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  1391بهار و تابستان  ـ  ششم هشمار، )پژوهشيـ  علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(زبان و ادبيات عربي  همجل
  

  )،استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر عباس طالب زاده 
  )نده مسؤولويسن فردوسي مشهددانشگاه  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي(  مصطفي مهدوي آرا

  

  بشاربن برددر شعر ها  داللت رنگ

  چكيده

ـا سـهم        ـام شـده، ام ـا انج هر چند تاكنون جستارهاي ارزشمندي در حوزه بررسي داللت رنـگ ه
جستارهايي كه نمادگرايي رنگ ها در سروده هاي شاعران نابيناي عربي را مورد بررسي قرار داده باشند 

ـا و مفهـوم آن    ار حاضر موضوع داللت رنگهمين امر سبب گرديده تا جست. اندك است را در شـعر  ه
ـتگاه     شاعر نابيناي عصر عباسي اول، بشاربن برد  ـافتن  خاس محور اصلي خود قرار دهـد و در صـدد ي

بر آيد و  اين موضوع را بررسي كند كه نقـش حافظـه   او ها در شعر  اصلي نمود حقيقي و نمادين رنگ
رويكرد شعري وي نسبت به رنگ ها چقـدر اسـت و داللـت     در -جز بينايي -شاعر و ديگر حواس او

هدف اصلي نوشتار پيش رو واكاوي . رنگ ها نزد اين شاعر نابينا با ديگر شاعران چه تفاوت هايي دارد
ـيوه     . آيـد  ش بر مـي ها در شعر ظهور رنگگونه كه از  احوال رواني بشار است آن بـه ايـن منظـور  از ش

ـاي   . است تحليلي استفاده شده ـ  توصيفي بخش مقدماتي اين مقاله به تبيين جايگاه رنگ در عرصـه ه
در ادامه به واكاوي داللت رنگ و جايگاه آن در . زندگي و مفهوم آن نزد افراد نابينا اختصاص يافته است

ـا رويكـردي        ـا ب ـاني ثانويـه رنـگ ه زندگي و شعر بشاربن برد پرداخته شده و تالش شده است تا مع
  . توجه قرار گيردروانشناختي مورد 

  . ، شعر عربي، بشاربن برداحوال روانيرنگ، : ها واژهكليد
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  مقدمه

و » شـكل « كنيم از دو عنصر مهم تجسمي تشكيل شـده اسـت، عنصـر     مي دنيايي كه ما در آن زندگي
ـايي در طبيعـت اسـت و    . كه  الزم و ملزوم يكديگرهم هستند» رنگ« رنگ در حقيقت يكي از عناصر زيب

كنند، شاعر با بكارگيري ايـن   مي هنرمندان نيز از آن به عنوان يك نيروي هنري در آثار خود استفادهاديبان و 
هر چند رنگ از نظر علم فيزيـك وجـود حقيقـي نـدارد و      .بخشد مي عنصر به تصاوير شعري خويش غنا

ز مباحث مهـم  صرفا يك مسأله ادراكي است ولي بررسي آن  در سازمان ذهني و زباني و معاني آن، يكي ا
  .در شناخت زبان و ادبيات است

كنـد و داللـت    مي يكي از شاخه هاي زبان شناسي است كه  معنا را بررسي 1علم داللت يا معناشناسي
هستند كـه   ها  بخشي از واژگان يك زبان الفاظ دال بر رنگ. دهد مي الفاظ و تحول آنها را مورد مطالعه قرار

ـادي   ها  الفاظ رنگ. ا به خود اختصاص داده اندمجموعه گسترده اي از اين علم ر در معناشناسي اهميت زي
داللت هاي لغوي اين الفاظ تنها منحصر به فهم معناي آنها نيست، بلكه ابعاد روحي و روانـي دارد و  . دارند

  )62: 2008حمدان، .(گيرند مي گاهي در شمار اجزاي ضمير ناخودآگاه جمعي قرار
ـايق مهمـي را     مـي  نگ  در  شعر كه بيشتر يك پديده الهامي است،بررسي جايگاه و معناي ر توانـد حق

معمـوال   ها  در زبان، رنگ. از مباحث مهم در بررسي رنگ، معني آن است. درباره زبان و ادبيات  آشكار كند
ـاربرد معمـولي         ـاني فراتـر از ك ـا در شـعر، ايـن مع عالوه بر معني واقعي، معاني مجازي متعددي دارند؛ ام

ـا كـه در        .تاس ـا از آنج ـايندي دارد، ام ـاه معنـي منفـي و ناخوش گاه يك رنگ معني خوشايند و مثبت و گ
ـناختي و  : يابي، عناصر مهم چندگانه اي همچون معني اشيا و موصوفات يك رنگ، تجربه و تداعي روان ش

، تقابل معنايي )هم معني مثبت و هم معني منفي( حتي زمان و مكان مؤثر هستند، هم معنايي يا چند معنايي
  )22: 1382سام خانياني، .( و معني ضمني قابل توجه هستند

ـا   تعداد واژگاني كه بـر رنـگ   - همان طور كه در ادامه خواهيم ديد - در زبان و فرهنگ عربي داللـت   ه
ـين رنـگ و    . دارد، بسيار است  برخي زبانشناسان چون ابن جني سعي نموده اند با مطالعه آواي حـروف، ب

كند و اين امـر،   مي شاعر گاهي به جاي نام يك رنگ، نام خود آن شيء را ذكر. ارتباط برقرار كنند معني آن

                                                 
1- Semantics   
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در شعر  ها  عبداهللا الفيفي در بررسي آماري كاربرد رنگ. را در زبان گسترده تر كرده است ها  دايره الفاظ رنگ
ـيط و جامعـه    رنگ، با توجه به فرهن. شاعران نابينا به اين مطلب توجه داشته است  ـان و مح گ عرب و زم

در اين تحقيق با معاني رنگ در شعر بشاربن برد و كيفيـت  . خاص آن، معاني ثانويه و متعددي داشته است
ـا   : شويم، اما سوالي كه در ابتدا مطرح است، اين است كه مي نزد وي آشنا ها  بكارگيري رنگ وي چگونـه ب

  گاهي يافته است؟آ ها  وجود نابينايي بر معاني و مفاهيم رنگ

  مفهوم رنگ نزد نابينا 

ـا ديگـر حـواس       ـا ب رنگ از پديده هايي است كه درك آن مطلقا با چشم امكان پذير است، و افراد نابين
بينيم، شـگفت   مي شنويم يا مي از اين رو، وقتي در گفتار و نوشتار آنها اسم رنگ را. قادر به درك آن نيستند

كنـد؟   مي يا او واقعا با مفهوم رنگ آشناست يا صرفا شنيده هاي خود را بيانآ: پرسيم مي زده شده و از خود
ـان  . ارزش و اعتبار رنگها ، نزد افراد مختلف، متفاوت اسـت براي پاسخ به اين سوال در ابتدا بايد گفت  هم

كـه بـر   طور كه ارزش صداها و كيفيت آوايي آنها متفاوت است؛ نغمه هاي كوتاه يا بلند با توجه به تاثيري 
هم موضوع همين است، ارزش  ها  درباره رنگ.  گذارند، داراي اهميت موسيقايي متفاوتي هستند مي گوش

  )122: 1968سانتيانا، .( و تأثير رنگ قرمز مثال، با رنگ سبز در نزد افراد يكسان نمي باشد
ـاي شـگفتي نيسـت اگـر     ها  ويژگي عاطفي رنگ : بگـوييم  با ويژگي احساسات ديگر پيوند دارد، و ج

ـا   صداي بلند و امواج صوتي با فركانس باال، كه در گوش تأثير فزونتري دارد تقريبا همان احساسي را در م
ـاه     . آورد مي آورد كه رنگ قرمز با طول موج باال، آن را بوجود مي بوجود بسياري از افـراد از ايـن رابطـه آگ

احساس مشتركي در مقابل رنگ و صدا براي ما غير البته ايجاد چنين . نيستند و نمي توانند آن را درك كنند
  )123: همان.(ممكن نيست، و با تمرين و تكرار يا استعداد فطري قابل يادگيري است

با توجه به  –گاهي رنگي . در طبيعت آثاري دارند، هر كدام عاطفه و احساسي را برمي انگيزند ها  رنگ
شايند است، همانند موسيقي كه گاهي گـوش نـواز و   خوشايند و گاهي رنگي ديگر ناخو - هاي آن  داللت

