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چکیده
تحلیل و تشخیص عناصر سبکی جز با جزئینگری در بسامد خروج از نرم زبان حاصل نمیشود .این
جزیینگری نیازمند بررسی جزئیات ادبی ،زبانی و فکری یک متن ادبی است .عنصر رنگ یکی از مواردی است که
کیفیت استفادۀ بالغی و معنایی آن در سبکها و دورههای مختلف ادبی متغیر و متفاوت است و با بررسی کارکردها
و تحوالت بالغی این عنصرِ تصویرساز میتوان دگردیسی سبکی را نشان داد .ازآنجاییکه دگردیسیهای سبکی جز
با در نظر گرفتن پیکرهای وسیع چندان دقیق و ممکن نیست ،لذا با در نظر گرفتن پنج سبک شعر فارسی و از هر
سبک سه شاعر برجسته ،به موضوع مذکور پرداختهشده است .نتایج نشان میدهد که در سبک خراسانی ترکیبات
وصفی حاصل از رنگها در امور حسی و اغلب با عناصر طبیعت است .شگردهای غالب در این سبک استفاده از
تشبیه و استعاره و کنایه است .در سبک بینابین بسامد ترکیبات انتزاعی بیشتر و کارکردهای کنایی ،تمثیلی و
نمادین ،در حوزۀ عرفان و مسائل اجتماعی (با ظهور سنایی) بیشتر است .در سبک آذربایجانی صنایع بدیعی و بیانی
به اوج خود میرسد و رنگ «ازرق» دستمایة آفرینش ایهام ،استعاره و کنایه با بسامد باال میگردد .در این سبک،
هفتپیکر جایگاهی ویژه دارد چون از نمادگرایی اسطوره (در رنگها) نیز استفاده میکند .در سبک عراقی نیز اغلب
ترکیبات حسی نیز برای تبیین مفاهیم ذهنی به کار میروند .ایهام ،استعاره و نماد از شگردهای غالب در کاربرد
رنگهاست .در سبک هندی ترکیبات عینی بیشتر است و در میان شگردهای بالغی ،اسلوب معادله ،تشبیه و حسن
تعلیل بسامد بیشتری دارد.
کلیدواژهها :کارکردهای بالغی ،عنصر رنگ ،سبکشناسی ،شعر فارسی ،تحوالت سبکی.
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مقدمه و بیان مسأله
سبکشناسی یعنی«انحراف از نرم ضرب در بسامد» (شاعر آیینهها83 :7831 ،ـ)83؛ بنابراین،
پایه و اساس سبکشناسی بر «بسامد رخدادهای زبانی است» .برای بررسی سبکشناسی یک
متن واحد میتوان با بررسی و توصیف پیکرهای محدود به نتایجی دستیافت لیکن بررسی
دگردیسیهای سبکی جز با در نظر گرفتن پیکرهای گسترده ممکن نیست (فتوحی:7837 ،
 .)072در واقع ،سبکهای ادبی در استحالهای ناگهانی ،بدون مقدمه و یکباره پدید نیامدهاند و
دستاورد کوشش یک یا چند شاعر معدود نیستند ،ازاینروی «سبک خراسانی را نه رودکی بنیان
گذاشته و نه فردوسی ،بانی سبک عراقی هم نه حافظ بوده و نه مولوی .این سبکها بهمرور و
آرامآرام در آثار پراکنده چند شاعر شکلگرفته و در لحظات مناسب تاریخی ظهور نموده است»
(محجوب .)72 :7812 ،با توجه به این تحوالت تدریجی ،نگاه نظاممند به تحوالت سبکی با در
نظر گرفتن جزییات ادبی ممکن است و تحوالت بالغی (بهخصوص در علم بیان و بدیع) و
معنایی که اساس تحوالت سبکشناسی است ،جز با تدقیق دربارۀ بار معنایی واژهها و
کارکردهای بالغی آن در دورههای مختلف ممکن نیست (کاردگر.)011 :7831 ،
با توجه به این نکته ،در پژوهش حاضر تالش بر آن است تا کارکردها و تحوالت بالغی و
معنایی عنصر رنگ را در گذر از سبکهای شعر فارسی مورد مطالعه قرار بدهیم .اهمیت بررسی
عنصر رنگ در آن است که رنگ »از مهمترین پدیدهها و عناصری است که تصویر ادبی را
تشکیل میدهد چراکه با تمام زمینههای زندگی ارتباط محکم دارد و با علوم طبیعی،
روانشناسی ،دین ،فرهنگ ،ادب ،هنر و اسطوره سخت در ارتباط است» (لوشر.)72 :7831 ،
پیشینة تحقیق
کالهچیان ( )7831در «تحلیل کارکرد محتواییـ بالغی رنگها در غزل عطار» بدین نتیجه
رسیده است که عطار رنگ را بیشتر در بافت موضوعیـ معنایی عاشـقانه به کار میبرد.
پربسامدترین رنگها در شعر او به ترتیب عبارتند از سیاه ،سرخ و سبز .همچنین پرکاربردترین
شیوههای بالغیـ تصویری که عطار در زمینۀ رنگ از آنها بهره میگیرد ،تشبیه و کنایه است.
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حسن تعلیل ،تناسب ،تضاد ،ایهام و پارادوکس از صنایعی است که عطار با استفاده از عنصر
رنگ به کاربرده است .رحیمی ( )7832در «تقابل جوانی با پیری بر اساس عنصر رنگ در
تصاویر نظامی» به این نتیجه رسیده است که نظامی به کمک عناصر رنگین طبیعت و نیز به مدد
استعارات ،از خصوصیات ظاهری دو نسل جوان و پیر تصویرگری میکند .رنگ سفید ،سیاه و
سرخ رنگهایی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم (استعاری) در اوصاف جوانی کاربرد
دارد و رنگهای زرد و سفید در کنار پیری نمود پیدا میکند .حیدری ( )7831در «کاربرد ادبی
و هنری حرف «الف» در اشعار شاعران سبک خراسانی» پژوهشی نظیر پژوهش حاضر را فقط
در سبک خراسانی انجام داده است و در پژوهش دیگری ( )7831انوری و شاعران سبک
خراسانی و در پژوهشی دیگر ( )7833سبک هندی را بررسی کرده است .از دیگر پژوهشهای
مربوط به عنصر رنگ میتوان به نظری بقا ( )7838در «تحلیل کارکرد رنگ در شعر حافظ»
غکرمی ( )7837در «معانی نمادین رنگها در شعر نظامی گنجوی» و پاشایی ( )7837در «عنصر
رنگ در شعر فرخی سیستانی و تحلیل زیباییشناسانۀ آنها» و ...اشاره کرد.
بحث و بررسی
عنصر رنگ یکی از کانونهای آفرینش معانی و تصویرپردازی است .از اینروی« ،رنگ
یکی از مؤثرترین عوامل آفرینش هنری است هم از نظر مجازهای زبان شعر و هم از نظر
اهمیتی که در خلق تشبیهات و استعارههای متحرّك و حسّی دارد» (شفیعیکدکنی.)013 :7812 ،
باوجوداینکه «مسألۀ رنگ در ادب فارسی تحوالت بسیاری ندیده و در دورههای مختلف دایرۀ
لغوی زبان شاعران در حوزۀ رنگها دگرگونی بسیاری ندیدهاست» (همان )063 ،اما با همین
محدودیت تعدادش در سیر تاریخی و در گذر از ذهن و تخیالت شاعران در چندین سده،
تحوالت معنایی و کاربردهای متنوع بالغی را سرگذرانده است و با رنگین شدن وسعت نگرش
انسان امروزی و ترکیب رنگها ،تعداد آنچنان افزایشیافته است که «شاید در هیچ زبانی نتوان
برای یکیک آن رنگ برابرهای دقیق جستجو کرد» (همان .)063 ،برای بررسی این تحوالت،
پنج سبک از شعر فارسی و سه شاعر برجسته از هرکدام از آنها را در نظر گرفته شده است7 :ـ
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سبک خراسانی (عنصری ،فرخی ،منوچهری)0 ،ـ سبک بینابین یا عصر سلجوقی (انوری،
سنایی ،جمالالدین اصفهانی)8 ،ـ سبک عراقی (حافظ ،سعدی ،موالنا)4 ،ـ سبک آذربایجانی
(خاقانی ،نظامی ،مجیر)1 ،ـ سبک هندی (صائب و بیدل).
سبک خراسانی

در سبک خراسانی عمدۀ تصاویر پیرامون طبیعت و فارغ از هرگونه نمادپردازی و مفاهیم
انتزاعی است .اغلب قریب بهاتفاق «رنگها» در سبک خراسانی با موصوفاتی است که عینیت
دارند و بسامد واژگان نشان میدهد که توجه بسیار اندکی به انتزاعیات وجود دارد« .رنگ» در
سبک خراسانی کاربردی تزیینی دارد و ازآنجاییکه هدف شاعر «ایجاد تصویر به خاطر تصویر»
(همان )173 :7812 ،است ،پیچیدهگویی و در نتیجه تالش مخاطب برای دریافت معنا و
تصویرپردازی چندان مطرح نیست .جدول ذیل کاربرد این رنگها را نشان میدهد:
نام رنگ

سرخ

موصوفات و یا کلماتی که اغلب

تحلیل کاربردها و آرایههای ادبی

با این رنگ همراه است
مـــی ،گـــل ،چهـــره (روی) ،زر

ایـن رنـگ (و سـایر رنـگهـا نیـز) در همـان معنـی اصــلی

(ســـکه) ،خـــون ،آذرگـــون (نـــام

بــهکاررفتــه اســت و غیــر از رنگــینکــردن تصــاویر شــعری

گـــل) ،ســـیب ،یـــاقوت ،کبـــاب،

نقــش دیگــری نــدارد .شــاعر ایــن دوره بیشــتر بــا مســایل

عنـــدلیب ،اللـــه ،مـــری  ،اشـــک،

ملمــوس ســروکار دارد کــه خــود حاصــل شــیوۀ زنــدگی

شــنگرف ،بیــد ،شــیر شــرزه ،خــون

اوست و از همـین روی اغلـب رنـگهـا ،بـهعنـوان صـفتی

سیاوش و سقالب و...

