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چکيده
یکی از مهمترین عناصر زیباییشناسی در شعر کهنسال فارسی نوع نگاه به بدن است.
شاید بتوان چشم را مهمترین عنصر زیبایی در شعر فارسی دانست ،بهطوريکه نمیشود
از زیبایی آدمی سخن گفت و از چشم نام نبرد .بدیهی است که یکی از مهمترین عوامل
زیبایی چشم انسان ،رنگ آن است .ضمن بررسی و جستوجوي فراوان در پهنهي
چشمگیر ادبیات و بهویژه شعر فارسی ،متوجه میشویم که تا قرن یازدهم هجري رنگ
چشم خوبرویان همواره سیاه و بهندرت سبز ،آبی یا قهوهاي است و رنگ موها نیز
تقریباً همهجا سیاه است و خیلی کم به مواردي از موي زرد ،طالیی یا قرمز اشاره شده.
ماهیت این پژوهش نگرشی زمانمند ( )chronologicalرا میطلبد؛ زیرا نگرش به چشم
بهعنوان یکی از مهمترین عناصر زیباییشناسی سنتی و تغییر نگرش در آن ،بیش از همه
تابع زمان و تحوالت ناشی از آن بوده است؛ بنابراین سعی شده این موضوع با ترتیب
تاریخی در شعر فارسی بررسی شود و با دقت و وسواس ردپاي چشم غیرسیاه در شعر
فارسی گرفته و مهمترین مواردي که در شعر شاعران بزرگ آمده است ،تا حد امکان
استخراج شود .برداشت از متون دینی و بهویژه قرآن کریم و تفاسیر در تعیین معیارهاي
زیبایی و نوع نگاه به چشم بسیار مؤثر بوده است .عالوهبراین بررسی دقیق نشان میدهد
که :اوالً تا قرن یازدهم هجري یا از چشم رنگی یعنی سبز ،کبود و فیروزهاي ذکري نشده
یا از همان تعداد اندکی که ذکر شده ،بهجز سه مورد در ناحیهي آذربایجان همگی بار
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز mohamadhkarami@gmail.com
تاریخ دریافت مقاله99/3/24 :

تاریخ پذیرش مقاله99/9/22 :

 234ـــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،13شمارهی  ،3پاییز ( 1400پیاپی )49

منفی دارد؛ یعنی براي توصیف چشم دشمنان یا خوک ،دیو و اژدها به کار رفته است.
ثانیاً ،دالیل متعددي چون تفسیر متون دینی ،جغرافیا و توجه شاعران به عناصر غالب در
شعر و تجربههاي شخصی در بیتوجهی و یا نگاه منفی به چشم رنگی مؤثر بوده است.

واژههای کليدی :چشم سیاه ،چشم کبود ،چشم آبی ،زرقا ،چشم نیلوفري ،چشم رنگی
 .1مقدمه
نظریهپردازان علمالجمال براساس متون دینی یا معیارهاي عرفی و تجربههاي شخصی
براي تمییز زیبایی اعضاي بدن معیارهایی را در نظر گرفته و براي هریک صفاتی ذکر
کردهاند .معمو ًال متون ادبی مصداقهاي عینی این معیارها را پیش روي ما قرار میدهند.
در میان اعضاي بدن ،بدونتردید چشم مهمترین نقش را در زیبایی و گیرایی آدمیدارد و
چشمهاي زیبا با نگاههاي مسحورکننده چه دلهایی را که ربودهاند و چه خردهایی را که
به بیراهه کشاندهاند؛ ازاینرو در شعر فارسی بهویژه شعر عاشقانه که موضوع و محور
اصلی آن زیبایی و دلربایی است ،چشمها مهمترین نقش را برعهده دارند و با صفات
فراوانی به کار رفتهاند؛ مانند :چشم سیاه یا سیه ،چشم نرگس ،چشم خمار ،چشم مست،
چشم گویا ،چشم سخنگو ،چشم ازرق ،چشم کبود ،چشم بینا ،چشم پاکبین ،چشم پاک،
چشم نیلوفري ،چشم آسمانگون ،چشم سرمست ،چشم بدمست ،چشم خوابناک ،چشم
ستمگر ،چشم دلفریب ،چشم جادوانه ،چشم ناهوشیار ،چشم پرنیرنگ ،چشم پرخواب،
چشم آهوانه ،چشم کافر ،چشم روبهباز ،چشم رنگآمیز ،چشم شوخ ،چشم ناوکانداز،
چشم بلعجب ،چشم تیرانداز ،چشم ناتوان ،چشم کمانکش ،چشم گریهدوست ،چشم
شهال ،چشم عبهر ،چشم آبریز ،چشم دوربین ،چشم غارتگر ،چشم دلفریب ،چشم
ساحر ،چشم غماز ،چشم خوش ،چشم خونخوار ،چشم عیار ،چشم نیممست ،چشم
مخمور ،چشم خونخواره ،چشم خونریز ،چشم خونفشان ،چشم سحرآمیز ،چشم جادو
و ....همچنین ترکیباتی مانندِ گلستان چشم ،جام چشم ،افسون چشم ،میخانهي چشم،
آهوي چشم ،بادام چشم ،کرشمهي چشم ،فریب چشم ،آبی چشم ،چشمهي چشم ،کیفیت
چشم ،نرگس چشم ،غمزهي چشم و. ...
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و صفات چشم عاشق ،مانندِ چشم اشکبار ،چشم بیدار ،چشم گریان ،چشم خونریز،
چشم خونبار ،چشم پرآب ،چشم بیخواب ،چشم سیهکاسه ،چشم خونین ،چشم
گوهربار ،چشم گوهرریز ،چشم سیل ران و ابر بارنده.
در این مقاله به رنگ چشمها ،به ویژه چشمهاي رنگی و غیرسیاه در شعر فارسی
خواهیم پرداخت.
 .1 .1پيشينهی تحقيق
ازآنجاکه بدن در ادبیات و بهخصوص ادبیات غنایی ظهور و بروزي ویژه دارد ،همواره
موردتوجه نظریهپردازان علمالجمال و شاعران عاشقانهسرا بوده و آنها به معیارهاي
زیباییشناسی بدن توجه بسیار نمودهاند .بحث درمورد معیارهایی زیبایی یا به تعبیر قدما
علمالجمال در کتابهاي مختلفی آمده است؛ حتی در آثار پیش از اسالم نیز نمونههایی
از این توجه و اهتمام دیده شده است (رک .زرقانی و همکاران .)128 :1398 ،در میان