ـا   اگر ما حساسيت خـود را در زمينـه رنـگ   . شود مي گاهي گوش خراش و ناخوشايند ـيم،   ه  افـزايش ده
ها بپردازيم، همانطور كه موسيقي  سازد، به ارزيابي رنگ مي توانيم به هنري دست پيدا كنيم كه ما را قادر مي

  ) همان.(كند مي ررسيرا ب ها  دان، صداها و آهنگ
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گويد و احساسات و عواطف خود  مي كند كه به زبان آنها سخن مي فرد نابينا در اجتماع مردمي زندگي
كند دربيان احساسات با ديگران مشاركت كند و در خيال خود بين  مي كند، او سعي مي را به وسيله آن بيان

ال وقتي از ناخوشايند بودن رنگ سياه در نزد ديگـران  مث. شنود، ارتباط برقرار كند مي معاني و اسم هايي كه
  .كوشد تا احساسات منفي و غم انگيز خود را با رنگ سياه تعبير كند مي شود، مي آگاه

ـاي شـفاهي و      او اطالعاتي را كه از طريق حواس ديگر بدست مي آورد يا آنچـه را از طريـق گفتگوه
ـار را  . كند مي شين رنگآورد ، نزد خود جان مي تجربه هاي انفعالي بياد مثال اگر رنگ سبز نزد وي مفهوم به

بـه سـخني ديگـر    ) 120: 1968السقطي، .(داند مي داشته باشد، هر آنچه در طبيعت رمز زيبايي است را سبز
ـا توجـه بـه ايـن      مي آگاهي او از معاني نمادين رنگها، وي را از درك معني حقيقي رنگ بي نياز كند و او ب

  .كند مي را در شعر استفادهبرداشت خود، آن 
ـات   « :گويد مي سخن هلن كلر مصداق مطلب فوق است كه  نابينا با نيروي خيال و عواطـف و احساس

شود، و هنگامي كه الفاظي را مي شنود كه  مي انساني كه دارد، در فهم پديده هاي ديداري با ديگران شريك
ـاني     مي به معاني آنها پي داللت بر رنگ و نور يا شكل دارند؛ با حدس و گمان خود ـا مع ـا را ب برد، زيرا آنه
  )121: همان(»...كند مي ديگري كه از طريق ساير حواس بدست آورده است، قرين

ـافه   از آنجا كه موضوع بحث ما رنگ در شعر بشاربن برد است، شايسته است كه اين مطلب را هم اض
اند، از  طه بين رنگ با ابعاد روحي و رواني آن پي بردهكنيم كه، شعراي نابينا در تعامل خود با رنگ ها، به راب

به عنـوان  . كنند مي با زبان رنگ بيان - با توجه به اين رابطه –اين رو، احساسات و عواطف شاعرانه خود را 
نمونه، از الهام بخشي رنگ سياه نزد ديگران آگاه هستند، بر همين اساس درد و رنج خود را سياه مي داننـد  

ـياه در طبيعـت     مي راز اين احساس از واژه سياه استفادهو براي اب بـه داليلـي    –كنند، همانگونه كه رنـگ س
  )198: 2009غضنفري، .(انگيزد مي متقابال همان احساس منفي را در ما بر –مجهول 

ـان     مـي  متنوع هستند، و هر كدام احساس خاصـي را بـر   ها  با توجه به اينكه رنگ ـاد هم انگيزنـد، ايج
امكان پذير اسـت، بـه طـوري كـه در      - مثل گوش دادن به يك موسيقي –طريقي غير از رنگ  احساس از

ـاس يـك     مي شخص احساس شبيه به احساس آن رنگ را بر انگيزد؛ يعني رابطه و تأثير بين رنـگ و احس
ـاس خاصـي را    رابطه دو طرفه است، احساسي خاص، خواستار رنگي خاص است و رنگ خاصي  احس

ـاب    بن .برمي انگيزد  ابر آنچه گفته شد شاعران نابينا براي هر يك از احساسات خـود رنـگ خاصـي را انتخ
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ـاني و    ) 199: 2009غضنفري، .(كنند مي ـا مع و به اين وسيله به اندازه توانشان، داللت رنگ را  براي خـود ب
ـيل     مي مفاهيم آن، نزد بينايان يكسان ـان   سازند، تا در آن با آنها سهيم شـوند و در تعبيـر بـه وس ـا ايش ه آن، ب

ـازماندهي مـي كنـد     . هماهنگ باشند السـقطي،  .(اين هماهنگي، انديشه و تفكر نابينا را در امور ديـداري س
افراد بينا ممكن اسـت  . پيوند برقرار كردن بين رنگ و حواس ديگر مخصوص نابينايان نيست) 122: 1968

  .رنگ خاصي را با صداي خاصي قرين كنند
توانـد در تصـور    مـي  كنـد و  مـي  هني و حسي كه دارد، ملكه خيال  خـود را قـويتر  نابينا با استعداد ذ  
هاي ديداري و رسم تصاوير فني و لفظي به سطح مشاركت با بينايان برسد و بلكه فراتراز آنها تا حـد   پديده

  .لب كندناگفته نماند كه گاهي مدلول رنگها بيشتر از خود آنها توجه نابينا را به خود ج. ابداع  پيش رود

  رنگ در شعر بشاربن برد 

بعضي ازمنتقدان رنگ را يكي از عناصر ساختار شعري دانسته اند، بلكه بعضي بر اين عقيده اند كه تأثير 
رنگ در افزايش قدرت شعر و برانگيختن احساسات، غيرقابل انكار است و به چارچوب متن اين قابليـت  

  )197: 2009غضنفري، .( بيشتر گسترش پيدا كنددهد تا در خدمت تصويرگري شعري، هرچه  مي را
و داللت هاي آنها در شعر خـود   ها  از الفاظ رنگ �آگاهانه يا بي اطالع از مطلب فوق  �بشاربن برد 

ـاب الفيفـي آمـده،      . بسيار بهره برده است ميزان كاربرد الفاظ رنگ  در شعر بشار در نمودار زيـر كـه در كت
  ):11 :1997(مشخص شده است
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ـاربرد را در  : الحظه مي شود كه رنگ هايم سفيد، سياه، آبي آسماني، سرخ و زرد به ترتيب بيشترين ك
و احساس مخصوص شاعر را نسبت به مـدلول   شعر بشار داشته اند كه هر كدام داللت هاي مهمي  دارند

  .دهند مي نشان ها  اين رنگ
ايـن  . كننـد   مي و معناي يكديگر را كامل آيند مي سفيد و سياه در شعر بشار غالبا در چارچوب واحدي

ست، پيوند  ها گيرد، زيرا رنگ با نور كه سبب اصلي ايجاد رنگ مي امر از دوگانگي شب و روز سرچشمه 
  ) 201: 2009غضنفري، .( دارد

  داللت رنگ سياه

در قـرآن كـريم   . رنگ سياه  بر عكس رنگ سفيد از قديم مكروه بوده و رمز شر و بدي و مرگ اسـت 
از نظر روان شناختي، ) 15: 1997الفيفي، .(است) وجه(هفت بار تكرار شده كه پنج مورد آن صفت صورت

ـاب   سياهي، نفي همه رنگ ها و نمايانگر چشم پوشي، تسليم نهايي و يا انحراف و به تعبيري، نفي يك انتخ
لوچر، .(سفيد است» آري «در مقابل» نه«بايسته و نوميدي محض و رنگ انهدام، نيستي و پوچي و به معناي 

در زيباشناسي اقوام هند و ايراني، اين رنگ، در بعضي مصاديق خود همچون مو و چشم مورد ) 97: 1369
ـايندي اسـت، زيـرا      مي تحسين قرار گرفته است، اما آنجا كه در مقابل سپيدي روز قرار گيرد رنـگ ناخوش

  ) 31: 1382خانياني، سام .( يابد مي آسيب پذيري ناگهاني انسان در شب افزايش
ـا داللـت بـر بـدبيني دارد و      كند و اغلـب آن  در زبان عربي الفاظ متعددي مفهوم رنگ سياه را القا مي ه

أسود، أسحم، جون، فاحم، ديجـور، دجـوجي، غربيـب و    : توان به الفاظ مي از جمله. مخالف زيبايي است
بان هاي دنيا از نظر شهرت و انتشار سرآمد همه رنگ سياه و سفيد در بين ز) 69: ثعالبي، د ت.(اشاره كرد...