بــرای اک ــر عناصــر طبیعــت قرارگرفتــهانــد .در ســبک
خراسانی ،رنگهـا کـاربرد کنـایی ،اسـتعاری بسـیار کمتـری
دارنــد و بنــدرت مــیتــوان ایهــام (و انــواع آن) ،پــارادوکس
و تم یــل در آنهــا پیــدا نمــود .اســتعاره ،تشــبیه ،کنایــه و
حســن تعلیــل بیشــترین بســامد را در ایــن رنــگ دارد.
بسامد باالی ایـن رنـگ نشـان از خوشـی ،شادباشـی (مـی،
چهـــره و )...و اشـــرافیت (زر ،شـــنگرف ،یـــاقوت و)...
دارد.
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نام رنگ

زرد

موصوفات و یا کلماتی که اغلب

تحلیل کاربردها و آرایههای ادبی

با این رنگ همراه است
بـــر  ،دیبـــا ،زر ،زریـــر ،مـــل،

ایــن رنــگ نیــز در همــان معنــی اصــلی بــهکاررفتــه اســت.

یــاقوت ،شــمع ،دینــار ،زعفــران،

رنــگ زرد بــرخالف رنــگ ســرخ کــه در معــانی خوشــی و

خــزان ،گیــا ،نــال ،عــدو (دشــمن)،

شادباشــی و خشــمگین بــودن اســت ،بیشــتر در معنــای

زرنـــگ ،شـــنبلید ،توتـــو ،گلـــبن،

هــول و تــرس ،ضــعف و نــزار بــودن و خــزان بــه کاررفتــه

تــرنج ،شــمع ،روی (چهــره) ،کــاه

است.

و یرقان و...
طیلســان ،شــب ،فــراق (هجــر)،

ایــن رنــگ نیــز اغلــب بــا عناصــر اشــرافی همــراه اســت و

زنگی ،زاغ ،دشـمن ،سـیم (سـکه)،

هرجا که نـام پادشـاه و علـم و اسـب اوسـت از ایـن رنـگ

گــور ،جعــد ،زلــف ،زنگــی ،کــافر،

استفاده میشود .اغلب موصوفات از امور عینی هستند.

عنبــر ،شــبه ،دوات ،خــال ،مشــک،
قیـــر ،چتـــر ،رایـــت (پادشـــاهی)،
سیاه

جوشــن ،چشــم ،ابــر ،مصــیبت،
قطــران ،اســب ،مغــاك ،خــط ،دود،
غراب ،گرد و نفط و...

سفید

ابــرص ،دیــو ،چشــم ،قــار ،آفتــاب،

اغلــب موصــوفات از امــور عینــی هســتند و جنب ـۀ تزیینــی

ســیم ،عــود ،روز ،ابــر ،کــافور ،بــاز

دارند.

(پرنــده) ،کاغــذ ،بلــور ،یاســمین،
ریــش ،سوســن ،ســرین ،جامــه،
مرغ ،کلنگ (پرنده) و دندان و...

کبود

گنبــد ،مغفــر ،خیمــه ،آســمان ،قبــا،

ایــن رنــگ در ســبک خراســانی و تــا عصــر معاصــر بــه

دیبــا ،قصــب ،بنفشــه ،آب ،نقــاب،

صـورت «آبـی» بـه کـار نرفتــه اسـت و اغلـب بـه صــورت

لب ،چاه ،نیلوفر و دیبا و...

پیــروزهای ،الجــوردی و کبــود آمــده اســت .در بســیاری از
مــوارد نیــز رنــگ آســمان ســبز ،پیــروزه ،کبــود ،ازرق و
الجورد بکاررفته اسـت .ایـن کاربردهـا نشـان مـیدهـد کـه
قدما برای این رنگها چندان تفاوتی قایل نبودهاند.
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نمونهها
استعاره:
من روزه بدین سرخترین آب گشایم زان

سرخترین آب رهی را ده و مسته
(منوچهری)33 :7860 ،

همی زاد از این دختر سر سپید

پسر

همچو

فرتوت

پنبه سران
(همان)66 ،

در بیت فوق« ،دختر سر سفید» استعاره از ابر است که پسر فرتوت (برف سپید) میزاید.
فلک همچو پیروزهگون تخته نردی

ز مرجانش خطی ،ز لؤلؤاش خصلی
(همان)740 ،

چو غوطه خورد در آب کبود مرغ سپید

ز چشم دیده نهان شد در آسمان کوکب
(فرخی سیستانی)3 :7832 ،

تشبیه:
برکشیده آتشی چون مطرد دیبای زرد

گرم چون طبع جوان و زرد چون زرّ عیار
(همان)716 ،

تشبیه:
فلک چو چاه الجورد و دلو او

دوپیکره و مجرّه همچو نای او
(منوچهری)38 :7860 ،

حسن تعلیل:
گر رخ من زرد کرد از عاشقی زرد کن

زعفران قیمت فزون از اللۀ حمرا کند
(همان)04 ،
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حسن تعلیل:
به جود مر کف او را همی حسد کند ابر

چنان سیه ز حسد گشت روی ابر مطیر
(عنصری)61 :7868 ،

کنایه:
چون کس به روزه در تو نیارد نگاه کرد

از روزه چون حذر نکنی ای سپیدکار!
(فرخی سیستانی)3 :7832 ،

عالوه بر این« ،گلیم سفید شدن» که در مقابل «گلیمسیاهی» (بدبختی) است ،در دیوان
فرخی آمده است:
بس گلیم سیها کز نظرت گشت سپید

نظر تو سیهی پاك بشوید ز گلیم
(همان)044 ،

نتیجه اینکه در این دوره به دلیل عدم صنعتپردازی شاعرانه در حوزۀ بدیع ،تشبیه (مرکب)
و تا حدودی استعاره و کنایه به کاررفته است غالبته عدم تدوین و تکامل کتابهای بدیعی در
این دوره یکی از دالیل عدم توجه به صنعتپردازی است (محجوب .)60 :7810 ،گفتنی است
شاعران این دوره (عنصری ،منوچهری و فرخی بهعنوان نمایندۀ این شاعران) از عنصر رنگ
برای امور ذهنی بهرهای نبردهاند و بهندرت با این نوع کلمات ترکیبشدهاند.
سبک سلجوقی (بینابین) «قرن ششم»

سبک خراسانی ،بینابین و سبک آذربایجانی بهصورت همزمان در قرن ششم رواج دارند و
میتوان تا حدودی شاعران این گرایشات را متمایز نمود (نگ به :شمیسا722 :7833 ،ـ.)724
سبک بینابین سبکی است که از مشخصات سبک خراسانی فاصله گرفته و به سبک عراقی
نزدیک میشود (همان .)721 ،شاعران برجستۀ این سبک عبارتند از سنایی ،ابوالفرج رونی،
ظهیر فاریابی ،رشید وطواط ،جمالالدین اصفهانی ،اثیر اخسیکتی ،انوری و عبدالواسع جبلی و
چند شاعر دیگر.
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نام رنگ

موصوفات و یا کلماتی که اغلب با این رنگ

تحلیل کاربردها و آرایههای ادبی

همراه است
زر ،بیــد ،تیـ  ،مــی ،لعــل ،اللــه ،اطلــس ،یــاقوت،

بــا ظهــور ســنایی و شــعر عرفــانی ،سمبولیســم

روی ،اشــک ،شــنگرف ،شــیر ،دیــده (چشــم)،

عرفــانی (در حدیقــهالحقیقــه) و تــا حــدودی

مخــالف (دشــمن) ،سیاوشــان ،عنّــاب ،کبــوتر،

سمبولیســم اجتمــاعی (در قصــاید) نیــز بــه

دیبــا ،علــم (پــرچم) ،گــوگرد ،بهــرام (ســیاره)،

حــوزۀ معنــایی کلمــات اضــافه مــیشــود و در

سیب و جگر و...

ایــن میــان ،رنــگهــا نیــز بــار معنــایی متفــاوتی
پیــداکرده و بــا کلمــاتی در حــوزۀ ذهنیــات و

سرخ

امــور انتزاعــی همــراه مــیشــوند .آرایــههــایی
چــون نمــاد ،ارســال الم ــل ،اغــراق ،کنایــه،
مراعــاتالنظیــر ،کنایــه ،تشــخی

 ،اســلوب

معادلـــه ،اســـتعاره ،ایهـــام و جنـــاس بســـامد
بیشتری پیدا میکنند.