پژوهشهاي متأخر ،مقالهي «نشانههاي زیبایی پیکرین در ادب فارسی» و کتاب تاریخ
بدن در ادبیات فارسی اثر زرقانی و همکاران قابلتوجه است .در این آثار به معیارهاي
زیباشناسی سنتی اشاره و بهطبع دربارهي نگاه نظریهپردازان و شاعران و نویسندگان به
چشم در چارچوب نگرش سنتی مطالبی ذکر شده است .دربارهي موضوع پیشرو که
بهطوراختصاصی به چگونگی نگاه به چشم رنگی و سیر تحول آن میپردازد ،هیچگونه
تحقیق مستقلی انجام نشده است .اهمیت این پژوهش تنها در این نیست که نوع نگاه
شاعران به چشم را بررسی میکند؛ بلکه عالوهبرآن ،از این جهت که به دالیل نوع نگاه و
تحول معیارهاي زیباییشناسی میپردازد ،واجد اهمیت است.
 .2.1شيوهی پژوهش
با تورّق دیوانها و نگریستن به کلیدواژههاي دیوانهاي اشعار و درنهایت جستوجوي
اینترنتی در گوگل و سایت گنجور کوشش شد ،ابتدا جستوجوي کلی با کلیدواژهي
چشم و رنگهاي سیاه ،کبود ،سبز و قهوهاي انجام شود که چندان نتیجهي مطلوبی
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نداشت؛ سپس دیوانهاي شاعران بزرگ در دورهها و مناطق مختلف ،بررسی دقیق شد و
هر بیتی که واژهي چشم در آن به کار رفته بود و آنچه مربوط به رنگ چشم میشد،
یادداشت شد .شاعرانی که همهي اشعار آنها بررسی شد ،عبارتاند از :رودکی ،فرخی،
عنصري ،ناصرخسرو ،کسایی مروزي ،سنایی غزنوي ،فردوسی ،اسدي طوسی،
نظامیگنجوي ،رشید وطواط ،عطارنیشابوري ،سعدي ،مولوي ،حافظ ،خواجوي کرمانی،
سلمان ساوجی ،کمالالدین اسماعیل ،کمال خجندي ،جامی ،لسانی شیرازي ،محتشم
کاشانی ،صائب تبریزي و بیدل دهلوي.
 .2رنگ چشمها
چشمها اگر درشت باشند و با مجموعهي تشکیلدهندهي صورت مثلِ رخسار و دهان و
بینی و ابرو متناسب و هماهنگ باشند و تشکیل یک هارمونی بدهند ،زیبا هستند و گیرایی
دارند؛ اما نکتهي مهم و پرسش اصلی این پژوهش این است که در شعر فارسی کدام
رنگ براي چشم مطلوب بوده و چرا؟ و آیا در گذر زمان این مطلوبیت یکسان بوده یا
در آن تغییري ایجاد شده است .همچنین آیا شاعران و مناطق زندگی یا اعتقادات آنها در
این امر دخالتی داشته یا خیر؟
بررسیهاي دقیق دربارهي چشم نشان داد که بیشترین آمار ،به چشم بدون توجه به
رنگ آنها اختصاص داشت .در تعداد کمی از آنها رنگ چشمها نیز ذکر شده است.
گاهی شاعران یک غزل کامل یا چند رباعی و حتی قصیده را با ردیف یا در توصیف
چشم محبوب سرودهاند؛ براي مثال سنایی غزنوي دو رباعی با ردیف چشم سروده که
بیت نخست آنها چنین است:
گفتم خود را ز خس نگهدار اي چشم

خود را و مرا به درد مسپار اي چشم...

و رباعی دیگر:
افســرده شــد از دمِ دهانم دم چشم

بر ناخــــن من گیا دمید از نمِ چشم...
(سنایی ،بیتا)1153 :

و انوري در یک رباعی ،نه بار واژهي چشم را آورده است:
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چشـــم تو در آیینه به چشم تو نمــود

بر چشم تو فتنه گشت هم چشم تو زود

چشمخوشتو چشم تو را کرد به چشم

پــس آفـت چشم تو هم از چشم تو بود
(انوري)987 :1364 ،

کمالالدین اسماعیل شش رباعی با ردیف چشم سروده و شیخ اجل ،سعدي شیرازي،
غزلی دارد در توصیف چشم معشوق که مطلع آن بیت زیر است:
اي چشــم تـــو دلفریـــب و جــادو

در چشـــم تـــو خیــره چشم آهو
(سعدي)536 :1389 ،

همچنین محتشم کاشانی غزلی دارد با ردیف چشم سیاه به مطلعِ:
زهی کرشمه تو را سرمهساي چشم سیاه

دو عالمت نگرستن بهاي چشم سیاه
(محتشم کاشانی)483 :1372 ،

با جستوجوي مفصلی که در دیوان شاعران زبان فارسی از رودکی به بعد انجام شد،
واژهي چشم بسامد شگفتی دارد .با برآوردي تقریبی بیش از  %60موارد با تحقیق موردنظر ما
پیوندي ندارد؛ یعنی دربارهي زیبایی چشم و رنگ آن نیست .حدود  %40آنها مربوط به
غزلیات ،تغزالت قصاید و رباعیهاست که به زیبایی و گیرایی چشم معشوق مربوط است و
از میان این  %40فقط تعداد محدودي به رنگ چشمها اشاره کردهاند.
 .3رنگ چشمها در شعر فارسی
بهجز شکل و کیفیت چشم و تناسب با بقیهي اجزاي صورت ،بدونتردید مهمترین عامل
زیبایی و گیرایی چشمها رنگ آنهاست .با اینکه همهي رنگها میتوانند زیبا باشند؛ اما در
شعر فارسی رنگ سیاه جایگاه ویژهاي دارد و در همهي دورهها پربسامد است .نکتهي مهم
این است که تا قرن یازدهم هجري از رنگ غیرسیاه فقط به تعداد اندکی در شعر فارسی آمده
است .از همین تعداد هم فقط سه مورد بار مثبت دارد و بقیهي موارد حتم ًا بار منفی دارد؛
یعنی بهعنوان امري مطلوب براي بیان زیبایی معشوق یا انسان به کار نرفته است .اینک این
موضوع را بهطورمبسوط در دیوان شاعران با ذکر شواهد بررسی و تحلیل میکنیم .ابتدا چشم
سیاه و سپس چشمهاي غیر سیاه یعنی کبود ،سبز ،نیلوفري و ...را بررسی میکنیم.
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 .1.3چشم سياه
نتیجهي جستوجو در دیوان شاعران دربارهي چشم سیاه بهترتیب زمانی به شرح زیر است:
 .1.1.3رودکی
در شعر رودکی فقط دوبار از رنگ چشمها یاد شده که درهر دو مورد ،رنگ سیاه است.
شــاد زي بـــا سیــاه چشمــان شــاد

کــه جهـان نیست جز فسانه و باد
(رودکی)21 :1378 ،

فخر رهی بدان دوسیه چشمکان توست

کآمد پدید زیر نقــاب از برِ دو رخ
(همان)23 :

 .2.1.3فرخی سيستانی
فرخی سه بار در اشعارش چشم سیاه آورده است و دو بار آهوچشم .او یکبار هم چشم
سیاه گوزن آورده که نشان میدهد منظور او از آهوچشم نیز چشم سیاه است:
کـــاخ او پر بتــان آهـو چشــم

بــــــاغ او پر بتــــــان کبک خـرام
(فرخی سیستانی)225 :1363 ،

و در قصیدهاي دیگر گفته است:
تذرو عقیق روي ،کلنگ سپید رخ

گـــوزن سیاه چشـم ،پلنگ ستیزه کار
(همان)145 :

باز جاي دیگر گفته است:
به جان تو که نیارم تمام کرد نگاه

ز بیم چشم رسیدن بدان دو چشم سیاه
(همان)357 :

او در توصیف شکارِ جرگهي محمدبنمحمود هنگام هدف قراردادن آهوان با نگاهی
ترحمانگیز میگوید:
مرا ز چشم و ســیه زلف یار یاد آمــد

فرو نـشستم و بگریــستم به زاري زار

در آرزوي دوزلف و دوچشم آهويخویش

چو چشــم شیران کـردم زخون دیده کنار

(همان)103 :
و باز در بیتی دیگر:
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نشان مستی در من پدید بود و بتم

همینمود به چشم سیه نشان خمار
(همان)109 :

 .3.1.3عنصری بلخی
عنصري براي توصیف معشوق زیبا رو فقط یکبار رنگ چشم را آورده و آن هم رنگ
سیاه است .یکبار هم چشم یار را عبهر خوانده است که قاعدتاً باید چشم سیاه و شهال
مراد او باشد( 1.عنبر به خم زلفش عبهر بدل چشمش) او در بیت دیگري گفته است:
نه خفته است آن سیهچشم و نه بیدار

نه مستاست آن سیهزلف و نه هشیار
(عنصري)162 :1363 ،

جالب است که عنصري در تشبیب قصیدهاي از آبشدن برف کوهها و روییدن گلها
و سبزهها یاد میکند و براي آنها لفظ مینا چشم ،یعنی چشم سبز  -آبی میآورد؛ البته
براي گلها نه شخصیت انسانی و این نشان میدهد که این رنگ موردتوجه و پسند بوده
است؛ ولی عامل دیگري موجب شده که براي توصیف چشم زیباي انسان به کار نرود:
افسر سیمین فرو گیرد ز سر کوه بلند