ـين   ها رنگ ست، دو رنگ متضاد كه با شب و روز و تاريكي و نور در ارتباطند و دليل شهرت آنها هم هم
  )27: 2008حمدان، .(نكته است

شود تا شاعر درد و رنج و غم اندوه خـود را بـه    مي شب با سكوتي كه بر آن حكمفرما است، محملي
شود شب تاريك، بـراي او طـوالني تـر شـده و از       مي ورد و در آن تأمل كند، تا آنجا كه احساسخاطر بيا

ـياهي را زايـل مـي كنـد                                             درا سـفيدي  .ز به ستوه آمده و آرزوي آمدن صبح را دارد، صبحي كه تاريكي و س
  :  اهي باعث نگراني و اندوه استدرشعر او سبب راحتي و اطمينان و در مقابل، سي
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  ـــزح ــدجي التزحــ ـال ال ـا بـ ــي مـ   خليل
ـله  ــ ـــ   أضـــلَّ الصـــباح المســـتنير سبـي
ــدجي  ــدجي زادت و مــا زادت ال   كــأنّ ال

  

  و مـــا بـــال ضـــوء الصـــبح اليتوضّــــــح 
  ـــرح ـــ ـيس يـب ــه لــ ــلٌ كلُّـ ــدهرُ ليـ   أم الـ

    مبـرَّح ـال الليـلَ هـم   )96/ 2:ديـوان (ولكن أط
  

 

 

ـبح روشـن، راه   ! ياران، سياهي شب را چه شده كه كنار نمي رود و روشني صبح را كه نمي آيـد؟  « ص
ـاني نيسـت؟      ـاريكي اسـت و بـراي آن پاي ـاريكي   !خود را گم كرده است يا اينكه روزگار سراسر ت ـا ت گوي

 درفزوني است ،اما در حقيقت شب طوالني نشده است بلكه اين غم و اندوه اسـت كـه شـب را طـوالني    
  ».كرده است

  : كند مي او شب را با رنج و غم تا طلوع صبح بيدار سپري
ـادا   يــا ليلتــي لــم أنــم شــوقاً و تسهـــ

ـا    كبــرت لمــا رأيــت الصــبح منبلجـــ
  

ـادا   ــ ــد عـــ ــت بيــاض الصــبح ق ــي رأي   حّت
ـادا   ـان أو ك   )3/45:ديـوان (يحدو توالي جونٍ ب

  

. پري شد، تا اينكه سپيدي صبح را ديدم كه برگشته استواي از شب من كه با شوق و بيداري س«      
  ».زد مي كرد و كنار مي در اين هنگام تكبير گفتم، وقتي كه ساربانِ صبح ،شتر ِشب را هي

ـياهي پوسـت       ـياهي شـب، س رنگ سياه با الفاظ و تعابيرمختلفي در شعر شاعر به كار رفته است و س
  .هاي منفي رنگ سياه را دارندو داللت  ها  صورت و سايه نيز همان الهام

داللت هاي منفي رنگ سياه ،مثل بدبيني و مصيبت را نمي توان از فرهنگ عربي گرفت، تصوير كـالغ  
ـاطر      بديمن تصويري است كه  بر كوچ و جدايي داللت دارد يعني چيزي كه مايـه نگرانـي و تشـويش خ

  : ميابي مي نمود اين تصوير را در شعر بشار نيز. عرب بدوي  است
ـنُح بينــي و بينهمــو       لكــن جــرت سـ

  

  رَدالبينِ و الص 2/168: ديوان(و األشأَمانِ غراب(  
  »).ز جدايي خبر دادند     و ا( آهوان بد يمن، كالغ و پرنده كوچك شوم از بين من و آنها گذشتند«

ـتان  اضافه كرده است زيرا خبر ا» بين«شاعر در اينجا سانح را شوم دانسته و غراب را به   ز جـدايي دوس
  )2/168: ديوان.(داند مي پرنده ايست بزرگتر از گنجشك، كه عرب صداي آن را شوم: صرد. دهد مي

ـان دهنـده سـطح     سياهي پوست صورت،  از ديگر تصاوير ناخوشايند در نزد عرب است و گاهي نش
ـته بـه طريقـي، مثـل     و نشانه حقارت او بوده  كه  احتماال شخص را وا مي د. پايين طبقه اجتماعي فرد  اش

  .كندخالقي بر جنبه هاي منفي آن غلبه مشاركت  شجاعانه در جنگ يا نشان دادن سجاياي برجسته ا
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احساس بشار به اين امر نيز احساس ناخوشايندي است كه سبب شده دشمن خود را بـه آن متصـف   
  :ل كندكند و او  را در شمار افراد اين طبقه  بياورد و آن را به ابزار هجو تبدي

ــالء وراء  أفرخ الزنج طال بك الـب   )1/26:ديوان(و ساء بك المقدم و اـل
  »اي زنگي زاده   آيا  مصائب بر تو دراز شده و از همه سو تو را آزرده ساخته است؟«

شمارد و كسي كه به اين رنگ متصف شود نزد وي بـي اصـل و    مي شاعر چهره سياه را سبب خواري
  :نسب است

ــقٍ  ــي خََل ـــد بن ــوم واـل ــزيكم الي   يخ
ـــم   ــي وجوهكـ ــه ف ــه معروف   مواريث

  

ـــــــــب   دعـــي أحـــم اللـــون غيـــر نجـي
  )1/230:ديـوان (مناخره و الرأس غيـرُ كـذوب  

 

آنچـه  . چون او بي نسب و سياه روي و نا نجيب است. اي فرزندان باهلي پدر شما مايه ننگ شماست«
  ».چهره هايتان نمايان استاز او در سر و بيني به ارث برده ايد در 

ـياه   مرگ سياه از ديگر داللت هاي منفي اين رنگ نزد شاعر است كه به علت شدت و سختي آن به س
سرخ و سياه، صفت آن  است زيرا ) ماده حمر: 1405ابن منظور، .(و گاهي هم به سرخ توصيف شده است

  : ي و مصيبت  استقتل فرد باعث جاري شدن خون و مرگ در ذهن شنونده يادآور نوميد
  )2/163: ديوان(آملُ العيش تاره       وأَرى الموت أَسودا

  .»بينم مي گاهي اميد به زندگي كردن دارم و گاهي مرگ را سياه« 
داللت هاي رنگ سياه در شعر بشار هميشه ناخوشايند و منفي نيسـت، بلكـه در تغـزل بـه محبـوب،      

ـبيه     صورت مطلوب و مثبت به خود گرفته اس ـياهي بـه انگـور تش  ت؛ آنجا كه گيسوان او را در شـدت س
  :كند مي

  )1/38:ديوان(مِ سواداً قد حان منه انتهاء  و لها وارد الغدائر كالكــــر
  » .گيسواني سياه رنگ دارد چون انگوري كه زمان چيدن آن فرا رسيده است« 

گيـرد،   مي ز حس چشايي هم كمكسياهي در اين بيت براي شاعر خوشايند است، او در اين تصوير ا
ـياهي   مي انگور وقتي شيرين شود كه رنگ آن رو به سياهي رود ، يعني وقت چيدن آن فرا برسد،  چون س

  .انگور در اين بيت،يادآور طعم شيرين آن است همانند نمود آن در موي يار خوشايند مي نمايد
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ـاي      از سوي ديگر نشانه جواني و طراوت و شادابي اس سياهي مو،  ـارت ديگـر از داللـت ه ت، بـه عب
  :گويد مي بشار در از دست رفتن اين ايام و روي آوردن پيري. مثبت اين رنگ، اشاره به ايام جواني است

  يــا صــاح أبالنــي طــالب الهـــــوي
ـــدتي     يومـــا نعـــيمٍ أخلقـــا جِـــــ

  

ـاب      ــ ــه النقــــــ ــق عليـ ــرف إبريـ   و صـ
  )1/67: ديــوان(و لمــه مثــل جنــاح الغــــراب

  

  
اي دوست طلب عشق ونوشيدن باده اي كه بر آن پوششي افكنده اند،  روزگار نعمت و نيكبختي كه « 