زرد

اندیشــه ،آفتــاب ،رخســار ،نیــاز ،حریــر ،راهــب،

در میــان ایــن کلمــات ،نســبت بــه ســبک

زر ،زرنی  ،کهربـا ،آفتـاب ،گونـه ،نسـترن ،بـر ،

خراســانی امــور ذهنــی و انتزاعــی نیــز وجــود

نــرگس ،کلــک ،شــمع ،درد ،محنــت ،آه ،نبیــد،

دارد .رن ـگف فقــر ،عشــق ،درد ،اندیشــه ،نیــاز و

آتش ،مری (بـه خـاطر تـرس) ،زعفـران ،صـفرا،

آز در این سـبک بـا رنـگ «زرد» توصـیفشـده

آبی (گالبی) ،عشق ،آز ،سُها ،فقر و...

اســت .ایــن بســامد نشــاندهنــدۀ تحــوالت
سبکی است.

گلــیم ،جــاه ،دفتــر ،ســیم ،روی ،آفتــاب ،مــاه،

رنــگ ســیاه نیــز هماننــد دیگــر رنــگهــا در

مــوی ،مشــک ،روزگــار ،گــازر ،خــون ،شــب،

سبک بینابین با امـور انتزاعـی نیـز همـراه شـده

 ،خامــه ،خــال ،مش ـک ،چتــر ،هــوا ،قیــر،

است .در عرصـۀ بالغـت نیـز کـاربرد کنـایی و

خــط ،فــراق ،ابــر ،زلــف ،دل ،زاغ ،کــین ،خــاك،

استعاری بیشـتر شـده و صـنایع ادبـی بیشـتری

گوی ،آیینـه ،هیبـت ،بـالل ،زنگـی ،چشـم ،کـام،

به چشم میخـورد و معنـای نمـادین پیـدا کـرد

عنبــر ،پســتان (در ترکیــب کنــایی ســیهپســتان)

است.

عــار
سیاه

کاســه (در ترکیــب کنــایی ســیهکاســه) ،مژگــان،
مار ،انگور ،ظلم ،مهره و دود و...
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موصوفات و یا کلماتی که اغلب با این رنگ

نام رنگ

تحلیل کاربردها و آرایههای ادبی

همراه است
دفتــر ،مــوی ،چشــم ،کــار (ســپیدکاری) ،مهــره،

مفاهیم انتزاعـی بیشـتر شـده اسـت و ترکیبـات

سفید/

گــازر ،روی ،گیســو ،دیــو ،بــرف ،صــب  ،ابــرص،

کنایی نیز بسامد پیدا کرده است.

سپید

بــاز ،نقــره ،شــکوفه ،زبــان ،دنــدان ،ســیم ،ســنگ،
جان ،نان ،بهی ،بیضه و...

کبود/
نیلوفری

کارگــاه (ســقف ،گنبــد ،طــارم ،حجــره ،چــادر،

ترکیبــات کنــایی بیشــتر شــده اســت و مفهــوم

پــرده ،کــوژ) (همگــی کنایــه از آســمان) ،قــدح،

نمادین پیدا کرده است.

هوا ،جامه ،غم ،دلق و...

نماد تعلقات دنیوی:
کودك از زرد و سرخ بشکیبد

مرد را زرد و سرخ نفریبد
(سنایی)014 :7811 ،

مراعات النظیر و ارسال المثل:
کانجا سر سبز بی زر سرخ

چون سیم سیاه ناروانست
(انوری :7881 ،ج)87 /0

اغراق و کنایه:
چنان ز عدل تو آفاق سرخ روی شده است

که زردی از رخ بیمار زعفران بجهد
(اصفهانی)778 :7802 ،

در دیوان جمالالدین اصفهانی اشارهای به معشوق «سرخ مو» وجود دارد که ظاهراً
موردپسند نبوده است .جمالالدین با حسن تعلیلی زیبا این سرخی را بدلیل «خونخواری زلف
معشوق» دانسته است:
زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او

هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او

گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی

چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او
(همان)433 ،
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حسن تعلیل:
زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او

هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او

گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی

چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او
(همان)433 ،

زر ز معـــدن ســـرخروی آیـــد بـــرون

صحبت

ناجنس

کردش

رویزرد

(سنایی)834 :7834 ،
کنایه (از ترس):
زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او

هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او

گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی

چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او
(همان)433 ،

زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او

هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او

گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی

چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او
(همان)433 ،

وانکــــه جــــز بــــأس او نــــدارد زرد

فتنـــــههـــــای زمانـــــه را رخســــــار
(انوری :7881 ،ج)16 /7

اغراق و تشخیص:
زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او

هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او

گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی

چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او
(همان)433 ،

ای ز عـــدل ســـرخرویـــت تـــا ابـــد

کهربــــــا را رویزرد از هجــــــر کــــــاه
(همان ،ج)472 /7
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اسلوب معادله:
زلفــی کــه همــه ســال دل و جــان بــرد او

هرگــز بــه وفــا ســوی کســی ننگــرد او

گوینــد کــه ســرخ اســت و ســیه بایســتی

چون سرخ نباشـد کـه همـه خـون خـورد او
(همان)433 ،

نظم مرا چو نظم دگر کس مدان از آنک

یــــاقوت زرد نکــــو مانــــد بــــه کهربــــا
(مسعود سعد)8 :7868 ،

استعاره:
چــو شــب ز روی هــوا درنوشــت چــادر زرد

فلک زمین را انـدر سـیه ازار گرفـت
(همان)61 ،

همی تا برون آرد این زردمهره

سپیدهدم از جیب این سبزچنبر
(اصفهانی)763 :7802 ،

حسن تعلیل ،استخدام در وجه شبه ،تشخیص:
مگر که خواست که تا شکل کلک او گیرد

کــه زردروی شدســت و ســیه زبــان آتــش
(همان)020 ،

رنگ زرد در سبک بینابین و بخصوص در آثار سنایی نشانۀ عاشق صادق است و بار معنایی
م بتی پیدا میکند:
در خرابــاتی نــدانی رطــل ماالمــال خــورد

چهــرۀ زرد ار نــداری دعــوی ایمــان مکــن
(سنایی)683 :7834 ،

کنایه از خساست:
ز دهــر ســیهکاســه الحــق چنــانم

که از پشت مـن دسـته کـوزه آیـد
(انوری :7881 ،ج)1 /0
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ایهام تضاد و کنایه:
چون رخانم سـیاه خـواهی کـرد

سـر دنـدان سـپید کـن بــاری
(همان ،ج)306 /0

در مصراع دوم «دندان سپیدکردن» در معنی کنایی «خندیدن» است و کلمۀ سپید با سیاه در
مصراع اول ایهام تضاد پیدا میکند« .رخ سیاه کردن» نیز کنایه از «کشتن» است .همچنین ایهام
تناسب:
خلـــق از ایشـــان همیشـــه در رنجنـــد

همچـــــو ســـــیم ســـــیاه ده پنجنـــــد
(سنایی)643 :7802 ،

در بیت فوق سیاه به دو معنی است .نخست به معنی سکۀ ناسره و دوم به معنی رنگ سیاه.
گفتنی است که رنگ سیاه به صورت مشخصی در آثار سنایی بخصوص در حدیقه متفاوت
است .در واقع ،رنگ سیاه در سبک خراسانی اغلب بر تاریکی و بدبختی و مانند آن داللت دارد،
حتی در اشعار جمالالدین اصفهانی ،مسعود سعد و انوری نیز چنین است ،اما در شعر سنایی به
دلیل دیدگاه عرفانی او و با توجه به عبارت «الفقر سواد الوجه» ،چنین نیست .سنایی در حدیقه
گفته است:
بــــا ســــیه بــــاش چونــــت نگزیــــرد

کــــه ســــیه هــــیچ رنــــگ نپــــذیرد

بـــا ســـیه روی خوشـــدلی بهـــم اســـت

طـــربانگیـــز ســـرخ روی کـــم اســـت

تــــبش آتشــــی کــــه دل جویســــت

طالــــب ســــوخته ســــیه رویســــت

زنگــــــی زشــــــت در بالجــــــویی

خـــوش دلـــی یافـــت در ســـیه رویـــی

طــــرب او نــــه از نکــــویی اوســــت

خوشــــدلی او ز مشــــکبویی اوســــت
(همان)33 ،

کنایه از کور شدن:
سفید چشم حسود تـو چـون تـن ابـرص

سیاه روز حسـود تـو چـون شـب دیجـور
(انوری :7881 ،ج)087 /7

کنایه از منافق بودن:
درازگشـــت حـــدید درازدســـتی مـــا

سپید گشت بـه یـک ره سـپیدکاری بـرف
(همان ،ج)087 /7
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در بیت فوق ،سپیدکاری ایهام نیز دارد .یک معنی آن منافق بودن است که با درازدستی ایهام
تناسب دارد و یک معنای آن سفیدپوشی برف است که با سپید (ابتدای مصراع دوم) ایهام
تناسب دارد .سپید و سیاه اغلب در یک بیت به صورت تضاد ،ایهام تناسب و کنایه به کار
میروند ،برای نمونه:
سپید گشت بـه مـن روی روزگـار و کنـون

همــی ســیاه کنــد روزگــارم اینــت ســپید
(مسعود سعد)133 :7868 ،

کنایه از خندیدن:
گــر کــنم در عمــر دنــدانی ســپید

در نوالــهام اســتخوانی افکنــی
(انوری :7881 ،ج)381 /0

در حدیقه سنایی این رنگ کارکرد نمادین و عرفانی پیدا میکند .برای نمونه «دیو سپید» در
مفهوم دنیا:
انــــدر ایــــن شــــاهراه بــــیم و امیــــد