باز میناچشم و دیباروي و مشکینسر شود
(همان)24 :

 .۴.1.3کسایی
کسایی فقط یکبار چشم را با رنگ ،آن هم سیاه آورده است:
کشّی آن چشـــــم سیـــاهش ببین

خوشّــــی آن تنــگ دهانـــش نگر
(کسایی)75 :1369 ،

 .۵.1.3سنایی غزنوی
در کل دیوان سنایی یکبار رنگ چشم ذکر شده است و آن هم سیاه است .در غزلیات
نیز صدها بار چشم را با صفات مختلف آورده؛ اما مستقیم به رنگ آن اشاره نکرده است؛
بلکه یکبار نرگسین چشم (سنایی ،بیتا )805 :بار دیگر چشم آهویی (همان )910 :و بار
سوم چشمکان عبهري (همان:)785 :
زین سیهچشمیجادوصنمی طرفه چوماه

بینظیري که نظیریش نه ،در هفت اقلیم
(همان)1083 :

 240ـــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،13شمارهی  ،3پاییز ( 1400پیاپی )49

 .۶.1.3خاقانی شروانی
متنوعترین رنگهاي چشم در شعر خاقانی آمده است :چشم سیاه ،چشم شهال ،چشم زرقا،
چشم هندو ،چشم گوزن ،چشم سفیدشده ،چشم سرخ و گربهچشم(سبز) .در اینجا فقط به
ذکر چندبیت بسنده میشود و دربارهي چشم زرقا و گربهچشم پس از این بحث خواهد شد:
تو ترک سیهچشمی،هندوي سپیدت من

خواهی کلَهم سازي ،خواهی کمرم بخشی
(خاقانی)668 :1357 ،

خــون گریـــم و از دو هنـدوي چشم

رومـــــــیبچـــگـــان روان ببیــنـــم
(همان)265 :

بخــــــت را در گلیـــــــم بایــستی

ایــن سفیــدي بـــرص که در بصر است
(همان)62 :

الحـق نهنگ هندویی دریا نما از نیکویی

صحنش چو آبلولویی از چشمشهال ریخته
(همان)381 :

و در وصف خروس صبحخوان گفته است:
آن مـــــوذن سرخ چشــم سرمســت

قــــامت بـــه ســــر زبـــان بـــرآورد
(همان)506 :

 .۷.1.3انوری
انوري نیز در بیتی میگوید:
چشم سیه سفید کارت

در کار چنان سیه گر آمد
(انوري)823 :1364 ،

 .۸.1.3رشيد وطواط
رشید وطواط که بنا بر دو قطعهي هجوي که خاقانی احتما ًال خطاب به او سروده ،گویا
سبزچشم (گربهچشم) بوده است ،صفت چشم را بهصورتِ سواد دیده ،چشم چون آهو
و چشم سیاه (یکبار) آورده است:
عادت ربودن دل و پیشه هالک جان

آن دو رخ سپید و دو چشم سیاه راست
(وطواط)565 :1339 ،
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 .۹.1.3عطار نيشابوری
عطار نیشابوري در اشعارش صدها بار از چشم یاد کرده است .او دهها بار چشم را با
صفات مست و خمار ،دوبار صفت سیاه (سیه) و یکبار آهوچشم آورده است:
اي بــــوس تو اصل هر شماري

چشــــم سیهت سفیــد کاري
(عطار)637 :1368 ،

سیه زلف و سیه چشم و سیه دل

سیه گر بود و پوشیده سیاهــی
(همان)684 :

 .1۰.1.3مولوی
مولوي در غزلیات شمس پنجبار صفت سیاه ،سهبار عبهري ،یکبار سواد چشم ،یکبار
ظلمت دو چشم و یکبار آهو چشم آورده است .فقط سهبیت یادداشت میشود:
آینهام من آینهام من ،تاکه بدیدم روي چو ماهش چشمجهانم چشمجهانم ،تا که بدیدم چشمسیاهش

(مولوي)516 :1352 ،
از آن چشم سیاه او و زان زلف سه تاه او

اال اي اهل هندستان بیاموزید هندویی
(مولوي)474 :1353 ،

پندي بده و به صلح آور

آن چشم خمار عبهري را
(همان)57 :

 .11.1.3شيخ اجل ،سعدی شيرازی
سعدي بارها چشم را با صفات مختلف آورده است ،ازجمله چشم سیه و سیاه ،چشم
نرگس ،نرگس شهال وچشم آهوانه:
سر به بالیــن عدم باز نهاي نرگس مسـت

که ز خواب سحر آن نرگسشهال برخاست
(سعدي)652 :1389 ،

من نه بهوقت خویشتن پیروشکسته بودهام

مــوي ،سپیـد میکند چشم سیاه اِکدشان
(همان)537 :

آن سروناز بین که چهخوش میرود بهراه

وان چـــشم آهوانه که چون میکند نگاه
(همان)539 :
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 .12.1.3کمال خجندی
کمال خجندي چندین غزل با ردیف چشم سروده و بارها چشم را با صفات مختلف
آورده است .او چندبار چشم سیاه را با حور همراه کرده است:
تا چو چشم سیهت مست بغلطیدي حور

بوي گیسوي تو در خلد برین میبایســت
(کمال خجندي)58 :1337 ،

حور عین را چو سر زلف،سیهچشمیبین

که ز کوي تو به فردوس برین خرسند است
(همان)245 :

 .13.1.3کمالالدین اسماعيل
کمالالدین اسماعیل بهفراوانی صفات بیمار و خمار را براي چشم آورده و چند رباعی
و یک قصیدهي مفصل و زیبا با ردیف چشم سروده است که چندین بیت آن تأکید بر
سیاهی چشم دارد:
خونریز شد ز پردلی این چشم دل سیاه

زنهـار تا رخت ندهـــد زینهار چشم

رشّاشه از سرشک کنـــــد شانه از مژه

پیـــش رخ تو هندوي آیینهدار چشم

از ریشهي قصبچهي دريّ کلک اوسـت

ایـن کسوت سیاه که آمد شعار چشم

گر دیدهي ســـپید و سیاه زمانه یافـت

انسان عین به ز تو از کــردگار چشم
(کمال اسماعیل)91 :1396 ،

 .1۴.1.3خواجه حافظ
حافظ نیز مانند شاعران دیگر بارها چشم را با زیباییها و ساحريهایش به رشتهي نظم کشیده
که رنگ چشم در شعر او نیز فقط سیاه است .چند بیت بهعنوان شاهد نوشته میشود:
مگــرم چشـــم سیــاه تو بیاموزد کار

ورنه مستوري و مستی همهکس نتوانند
(حافظ)197 :1367 ،

گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه

که من چو آهوي وحشی ز آدمیبرمیدم
(همان)266 :

نرگس کرشمه میبرد از حد،برونخرام

اي مـن فــداي شیـوهي چشم سیاه تو
(همان)317 :

بررسی و تحلیل ردپای چشم رنگی یا غیرسیاه در ادبیات فارسی /محمدحسین کرمی ــــــــ 243

 .1۵.1.3سلمان ساوجی
سلمان ساوجی با واژهي چشم پیوند ویژهاي دارد .او در غزلیاتش 277بار لفظ چشم را
آورده است .سلمان غزلی  7بیتی دارد که در هر بیت آن  6بار لفظ چشم را تکرار کرده
که مطلع آن ،این بیت است:
چوچشمت هرگزم چشمیبه چشمم درنمیآید

به چشمانت که چشمم را به جز چشمت نمیباید

(سلمان)344 :1389 ،
در غزلیات او رنگ چشمها همیشه سیاه است؛ مانند:
از گوشه بسی گوشه نشین را که ببینــی

در میـــکدهها چشــــم سیـــاه تو کشیده
(همان)396 :