  ».مرا فرسود و موي سياه مرا سفيد كرد
بشار در داللت هاي رنگ ها، هميشه با نظر رايج نسبت به آنها همراه و موافق نيست؛ يعني اگر سياهي 

او در بيت زير كنيز سياه . شود مي ي براي وي زيبا و پسنديدهچهره و پوست نزد آنها ناخوشايند است، گاه
  : كند مي چرده خود را اين طور توصيف

ــــــــــه   و غـــــاده ســـــوداء برّاـق
ـا   ـــن نالهــ ـيغت لمـــــ ـا صــ   كأنّهــ

  

ــــــــــنِ     كالمـــاء فـــي طيـــبٍ و فـــي لـي
  )4/200: ديـوان (من عنبرٍ بالمسـك معجــون  

  
  

  
گويا كه او براي صاحب خـود، از عنبـري   . ب، روان و خوش بو استكنيز سياه و براقي كه همانند آ« 

  ».كه با مشك مخلوط شده، ساخته شده است
ـياه را     مـي  همچنانكه ابولعالي معري، شاعر نابينايي كه تقريبا دو قرن بعد از بشار ظهـور  كنـد، شـب س

  :نمايد مي اينگونه زيبا توصيف
ـــ ـانجِ عليها قالئ  ليلتي هذه عروس من الزـن   د من جمـــــــ

او در اين بيت تصوير شب را به همراه ستارگاني كه در اطراف آن پراكنده شده اند بـه عـروس زنگـي    
  .كند كه گردنبندهاي مرواريد بر او آويخته شده است مي تشبيه

، رددگ رها ميها  و غصه ها  ، اما گاه گاهي كه از غمدر ذهنيت شاعر مفهوم منفي داردشب با وجود اينكه 
  : براي او به فرصتي براي به باده گساري تبديل مي شود

ـنا   حبينَ نلهو و نخشي الواحد الصـــمدا  غاب القذي فشربنا صفو ليلت
رقيب مزاحم كنار رفت و ما شب را بدون او به كام خواهي گذرانديم  در حالي كه از خداي يگانه و « 

  » .بي نياز بيم داشتيم
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  داللت رنگ سفيد

ـلح و   رنگ   سفيد در ميراث اسالمي رنگ پاكي، خوشبختي، رضايت و نكويي است؛ سفيد، رنـگ ص
ـلمانان در حـج و كفـن ميـت نيـز      . در قرآن كريم يازده بار  تكرار شده است .آشتي است  رنگ لباس مس

  ) 15: 1997الفيفي، .( هست
بر اين مبنا، سفيد در . تآيد و تمامي تولدها يك باززايش اس مي در  تفكر نمادين مرگ پيش از زندگي

  )590: 1382شواليه، .(ابتدا رنگ مرگ و سوگواري است
أزهر، رعبوبه، أشهب، أقمر، : و هم معني آن در زبان عربي بسيارند، از جمله آنها) أبيض(الفاظ مترادف  

  )65: ثعالبي، د ت.(باشد مي أبلج، و أغرّ
ـا    اين رنگ كه غالبا رنگ سرور و بهجت است در شعر بشار  ـبيه ي با الفاظ مختلف، چه به صورت تش

ـاگون مختلـف    كنايه و چه به تصريح بكار رفته است و داللت هاي آن با توجه به كاربرد آن در موارد گون
  .است و گاهي معني مثبت و گاهي معني منفي دارد

اين . .از داللت هاي خوشايند اين رنگ در ادبيات عاشقانه، نمود آن در صورت و دندان محبوب است
  :رنگ نيز براي بشار رنگ زيبايي، يا بلكه زيبايي به اين رنگ است

  )1/38:ديوان(نُ بياضاً، و الروقه البيضاء  وثقال األوصال سربلها الحســـ
  

ـانده اسـت    اندام«  ـايي    . سنگين و متناسب او جامه زيباي  سفيدي را بر تـن وي پوش سـفيدي، رنـگ زيب
  ».است

  :كند مي ر جلوه هاي زيبايي  محبوب است كه بشار  به آن تغزلسفيدي مايل به زرد از ديگ
ــفره  ــرقت صــ ـناً أشــ   بيضــــاء حســـ

  

  )2/251:ديوان(تهتزُّفي غُصن الصبي األغيد
  ».خورد مي زيباروي سفيد متمايل به زردي، در آمد و چون شاخه نرم و متمايل هنگام راه رفتن تكان«

رنگ سفيد باشد، شيفته مدلول  آن، يعني زيبايي  محبـوب  رسد بشار بيش از اينكه مجذوب  مي به نظر
  .است، از اين رو بهترين رنگي كه بتواند گوياي اين احساس وي باشد رنگ سفيد است

سفيدي براي بشار رمز خير و بركت و كارهاي نيك است، از اين رو سفيدي صورت ممـدوح را اثـر   
  :داند مي بخشش و عطاياي او
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ـاب  ــــولٌ  و علي وجهه األغرِّ قب  )1/221:ديوان(و كأنّ المعروف فيه كت
  » .صورتي درخشنده و سفيد و مطلوبي دارد گويي كه كارهاي نيك او بر روي آن نوشته شده است«

ـان  . سفيدي صبح اسـت  - عالوه بر آنچه گفته شد –از ديگر داللت هاي رنگ سفيد در شعر بشار  هم
ـاد   مي صبح معموال معناي خود را با تاريكي شب كامل طور كه در باره رنگ سياه گفتيم، سفيدي كند، و نم

  :رهايي  شاعر از نگراني شبانه است
ـادــإلي أن تري وجه الص  لخديك من كفّيك في كلِّ ليلــه    باح وســـ

ـاده ـاد  تبيت تُراعي الليل ترجو نفــ   )4/44: ديوان(و ليس لليل العاشقين نف
داري و منتظري تا صبح بدمد، در حالي كـه   مي كني و شب را چشم مي ش سرهمه شب دستت را بال«

  ».شب عاشقان سحر ندارد
ـاره كـرد، دو رنـگ     اما از داللت هاي منفي رنگ سفيد در شعر بشار، بايد به پيري و سفيد شدن مو اش

ـادابي  سياه و سفيد با زمان و عمر انسان پيوند ناگسستني دارند، همانطور كه سياهي مو نشان طـ  راوت و ش
ـاي       مي است، سفيد شدن آن سبب اندوه و حسرت ـانه پيـري و از دسـت دادن سـرمايه گرانبه شود، و نش

ـياهي  . . و از ديگر سو داللت بر نزديك شدن زمان مرگ و فنا دارد. جواني و عمر است در بخش قبل از س
ـان آن را  ـيش او را    مـي  از وي مو و داللت هاي آن در شعر بشار سخن به ميان آمد، اما گذر زم گيـرد و ع

  :سازد مي مكدر
ـــه   ـاج لبستُـ ـيش تـ ــر ذاك العـ فغي  

  

  )2/109:ديوان(و طاعه مهدي كَفَت قولَ نُصاح
سفيدي كه بر سرم گذاشتم آن عيش را مكدر كرد و اطاعت مهدي، مرا از سخن نصيحت ) موي(تاج« 

  ».كند مي گران بي نياز
ـار   مي نوش خوارگي و غزل خواني زندگي سپري كرده، دشوار و بر او كه دير زماني است، به آيد كه ي

 :به بهانه پيري از او روي برتابد
ـَّـي ـد نفرن من الش ــــودا  فإذا هنَّ ـق   ـبِ و أوقدنَ للوداعِ وـق

  و صروف األيام تُبلي الجـــــديدا  كلّ شيء الي انقطاع مــــداه
همه چيز رو به فنا است، و گـذر  . شدند و آتش جدايي برافروختند آنگاه  آن زنان از پيري من گريزان«

  ».كند مي روزگار نو را كهنه
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  داللت رنگ قرمز

به دليل ) 16: 1997الفيفي، (است... رنگ سرخ  رنگ خطر، غضب، خجالت، انگيزش قواي جنسي و  
ـا رنـگ   » حاء«حرارت و گيرايي كه در آواي اصلي آن  ـاد همـراه   هست، گاهي با خون و گاهي ب ـاي ش  ه

ـاي تمايـل و   ) 28: 2008حمدان،.(شود مي اين رنگ از نظر روان شناختي نمايانگر نيروي جسماني و به معن
گيرد، رنگ سرخ اصرار در بـه دسـت آوردن نتيجـه،     مي رغبت است و تمام اشكال آرزو و اشتياق را دربر