دایـــۀ جســـم توســـت دیـــو ســـپید
(سنایی)466 :7802 ،

در جایی دیگر از قصاید به نمادگرایی اجتماعی نزدیک میشود:
عــالمی زاغ ســیاه و نیســت یــک بــاز ســپید

یــک رمــه افراســیاب و نیســت پیــدا پــور زال
(سنایی)731 :7834 ،

جناس:
ذوشــجون شــد حــدید و دردادیــم

قصـــــــۀ چـــــــرخ ازرق زرّاق
(انوری :7881 ،ج)012 /7

از این عصر به بعد ،ازرقپوشی مفهوم نمادین و کنایی پیدا میکند و در معنی «صوفی» به
کار میرود.
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سبک ارانی (آذربایجانی)

خاقانی و نظامی به عنوان نمایندۀ مشخ

این سبک ،دو نوگراترین شاعر به مفهوم مطلق

در سراسر تاری زبان فارسی هستند« .این دو تن برترین نمونههای شعر ناب و صورتگرا در
ادب کالسیک فارسیاند» (حمیدیان .)40 :7818 ،در این سبک بسامد بیشتری از کاربرد هنری
رنگها به چشم میخورد.
نام
رنگ

سرخ

موصوفات و یا کلماتی که اغلب با این رنگ همراه است

تحلیل کاربردها و آرایههای ادبی

یــاقوت ،زیــور ،زنبــور ،روی ،روبــه ،چشــم ،بسّــد ،بیــرق،

بســــامد ترکیبــــات وصــــفی بــــا

گوهر ،جام ،سـیب ،مـری  ،گـوهر ،گـوگرد ،ارغـوان ،اژدهـا،

موصـــوفات انتزاعـــی نســـبت بـــه

شــفق ،دوزخ ،حریــر ،خــون ،بــت ،نشــره ،شــیر (غضــنفر)،

ســبک بینــابین ،برابــر و نســبت بــه

مر  ،الله و آذرنگ و...

ســبک خراســانی بســیار بیشــتر و
متنوعتر است.

زرد

شــمع ،آفتــاب ،ســپر ،زوبــین ،روی (چهــره) ،بــاغ ،کهربــا،

بیشـــترین کـــاربرد ایـــن رنـــگ در

کشتزار ،نرگس ،زریـن ،زعفـران ،مـار ،لحـاف ،نـان (گـرده)،

استعاره اسـت کـه بـرای تصـویرازی

آبستن ،یهود ،زرنی  ،کـف ،خـزان ،کلـک ،کـدو ،گـل ،جامـه

از «خورشــید ،طلــوع صــب و مــاه»

(قصب) ،موم ،نسرین و خلخال

به کار رفته است.

مهـره ،مــاه ،قلــم ،عــار

 ،دیـوار ،خونــاب ،شــب ،طیلســان،

خــط ،دل ،گلــیم ،جامــه ،قیــر ،نــوك خــار ،چشــم ،انگفشــت

از ایــن رنــگ در ترکیبــات متنــوع
کنایی استفاده شده اشت.

(ذغال) ،غالیه ،سـایه ،زلـف ،ابـر ،علـم ،کیـوان ،آهـو ،زلـف،
ریــگ ،ورق (کاغــذ) ،هنــدو ،نامــه ،مــاتم ،ادیــم ،شــیر ،قفــا
سیاه

(در ترکیــب کنــایی ســیهقفــا) ،دیــگ ،خصــم (دشــمن) ،دود،
دیوچــه ،حریــر ،مــار ،قیــر ،نفــط ،عــود ،لــوح ،کیــوان ،دل
شمع ،مشک ،سنگ ،مو ،زال و...

سپید

دیو ،دست ،بـاز (پرنـده) ،نـان ،بخـت ،جامـه ،گـوگرد ،ابـر ،روز،

بیشــترین کــاربرد ایــن رنــگ نیــز در

لــوح ،دنــدان ،چشــم ،دل ،دیــوان ،دهــر ،ســمن ،ســیم ،صــدف،

استعاره است.

کمــان ،روی ،مــوی ،زیــور ،ابــرو (ســپیدابرو) ،کمــان ،عنبــر،
صب  ،شیر ،دست ،احرام ،شهد ،کفن ،خال ،مهره و جاه و...
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نام
رنگ

کبود

موصوفات و یا کلماتی که اغلب با این رنگ همراه است

تحلیل کاربردها و آرایههای ادبی

چــرخ (دهــر ،طــارم ،گنبــد ،دایــره ،کــره) «همگــی کنایــه از

بیشـــترین کـــاربرد را در ترکیبـــات

آسمان» ،کاسه ،،خیمـه ،ریـگ ،چشـم ،تیـ  ،کتـف ،طـاحون،

کنایی دارد.

مجمر ،پنجره و...

کنایه ،حسن تعلیل و پارادوکس:
دانــی ز چــه ســرخ رویــم ایــراك

بســــیار دمیــــدم آتــــش غــــم
(خاقانی)826 :7834 ،

پارادوکس بیت در آنجاست که خاقانی میگوید از آتش غم «سرخرو» (شادمان) هستم ،در
حالی که غم عامل سرخرویی و شادمانی نخواهد بود.
استعاره از سرخی آتش:
در خرگـــه دوخـــت روبـــه ســـرخ

چــون ســوزن بیکــران برانــداخت
(همان)123 ،

خاقانی در بیت فوق ،روبه سرخ (سرخی آتش) و سوزن بیکران (جرقههای آتش) را
توصیف کرده است .در سبک آذربایجانی عالقۀ زیادی برای توصیف آتش یا آفتاب با استفاده از
ترکیبات وصفی با رنگ سرخ وجود دارد .برای نمونۀ دیگر از نظامی:
ســـرخ ســـیبی دل از میـــان کنـــده

بــــه دلــــش نــــاردان آکنــــده
(نظامی)741 :7832 ،

در بیت فوق ،نظامی آتش را به سیبی تشبیه کرده که از وسط شکافته شده و دانههای آن
درحکم شرارههای آتش است.
نمونۀ دیگر:
نیزه کشید آفتـاب حلقـۀ مـه در ربـود

نیزۀ ایـن زرّ سـرخ حلقـۀ آن سـیم نـاب
(خاقانی)47 :7834 ،
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استعاره از شعر:
چون زیبق اسـت در تـب سـرد اضطرابشـان

تا خاطرم خزینـۀ گـوگرد سـرخ شـد

(همان)803 ،

در این سبک رنگ سرخ برای «کافر» نسبت داده شده است:
شــاه زنبــور مســلمان بــه خراســان یــابم

اختــران بیــنم زنبــور صــفت کــافر ســرخ

(همان)034 ،
استعاره از برگهای گل:
اول مجلــس کــه بــاغ شــمع گــل انــدر فروخــت

نرگس بـا طشـت زرد کـرد بـه مجلـس شـتاب
(خاقانی)48 :7834 ،

استعاره از شعر و نثر:
زرنــی زرد و نیــل کبــود تــو را ببــرد

گــوگرد ســرخ مــن و مشــک ســیاه مــن آب و جــاه
(همان)373 ،

خاقانی خطاب به رشید وطواط گفته است که نظم (گوگرد سرخ) و ن ر (مشک سیاه) من
آبرو و جاه زرنی زرد (شعر) و نیل کبود (ن ر) تو را خواهد برد .ایجاد تناسب و مراعات نظیر
میان رنگها و اشاراتی که دربارۀ خاصیت گوگرد سرخ و مشک سیاه در این بیت وجود دارد
سبب تکلّف شده است.
استعاره از خورشید:
فلک یهودیـان بـر کتـف کبـود خـویش

آن زردپــاره بــین کــه چــه پیــدا برافکنــد
(خاقانی)784 :7834 ،

در بیت فوق ،زردپاره استعاره از خورشید است .در دیوان خاقانی از این رنگ تصاویر
بدیعی ارائه شده است ،برای نمونه «لحاف زرد» در معنی «زردی آتش»:
نالنده اسـقفی ز بـر بسـتر پـالس

رومــی لحــاف زرد بــه پهنــا برافکنــد
(همان)784 ،

فصلنامه زیباییشناسی ادبی  دوره یازدهم  شماره   64زمستان 9911

  919کارکردها و تحوالت بالغی عنصر «رنگ» ...