مقبل آن است که در چشم تو آید امـروز

به جز از هندوي چشم تو کسی مقبل نیست
(همان)280:

 .1۶.1.3خواجوی کرمانی
خواجوي کرمانی نیز صدها بار با واژهي چشم مضمونآفرینی کرده است .او نیز چند
غزل و یک قصیدهي طوالنی با ردیف چشم سروده که مطلع نخستین غزلش با ردیف
چشم ،چنین است:
اي روي تو چشـــمهي خور چشم

ابروي تو طـــــاق اخـــضر چشم
(خواجو)303 :1374 ،

او در همین غزل به سیاهی چشم هم اشاره میکند:
دریا شودم ز اشــــک خونیــــن

هر لحـــظه سواد کشــور چشــم
(همان)

رنگ چشم در شعر خواجو نیز همواره سیاه است:
پیوسته هالل است تو را حاجب خورشید

وین طرفه که چشم سیهت ابن هالل است
(همان)222 :

 .1۷.1.3جامی
رنگ چشم در اشعار جامی نیز فقط سیاه است ،مثل:
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چشـــــم شهــــالي او به سرمه سیاه

سرمــــــهي او غبـــــارِ نــعل ســپاه
(جامی)346 :1378 ،

 .1۸.1.3محتشم کاشانی
محتشم کاشانی نیز در شعر خویش فقط از چشم سیاه یاد کرده است و چنانکه پیش از
این آوردیم ،او غزلی را هم با ردیف چشم سیاه سروده است:
زهی کرشمه تو را سرمهساي چشم سیاه

دو عالمـــت نگر ستن بهاي چشم سیاه
(همان)482 :

 .1۹.1.3لسانی شيرازی
لسانی شیرازي هم فقط از چشم سیاه بارها یاد کرده است:
داغ آن چشم سیاهت چشم محزون سوخته

گریهي گرمم سـواد چشم پرخون سوخته
(لسانی)404 :1392 ،

مردم کشــی کـه فتنــهي چشم سیــاه او

با غـمزهي ستیـــــزه گر او برابر است
(همان)60 :

 .2۰.1.3صائب تبریزی
صائب تبریزي چشم را با رنگهاي گوناگون آورده است؛ هم چشم سیاه و هم نیلوفري
و کبود و آسمانی .او نخستین شاعري است که بارها به زیبایی چشم کبود ،نیلوفري و
آسمانی اشاره کرده است .دو نمونه براي چشم سیاه:
جز چشم سیاه تو که جانهاست فدایش

بیــــمار ندیــدم که توان مـــرد برایش
(صائب)2449 :1368 ،

که یابــــد رهــایی زدام نگاهـــــش

که یک حلقهي اوســـت چشم سیاهش
(همان)2452 :

 .21.1.3بيدل دهلوی
بیدل دهلوي نیز بارها از چشم سیاه یاد کرده است:
نسخهي وحشت سواد چشمآهو خواندهایم

گر سیـه گردد سراپا نیست باطل فرد مــا
(بیدل)157 :1386 ،
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اي به زلفـت جوهر آیینـهي دل تابهـا

چون مژه دلبستهي چشم سیاهت خوابها
(همان)95 :

بی بالیی نیسـت شمشیر مژه خواباندنت

فتنهي چشمسیاهت را چه بیداري چهخواب
(همان)266 :

از فریب سرمه ساییهاي آن چشم سیـاه

سرمهدان را میل انگشتتعجب بر لب است
(همان)303 :

او بارها چشم سفید (نابینا) را نیز در شعر خود آورده است ،مانند:
مرگ تسکین ندهد منتظر وصل تــو را

پــاي تا سر کفن چشم سفید است اینجا
(همان)299 :

او بارها از چشم خفاش و در غزلی از رنگ چشم خفاش یاد میکند:
حضور نورت از دقت نگاهی بــاز میدارد

به رنگچشمخفاش اینگره جز پیش شب مگشا

(بیدل)9 :1386 ،
برخالف صائب ،بیدل نگاه مثبتی به صاحبان چشم ازرق ندارد:
جز مـکر در طبیعــت زهاد شهر نیست

این گربه طیـــنتان همه یک چشم ازرقند
(همان)660 :

جال را هم در نظر داشته است .میر
بیدل در این بیت با آوردن لفظ یک چشم ،احتما ًال د ّ
نجات شاعر سبک هندي قرن  11و  12هجري چشم فیروزهاي را پسندیده و گفته است:
چشم فیروزي آن مطرب خوشلهجه نجات

عاقبـــت دشت نـشابور کنـد آینـه را
(سیالکوتی)300 :1380 ،

این روند توجه به چشم سیاه در دورههاي بعد نیز ادامه مییابد و در شعر معاصر نیز
جایگاه خود را حفظ کرده؛ اما راه براي حضور چشمان رنگی نیز باز مانده؛ براي مثال
فریدون مشیري در شعر معروف «کوچه» سروده است:
تو همه راز جهان ریخته درچشم سیاهت

من همـــه محـــو تماشــاي نگاهــت
(مشیري)119 :1347 ،
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 .2.3چشم رنگی (زرقا ،کبود ،نيلوفری ،سبز و آبی)
با تحقیق دقیق و مفصلی که انجام شد ،تا قرن یازدهم هجري و ظهور صائب تبریزي
بهجز یک مورد در شعر خاقانی و یک رباعی در نزههالمجالس و یک مورد در شعر قطران
یا شاعران اصالً به چشم غیرسیاه توجه نکردهاند و در شعر خود نیاوردهاند یا اگر آوردهاند،
دیدشان کامالً منفی است .اینک تمام موارد را نقل و شرح میکنیم:
نخستین بیتی که در آن غیرمستقیم به چشم رنگی و میناچشم اشاره شده ،از عنصري
بلخی در وصف گلها و گیاهان است؛ یعنی میناچشم ،مطلوب است؛ اما براي گلها:
افسر سیمین فرو گیرد ز سر کوه بلند

باز میناچشم و دیباروي و مشکینسر شود
(عنصري)24 :1363 ،

قطران در تشبیب قصیدهاي ،تعبیر گنج پیروزه آورده است که از آن میتوان به چشم
رنگی (پیروزهاي -آبی) تعبیر کرد:
دلم بیچاره کرد و چشم بیخواب

بدان چشم و لب پر بند و دستان

یکی دایم بود پیــــروزه را گنج

یکی دائــــم بود بیجاده را کـان
(قطران)297 :1362 ،

پس از آن بیتی در دیوان ناصر خسرو آمده و شاعر خود و شاعران دیگر را نکوهش
میکند که چرا به مفاهیم تغزلی پرداختهاند و موي سیاه و چشم ازرق را ستودهاند ،این
درحالی است که نه در شعر او و نه در شعر معاصرانش خبري از چشم ازرق نیست:
یک چند به زرق شعر گفتی

بر شَعر سیاه و چشم ازرق
(ناصرخسرو)236 :1339 ،

در متون حماسهي ملی از قبیل شاهنامه ،گرشاسپنامهي اسدي و اسکندرنامه نیز چشم
رنگی مطلوب نیست .حکیم فردوسی در شاهنامه دوبار چشم کبود آورده است و هردو
بار کامالً منفی؛ یکبار در داستان اکوان دیو که در آغاز بهشکل گوري زیبا بر رستم ظاهر
شد؛ اما وقتی رستم با خنجر تنش را درید ،بهشکل زیر درآمد .رستم میگوید:
...که گوري ندیدم به خوبی چنوي

بدان ســـرفرازي و آن رنگ و بوي

چو خنجر بدرّید بر تنش پوســت

بر او بر نبخشود دشــمن نه دوست
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سرش چون سر پیل و مویش دراز