ـال را در خـود     رسيدن به كاميابي و موفقيت و ميل حريصانه به تمام چيزهايي اسـت   ـانه اي از كم كـه نش
  )83: 1369لوچر، .(دارد

رنگ سرخ به دليل نيرو، قدرت و درخشش خود در سراسر جهان به عنوان نماد اساسيِ اصل زنـدگي  
. كنـد  مـي  و بدون شك مفهوم آن بر حسب تيره يا روشن بودن رنگ ظاهري آن تفاوت. شود مي محسوب

ـا قـدرتي   رنگ سرخ روشن ، درخشان، مركز گريز، ر وزانه، مذكر، پرقوت، برانگيزاننده، چون خورشيدي ب
ـاني،       . تاباند مي اشعه خود را بر همه چيز ،و فزاينده شگرف ـبانه اسـت، مؤنـث، پنه سرخ تيـره بـرعكس ش

 يكـي از ايـن دو جلـب   . بلكه رمز زنـدگي اسـت   گر،بيان اي محدود، و متمايل به مركز است، نه فقط نشانه
 ديگـري هشـدار  . اسـت ... ها، آگهي ها، و  كند، اين همان سرخ پرچم مي ، تحريكدهد مي كند،  جرأت مي
ـينِ     مي كند و نگراني مي دارد، دعوت به احتياط و حفظ حدود مي دهد، باز مي ـان سـرخ آتش آورد، اين هم

  )566: 1382شواليه، .(چراغ قرمز و ورود ممنوع است
شود و رنـگ گرمـي اسـت كـه      مي اين رنگ از نخستين رنگ هاي شناخته شده در طبيعت محسوب

ـازندگي و      نماد. گيرد مي حرارت خود را از شعله آتش و نور خورشيد زندگي اسـت و عامـل مـؤثر در س
حمدان، (از مهمترين داللت هاي آن پيوندش با خون است) 214: 1365ايتن، .(تشديد رويش گياهان است

  ) 218: 1948مسعودي، .(گيرد مي قرار» أحمر«در قديم تقريبا معادل » الحرب«تا جايي كه واژه ) 41: 2008
ـامره ( از جمله به ، از اين رو به مواليد بودصورت سرخ براي عرب قديم ناخوشاين قـومي از  كـه  ) أح

ـارت  ،) 354: 2003فيروزآبادي، ( بودندبصره ساكن  و در عجم  ـت  مـي  با نگاه حق ـادي،  ( .ندنگريس فيروزآب
اين رنگ براي بشار مثبت و خوشايند است، زيرا او از نژاد اين با اين همه مفهوم  ))حمر(ماده ،354  :2003

 :كند مي كه متصف به اين رنگ هستند افتخارآنان نه تنها از آن نفرت ندارد بلكه به است و  قوم
ـــده  ــي األكــف معـي   أحــين أشــارت ب

ـبا  و حفّت بي الحمـرا     جج ـا معص   )1/77:ديـوان (ء خرق
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ـا  ) بر تو گـران اسـت  (كنند  مي ها به نشانه بزرگي پي در پي به سوي من اشاره آيا هنگامي كه دست«  ي
شاعر در اين بيت به شهرت خود بين مردم اشاره و بـه  » .ايراني من كه نسبت به هم نژاد خود متعصبندقوم 

  .كند مي قوم خود افتخار
ـتن ضـربان قلـب     آن در غضب است كه مفهوم رمز هاي منفي ق داللتاز  ـاال رف پوست انسان به دليل ب

  :بيت زير است ،شود از اين نمونه در شعر بشار مي سرخ
ـني       و قد هممـت بيحيـي ثـم أدركـــ

  

ـبا 1/84:ديوان(حلمي فأمسكتها محمرّه لَهـ(  
ـبانيت   سپس ن. قصد جان يحيي را كردم، ولي صبرم مرا به خويشتن داري واداشت« فس را كـه از عص

  » .چون آتش گداخته بود مهار كردم
  :جنگ و خونريزي يكي ديگر از داللت هاي منفي قرمز است

  و محبس يومٍ جرَّت الحـرب ضنكــَه  
  

ـا   )4/164: ديوان(دنا ظلُّه و احمرَّ حتَّي تحممـ
ـياهي  شد، سـرخ بـود و كـم كـ     مي گرد و غبار غليظ آن روز جنگ را كه به مردم نزديك«   م رو بـه س

  ».رفت مي
شـود، بـه معنـي     مـي  ناگفته نماند كه مرگ سرخ در فرهنگ اسالمي، آن هنگام كه در راه خـدا محقـق  

  .شود يافت نميدر شعر بشار مفهوم اين  اما شهادت و مثبت است،
. استآن و در وصف محبوب داللت هاي مثبت و خوشايند  ،بشاردر شعر بيشترين كاربرد اين رنگ  
  :آن استها از زيباترين داللت هاي  سرخي در گونه و لبنمود 

ـــها    ــدها و جبيـن ــدي َخ ـاء ين   و بيضـ
  

جِ 2/78:ديوان(من المسك فوق المجمر المتأجـ(  
كنـد، گـويي مشـك اسـت كـه بـر روي مجمـر         مي عرق اش پيشانيها و  گونه چونسفيد رويي كه «

  ».پاشيده اند )سرخ(گداخته 
كند كـه   مي شود، اين است كه شاعر غير مستقيم اشاره مي ين بيت مالحظهنكته ظريف ديگري كه در ا

ـامي كـه حالـت     ـ نه بر اثر آرايش  ـ سرخي گونه هاي او   بلكه طبيعي و اثر شرم و حياي اوست، زيرا هنگ
ـاعر  . شـوند  مـي  كند و صورت و گونه هاي او سرخ مي شود، عرق مي عارضانسان خجالت و شرم بر  ش

بوي خوش آن همه جا را فراگرفته  ها  ر عطر و بو به مشكي تشبيه كرده كه بر اثر آتش گونهعرق او را نيز د
  .است
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دل انگيـز و  شاعر را براي محبوب سرخي برگرفته از حنا و زعفران هم  - عالوه بر سرخي طبيعي –اما 
  :كند مي هنگامي كه دستان خود را حنا. كند مي جذاب

ـنا ــ ــــــ   و مخّضــــبٍ رخــــص الـب
  

  )2/23:ديـــوان(ي علـــــــي و مـــا بكيُتـــهِ بكـــ
  

  ».نگريستم بر او و آن حنا بسته اي كه انگشتان نرمي دارد و از سر شوق بر من گريست و من«
  :كند مي و نيز هنگامي كه از زعفران براي آرايش خود استفاده

ـني ـــرَّج   عرضت إلي وجه الحبيب و راعـ ــرانٌ مضــ ــه زعف ــزالٌ علي ــوان(غ   )2/62:دي
  

  » .شگفتي وا داشت مشتاق صورت يار شدم و غزالي كه بر او زعفران پاشيده شده بود مرا به« 
ـتان و   ها  صورت و گونه در ابياتي كه در وصف سرخ فام بودنِ ـيوه     ... و انگش ـاعر بـه ش گذشـت، ش

ـاغ گـل   . شاعران قبل از خود عمل كرده است ، اما اينكه شاعري قبل از وي صداي معشوق را نيز، چـون ب
  : قرمز بداند، سراغ نداريم

ـــــــرو   و حـــديث كأّنـــه قطـــع اـل
  

ــراء  ـــراء و الحم ــه الصف ــوان(ضِ زهت   )1/39:دي
  

آيد كه ذهن ناقدان زيادي را به خود مشغول  مي بيت مذكور يكي از شاه بيت هاي ديوان شاعر به شمار
در بيت را از باب حس آميـزي   عقاد و مازني تشبيه موجود. كرده و هر يك در اين مورد تحليلي داشته اند

ـاي زرد و   (را به يك شيء ديداري) صدا(تصور كرده اند؛ كه شاعر در اين تشبيه يك شيء شنيداري گـل ه
  .مانند كرده است) قرمز

ـير       اما محمد نويهي  با توجه به آنچه درباره مفهوم رنگ نزد نابينا در بخـش قبـل گفتـه شـد آن را تفس
هر چند شاعر رنگ قرمـز را  « :گويد مي و پذيرد نميوجود در اين بيت را موضوع حس آميزي م او. كند مي