استعارة بدیع از آفتاب:
گویی خـم صـرع دار شـد چـرخ

کــان زردکــف از دهــان برانــداخت
(همان)121 ،

همچنین «زوبین زرد» (همان )123 ،و «گل زرد» (بیلقانی.)743 :7813 ،
استعاره از سکة طال:
خــرج کــن ایــن زردگــل جعفــری

تــا چــو چــراغ از از گــل خــود برخــوری
(نظامی)760 :7833 ،

تشبیه مضمر:
اگــر فرهــاد شــد شــیرین بمانــاد

چـه بــاك از زردگــل ،نســرین بمانــاد
(نظامی)061 :7813 ،

کنایه ،مراعات النظیر ،استعاره:
ســـپیدکار ســـیه دل ســـپهر ســـبزنمای

کبــود ســینه و ســرخ اشــک و زردرویــم کــرد

بمانــد رنگــش چــون داغ گــاز ران بــر مــن

مگـــر مـــرا ز خـــم رنگـــرز بـــرون آورد
(خاقانی)364 :7834 ،

کنایه از بی رحمی:
بــه دســت و خنجــر جــالد خطــۀ پــنجم

کــه بــا ســیاه دلــی اشــقری اســت ســرخ لقــا
(بیلقانی)71 :7813 ،

در بیت فوق سیاه دلی کنایه از بی رحمی است لیکن در معنی رنگ «سیاه» ایهامی دارد با
کلمۀ «اشقر» که به دو معنی «اسب سرخ فش و رنگ سرخ و سفید» (دهخدا :7833 ،ذیل
«اشقر») است.
استخدام در وجه شبه :بدین معنی که «وجه شبه در ارتباط با مشبه به یک معنی و در ارتباط
با مشبه به یک معنی دیگر پیدا میکند و یکبار معنی حسی و یکبار معنی ذهنی و انتزاعی دارد»
(بیان .)726 :7832 ،برای نمونه:
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ســـیاهدلتـــرم از چشـــم لعبتـــان خـــتن

کـزو بـه وقــت سـخن همچـو غمــزه جـادو نیســت
(بیلقانی)036 :7813 ،

سیاهدلی استخدام در وجه شبه دارد ،نسبت به گوینده به معنی بیرحمی است و نسبت به
لعبتان ختن ،سیاهی .استخدام در وجه شبه در این سبک با استفاده از رنگها ،بخصوص رنگ
سیاه ،بسامد باالیی دارد.
خاقانی در مر

فرزندش سروده است:

ماه مـن زرد چـو شـمع اسـت و زبـان کـرده سـیاه

مایـ ـۀ نـــور بـــدان شـــمع بصـــر بـــاز دهیـــد
(خاقانی)764 :7834 ،

در بیت فوق« ،زبان سیاه کردن» نسبت به شمع به معنی دودی است که از آن بلند میشود و
نسبت به ماه (استعاره از فرزند خاقانی) ،سیاه شدن زبان او به خاطر بیماری است .همچنین در
ابیات ذیل:
تا چو نـوك قلـم از درد زبـانم سـیه اسـت

از فلـــک خســـته شمشـــیر جفاییـــد همــــه
(همان)421 ،

کنایه از تاریکی شب:
شــب انگفشــت ســیاه از پشــت برداشــت

ز حـــــرف خاکیـــــان انگشـــــت برداشـــــت
(نظامی)44 :7813 ،

کنایه از بدبختی:
چــون در آن روزنامــه کــرد نگــاه

روز بر وی چـو نامـه گشـت سـیاه
(نظامی)806 :7832 ،

کنایههایی چون «سیه ستاره»« ،سیه چراغ» (نظامی )712 :7833 ،در همین معنی است.
کنایه از افتراء و دروغ گفتن دربارۀ کسی:
او بــه قیامــت ســپیدروی برنخیــزد

زانکــه ســیه بســت بــر قفــای ســپاهان
(خاقانی)811 :7834 ،
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در بیت فوق ،سپید و سیاه به دلیل معنای ثانوی که در مفهوم کنایی پیدا کردهاند ،در معنی
«رنگ» با یکدگر ایهام تضاد دارند .کنایه از پست و فرومایه بودن:
او بــه قیامــت ســپیدروی برنخیــزد

زانکــه ســیه بســت بــر قفــای ســپاهان
(خاقانی)811 :7834 ،

از خــون دل طفــالن خونــاب رخ آمیــزد

این زال سپید ابـرو ویـن مـام سـیه پسـتان
(همان)813 ،

سیاه پستان در لغت به معنی «زنی است که هر کودك از شیر او بخورد بمیرد» و نیز به معنی
«فرومایه» آمده است (برزگر خالقی .)81 :7834 ،در بیت فوق ،ایجاد تناسب میان رنگ سرخ،
سپید و سیاه وجود دارد .از طرف دیگر« ،مام سیهپستان» استعاره از دنیا است.
کنایه از شب:
این دو طـرف گـرد سـپید و سـیاه

راه تـــــو را پیـــــک ز پیکـــــان راه
(نظامی)17 :7833 ،

تشبیه:
روز و شب اسـت سـیم سـیاه و زرّ سـپید

بیرون از این دو عمـر تـو را یـک پشـیز نیسـت
(خاقانی)146 :7834 ،

ارسال المثل:
در نومیــدی بســی امیــد اســت

پایـــان شـــب ســـیه ســـپید اســـت
(نظامی)11 :7833 ،

اسلوب معادله:
ایمــن مبــین ز آتــش غــم خطــۀ وجــود

خــالی مــدان ز مــار ســیه صــحن گلســتان
(بیلقانی)710 :7813 ،

اغراق:
گـــه مرثیـــت پـــدر کنـــد ســـاز

وز ســــــنگ ســــــیه بــــــرآرد آواز
(نظامی)027 :7833 ،
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پارادوکس:
دیــده کــافوری و جــان قیــر کنــد

در ســیه کــاری ســپیدی خــوی تــو
(خاقانی)611 :7834 ،

در بیت فوق «سپیدخویی» در معنی «نیکی و پاکیزگی» با «سیهکاری» در مفهوم «حیله
انگیختن و دورویی» پارادوکس دارد.
ایهام تضاد:
ایــن زال سرســپید ســیه مــوی طــالق ده

آنـــک ببـــین معاینـــه فرزنـــد شـــوهرش
(همان)071 ،

ترکیب «سرسپید سیه موی» پارادوکس دارد« .زال» نیز در دو معنی است .7 :نام پدر رستم و
 .0پیر و فرتوت .از همین روی ،زال در معنی سپیدموی ،با سیه موی ایهام تضاد دارد.
کنایه از کور بودن:
دیــده دارد ســپید بخــت ســیاه

این سـپید آفـت سـیاه سـر اسـت
(خاقانی)60 :7834 ،

استعاره از خود شاعر:
ای بــاز ســپید چنــد باشــی

محبــوس بــه آشــیان مــادر
(همان)331 ،

اغراق و ایهام:
آمــوزد ســرو را ســواری

شـــوید ز ســـمن ســـپیدکاری
(نظامی)774 :7833 ،

در بیت فوق لیلی در سفیدی از سمن در «سپیدکار» ( .7سفید بودن .0 ،پاکی) برتر دانسته
شده است .باید توجه داشت سپیدکار به معنی ریاکاری نیز هست و انتساب آن به سمن
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«تشخی

» است .بنابراین ،سپیدکاری نسبت به سمن و نسبت به لیلی معنی متفاوتی دارد و

استخدام در وجه شبه دارد.
استعاره از ماه:
زیــن دو نــان ســپید و زرد فلــک

فلکــت ســاز خــوان نخواهــد داد
(همان)761 ،

استعاره از آسمان:
دیدهبانان ایـن کبـود حصـار

روزکورنـد یـا اولـی االبصــار
(همان)731 ،

در بیت فوق پارادوکسی نیز وجود دارد بدین توضی که اصوالً «دیدهبان» نمیتواند کور
باشد ،چه روز و چه شب غهرچند در بیت مذکور منظور شاعر ستارگان آسمان است .در سبک
آذربایجانی ،رنگ کبود ،ازرق و الجورد به همراهی کلماتی از قبیل ایوان ،خرگاه ،چنبر ،خیمه،
طارم ،قبه ،سراب و فضا استعاره از آسمان است .در برخی موارد نیز استعارهای بدیع پدید
میآید غمانند «کتف ازرق» در معنی آسمان:
فلــک را یهوادنــه بــر کتــف ازرق

یکـــی پـــارۀ زرد کتـــان نمایـــد
(همان)701 ،

ایهام تناسب:
لعل در جـام تـا خـط ازرق

شعله در چـرخ اخضـر انـدازد
(همان)708 ،

در بیت فوق «ازرق» در دو معنی است غیکی در معنی رنگ آبی و دوم «نام یکی از خطوط
هفت گانۀ جام» است .در معنی اول با کلمۀ «اخضر» که به معنی سبز است ،ایهام تناسب دارد.
تشبیه:
خود شـکل اثیـر و آسـمان چیسـت

گرمابـــۀ ازرق اســـت و گلخـــن
(بیلقانی)743 :7813 ،
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عنصر رنگ را در هفت پیکر نظامی باید بهگونهای متمایز تفسیر کرد چرا که رنگها در این
منظومه طیفی اسطورهای پیدا میکنند که متمایز از سایر متون است.
سبک عراقی

سبک عراقی به لحاظ تاریخی دورۀ مغوالن ،ایلخانان و تیموری را در برمیگیرد و از قرن
هفتم تا اواخر قرن نهم ادامه دارد (شمیسا 072 :7833 ،غنیز :موتمن .)713 :7883 ،دو مشخصۀ
مهم شعر مکتب عراقی یکی نفوذ و بسط عرفان و دیگری رواج غزل است (همان .)023 ،از
دیدگاه زبانی در این سبک برخی مختصات جدید وارد زبان شعر میشود و موج غزل عرفانی
که با سنایی شروعشده بود با گذر از شاعرانی چون خاقانی و عطار در شعر موالنا به «کوه موج»
عرفانی تبدیل میشود (نگ به :شفیعیکدکنی .)73 :7813 ،از طرف دیگر ،غزل عاشقانه نیز با
گذر از شعر شاعرانی چون انوری در شعر سعدی به اوج میرسد .سمبولیسم عرفانی در آثار
موالنا و سمبولیسم اجتماعی (و تلفیق غزل عاشقانه ،عارفانه و مدحی) در شعر حافظ و زبان
«سهل و ممتنع» سعدی از شاخ

ترین تحوالت ادبی در سبک عراقی است .در این سبک

عنصر رنگ نیز تا حدودی دستخوش تغییراتی شد و عالوه بر معانی سمبلیک ،برخی ترکیبات
کنایی و استعاری نیز بدان افزوده میشود.
نام رنگ

سرخ

موصوفات و یا کلماتی که اغلب
با این رنگ همراه است

تحلیل کاربردها و آرایههای ادبی

زر ،ســیب ،گــل ،رخ ،اطلــس،

اغلب ایـن کلمـات و موصـوفات از امـور عینـی هسـتند امـا

صــباغت ،یــاقوت ،ســنگ ،قبــا،

برخالف سبکهای پیشـین ،بـر معـانیذ ذهنـی داللـت دارنـد.