دهـــن پر ز دنــــدانهـاي گــراز

دو چشمش کبود و لبانـش ســیاه

تنــش را نشــــایست کـردن نگاه
(فردوسی  ،1965ج)312 :4

بار دیگر فردوسی دربارهي زمانیکه خسروپرویز به دستور شیرویه دستگیر و زندانی شده
بود ،آورده است که یاوران و همدستان شیرویه دائم از خسرو ترسان و حیران بودند و از
شیرویه میخواستند که هرچه زودتر او را بکشد؛ اما کسی زهرهي چنین کاري را نداشت:
که خــون چنان خسروي ریختــی

همــیکـــوه در گــردن آویختی

تا سرانجام:
ز هر سو همیجست بدخواهِ شــاه

چنــــین تـــا بدیدند مردي به راه

دو چشمش کبود و دو خساره زرد

تنی خشک و پرموي و رخ الژورد
(فردوسی ،1971 ،ج)281 :9

این مرد زشترويِ بدکیشِ کبودچشم از زاد فرخ دشمن خسرو ،کیسهاي زر گرفت
و خنجري در پهلوي پرویز فروکرد و او را از پاي درآورد.
اسدي طوسی در گرشاسبنامه آورده است :آنجا که ضحاک به دیدن اثرط آمده بود،
از اژدهایی عالمسوز و مردماوبار سخن گفت و گرشاسب در آن مجلس پذیرفت که آن
را بکشد .پس از رفتن ضحاک ،اثرط اژدها را چنین توصیف کرده است:
کهی جانور بد رونده زجــــــــاي

به سیـــنه زمیندر به تن سنــگساي

سرش بیشه از موي و چون کوه تن

چو دودش دَم و همــچو دوزخ دهن

دو چشم کبـــــودش فروزان زتاب

چو دو آینــــــــه در تـــف آفتاب
(اسدي طوسی ،بیتا)53 :

نظامیگنجوي در شرفنامه در وصف یکی از پهلوانان روس صفت گربهچشم آورده است:
دگر ره یکی روسـی گربـه چشــم

چــو شیران بــه ابرو درآورده خشم

ســـالح آزمایـــی در آموخــــته

بســـــی درع را پــاره بر دوختـــه
(نظامی ،بیتا)454 :

چند صفحه بعد در توصیف لشکریان روس که از نزدیکی ظلمات به جنگ اسکندر
آمدهاند ،شاعر آنها را مردمیسرخموي و پیروزهچشم تصویر میکند:
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یکی کوه نزدیـک تاریکـــی است

که راهــش چو مویی ز باریکی است

نداند کسی اصــــل ایشان درست

که چون بودشان زاد و بوم از نخست

همه ســرخ رویند و پیروزه چشم

ز شیـــران نترسنـد هنگام خــــشم
(همان)457 :

خاقانی در مدیحی هنجارشکنانه که براي عصمتالدین ،خواهر منوچهر شروانشاه و
عمهي اخستان ،سروده که قاعدتاً در آن هنگام باید مسن بوده باشد .لفظ زرقا ،کبودچشم
آورده و با تداعی از زرقاي یمنی یاد کرده است:
حضـــرت سطـر مــــعلّا دیـدهام

ذات سیــمــرغ آشکـارا دیـــدهام

چشم زرقا را کشیده کحـل غیــب

هـم بـه نور غیــب بینا دیــــدهام

اینـت بلقیـــسی کـه بــر درگاه او

هـدهـد دیــن را تولّا دیـــــدهام

اینت زرقایـی که چشم خـــضر او

محـرم کحــل مسیحا دیـــــدهام

من کیَم خواه از یمن خواه از عرب

کایـن چنیـن بلقیس و زرقا دیدهام
(خاقانی)272 :1357 ،

بهجز بیتی از قطران تبریزي و یک رباعی در نزههالمجالس این تنها موردي است که
در شعر فارسی تا پیش از سدهي یازدهم چشم کبود با دید مثبت آمده است .جالب است
که همین خاقانی در دو قطعهي هجوي که ظاهراً دربارهي رشید وطواط است ،بهجاي
زرقا یا کبود از لفظ گربه چشم استفاده کرده است:
این گربهچشمک این سگک غوري غرک

2

سگ سارک مخنثک و زشت کافرک
(همان)780 :

باز در قطعهي هجویهاي سروده است:
خواجه موشی است زیر بر به کمین

گربــه چشـم و پلنگ خشم از کین

گربــهي موش گون بســــی دیدم

ایـــن یکی موش گربه چشم ببین
(همان)913 :

کمالالدین اسماعیل در یک قطعهي هجوي که براي شخصی به نام خواجه اسحاق
سروده است ،چشم ازرق را به کار برده است:
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چارند گواه خواجـــــــه اسحاق

هر چار بر خــــــرد مصــدّق

کآن کس که بود به رنگ خواجـه

مجبـــــول بـــود ز شرّمطلـق

آواز گــــران و روي فـــربـــه

با سرخی مــوي و چشم ازرق
(کمال اسماعیل)351 :1396 ،

در کتاب نزههالمجالس که مجموعهاي از رباعیات شاعران گوناگون است و در قرن
هفتم هجري بهوسیلهي جمال خلیل شروانی گردآوري شده است ،رباعیاي دارد که باالي
آن نوشته است :در معشوق ازرق چشم و در آن چشم فیروزهايرنگ را بر چشم سیاه که
شبه خوانده شده ،ترجیح داده است.

3

چشم تو ز فیروزه گرفتهاست جمــال

فیروزه به از شَبَه بود در همه حال

برخود چشمت خجسته دارم همهسال

فیروزه بلی خجــسته دارند به فال
(شروانی)405 :1366 ،

از قرن هفتم تا یازدهم هجري در شعرها فقط به چشم سیاه توجه شده و از چشم
رنگی و کبود اثري چندانی دیده نمیشود ،جز یک بیت در قطعهاي از محتشم کاشانی که
از دشمنی سخن میگوید که ازرقچشم است و از پادشاه میخواهد که او را بکشد؛ زیرا
بهقول خداوند ،صاحب چشم ازرق دشمن رسول است:
ازرق بوَد به قول خدا دشمن رسول

آن ازرق منافــق غــدّار را بکش
(محتشم)597 :1370 ،

در قرن یازدهم هجري صائب تبریزي بهطرز تازهاي به چشم کبود نگریسته و بارها
چشم زیباي معشوق را نیلوفري ،کبود و آسمانی توصیف کرده و این امر در شعر دورههاي
بعد بسیار اثرگذار بوده است:
دل ز من خواهینخواهیبرد آن چشمکبود

پنجه کردن با بالي آسمانی مشکل است
(صائب)528 :1371 ،

جامه در نیل مصیبت زن که آن چشم کبود

چون بالي آسمانفیروز جنگ افتاده است
(همان)568 :

ایــن فتنه کـه در نرگس نیلوفري توست

در پــردهي نـه طارم اخضر نتوان یافت
(همان)1074 :
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بالي آسمانی توبه کــــــرد از مردم آزاري

همان زان نرگس نیلوفري نیرنگ میریزد

...نباشد یک نفس بی فتنهاي چشم کبود او

بال پیوستــه از گردون مینا رنگ میریزد
(همان)1486 :

مــن آن نیَـم که به نیرنگ دل دهم بهکسی

بالي چـــشم کــبود تــو آسمانی بود
(همان)1909 :

هر چشم زدن چشم کبود تو به رنگیاست

نیلوفـــر چـرخ این همه نیرنگ ندارد
(همان)2095 :

دل خـــراب مرا جور آسمـــــان کم بود

که چشمشوختو ظالم هم آسمانگون شد
(همان)1854 :

خاک سیه به کاسهي چشـــــم غزاله کرد

اي سنگــدل بنـاز به چشم کبود خویش
(همان)2438 :

او در بیتی چشم کبودرنگ را بر چشمهاي دیگر ترجیح مینهد و دلکشتر میخواند:
شیوهي چشمکبود از چشمها دلکشتراست

خانهي چینینما را آب و تابی دیگر است
(همان)3453 :