ـيائي    كنند، احساس آن مي نديده است ولي شنيده كه بسياري از مردم اين رنگ را چگونه توصيف ها بـه اش
ـا توجـه بـه ايـن       مي ها در شعر و نثر خودچگونه آن را توصيف آنو كه قرمز بوده است چيست،  كننـد، ب

هنگامي كه نغمه اي مثـل صـداي    وبراي رنگ قرمز در نظر گرفته است، » وجودي«خود يبش پاوصاف او 
ـاس خـود آن را دريافـت   او نوازد و  مي گوش او رامحبوب  كنـد، در  وي   مـي  با قريحه موسيقايي و حس

كه بتواند بين صدا و رنـگ  است آورد، و طبيعي  مي شنيده است، بوجودرنگ قرمز احساسي مشابه آنچه از 
  )241: 1951نويهي، .(پيوندي برقرار كند
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ـاي وجـود او را بـه حركـت در     محبوبصداي  آورد،  مـي  براي بشار زيبا و پژواك آن در گوش، تاره
مدلول اين رنگ براي او خوشايندتر از . شود مي طور كه با شنيدن رنگ قرمز اين احساس در او ايجاد همان

ـا . شود مي را يادآور محبوباست، زيرا زيبايي هاي » أحمر«خود  لفظ دانـد، بلكـه همـه     مـي  او قرمز را زيب
  :  ها نزد او به رنگ قرمز است  يزيباي

ـلي   ــ ـا فادخُــــــــــ   و إذا دخلنـــــ
  

  )4/57:ديوان(في الحمر إنَّ الحسنَ أحــمر
  ».قرمز داخل شو چرا كه زيبايي به رنگ قرمز است پوششهنگامي كه وارد شديم با «  

و در بعضي موارد با  است هاي منفي آن شعر بشار در معاني مثبت، بيشتر از داللتكاربرد رنگ قرمز در 
دهـد   مي اين نشان... و)كُلِّلَ باألصفرِ بين الورد(...، )زهته الصفراء و الحمراء.(...آيند مي رنگ زرد در كنار هم

   .شود مي هاي زيبا محسوب زرد، همانند قرمز براي شاعر از رنگ كه

  زردداللت  رنگ 

ـتر مـوارد    نيسترنگ زرد نشان دهنده امر ثابتي  ، گاه معاني مثبت و گاه معاني منفي دارد، ولـي در بيش
ـاري، يهـود و     مي جهت توصيف امور ناخوشايند به كار  ...رود، به عنوان نمونه اين رنگ نماد ضـعف، بيم

) 17: 1997الفيفي، .(گردد مي يدارشود، ناخوشايندي آن بيشتر پد مي باشد، بويژه وقتي با رنگ سياه همراه مي
كردنـد   مي درِ خانه خائنان را زرد رسم بود كه ه مثال در قرون شانزده و هفدهك زرد، رنگ فريب است چنان

) 452: 1382شواليه، . (چسباندند مي يهوديان دايره كوچك زردي روي لباسشان. تا توجه عابران جلب شود
ـانه افـول،    ) 453: همان.(باشد مي زرد مات نشانه خيانت و اغفال و رنگ زمين بارور، كه در اين حالـت نش

  )450: همان. (شود مي پيري و نزديكي مرگ است و در نهايت جانشين سياه
ـام مقـدس و      به طور نمادينزرد در معاني مثبت خود،  ـا گـرد ج به معناي گرماي خورشيد، عروج انبي

ـايي  شادماني و سرخوشي است و از نظر روان شناختي محتو اي عاطفي آن اميدواري و آزادي و ميل به ره
آخرت، پادشاهي، فهـم و   نماداين رنگ ) 88و 87: 1369لوچر، .(هاي بزرگتر است و اميد يا انتظار شادماني

 زرد طاليي در اسالم نشانه خرد و اندرزهاي نيكو) 210: 1365ايتن، .(دانايي و نشان دانش و معرفت است
  ) 453 :1382شواليه، . (باشد مي
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ـاوي كـه خداونـد     مي رنگ زرد روشن، رنگ جمال و زيبايي است و بيننده را متوجه خود كند مثال گ
 كـه بيننـدگان را بـه وجـد    روشن بود  رنگ زرديداراي بني اسرائيل معرفي كرد بايد  بهمتعال براي قرباني 

تكـرار آن  . شـد  مي استفادههاي ديگر  در دوره عباسي اين رنگ بيشتر از رنگ) 48: 2008حمدان، .(آورد مي
  ) 17: 1997الفيفي، ( .در قرآن كريم پنج مرتبه است

ـيد، ايـن       ها اين رنگ از جمله رنگ هاي گرم و از نوراني تـرين رنـگ   سـت، چـون بـه رنـگ خورش
چيزي كه . ناشي از رغبت او به نور باشد ـ  رسد مي به نظر �رغبت بشار به اين رنگ . سرچشمه نور است

  . ويي دست نيافتي تبديل شده استبراي او به آرز
ـايي اسـت كـه      محبـوب از داللت هاي مثبت اين رنگ و پركاربردترين زمينه هاي آن در شعر بشار ج

  :زرد روشن و متمايل به رنگ سفيد استو آن  كند ميتوصيف خود را به آن 
ـــــــــــه بيضـــــاء صـــــفراء قُضافيـ  

  

ـانثُ     ــ ــرٌّ و ال حــ ـا ب ـا نالهـ ــوان(مـ   )2/58:دي
  

  ».دست هيچ كس به او نرسيده است كهتري است سفيد متمايل به زرد و خوش قد و اندام، دخ«
  .استبعضي پديده هاي طبيعي و مصنوعي  توصيفبشار �� ��� هاي اين رنگ كاربرداز ديگر 

ـا قـرار داده       ها  شاعر در ابيات زير تابلوي زيبايي از رنگ ارائه كـرده و رنـگ زرد را در رأس همـه آنه
  : كند مي په هاي پوشيده از گل هاي مختلفي كه زرد باالتر از همه خودنمايياست، ت

ـــدي  ــــ ــي التـّن   مختلـــف التّيجـــان فـ
دشــــرقِ الرِّخـــــــــونَفسِ المو بــــالب  
  ـــقد ــــ ــه كالنـَّ ــي حوذانـ ــوف علـ   مـ

  

  ردـــو ــــــــ ــفرِ بــــين اـل ــلَ باألصــ   كُلِّــ
   ـبوباً بلـــونِ الفَـــــــــهد   و الجـــونِ مشــ

  )2/232:ديـوان (هرِ أحمـرَ لـم يســـود   من زا
  

 

 

ـان  بنفشـه  هاي سرخ و  هاي زرد بر سر نهاده، ميان گل تاج: تپه هاي پر از گل هاي رنگارنگ« و درخش
گل هاي حوذان كه شكوفه هاي زرد رنگ دارد و گلهاي قرمزي كه سياه و پژمـرده  . خاكستري و سبز تيره

  .»اند نشده
شراب است، او در وصف رنـگ شـراب    شعر بشارعي متصف به اين رنگ در اما از پديده هاي مصنو

  :گويد مي به شيوه شعراي قبل از خود عمل كرده است، كساني مثل عنتره بن شداد كه
  بزجاجـــه صـــفراء ذات أســـــــرَّه   

  

  قُرنـــت بـــأزهر فـــي الشـــمال مفــــــــدم 
  

  :محبوبكند، كه صداي  مي زرد رنگ با وجود بشار همان باده
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ــربتُه  ــفر مثـــل الزّعفـــران شـ   و أصـ
  

    2/203:ديـوان ( علي صوت صـفراء التّرائـب رود(  
  

ـازپرورده گـوش   محبوبشراب زرد زنگ زعفراني را نوشيدم در حالي كه به صداي آواز «   زردفام و ن
  .كاربرد فراوان عطر استصفراء الترّائب كنايه از » .دادم مي

زردي پوست نشانه بيماري و  اگر ح شود، اين است كهدر پايان اين بحث، سوالي كه ممكن است مطر
  كند؟ مي را سفيد متمايل به زرد توصيفمحبوب ضعف است، چرا بشار پوست 

إنَّ «گويـد  مـي  شايد اين سخن جاحظ، جواب خوبي براي اين سوال باشد، وي در وصـف رنـگ زرد  
با توجـه  ) 190: 1997جاحظ، .( »...الصفره متي اشتدت صارت حمره و متي اشتدت الحمره صارت سواداً 