عنّــاب ،نــان ،دل ،حلــه ،شــفق،

از دیــدگاه بالغــی ،سمبولیســم عرفــانی وجــه شــاخ

چشــم ،اخگــر ،اشــک ،عشــق،

غزلیات عرفـانی بـهویـژه در دیـوان شـمس اسـت .در سـبک

آذر (آتش) و...

عراقی ،توجـه حـافظ بـه صـنایع بـدیعی ،بـهخصـوص ایهـام
و پــارادوکس و تناســبات دیگــر لفظــی ،ســبب پدیدآمــدن
انواع ارتباطات پیدا و پنهان در شعر او شده است.
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نام رنگ

زرد

سیاه

موصوفات و یا کلماتی که اغلب
با این رنگ همراه است

تحلیل کاربردها و آرایههای ادبی

روی ،ماهتــاب ،آفتــاب ،شیشــه،

رنــگ زرد اغلــب بــا کلمــاتی اســت کــه عینــی هســتند و

خــزان ،بــر  ،قصــر ،شــقایق،

بــرخالف ســبک آذربایجــانی و یــا بینــابین کــه تصــاویر

ســیب ،خــزان ،صــفرا ،مــازو،

متعــددی از خورشــید را ارائــه مــیکــرد ،در ســبک عراقــی

سکه ،شمع ،کاه و...

بیشتر نشانۀ بیماری و عاشقی و محنت است.

خال ،چشم ،جـان ،زلـف ،نامـه،

کارکردهــای کنــایی ایــن رنــگ (همچــون ســیهگــیم ،ســیه-

کلــک ،مشــک ،حبشــی ،نقطــه،

کاســه ،ســیهنامــه) بیشــتر و شــگردهای ادبــی حاصــل از ایــن

زنگــی ،غــم ،قیــر ،هجــر ،آب،

رنــگ بســیار متنــوع اســت .در دیــوان حــافظ رنــگ ســیاه

مـــار ،دود ،قلـــب ،کـــار (ســـیه

دســـتمایۀ آفـــرینش مضـــامین متنـــوعی در حـــوزۀ انتقـــاد

کــار) ،گلــیم ،ســیم ،دواج ،مــاتم،

اجتماعی و تغزل شده است.

خـاك ،گــرد ،شــیر ،کاســه ،دیــو،
کفر و...

سفید

باز (پرنـده) ،چشـم ،بخـت ،مـو،

ترکیبات انتزاعـی برابـر بـا ترکیبـات عینـی اسـت امـا برخـی

سینه ،سـر ،جامـه ،شـکر ،ایمـان

از این ترکیبـات بـر معنـایی ذهنـی داللـت دارد ،هماننـد بـاز

و...

ســفید کــه ســمبل دل عــارف و در مــواردی معشــوق ازلــی
(خداونــد) اســت .ایــن رنــگ بســامدی پــایین در ســه شــاعر
منتخــب مــا دارد و در غزلیــات موالنــا بیشــتر بــه صــورت
سمبلیک و در معنایی انتزاعی به کار رفته است.

کبود

گــردون ،دلــق (لبــاس ،جامــه)،

این رنگ به دلیـل لبـاس «کبـود یـا ازرقـی» کـه صـوفیان بـر

تتق ،پرده ،شال و...

تن میکردهاند ،غالبـاً بـا مضـامین پیرامـون عرفـان و تصـوف
همــراه اســت .بــرخالف ســبک آذربایجــانی و بینــابین کــه
شگردهای ادبـی متنـوعی بـا ایـن رنـگ بـه کـار میرفـت ،در
سـبک عراقـی چنــین نیسـت .در شــعر حـافظ ،ازرق ســمبلی
از ریاکاری و منافقصفتی است
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استعاره از برگ گل:
از نــرگس اوســت ای گــل ســرخ

کــان اطلــس ســرخ مــیدرانــی
(مولوی :7868 ،ج)36 /1

نماد شراب روحانی (فیض الهی):
در ده مــیخــام و بــین کــه مــا را

در مجلــــس خــــام دیگــــر آمــــد

آن رایـــت ســـرخ کـــز نهیــــبش

اســـــپاه فـــــرج مظفـــــر آمـــــد

هر کـار کـه بسـته گشـت و مشـکل

آن کــــار بــــدو میسّــــر آمــــد
(همان ،ج)320 /0

نماد تعلقات دنیوی:
بــه لــب شکرفشــانت بــه ضــمیر غیــب دانــت

که نه سـخرۀ جهـانم نـه زبـون سـرخ و زردم
(همان ،ج)827 /8

سرخ و زرد سمبل تعلقات دنیوی است و نمونههای این کاربرد را در شعر سنایی دیدیم.
گفتنی است که در برخی از موارد ،رنگهایی چون سرخ و سفید سمبلی از معشوق ازلی است
که در سبکهای پیشین چنین کاربردی ندارد:
ای بـــیتـــو حیـــات تلـ ـ گشـــته

ای بـــیتـــو چـــراغ عـــیش مـــرده

ای بـــیتـــو شـــراب درد گشـــته

ای بـــیتـــو ســـماعهـــا فســـرده

ای ســرخ و ســپید بــیتــو مانــدم

مـــن زرد و شـــبم ســـیاهچـــرده
(همان ،ج)783 /1

نکتۀ دیگری که از ابیات فوق به چشم میخورد لحن خطابی موالنا به رنگ «سرخ» و
«سفید» است که در سبکهای پیشین وجود ندارد.
اشــک غمّــاز مــن ار ســرخ برآمــد چــه عجــب

خجل از کردۀ خود پرده دری نیست که نیست
(حافظ :7868 ،ج)764 /7

ایهام تام:
نقد دلی که بود مـرا صـرف بـاده شـد

قلب سیاه بود از آن در حرام رفت
(حافظ :7868 ،ج)734 /7
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قلب سیاه به معنی سنگین دلی و نیز به معنی سکۀ تقلبی است (نیز :همان .)776 ،همچنین
ایهام در «سیاهدلی»:
غالم مردم چشمم که بـا سـیاه دلـی

هزار قطره ببارد چو درد دل برشمرم
(همان)612 ،

ایهام ترجمه و تضاد:
سوادنامۀ موی سیاه چـون طـی شـد

بیا

کم نشود گر صد انتخاب رود
(همان)443 ،

در بیت فوق ،سوادنامه همان چركنویس است و معنی لغوی سواد« ،سیاه» است غدر همین
معنی با کلمۀ «سیاه» ایهام ترجمه میسازد .بیا

هم به معنی پاکنویس (مطالب) است که در

معنی «سفید» با سیاه ایهام تضاد دارد .تشبیه ،حسن تعلیل ،اسلوب معادله ،اغراق ،استخدام در
وجه شبه ،استعاره و سمبل از دیگر شگردهای کاربردی با این رنگ است:
استخدام در وجه شبه:
حال درویـش چنـان اسـت کـه خـال تـو سـیاه

جسم دلریش چنان است که چشم تو سقیم
(سعدی)321 :7830 ،

اسلوب معادله:
مالمـــت از دل ســـعدی فرونشـــوید عشـــق

سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگست
(همان)168 ،

از شگردهای بالغی با این رنگ:
نماد:
او بــــاز ســــپید پادشاهســــت

پرّید به سوی پادشا شد
(مولوی :7868 ،ج)13 /0

باز سپید برخالف سبکهای پیشین که در معنی پرندۀ شکاری بود ،در این بیت موالنا در
معنای «دل عارف» است که بسوی خداوند پرواز میکند.
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در جایی دیگر باز سفید سمبلی است از معشوق ازلی:
تو بـاز سـپیدی کـه بـر مـن نشسـتی

ربودی دلم را ،هوا برپریدی
(همان ،ج)3 /1

گفتنی است که در این سبک و بخصوص در شعر حافظ گاهی از یک شیء واحد به
رنگهای گوناگونی تعبیر شده است .برای م ال او گاهی آسمان را فیروزه فام ،گاه مینایی و
زمانی سبز و زبرجدی دانسته است .به نظر میرسد که چنین تنوعی نسبت به یک شیء ناشی از
تاثرات متفاوت شاعر از رنگها باشد .از همین روی گاهی اشک او عقیقین است و گاه گلگون
و گاهی به رنگ شفق.
نماد ریاکاری:
ســاغر مــیبــر کفــم نــه تــا ز بــر