چشم نیلوفري را بار دیگر در غزل شمارهي  6774تکرار کرده است:
شود پژمرده نیلوفر ز خورشید تو جادوگر رخ چون آفتاب و چشم چون نیلوفري داري
(همان)3293 :
بیت زیر نشان میدهد که چشم کبود و چشم نیلوفري را یکسان میدانسته و آن را
اثرگذارتر از چشم با رنگهاي دیگر میشمرده است.
شد سیه روز من از چشمکبود او که هست

شعلهي نیـلوفري از شعلــهها جانسوزتر
(همان)3641 :

براي کشف علت تحول شگرف در شعر صائب نسبت به چشم رنگی میتوان چند
فرض را در نظر گرفت:
 .1شیوهي هنجارشکنانه ي سبک هندي که صائب در آن نقش عمده دارد و بسیاري از
معیارهاي آن را دگرگون میکند؛
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 .2رفتوآمد اروپاییان رنگینچشم در دربار پادشاهان صفوي و مالقات احتمالی صائب با
ایشان؛
 .3تجربهي شخصی صائب که احتما ًال دلبسته به شخص یا اشخاصی با چشم کبود بوده است.
فروغی بسطامی شاعر دورهي قاجار و عصر بازگشت ،اما خود را دیوانهي چشم کبود
معشوق شمرده است:
دیري است که دیوانهي آن چشم کبودم

سرمستم از این بادهي دیرینه که بودم
(فروغی بسطامی)218 :1375 ،

در شعر معاصر برخالف دورههاي پیش از قرن یازدهم ،شاعران زیبایی چشمهاي
کبود و نیلوفري را ستودهاند و حتی آن را بر چشم سیاه ترجیح دادهاند .براي نمونه چند
بیت در زیر میآوریم:
نیلگون چشم فریب انگیز رنگ آمیز تو

چون سپهر نیلگون دارد سر افسونگري

از غم رویت به سان شاخهي نیلــوفرم

اي تو را چشمیبه رنگ شعله نیلوفري
(رهی معیري)177 :1370 ،

باز جاي دیگري میگوید:
تا گریزان گشتی اي نیلوفري چشم از برم

در غمت از الغري چون شاخه نیلوفرم
(همان)72 :

مهدي سهیلی هم چشم سبز را به زیبایی در غزلیات خود جاي داده است:
چــشمهایت سبــز روشن قامتت نیلوفري

من بالگردان چشمت ماهتابی یا پري؟

میدرخشد چشمصدرنگتو چون فیروزهها

آسمان سبز هم حیـران این مینـاگري
(سهیلی)1370 ،

حمید مصدق نیز چشم سبز را ستوده و گفته است« :اي تو چشمانت سبز /درمن این
سبزي هذیان از توست /سبزي چشم تو تخدیرم کرد» (مصدق)14 :1357 ،
و حسین منزوي به زیبایی سروده است:
دو چشم داشت دو سبز آبی بالتکلیف

کــه بر دوراهی دریا -چمن مردّد بود
(منزوي)464 :1399 ،
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بههرحال در شعر معاصر فارسی شاعرانی که به رنگ چشم توجه کردهاند ،هیچکدام
چشم رنگی را ناپسند نداشتهاند و حتی آن را بر رنگ سیاه ترجیح نهادهاند.
 .۴نقد و تحليل
چنان که مالحظه شد ،در شعر فارسی از آغاز تا روزگار صائب بهجز یک مورد در شعر
قطران و یکمورد در شعر خاقانی که در مدح عصمهالدین ،خواهرشروانشاه ،سروده و
یک رباعی از شاعري نامعلوم که در نزههالمجالس درج شده است ،در همهي مواردي که
در توصیف انسانها به کار رفته ،چشم غیرسیاه بعد منفی و ناپسند دارد یا براي دیو و
اژدها و خوک و دشمن روسی و غیره به کار رفته و یا بهجاي ذکر رنگ ،با اصطالح
گربهچشم در هجو به کار گرفته شده است.
اما از روزگار صائب به بعد ،بهویژه در شعر خود او چشم کبود ،فیروزهاي و نیلوفري
به فراوانی استفاده میشود و گاهی رنگهاي کبود و فیروزهاي بر رنگ سیاه هم ترجیح
نهاده میشود .دلیل این امر چیست؟ چرا حدود  9قرن چشم سیاه در شعر فارسی
فرمانروایی مطلق دارد؟
دالیل این امر میتواند به قرار زیر باشد:
 .1اغلب شاعران در مناطقی زندگی میکردند که رنگ چشم مردم و زیبارویان سیاه
بوده است .جغرافیاي شعر فارسی و فرهنگهایی چون عربی و هندي که بر فرهنگ ایرانی
اثرگذار بوده ،غالبیتی با طیف رنگی سیاه داشته؛ ازاینرو این شاعران رنگ سیاه چشم و
مو را هنجاري طبیعی و مطلوب شمردهاند و هرآنچه که متفاوت از آن بوده ،ناهنجار تلقی
کردهاند.
 .2معمو ًال شاعران در ستودن یا عیبکردن تحتتأثیر هم قرار میگیرند و آنچه شاعران
پیشین بهویژه شاعران بزرگ پسندیدهاند و در شعر به کار گرفتهاند ،شاعران دیگر نیز با
همان نگاه نگریسته و به کار بردهاند .این امر همیشه در شعر وجود داشته و امروز هم
وجود دارد.
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 .3بررسی این موضوع نشان میدهد که تا چه اندازه زیبایی امري نسبی است و معیارهاي
آن براساس متغیرهاي اجتماعی در نوسان است و توصیف آنها امري طبیعی است.
 .4حوریانی که سرانجام بهعنوان پاداش نصیب مؤمنان میشود چشم درشت و سیاه دارند.
اما اینکه چرا چشم کبود و سبز ناپسند به شمار آمده است ،عالوه بر عوامل جغرافیایی،
تجربههاي فردي شاعر و معیارهاي عرفی زیبایی ،این موضوع ریشه در یک عامل مهم و
تعیینکنندهي دیگر به نام فرهنگ دینی و مذهبی نیز دارد .با توجه به اهمیت فراوان ،این
موضوع را بیشتر بررسی میکنیم:
در آیهي  102سوره طاها در بیان مجازات گناهکاران در روز قیامت آمده است« :یومَ
ینفخ فی الصّورِ و نَحشر المجرمینَ یومئ ٍذ زرقاً»« :روزي که در صور دمیده میشود و در
آن روز مجرمان را کبود چشم برمیانگیزیم( ».طاها ،102/ترجمه فوالدوند)
در ترجمه و تفسیر آیهي باال و کلمه زرق میان مترجمان و مفسران اختالفاتی وجود
دارد .بهاءالدین خرمشاهی در معنی آیه چنین آورده است« :همان روزي که در صور دمیده
شود و ما گناهکاران را در آن روز سبز چشم محشور گردانیم( ».خرمشاهی.)319 :1376 ،
ایشان در توضیحات پایین صفحه از منابع معتبر ترجمه و تفسیر مطالبی آورده که نقل
آنها بسیار سودمند است« .زرق» جمع ازرق است (مونث آن زَرقا) یعنی کبودچشم/
سبزچشم .ابنمنظور از قول ثعلب این کلمه را در این آیه ،عطاش (تشنگان) معنی میکند
و بر آن است که چشمان دوزخیان از شدت عطش به کبودي میزند و بهقول دیگر آن را
برابر با عمی(مفرد آن اعمی :نابینا) میگیرد( .لسان العرب) ابوالفتوح نیز این دو معنی را
نقل میکند و بر آن است که سبز چشم مناسبتر است .زمخشري مینویسد :دربارهي
زرق دو قول گفتهاند« :نخست زرقه (کبودي ،سبزچشم) ازنظر اعراب بدترین رنگ براي
چشم است؛ زیرا رومیان دشمن آنان بودند و آنان «زرقالعیون» (کبودچشم ،سبزچشمان)
بودند؛ لذا در وصف دشمن میگفتند «اسود الکبد» (سیاه کبد) اصهب السبال (سرخ
سبلت) و ازرق العین (کبود /سبزچشم) .دوم اینکه مراد از آن نابینایی است؛ زیرا حدقهي
کسی که بینایی نداشته باشد ،به کبودي میزند( .کشاف) قرآن قدس ،ترجمهي تفسیر