منظور بشار از زردي پوست زردي متمايل بـه سـرخي    :گفت، بايد كرده به آن اشارهجاحظ به نكته اي كه 
زعفـران كـه    رنگ و دليل اين مدعا هم اينكه،. بوده است، نه زرد بي حالي كه نشانه ضعف و مرض است

خود را محبوب است و بشار هم،  متمايل به سرخ زرد ،در شكل رقيق آن است وسيله آرايش صورت بوده
  . توصيف كرده است) زعفران مضرَّج ( با تصوير 

  داللت رنگ سبز

ـا اسـت  گيرد قرار ميآبي و زرد بين رنگ سبز   ) 517: 1382شـواليه،  (، و نتيجه تداخل امواج رنگي آنه
يازمند شناخته شـدن و تثبيـت، و   كند در آرزوي تأثيرگذاري بر ديگران و ن مي كسي كه اين رنگ را انتخاب

در ميراث عـرب ماننـد رنـگ سـفيد رمـز      )80: 1369لوچر، .(داراي عقايد و راه و رسم خاص خود است
اين رنگ در قديم گاهي با رنگ سياه تداخل داشته و بجاي . است خوشايندهاي  بهجت و سرور و از رنگ

قــرار گرفتــه » أزرق«گــاهي مــرادف » أخضــر«همچنانكــه ) 17: 1997الفيفــي، .(رفتــه انــد مــي هــم بكــار
  )    71: 2009خويسكي، .(است

ـنتز   حاصلرنگ سبز، رنگ دنياي سبزيجات است كه  ـان دهنـده   اسـت   عمـل فتوس ـنودي و نش ، خش
ـتن،  .(اسـت  از دانش و ايمان اي آميزه وآرامش و بيداري  ـاي مبهمـي      )218: 1365اي ايـن رنـگ داللـت ه

ـا جـواني و   پيونـد  هاي قيمتي و اعتقادات دينـي   اهان، سنگدارد،زيرا با اشياي مهم طبيعت مثل گي دارد و ب
ـات  . حاصلخيزي كه باعث شادابي انسان است، در ارتباط است و اسـت  رمز درخت زندگي و تجديد حي

  ) 45: 2008حمدان، .(روحي مرتبط استها و آرامش  و بستان ها با باغ
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ه كه غسـل  گون آيد؛ همان مي ش به دستهاي جان بخ سبز رنگ سلطنت گياه است و سبزي آن از آب
ـبز، بيـداري آب  . مفهوم نمادين خود را بـه آب مـديون اسـت    نيز تمام ـاي اوليـه و بيـداري زنـدگي     س  ،ه
. شـد  مـي  افراشتند، تقديس مي بر در بناهاي مذهبي كه نياكانمان است و آهنگين و هبخش، تازه كنند آرامش

ـايي كـه آب و   . سبز براي مسيحيان نشانه اميد و تقوا بود اما مسيحيت در آب و هوايي معتدل رشد كرد، ج
ـا و       . سبزه عادي بود ـان كويره اما براي اسالم كامال برعكس بود؛ سنت اسـالم چـون واحـه اي بـود در مي

پرچم اسالم سبز است، و سبز براي مسلمانان نشانه سالم و سالمتي، و نماد . خارزارهاي سوزان و مخاصم
  )520: 1382شواليه، ... .(مادي و معنوي استها اعم از  تمام ثروت

ـا   بپردازيم اشاره به اين نكته الزم است كه الفاظ رنگ در شعر بشار قبل  از اينكه به بررسي رنگ سبز ه
رفته، كـه   مي به همين دليل، گاهي يك لفظ براي دو معنا بكار. در قديم محدودتر از زمان حاضر بوده است

ـاره   . ختصاص يافته و براي معناي دوم لفظي ديگر انتخاب شـده اسـت  به مرور زمان به يك معنا ا اگـر دوب
ـارت   ... «:گويد مي بينيم او مي مرور كنيم، ها  سخن جاحظ را درباره رنگ ـتدت ص و كذلك الخضره متي اش

ـاي ايـن واژه، از رنـگ      ) أسمر(رنگ بين سبز و سياه . »سواداً است و عرب قديم در بسياري مـوارد، بـه ج
ـيف    ) اللَهبي(مثل اين بيت ) 7: 2007ابراهيم، .(كرده است مي استفاده )أخضر(  كه خـود را ايـن گونـه توص

  :كند مي
ـني  ــ ــ ــن يعرـف ــر مـ ـا األخضـ   و أنــ

  

  ))خضر(ماده: 1405ابن منظور، (أخضر الجلده في بيت العرب  
ـان  بوده است، و إالّ پوست سبز رنگ، بـرا ) أسمر(همان )أخضر الجلده(بي شك منظور شاعر از  ي انس

  .معنا ندارد
ـار در     . شده اسـت  مي به معني سياه استفاده) جون(كه گاهي به جاي آن از  چنان هم مثـل ايـن بيـت بش

  :  كند مي از آن تعبير) جون(هاي سبز متمايل به تيره كه با واژه  وصف گل
 دـــو ــرقِ الرِّخـــ ـالبنَفسِ المشـ   و بــ

  

  شــبوباً بلــونِ الفَهــد2/232:ديــوان(و الجــونِ م(  
  

ـياهي   - بـر عكـس مطلـب فـوق    - قديم نامشخص است، گاهي عربي در ادب ) أخضر(هاي  داللت س
ـاعر  . نددانست مي لشكر را به خاطر انبوهي آن و سالح هاي جنگي، سبز همانند اين بيت ابوالعالي معري ش

  :نابينا
ــراره   ــر لــيس اخض ــل البح ــر مث   بأخض

  

ــرد       سم ـــد ــــ ــن حدـي ــن م ـاء لك ــن المـ   م
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ـبزي ايـن لشـكر از آب نيسـت بلكـه از انبـوه       ). كنـد  حمله مي(لشكري كه مثل دريا سبز است،  با« س
  ».سالحهاي آهني به هم بافته است

شده است، اگر در بيت ابوالعالء  مي استفاده ،آبي آسماني ،)أزرق(از ) أخضر(عالوه بر اين گاهي بجاي 
دهد كه آب دريا هـم   مي اين جمله نشان» ...تسبزي آن از آب نيس«: گويد مي دقت كنيم، در وصف لشكر

متـي لجـج   «:كند مي كند و مثالي ذكر مي ابن منظور نيز به اين نكته اشاره. شده است مي با اين رنگ توصيف
ـبز   )) خضر(ماده: 1405ابن منظور، (» خضر لهنَّ نثيج و از اين قبيل است اين بيت بشار كه آب فـرات را س
  :كند مي رنگ توصيف

ــــــه و ملعـــب   النـــون يـــري بطـن
  

  )1/315:ديوان(مـن ظهره أخضرَ مستصعب  
  »...شد مي گذشتم ته آن ديده مي آب سبز رنگ نهر فرات، اين تفرجگاه ماهي، هنگامي كه از آن« 

ـاره ابـوذر  شده است، مثل اين حديث شـريف    تعبير) أخضر(از آبي آسمان هم، گاهي با واژه  ـا  «:درب م
ابن منظـور،  . (، كه منظور از خضراء، آسمان است»ت الغبراء أصدق لهجه من ابي ذرأظلّت الخضراء و الأقلَّ

منشـأ   از آن روست كـه سبز با رنگ آسمان و آب توصيف بعضي بر اين عقيده اند كه )) خضر(ماده: 1405
ين بيـت  همانند ا. سرسبزي هستند، در ادبيات فارسي نيز، كاربرد اين رنگ در معناي آبي آسماني نمود دارد

  :حافظ شيرازي
ـبز فلـك ديـدم و داس مـه نـو        مزرع س

  

ـام درو    يادم از كشته خويش آمد و هنگ
ـاي       داللتگذشته در  با توجه به آنچه گفته شد، رنگ سبز ـاهي بـه ج ـته اسـت، گ هاي گوناگوني داش

ـا   البته . گرفته است قرار) أسود(و ) أزرق(گونه كه گاهي مدلول ، همانشده مي استفاده) أسمر( اين بـدان معن
ـبز را كـه    . موجود نبوده است - دانيم مي با آنچه ما امروز از آن - نيست كه رنگ سبز عرب جاهلي رنـگ س