برکشم این دلق ازرق فام را
(حافظ :7868 ،ج80 /7؛ نیز)474 :

در سبک عراقی ،به آسمان نیز نسبت «ازرقپوشی» داده شده است و ترکیب «فلک پیر
ازرقپوش» پدیدآمده است:
تــو مــرا دســتور ده تــا بگــویم حــال ده

گرچه ازرق پوش شد شی ما چون آسمان
(مولوی :7868 ،ج)032 /4

سبک هندی

سبک هندی یا اصفهانی که باستانیپاریزی آن را «نیمکرۀ چپ مغز ادبیات زبان فارسی»
(723 :7832ـ )723نامیده است ،به یک عبارت مختصر« ،احتیاج طبیعی مردم یک عصر است
که خودبهخود این حدوث و تازگی را چه در زبان محاوره و چه در زبان ادب و سخن به
وجود میآورد» (صائب1 :7888 ،ـ .)8در عصر صفوی ،جهانبینی نو موجب خلق سبکی نو شد
که شاعرانش به تصری خودشان «پیوسته به دنبال معنی بیگانه هستند و ما در شعرهای آنان با
زاویههای دید متنوع و گوناگونی روبرو هستیم .در واقع ،تغییر صورت و معنای شعر بوسیلۀ
تغییر در زاویۀ دید یکی از ویژگیهای شعر دوران صفوی است» (محمدی« .)782 :7814 ،معنی
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بیگانه» مرکز ثقل این سبک شعری است و در تعریف آن با توجه به شعر صائب تبریزی گفته
شده است که« :خلق مضمون و شبکههای تازۀ تداعی و کشف مناسبات از رهگذر ساختارهای
بالغی خاص و ویژه است که شاکلههای اصلی سبک شخصی او [صائب] به شمار میروند»
(حسنپور آالشتی .)14 :7834 ،عنصر رنگ یکی از مواردی است که میتوان با بررسی آن
تفاوت میان سبک هندی را با سبکهای پیشین مالحظه نمود.
نام رنگ

سرخ

موصوفات و یا کلماتی که اغلب با
این رنگ همراه است

تحلیل کاربردها و آرایههای ادبی

گلســتان ،لعــل ،بــاده ،چهــره ،پــرده،

بسامد کلمات انتزاعـی بسـیار پـایین آمـده اسـت و از ایـن

حنا ،بیمار ،الله ،خـون ،زنّـار ،خـم،

لحاظ به سـبک خراسـانی بسـیار نزدیـک اسـت .ترکیبـات

قبـــا (جامـــه) ،عَلَـــم ،زر ،منقـــار،

کنایی نو نیـز بسـیار کمتـر شـده اسـت و اغلـب تکـراری

ســیب ،مرجــان ،یــاقوت ،بیابــان،

اســت .در میــان شــگردهای ادبــی نیــز اســلوب معادلــه و

تپانچـــه (ســـیلی) ،اخگـــر ،پســـتۀ

حسن تعلیل ،شگرد غالب است.

خندان ،چشم ،داغ و...

زرد

آفتاب ،هجـر ،سـکه ،احتیـاج ،کـاه،

ایــن رنــگ نیــز هماننــد رنــگ ســرخ بــا تعــداد کمــی از

خــزان ،نــرگس ،آتــش (شــعله)،

کلمــات همــراه مــیشــود و در کــل ســاختار کنــایی

کشتزار و...

جدیــدی ایجــاد نکــرده اســت .اســلوب معادلــه و حســن
تعلیل و ایهام شگرد غالب کارکرد این رنگ است.

سیاه

خیمـــــه ،دود ،دل ،هدوســـــتان،

بســامد مضــامین انتزاعــی بســیار پــایین اســت و ترکیبــات

ســرمه ،کاســه ،مــوی ،بخــت ،زل،

کنایی جدیدی وجـود نـدارد .شـگردهای غالـب ادبـی نیـز

خط ،الله ،آیینـه ،قلـم ،سـایه ،فقـر،

هماننــد دیگــر رنــگهــا در ایــن ســبک اســت .در دیــوان

زنگـــی و خـــال ،مســـت (ســـیه

صائب غزلـی بـا ردیـف «سـیاه» (ج /6غـزل  )6671آمـده

مست) ،بال ،داغ ،ابر و...

اســت کــه نقشــی اساســی در مضــامین ابیــات آن دارد.
شــگردهای غالــب در ایــن رنــگ هماننــد دیگــر رنــگهــا
استفاده از اسلوب معادله و تناسب و تشبیه است.

سفید

روی ،دل ،کوهـــان ،مـــو ،چشـــم،

رنــگ ســفید نیــز اغلــب بــا امــور عینــی بــه کــار رفتــه و

دستار ،شکوفه ،ابـرو ،نامـه ،دنـدان،

معــانی کنــایی و اســتعاری کــمتــری دارد .بــیشتــرین
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موصوفات و یا کلماتی که اغلب با

نام رنگ

تحلیل کاربردها و آرایههای ادبی

این رنگ همراه است
یدبیضــــا ،جامــــه ،راه ،مژگــــان،

کــاربرد رنــگ ســفید بــا «مــو و چشــم» اســت کــه نشــانۀ

دستار ،مافور ،کفن و...

پیــری و کــوری اســت .صــائب چهــار غ ـزل ( :7864ج/8
 7811ـ  )7813و بیـــدل دو غـــزل ( :7831ج،614 /7
 )187بــا ردیــف «ســفید» دارنــد و مضــامین متعــددی
پیرامون این رنگ به وجود آوردهاند.

کبود

چشم ،آب ،صـدف ،لبـاس ،چـرخ،

«ازرق» در اشــعار صــائب بســیار بــه نــدرت بــه کــار رفتــه

رخ ،خال ،دایره ،سیلی و...

اســت در حــالی کــه در ســبک بینــابین و آذربایجــانی بــه
وفــور اســتفاده مــیشــود .شــگردهای ادبــی بــا ایــن رنــگ
همانند سایر رنـگهـا در اسـلوب معادلـه و حسـن تعلیـل
است و کاربرد کنایی بسیار کمتری دارد.

اسلوب معادله:
از فریــب نــرگس مخمــور او غافــل مبــاش

بی بالیی نیست رنگ چهرۀ بیمار سرخ
(بیدل :7831 ،ج)430 /7

بیت فوق از غرلی است با ردیف «سرخ» که سرتاسر شعر مضمونآفرینی است .در مرکز این
مضامین رنگ «سرخ» قرار گرفته و سایر کلمات بیت در ارتباط با رنگ سرخ انتخاب میشوند.
صائب دو غزل نسبتاً بلند با ردیف سرخ دارد (نگ به :صائب :7864 ،ج7701 /0ـ )7706و در
اغلب ابیات آن اسلوب معادله به کار رفته است.
ایهام:
به خون خویش محـال اسـت سـرخرو نشـود

ستمگری که تو را تی بر کمر بسته است
(همان ،ج)313 /0

سرخرویی در دو معنی است ،شاد بودن ،خونآلود بودن و صائب معنی دوم را در نظر دارد.
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حسن تعلیل:
زان هرگز از خمار نگردند زردروی

کز خون خویش باده گسارند الله ها
(همان ،ج)833 /7

ایهام در «زرد شدن»:
دامــن فکــر بلنــد آســان نمــیآیــد بــه دســت

زرد شد تا مطلعی را کرد رنگین آفتاب
(همان ،ج)488 /7

تشبیه:
باغ بر هم خورده را ماند در ایام خزان

ساحت روی زمین از رنگ زرد احتیاج
(همان ،ج)7723 /7

گفتنی است که در سبک هندی معنای کنایی جدیدی با این رنگ ایجاد میشود که در
سدههای پیشین وجود ندارد .در سبک هندی «سفید شدن» و «سفیدیکردن» کنایه از ظاهر شدن
(فرهنگ اشعار صائب :7837 ،ج )18 /0است:
برای نمونه:
ماهرویان بس که در هر کوچه جوالن میکنند

ماه نتواند شدن صائب در اصفاهان سفید
(دیوان صائب :7864 ،ج)7811 /8

صائب دو اصطالح «روسفید شدن» و «سفید شدن» را در بیتی به کار برده است:
دل نیاســود از تــردد تــا نشــد منــزل ســفید

کرد ما را روسفید آخر که روی دل سفید!
(همان ،ج)7816 /8

با توجه به معنی کنایی «سفیدشدن» ،ایهامی (تناسب و در مواردی تضاد) نیز در این ترکیب
به وجود میآید:
نـدرام بــا ســیه کــاری ز محشــر بــیم رســوایی

که از خجلت نخواهد نامۀ من شد سفید آنجا
(همان ،ج)713 /7

سیهکاری و سفید شدن با درنظر گرفتن معانی کنایی آنها ایهام تناسب و تضاد دارند .خود
سفید شدن نیز ایهام تام دارد.
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نتیجه
بررسی دگردیسیهای سبکی نیازمند بررسی جزییات ادبی و در پیکرهای وسیع است تا
هرگونه خروج از نرم زبان و بسامد یافتن آن (برای تبدیلشدن به مشخصۀ سبکی) بهصورت
دقیق مشخ

