگان چشم خروس ،خون کبوتر ،سرخ مرجان تر ،می مرجانگهر و لؤلوخشک ،براي
تداعی رنگهاي سرخ و روشن بهره میبرد .زرینعنکبوت ،زرینلعاب ،عقابزرینپر،
شوشهيزر ،طشت زردفام ،زردمژه ،سیمینمگس ،مهرههاي سپید و سپیدآهوکان( ،همان،50:
 ،)144 ،262 ،318 ،192الفاظ مستعاري هستند که رنگهاي زرد و سرخ را تداعی میکنند.
بسامد استعاره در اشعار زیر بیانگر اشتیاق قاآنی در پردازش گزارههاي استعاري براي
توصیف باده ،چهره و اندام معشوق است:
ناشده از لب فرو پیدا شود رنگش ز چشم
سمن برکاجوگل بر سرو و مه بر نارون بندد
زیبق به سیم و ژاله به زیبق مپاش هان

اللهاي بین کاو به نرگس ارغوان میپرورد
(همان)938:
شبه بر عاج و شببرروز وسنبلبرسمن دارد
(همان)155:
سوسن به مشک و الله به عنبر مپوش هین
(همان)722:

براي دیدن نمونههاي بیشتر به صفحههاي ،555 ،378 ،310 ،256 ،153 ،78 ،70
896 ،839 ،777 ،675 ،637و 965مراجعه کنید.
جدول شمارهی :5تعداد و درصد فراوانی رنگ در استعارههای شعر قاآنی
ردیف

رنگها

مرتبه  /دفعه

درصد فراوانی

1

رنگ سفید

108

45/95

2

رنگ سیاه

60

25/53

3

رنگ سرخ

54

22/97

4

رنگ زرد

12

5/10

5

رنگ سبز

1

0/42
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جدول شمارهی :6بسامد تعداد و درصد واژههای تداعیکنندهی رنگ در استعارههای شعر قاآنی
ردیف

مستعارٌله (مشبه)

دفعات  /تکرار

درصد فراوانی

1

رخسار (چهره)

70

29/78

2

زلف (مو)

57

24/25

3

اشک

14

5/95

4

ستارگان

13

5/53

5

چشم

10

4/25

6

لب

8

3/40

7

تن (اندام)