 254ـــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،13شمارهی  ،3پاییز ( 1400پیاپی )49

طبري :سَوزچشم /سبزچشم .تفسیر سورآبادي و میبدي :سبزچشمان .ترجمهي قرآن 556
ق .چشمهاي ازرق .تفسیر ابوالفتوح :سبزچشم» (همان)
مرحوم عالمهطباطبایی نیز ضمن نقل معانی دیگران که اغلب زرق را چشم کبود و
سبز معنی کردهاند ،با استناد به آیهي  97سورهي اسري« :وَ نحشرهم یوم القیامه علی
وجوهم عمیا» معنی کور و نابینا را ترجیح داده است (رک .طباطبایی ،1363 ،ج.)38 :14
در کشفاالسرار میبدي النوبه الثانیه ،در توضیح آیه ضمن تأکید بر معنی کبودي و
سبزي چشم آورده است« :الزرقه هی الخضره فی سوادالعین و هی اقبح نعوت العین و
العرب یتشئم بها( »...میبدي،1376 ،ج )176 :6
میبدي این معنی را به آیههاي دیگر هم تسّري داده ،بدون اینکه لفظ ازرق در آنها
آمده باشد؛ براي مثال در تفسیر آیهي  277بقره که در مذمت رباخواري آمده است،
دربارهي شخصی رباخوار میگوید« :درنگریستند ،او را بهصورت خرسی دیدند و دو
چشم وي ازرق ،فرزندانش را گفتند که کار و حرفت وي چه بود؟ گفتند :کانَ یاکل الربوا
و ال یرحم الناس» (همان ،ج.)748 :6
میبدي همچنین در تفسیر آیهي  72سورهي مریم که صفات دوزخیان را برمیشمارد،
مینویسد« :در بعضی از اخبار آمده که روز قیامت قومی را از امت محمد سوي دوزخ
رانند .چون به در دوزخ رسند ،مالک ایشان را گوید که شما چه قومید؟ ....نشان بیگانگان
آن است که رويهاي سیاه دارند و چشمهاي ازرق ،سلسله بر دست و پاي و غل برگردن».
(همان.)89 :
با توجه به آنچه از ترجمهها و تفسیرهاي قرآن کریم در معنی زرق نقل شد ،نشان
میدهد که صاحبان چشم سبز و کبود نزدِ بیشتر مترجمان ،مفسران و بهتبع آنها فقها و
سایر مسلمانان ،اهل دوزخ هستند و شاید عمدهترین دلیل منفینگري به چشم کبود و آن
را بهعنوان صفت براي دشمنان ،بدکاران ،دیوها یا اژدها آوردن همین امر باشد.
اما اینکه چرا در شعر صائب تبریزي چشم کبود ،سبز و نیلوفري ،زیبا و نیکو شمرده
شده و بارها به کار رفته است ،عالوه بر نقش جغرافیا و تجربهي شخصی شاید بتوان
دلیل اصلی آن را در هنجارشکنی او بهعنوان شاعر سبک هندي جستوجو کرد .صائب
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بسیاري از قواعد و دیدگاههاي شاعران دوران پیش از خود را درهم میشکند و دگرگون
میکند و وجود چشم سبز در میان مردم جامعه و زیبایی آن را میپذیرد و از ذکر آن باکی
ندارد .یک نکتهي جالب در شعر صائب این است که هیچگاه لفظ زرق و ازرق را براي
چشم به کار نمیبرد؛ بلکه از الفاظ کبود ،نیلوفري و آسمانی بهره میگیرد .اینکه در شعر
شاعران پس از صائب چشم کبود و نیلوفري مطلوب میشود ،دلیلش این بوده که چشم
رنگی در نگاه شاعران زشت نبوده؛ بلکه کسی جرئت سنتشکنی نداشته است و چون
این سنت شکسته میشود ،دیگران نیز جرئت مییابند.
بههرحال انسانهاي با چشم کبود و موي زرد از گذشتههاي دور در مناطق مختلف
ایران پهناور پراکنده بودهاند و حتی در برخی مناطق غلبه داشتهاند ،چنانکه ذکریاي
قزوینی در کتاب آثارالبالد و اخبارالعباد که در قرن هفتم هجري تالیف شده ،آورده است:
«دو قریه است در بااليِ باب االبوابِ دربند ،صنعت ایشان زرهسازي است ،اهل این شهر
چشم کبود و موي زرد 4میباشند و سخی و کریماند و غریب را دوست میدارند،
بهخصوص اگر صنعتی داشته باشد( ».قزوینی.)680 :1373 ،
در پایان نکتهي جالب دیگري که دربارهي ترجمه و تفسیر آیهي  102طاها و لفظ
زرقا گفتنی است ،این است که برخی از مترجمان و مفسران زرق را کور و نابینا معنی
کرده و مطابق با آیهي  97سورهي اسري معادل عمی دانسته بودند و با این استدالل که
چشم کسی که بینایی نداشته باشد ،به کبودي میزند (کشاف) .به نظر میرسد اصطالح
کوروکبود در زبان و شعر فارسی از همین جا نشئت گرفته باشد .این تعبیر بارها در شعر
فارسی بهویژه در اشعار عطار و مولوي به کار رفته است؛ مانند:
روبهکی دنبه برد شیر مگر خفتــه بود

جان نبرد خود ز شیر روبه کور و کبود
(مولوي ،1353 ،ج)356 :1

یا« :کسی که ماه تو بیند رهد ز کور و کبود» (همان )381 :و در مثنوي میفرماید:
چون فضولی گشت و دست و پا نمود