ـاه   بيش از هر رنگ ديگري دوست داشت ، هاي خوب است يادآور بهار و مراتع خرم و چراگاه زيرا چراگ
  .)270: 1370شفيعي كدكني، ( زندگي بودمظهر و منبع مهمترين او براي 

  :در شعر بشار اين رنگ در داللت اصلي خود كاربرد دارد و از رنگهاي مسرت بخش و فاخر است
ـتَرنها    ــم سـ ـترَ ث ـا السـ ــربنَ عليهـ   ض

  ج

  2/206: ديوان(بأخضَرَ من خَزٍّ عتيقِ العضائد(  
  .»براي او سايه باني زدند و او را با چادري سبز رنگ ابريشمي و راه راه عتيق پوشاندند«

  :داند مي را وسيله زينت او محبوبجامه سبز رنگ و 
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ـبي     ـاء قلـــــ   أســقمت ليلــه الثالثـ
ـني     ــ ـ ــد موتـت ـيس ق ــداه الخمـ و غ

  

ـائي     ـبت لـــي لشقــــــــ   و تصــدت فـــي السـ
  )1/49: ديـوان (ثم راحت فـي الحلـه الخضـــراء   

  

  
گرداند، روز پنج شنبه مـرا  روز سه شنبه قلبم را گرفتار خود كرد و در روز شنبه با آزار، از من روي بر«

  ».كشد و سپس در لباس سبز خارج شد
ـبز و   است  باغي همچونكند، در زيبايي  مي جامه اي كه وقتي آن را به تن ـاه س كه پوشيده از گل و گي

  :زرد است
ـنا   ــ ــ ــراءت ـل ـين ت ـنها حـ ـا حسـ   يـ

ـــه   ـتها روضـــــــ ـا ألبســـ   كأنمـــ
  ج

ـاء    ــ ـين بأغضـــــــــ ــوره العــــــ   مكســـــ
ـــراء و خض  ـين صفـ ـا بـ ـــراءمـ ــوان(ـ   )1/45:دي

  

  
ـاس   .شگفتا از زيبايي او هنگامي كه با چشماني خمار بر ما نمايان شد« ـايي لب ـايش و   گويي كـه از زيب ه

  » .رنگارنگي آن باغي بر تن او پوشانده اي

  رنگ آبيداللت 

هاي مختلفي دارند، آبـي   ، رنگ تيره و روشن آن هر كدام داللتداردداللت مشخصي كمتر  رنگ آبي 
آبـي،  ) 351: 2008، حمـدان (.هاي سـرد اسـت   روشن، با آب و آسمان پيوند دارد و مايه آرامش و از رنگ

اين رنـگ همـواره   ) 75: 1369لوچر، .(پايدار و نگهدارنده گذشته است هاي ، نمايانگر سنترنگ ازل و ابد
د دارد، اشخاصي كه آبـي  متوجه درون است، به همان اندازه كه قرمز با خون الفت دارد، آبي با اعصاب پيون

ـابي قـوي و محكـم        مي را ترجيح دهند اغلب داراي پوستي رنگ باخته و گـردش خـون ضـعيف و اعص
آبي رنگي است پرقدرت در طبيعت، و دوران خود نمايي آن فصل زمستان است، زماني كه رشد و . هستند

  )  216: 1365ايتن، .(در ظلمت خوابيده اند ها  و تمام جوانه شده نمو طبيعت متوقف
و برانگيزنـده نفـرت، كينـه و    )17: 1997الفيفي، (اما آبي تيره غالبا رمز جن، نصاري و شر و بدي است

و اهل معرفت  هتصوفماين رنگ نزد ) 2008حمدان، .(كراهت است و با قواي منفي طبيعت در ارتباط است
  )13: 2008صالح، .(است و شهود رنگ نفس اماره است كه از پست ترين مراتب نفس
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ـاي شـعري      رنگ آبي در شعر بشار كمتر از ديگر رنگ ها كاربرد داشته و داللـت آن، در همـه كاربرده
ـاي منفـي    از داللـت . از سالح جنگي باشد د است، مگر هنگامي كه وصفي واقعيبشار منفي و ناخوشاين ه

  :رنگ آبي اطالق آن بر دشمن است
ـيم فلـم تنلــــها      تراخت في النَّع

  

ـاحِاين حواسد أع   )2/114:ديوان(لزّرق القـب
  » .دشمن، در امان استچشمان آبي گزند از پوشيده و  مي و از چشم است در ناز و نعمت«

  :داللت داردهمين معنا بر بيت زير در 
ـا    ــي الشَّ   ساقها األزرق الغيـور إـل

  

  )1/218:ديوان(مِ فذات األشاء منها خــراب
  .»شام برد و ذات االشاء از او ويران گشتگون او را به  مند آبي آن غيرت«

 بـر دشـمن اطـالق    ـ  همانطور كـه گفتـه شـد    �و  اين رنگ نزد عرب قديم مكروه و ناخوشايند بود
ـت    مي ها محسوب ن ، زيرا رومي ها، كه دشمن اصلي آگشت مي ـارح  . ندشدند، چشمان آبـي رنـگ داش ش

ـيرتي   ن آبي است زيرا رنگ كه پوست صورتشاكند  تفسير مي كسانيبه را » زرق«ديوان  بدصـورتي و بدس
ـا 	:كند مي و در ادامه به آيه قرآن استنادا. شود مي محسوب ـاهراً . 
و نَحشُرُ المجرمينَ يومئذ زرق ـاهي  آ ظ گ

  . بشار از اين مطلب، در زشت جلوه دادن اين رنگ بي تأثير نيست
  :هاست دن آننشان صيقلي شگيرد  مي صفت تير و نيزه قراررنگ آبي هنگامي كه 

ـيغه زرق و صـفراء سمحــه      أخو ص
  

ه    )1/162:ديوان(يجاذبها مستحصد و تُجاذـب
 گـذارد و آن را  مـي  را در كمان زرد رنـگ   )آبي(صياد در كمين نشسته و تير صاف و صيقل خورده « 

  » .كشد مي كشد و كمان هم از شدت سختي دست او را مي

    هنتيج

ـا نيسـت   ها مختص آن ا ممكن است، اما معاني و الهامات آناحساس رنگ فقط براي اشخاص بين ) أ . ه
 ها شريك هستند بلكه نابينايان در اين احساس با آن

كه از طريق ديگـر  و اطالعاتي است  ها  دهد، تجربه مي آنچه معنا و مفهوم رنگ را نزد نابينا تشكيل ) ب
ـاخته  »وجـودي «هـر رنگـي    و با استفاده از نيروي خيال و تجربه براي خود از حواس بدست آورده ـا   س ت
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 هر رنگي بيان كننده احساسي و هر احساسي با رنگ خاصي بيان. احساسات خود را با زبان رنگ بيان كند
 .شود مي

ـامل    در شعر بشار داللت ها  رنگ ) ت ـاهي ش ثابتي ندارند، رنگ سياه با توجه به احوال دروني شاعر، گ
ـايي    . نفي استهاي مثبت و گاهي دربردارنده احساسات م داللت ـا مـدلول آن زن و زيب رنگ سفيد كه غالب

اين دو رنـگ  . خورد، نشان دهنده پيري و سفيد شدن موي سر است مي اوست، وقتي با زمان و عمر پيوند
آيند، سياهي شب، نشان از غم و اندوه او و سفيدي صبح، آرزوي او و نشان دهنده  مي در قالب شب و روز

 .اي شبانه استو رها شدن از غصه ه آسودگي

او . كننـد  مي جلوه محبوبنزد بشار هستند، زيرا در زيبايي  ها  رنگ قرمز و زرد از محبوبترين رنگ ) ث
رسـد   مـي  به نظـر . كند ميتوصيف قرمز و سفيد مايل به زردي با رنگ در جاي جاي ديوان خود زيبايي را 

 .استهاي آن  ، شيفته داللتباشدها  بشار بيش از اين كه مجذوب اين رنگ

ـاعر     ها  رنگ هاي سبز و آبي نسبت به ديگر رنگ ) ج ـبز در شـعر ش كاربرد كمتري داشته اند، رنگ س
گيرد  مي بجز وقتي كه صفت سالح قرار  ـرنگ آبي  . تداخل دارد) أسود(و ) أزرق(مدلول ثابتي ندارد، و با 

  . شود قلمداد ميدل دشمن اداللت منفي است و معداراي  ـ
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