7

2/97

8

خون

6

2/55

9

خورشید

6

2/55

10

دندان

5

2/12

11

نور خورشید

5

2/12

12

خط یار

4

1/70

13

سپیدي چهره

4

1/70

14

می

3

1/27

15

برف

3

1/27

16

سرین

2

0/85

17

حلقههاي زرد نرگس

2

0/85

18

موارد دیگر

18

7/65

جدول شمارهی :7تحليل آماری و درصد فراوانی رنگها در قالبهای شعری
رنگ

قصیده

غزل

مسّمط

ترکیب بند

سیاه

260

23

2

32

سرخ

185

4

12

5

سفید

143

1

4

3

زرد

61

4

1

3

سبز

54

-

-

5

ارغوانی

5

-

-

2

الجوردي

3

-

-

2

خاکستري

3

-

-

-

فیروزهاي

4

-

-

-
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نیلوفري

2

-

-

-

آبی

1

-

-

-

بنفش

1

-

-

-

خرمایی

-

2

-

-

کبود

11

-

-

1

نیلی

11

-

-

-

مینایی

2

-

-

-

ازرق

2

-

-

-

 .9نتيجهگيری
قاآنی ،نگارگري چربدست و تصویرآفرینی آگاه است .جلوههاي رنگ در کارگاه خیال
و اندیشهي شاعرانهي او ،در آشتی با قریحهي زندگیپرداز و وصّاف شاعراست.
فشردگی تصاویر رنگین در شعر قاآنی ،خواننده را دلزده نمیکند .بیشترین تصاویر
رنگین در شعر قاآنی مربوط به وصف روز و شب ،ابر ،گلها و اللهها ،معشوق ،باده و
جنگها و پیروزيهاي ممدوحان است .در دیوان قاآنی ،بانگ ،آوا ،رنگ ،حرکت و
غلغله ،به هم پیوستهاند .حس مثبتِ زندگیپرستانه و شادخوارانهي قاآنی در تصاویر
رنگارنگ شاعر ،بازتاب دارد و شاید بتوان این موضوع را به جغرافیاي شیراز ،مربوط
دانست .قاآنی در بهرهگیري از رنگ و آنچه تداعی رنگ مینماید ،یکی از برجستهترین
شاعران زبان فارسیاست و میتوان در این زمینه او را ادامهي خاقانیشروانی در
تصویرآفرینی ،دانست .تشبیه ،استعاره و اضافات توصیفی براي تصویرآفرینی مبتنیبر
عنصر رنگ ،بسامد فراوانی در دیوان شاعر دارد .بیشترین توجه شاعر به امور حسی -
است .او بهشدت از آوردن تصاویر انتزاعی ،گریزان است .قاآنی به معناي لغوي واژهي
رنگ نیز توجه داشته و این واژه را در معانی لون و فام ،نیرنگ و فریب ،شیوه و آیین،
رونق و زیبایی ،گوسفند و بز کوهی و محنت و رنج ،بهکاربرده است .قاآنی ،از رنگ
سیاه  ،381رنگ سرخ  ،360رنگ سفید  ،289رنگ زرد  ،91و رنگ سبز  69بار در
اشعارش بهرهبرده است .وي براي پرهیز از تکرار و یکنواختی تصاویرش ،از نامهاي
جغرافیایی ،تاریخی ،قهرمانان شاهنامه ،اسامی مکانها ،حیوانات ،پرندگان ،کانیها،
فلزات گرانبها ،ابزارآالتجنگ ،عطرها و گلهاي گوناگون ،براي گسترش عرصهي
صورخیال و پردازش گزارههاي نگارین و رنگآمیز ،بهرهمیگیرد .دایرهي صورخیال و
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گونهگونی رنگ در قصاید ،ترکیببندها و غزلهاي قاآنی ،گستردهتر از مسمّطهایش
است .از نگاه آماري ،بیشترین توجه قاآنی در تصویرپردازيهاي استعاري و تشبیهی ،به
توصیف معشوق ،طبیعت ،باده و امور مربوط به مدح ممدوحان است .قاآنی در پردازش
صورخیال به تشبیه بلیغ ،استعارهي مصرحه و اضافههاي تشبیهی حسی ،عالقهي
بسیاري دارد .ازجمله روشهایی که قاآنی با آن ادعاهاي شاعرانه و هنري خود را
بازتاب میدهد ،بهره گیري از تشخیص ،استعاره ،انواع تشبیه و مخصوصاً تشبیه مرکب،
با کاربرد رنگ است .وي ،با تلفیق رنگ در تاروپود شعر و جانبخشی به پدیدهها،
تابلوهاي نقاشی پویا و زنده میسازد و از ایستایی و یکنواختی شعر پرهیز مینماید.
قاآنی شاعري طبیعتدوست و عاشق است که قلبش با طبیعت میتپد .وي در ترسیم
تصاویر حسّی و طبیعی بسیار موفق بوده است .پربسامدترین رنگها در دیوان قاآنی،
سیاه ،سرخ و سفید است که در وصف زلف ،رخسار ،چشم ،لب ،تن معشوق و
توصیف شراب و صبح ،کاربرد دارد .در تصاویر مرکب و آمیغی ،بسامد رنگهاي سیاه
و سفید ،سرخ و سفید ،سیاه و سرخ ،بیشتر از دیگر ترکیبهاي رنگی است .مضمون
تشبیههاي مرکب قاآنی ،بیشتر شامل وصف معشوق ،طبیعت و گلها ،طلوع و غروب
خورشید و ستارگان میشود .در طبقهبندي گونههاي تشبیه ،بین بسامد تشبیهها و بسامد
کاربرد رنگ در اشعار قاآنی ،رابطهاي مستقیم هست .تشبیه مرکب ،بلیغ اضافی ،بلیغ
اسنادي و مجمل ،بیشترین بسامد را در دیوان قاآنی دارند .او در پردازش تصاویر
استعاري رنگمحور ،از رنگهاي سفید ،سیاه و سرخ ،بیشتر استفاده کرده است .در
استعارههاي قاآنی ،تصویرهاي مربوط به معشوق ،باده ،وصف طبیعت و طلوع و غروب
خورشید بر دیگر پدیدهها برتري دارند.
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