در عنا افتــاد و در کـــور و کبـــود
(مولوي)58 :1365 ،
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 .۵نتيجهگيری
در میان نژاد ایرانی از روزگاران گذشته تا امروز مردمی با چشمانی به رنگ غیر سیاه ،مثلِ
کبود ،فیروزهاي ،سبز ،آسمانی یا ازرق زندگی میکنند و چشمهاي رنگی نیز مانند سیاه
در صورت درشت و متناسببودن با سایر اعضاي رخسار زیبا هستند و امروزه نیز بسیار
مطلوب است؛ اما در پیشینهي شعر فارسی تا قرن یازدهم و ظهور صائب چشم غیر سیاه
بهندرت در شعر آمده است و در همان موارد نیز بهجز دوسه مورد یکبار در شعرقطران
یکبار خاقانی و بار دیگر در یک رباعی بدون ذکر نام شاعر در نزههالمجالس ،همهجا جنبهي
منفی دارد و در توصیف چشم دشمنا ِن شاعر و در هجو آنها با تعبیر گربهچشم یا براي
دشمن روسی اسکندر یا در متون حماسی براي توصیف چشم دیو و اژدها و مردي زشت و
بدکاره ،قاتل پرویز ،به کار رفته است و این ویژگی بهاستثناي همان سه مورد که متعلق به
شاعران آذربایجان است ،در شعر شاعران مناطق مختلف ایران یکسان است.
تحقیقها و بررسیها نشان داد که عالوه بر غلبهي صاحبان چشم سیاه در قلمرو
فارسیزبانان و پیروي شاعران از سنتهاي ادبی مشترک ،دلیل عمدهي نگاه منفی به چشم
کبود و ازرق جنبه دینی و مذهبی دارد .در آیهي  102سورهي طاها دربارهي مجرمان آمده
است« :که در آن روز چون در صور دمیده شود ،گناهکاران را با چشم زرق برمیانگیزیم».
اغلب مترجمان ،مفسران و فقیهان و ...زرق را کبود چشم معنی کردهاند و آن را شوم
شمردهاند .بدون تردید یکی از عوامل نگاه منفی به چشم کبود ریشه در این اعتقاد دارد
و دشمنی مسلمانان و اعراب با رومیان و اروپاییان که داراي چشمان سبز -آبی هستند،
از همین آبشخور است یا به این امر دامن زده است.
برخی از مترجمان و مفسران نیز زرق را معادل عمی ،در آیهي  97سورهي اسري
دانسته و نابینا معنی کردهاند و گفتهاند کسی که نابینا میشود ،حدقهي چشمش کبود
میگردد .به نظر میرسد لفظ کوروکبود که در شعر فارسی بهویژه در اشعار عطار و موالنا
به فراوانی به کار رفته ،از همین جا باشد که هردو معنی ،هم کور و هم کبود را با هم
آوردهاند.
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اینکه چرا در شعر صائب چشم کبود ،نیلوفري و آسمانی به فراوانی و بیش از چشم
سیاه آمده و بعد از او نیز ادامه یافته ،عالوه بر عالقهي شخصی صائب به نظر میرسد که
دلیل عمدهي آن ،نگاه سنتشکنانهي سبک هندي و شخصِ صائب تبریزي باشد .پس از
او هم این تابوي اظهار عالقه به چشم آبی شکسته میشود .دربارهي بیت خاقانی نیز باید
گفت که تا زمان خودش یکی از بزرگترین هنجارشکنان ادبی خاقانی بوده است و در
قصیدهي مذکور نیز دو هنجارشکنی مهم وجود دارد :یکی آوردن لفظ زرقا با نگاه مثبت
و دوم ذکر رنگ چشم خواهر سلطان در شعر .البته نباید سکونت قطران ،خاقانی و خلیل
شروانی در منطقهي آذربایجان را از نظر دور داشت.
یادداشتها
 .1پرکاربردترین مشبهٌبه براي چشم گل نرگس است .این گل بر دونوع است :یکی شهال که میان
آن سیاه است و دیگري عبهر که میان آن زرد است .درحقیقت مشبهٌبه مناسب براي چشم ،این
نوع نرگس بوده است و باید با همین مشابهت هم بنا شده باشد؛ اما بعدها گسترش یافته و به
مطلق نرگس و حتی عبهر نیز تعمیم یافته است:
بر سقف چرخ نرگسه داري هزار صف

از بند آن دو نرگس شهال چه خواستی؟
(خاقانی)

 .2در پاورقی چاپ سجادي عنوان (در هجو رشید وطواط) آمده است؛ اما از مضامینی که در
قطعه آمده به نظر نمیرسد که در هجو رشید وطواط باشد! بلکه باید دربارهي کسی باشد که در
دربار شَروانشاه حضور داشته است.
 .3توجه شود که هر دو شاعري که رنگ زرقا و فیروزهاي را مثبت به کار بردهاند ،شروانی هستند.
این نشان میدهد که مناطق زندگی شاعران کامالً بیتأثیر نیست.
 .4پیش از نگارش مقاله با توجه به تناس ب و همراهی چشم کبود و سبز با موي زرد و بور ،در
نظر داشتم هردو را در یک مقاله بیاورم و یادداشتهاي الزم را فراهم کرده بودم؛ اما براي
پیشگیري از طوالنیشدن مقاله ،از بخش دوم صرفنظر کردم.
امیدوارم در آیندهي نزدیک آن بخش نیز بهصورت جداگانه به نگارش درآید.
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امامی ،تهران :مؤسسهي مطالعات و تحقیقات.
رهی معیري ،محمدحسن .)1370( .سایه عمر .تهران :زوار.
زرقانی ،مهدي و همکاران .)1398( .تاریخ بدن در ادبیات فارسی .تهران :سخن.
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سعدي شیرازي ،مصلحبنعبداهلل .)1389( .کلیات سعدي .تصحیح بهاءالدین خرمشاهی،
تهران :دوستان.
سلمان ساوجی ،جمالالدین .)1389( .کلیات سلمان ساوجی .به تصحیح عباسعلی وفایی،
تهران :سخن.
سنایی غزنوي ،ابوالمجد( .بیتا) .دیوان اشعار .به کوشش محمدتقی مدرس رضوي،
تهران :سنایی.
سهیلی ،مهدي .)1370( .مجموعه شعر نگاهی در سکوت .تهران :پوپک.
سیالکوتی ،مل وارسته .)1380( .مصطلحات الشعرا .به تصحیح سیروس شمیسا ،تهران:
فردوس.
صائب تبریزي ،میرزامحمدعلی .)1367( .دیوان صائب 6 .جلد ،به کوشش محمد قهرمان،
تهران :علمی و فرهنگی.
طباطبایی ،عالمه سیدمحمد .)1363( .تفسیر المیزان .ج  ،14تهران :امیرکبیر.
عطارنیشابوري ،فریدالدین .)1360( .دیوان عطار .به تصحیح تقی تفضلی ،تهران :علمی
و فرهنگی.
عنصري بلخی ،ابوالقاسم .)1363( .دیوان عنصري .به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران:
کتابخانه سنایی.
فرخی سیستانی ،ابوالحسن علیبنجولوغ سیستانی .)1363( .دیوان اشعار .به کوشش
محمد دبیرسیاقی ،تهران :زوار.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1971( .شاهنامهي فردوسی .تصحیح م .ن .عثمانوف ،زیرنظر ع.
نوشین ،تهران :چاپ مسکو.
قطران تبریزي ،شرفالزمان حکیم ابومنصور .)1362( .دیوان اشعار .چاپ شده از روي
نسخه محمد نخجوانی ،تهران :ققنوس.
قزوینی ،زکریا ابن محمد .)1373( .آثار البالد و اخبارالعباد .ترجمهي با اضافات جهانگیر
میرزا قاجار ،تصحیح و تکمیل میرهاشم محدث ،تهران :امیرکبیر.
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کسایی مروزي ،ابوالحسن .)1396( .دیوان کسایی .محمدباقر نجفزاده بارفروش ،تهران:
زوار.
کمالالدین ،اسماعیلبنمحمدبنعبدالرزاق اصفهانی .)1396( .دیوان اشعار .به اهتمام
حسین بحرالعلومی -مهدي میرزایی ،تهران :سنایی.
کمال خجندي ،کمالالدین مسعود .)1337( .دیوان اشعار .تصحیح عزیز دولتآبادي،
تبریز :کتابفروشی تهران.
لسانیشیرازي ،وجیهالدین )1392( .دیوان اشعار .تصحیح محمدحسین کرمی ،شیراز:
دانشگاه شیراز.
محتشم کاشانی ،کمالالدین علی .)1370( .دیوان اشعار .به کوشش مهرعلی گرگانی،
تهران :کتابخانه سنایی.
مشیري ،فریدون .)1347( .مجموعه شعر ابر و کوچه .تهران :نیل.
مصدق ،حمید .)1357( .دو منظومه .تهران :امیرکبیر.
منزوي ،حسین .)1399( .مجموعه اشعار .به کوشش محمد فتحی ،تهران :نگاه.
مولوي ،جاللالدین محمد .)1353( .غزلیات شمس .با مقدمه بدیعالزمان فروزانفر ،به
تصحیح م .درویش ،تهران :جاویدان.
ــــــــــــــــــــــــــ .)1365( .مثنوي معنوي .به تصحیح نیکلسون ،تهران :موال.
میبدي ،رشیدالدین .)1376( .کشفاالسرار و عدهاالبرار .به سعی و اهتمام علیاصغر
حکمت ،تهران :امیرکبیر.
ناصرخسرو ،ابومعین .) 1339( .دیوان اشعار .تصحیح نصراهلل تقوي ،به کوشش مهدي
سهیلی ،چاپخانه گیالن.
نظامیگنجوي ،الیاسبنیوسف( .بیتا) .شرفنامه .به تصحیح حسن وحید دستگردي،
تهران :علمی.
وطواط ،رشیدالدین .)1339( .دیوان .تصحیحی سعید نفیسی ،تهران :کتابخانه بارانی.