شود .عنصر رنگ یکی از این موارد است که میتواند تحوالت سبکی را نشان

بدهد .نتایج بررسی ما با در نظر گرفتن سبکهای شعر فارسی و از هر سبک سه شاعر (بهغیراز
شعر نو) ،نشان میدهد که همۀ رنگها در سبک خراسانی با امور حسی و اغلب با عناصر
طبیعت ترکیبشده است .شگردهای بالغی مورد استفاده نیز در محدودۀ تشبیه ،استعاره و تا
حدودی کنایه است .در سبک بینابین جهشی در استفاده از ترکیبات انتزاعی و کنایی وجود دارد
و شگردهای بدیعی و بیانی همچون ایهام ،تناسب ،کنایه ،حسن تعلیل و ارسالالم ل بسامد پیدا
میکنند .در این سبک سنایی بهصورت مشخ

تری از عنصر رنگ برای نمادپردازی استفاده

میکند و برخی از رنگها همچون رنگ سیاه برخالف سبک خراسانی و به دلیل نگرش عرفانی
موردپسند واقع میشود .از طرف دیگر سنایی برخی از رنگها را بهنوعی در سمبلیسم اجتماعی
نیز بکار میبرد .در سبک آذربایجانی بسامد شگردهای بالغی و ترکیبات انتزاعی بسیار بسامد
پیدا میکند تا جاییکه کمتر بیتی وجود دارد که عنصر رنگ در آن کاربردی بالغی نداشته باشد.
در میان سبک آذربایجانی نظامی و در میان آثار نظامی باید هفتپیکر را تا حدودی متمایز کرد
چراکه عنصر رنگ در این منظومه کاربردی اسطورهای نیز پیدا میکند .در سبک عراقی ترکیبات
انتزاعی و عینی هر دو وجود دارد با این تفاوت که در این سبک حتی ترکیبات عینی برای
مفاهیم انتزاعی بکاررفته است .بازذ سفیدی که در این سبک وجود دارد سمبلی از دل عارف یا
معشوق ازلی است نه پرندۀ بازی که در سبکهای پیشین وجود داشت .در سبک عراقی شعر
حافظ را باید متمایز از دیگران دانست چراکه سمبلیسم اجتماعی با استفاده از عنصر رنگ در
شعر او بسامد پیدا میکند .در سبک هندی کاربرد ترکیبات با عنصر رنگ بسیار کمتر است و در
اغلب ابیات بجز اسلوب معادله ،تشبیه ،حسن تعلیل و ایهام کمتر شگرد هنری دیگری را می-
توان نشان داد.
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1ـ برزگر خالقی ،محمدرضا .شرح دیوان خاقانی .تهران :زوّار.7831 ،
6ـ بیدل دهلوی ،میرزا عبدالقادر .دیوان بیدل .تصحی خال محمد خسته و خلیلاهلل خلیلی ،تهران :زوار،
.7831
1ـ بیلقانی ،مجیرالدین .دیوان مجیر .تصحی دکتر محمدآبادی ،تهران :مؤسسۀ تاری و فرهنگ ایران.7831 ،
3ـ حافظ ،شمسالدین محمد .دیوان حافظ .تصحی و تعلیقات خانلری ،تهران :خوارزمی.7868 ،
3ـ حسنپور آالشتی ،حسین .طرز تازه .تهران :سخن.7834 ،
72ـ حمیدیان ،سعید .آرمانشهر زیبایی .تهران :علم و دانش.7818 ،
77ـ حیدری ،غالمرضا« .)7831( .کاربرد ادبی و هنری الف در پهنۀ ادب پارسی» ،زیباییشناسی ادبی ،شمارۀ
 ،03ص

748ـ.763

70ـ ــــــ  ،ـــــــ  « .)7836( .کاربرد ادبی و هنری و تصویری الف در پهنه ادب پارسی با تکیه بر اشعار
سبک هندی» ،سبکشناسی نظم و ن ر فارسی ،شمارۀ  ،81ص

11ـ.18

78ـ ــــــ  ،ــــــ « .)7833( .کاربرد ادبی و هنری حرف «الف» در اشعار شاعران سبک خراسانی»،
غالمرضا حیدری ،متن پژوهی ادبی ،شمارۀ  ،13ص

11ـ.16

74ـ خاقانی ،افضلالدین بدیل .دیوان خاقانی .تصحی سجادی ،تهران :زوّار.7834 ،
71ـ دهخدا ،علیاکبر .لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.7833 ،
76ـ سعدی ،مصل الدین .کلیات سعدی .تصحی محمدعلی فروغی ،تهران :هرمس.7830 ،
71ـ سنایی ،مجدود بن آدم .حدیقه الحقیقه .تصحی مدرسرضوی ،تهران :کتابخانۀ ابنسینا.7802 ،
73ـ ـــــ ،ـــــــــــــ  .دیوان سنایی .با مقدمۀ بدیع الزمان فروزانفر ،تهران :نگاه.7834 ،
73ـ شفیعیکدکنی ،محمدرضا .زبور فارسی .تهران :آگه.7813 ،
02ـ ــــــــــــ ،ــــــــ  .شاعر آیینهها .تهران :آگاه.7831 ،
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07ـ ــــــــــــ ،ــــــــ  .صور خیال در شعر فارسی .تهران :آگه.7811 ،
00ـ شمیسا ،سیروس .بیان .تهران :میترا.7832 ،
08ـ ـــــــ ،ـــــ .سبکشناسی شعر .تهران :میترا.7833 ،
04ـ صائب تبریزی ،محمدعلی .دیوان صائب .تصحی محمد قهرمان ،تهران :علمی و فرهنگی.7868 ،
01ـ ــــــــــــ  ،ــــــــ .کلیات صائب تبریزی .با مقدمۀ امیری فیروزکوهی ،تهران :کتابفروشی خیام،
.7888
06ـ عنصری ،ابوالقاسم حسن .دیوان عنصری .تصحی محمد دبیرسیاقی ،تهران :کتابخانۀ سنایی.7868 ،
01ـ فتوحی ،محمود .سبکشناسی .نظریهها رویکردها و روشها ،تهران :سخن.7837 ،
03ـ فرخی سیستانی .دیوان فرخی سیستانی .تصحی محمد دبیرسیاقی ،تهران :زوار.7832 ،
03ـ کاردگر ،یحیی« .)7831( .عناصر خیالی و سیر تحوّل آن در چهار نمونۀ شعری از سبکهای مختلف»،
فنون ادبی ،سال  ،)42( 73ص

018ـ.010

82ـ کالهچیان ،فاطمه« .)7831( .تحلیل کارکرد محتواییـ بالغی رنگها در غزل عطار» ،متنشناسی ادب
فارسی ،شمارۀ  ،80ص

از 68ـ.13

87ـ لوشر ،ماکس .روانشناسی و درمان با رنگها .ترجمۀ نغمه صفاریانپور ،تهران :حکایت.7813 ،
80ـ محمدجعفر ،محجوب .سبک خراسانی در شعر فارسی .تهران :جامی.7810 ،
88ـ محمدی ،محمدحسین .بیگانه مثل معنی .تهران :میترا.7814 ،
84ـ مسعود سعدسلمان .دیوان مسعود سعد .با مقدمۀ ناصر هیّری ،تهران :گلشایی.7832 ،
81ـ منوچهری دامغانی .دیوان منوچهری .تصحی محمد دبیرسیاقی ،تهران :زوّار.7860 ،
86ـ مؤتمن ،زینالعابدین .تحول شعر فارسی .تهران شرق.7883 ،
81ـ مولوی ،جاللالدین .دیوان شمس .تصحی فروزانفر ،تهران :امیرکبیر.7864 ،
83ـ نظامی ،الیاسبنمحمد .خسرو و شیرین .تصحی وحید دستگردی ،تهران :قطره.7813 ،
83ـ ـــــ  ،ـــــــــــ  .هفت پیکر .تصحی وحید دستگردی ،تهران :قطره.7832 ،
42ـ ـــــ  ،ـــــــــــ  .لیلی و مجنون .تصحی و توضیحات بهروز ثروتیان ،تهران :امیرکبیر.7833 ،
47ـ ـــــ  ،ـــــــــــ  .مخزناالسرار .تصحی وحید دستگردی ،تهران :قطره.7833 ،
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Functions and rhetorical developments of the "color"
element in the transition from Persian poetry styles
1
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Abstract
Analysis and detection of stylistic elements can only be achieved by
detailing the frequency of exit from the soft language. This detail requires
an examination of the literary, linguistic, and intellectual details of a
literary text. The color element is one of the cases in which the quality of
rhetorical and semantic use varies in different literary styles and periods.
By examining the functions and rhetorical developments of this pictorial
element, a stylistic metamorphosis can be shown. Since stylistic
metamorphoses are not very accurate and possible except by considering
a wide body, so by considering five styles of Persian poetry and three
prominent poets from each style, the subject has been addressed. The
results show that in Khorasani style, descriptive compounds resulting
from colors are in sensory matters and often with elements of nature. The
predominant tricks in this style are the use of metaphor. In the Seljuk
style, the frequency of abstract compounds is higher and the functions of
irony, allegory and symbolism are higher in the field of mysticism and
social issues (with the emergence of Sanayi). In the Azerbaijani style,
rhetorical and expressive industries reach their peak, and the color of
"blue", the theme of creating ambiguity, metaphor and irony, rises with
high frequency. In the Iraqi style, too, most sensory combinations are used
to explain mental concepts. Ambiguity, metaphor and symbol are the
dominant techniques in the use of colors.
Keywords: Rhetorical functions, color element, stylistics, Persian
poetry, stylistic developments.
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