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اسلوبکناییعنصربصریرنگدرقرآنرکمیواشعارحافظ
)تاریخ دریافت: 99/06/10؛ تاریخ پذیرش: 99/07/30(

رضا رفیعی راد1

چکیده
اگر چه رنگ ها در جنبه ی فیزیکی خود، تنها بازتاب طول موج خاصی هستند، اما در فرهنگ 
بشــری، محملی برای بیان احساسات، توصیفات، تخیالت، رمزها و نمادها و دیگر شئونات 
انسانی شدند. چنان که هم در زبان خالق در متن شریف قرآن و هم در زبان مخلوقی چون 
لسان الغیب جایگاه معنایی ویژه ای یافته اند. چنان که گاه رنگ ها به صورت واقع گرا و اشارات 
مســتقیم و گاه به صورتی کنایی، محملی برای انتقال معناهای قدسی گشته اند. با توجه به 
تاثیراتی که شــعر حافظ از قرآن برگرفته است، الزم اســت کارکردهای کنایی رنگ ها در 
قرآن کریم و اشــعار حافظ، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش با روش توصیفیـ  تحلیلی 
و تطبیقی، از طریق جمع آوری کارکرد های کنایی رنگ در این دو متن شــریف، به نتایجی 
دست یافته است. به نحوی که مشخص گردید در قرآن تنها سه رنگ سفید، کبود و سیاه به 
صورت کنایی و به شــکل کنایه از صفت به کار رفته اند. اما در شعر حافظ، نه تنها این سه 
رنگ، بلکه رنگهای زرد، قرمز و ســبز نیز به صــورت کنایی به کار رفته اند. همچنین رنگ 
کبود، به صورت کنایه از اسم و کنایه از فعل، و رنگ سیاه، به صورت کنایه از نسبت، کنایه 
از فعل، کنایه از اســم و کنایه از صفت به کار برده شده است. بدین ترتیب کارکرد رنگ ها 
در قرآن، بیشتر بر واقع گرایی استوار است؛ حال آنکه در شعر حافظ، کثرت و تنوعات کارکرد 

کنایی رنگ ها بیشتر است. 
واژگان کلیدی: قرآن کریم، حافظ، کنایه، رنگ.

1ـ مقدمه
زبان، پایه های اصلی ارتباطات انسانی را شکل می دهد. )قزوینی، 1424: 3( همچنین حامل 
اطالعات بسیار مهمی نظیر ساختارهای اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی و دیدگاه ها 

r.rafieirad@tabriziau.ac.ir 1. دانشجوی دکتری، دانشکده صنایع اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران
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اس به جهان نیز هست. )کاور، 1975: 235ـ339( نزول قرآن کریم به صورت کلمه، نشان دهنده  

آن است که خدا نیز از طریق زبان با انسان ها ارتباط برقرار کرده و زبان را محملی برای پیام 
خود برگزیده اســت. چنان که نشان داده خواهد شــد، در زبان قرآن کریم، اشارات مستقیم 
و غیرمســقیمی به رنگ با معناهای خاص وجود دارد. مسلمانان معتقدند که قرآن را باید با 
اســتفاده از روشی ویژه که متناسب متن است، مورداستفاده قرار داد. این امر، اعمال اصول 
نظریه های ادبی را برای آن دشوار می کند. رودی پارت1 بیان می کند که اعتقاد مسلمین بر آن 
اســت از آنجا که قرآن، کالمی الهام گرفته شده از خداوند است، بنابراین همیشه در بهشت   
به شکل اصلی و ایده آل خود وجود داشته است. بنابراین، قرآن به  واقع یک اثر ادبی نیست 
و نمی توانــد ابژه مطالعات ادبی قرار گیرد. )Rahman, 2012: 24( با این حال، اگرچه قرآن 
کتابی صرفاً ادبی نیست، اما برخی را عقیده بر این است که به رسمیت شناختن وجوه ادبی 
قــرآن، راه هایی را برای آگاهی از ابعاد معنوی آن باز می کند. )Johns, 1993: 103( رنگ ها، 
عناصر مهمی در تصویرســازی اشکال مختلف زبان و ادبیات هستند؛ زیرا با همه شئونات 
زندگی مانند علوم، روانشناسی، دین، فرهنگ و هنر و اسطوره در ارتباطی تنگاتنگ هستند. 
)Sharif, 1974: 1( کاربرد رنگ ها، تنها برای تفاوت قائل شدن میان اشیاء نیست، بلکه هر 
رنــگ، حامل معنای فکری و فرهنگی بوده و تأثیرات فراوانی در انســان بر جا می گذارد. 
.)شــاهر، 1381: 2( کاربرد رنگ  در زبان، صرفاً برای تزئین کالم نیســت، بلکه با مفهوم و 
بالغت ارتباط دارد.)عصفور، 1382: 281(  شــفیعی کدکنی معتقد اســت بسیاری از امور 
معنوی که به حس زیبایی در نمی آیند، از طریق توســعه رنگ ها توسط استعاره های خاص 
و مجازها با صفتی از صفات رنگ ها، نشــان داده شده اند. )شفیعی کدکنی، 1366: 274( در 
میان اعراب، منفورترین رنگ برای چشم، رنگ آبی بود و به  عنوان نفرین، به دشمنان »آبی 
باد چشــمانش« می گفتند و زرقا یعنی نابینایی؛ زیرا حدقه چشم نابینایان، آبی رنگ می شود. 
)ابوالسعود، 1411: 41( رنگ سبز نیز در تفکر اسالمی رمز خیر و ایمان بوده و به همین دلیل 
در پرچم های عربی و گنبدها و پرده کعبه مورد استفاده قرار گرفته است.)شاهر، 1381: 2( 
همچنین می توان مشــاهده کرده که بیش از هفتاد درصد رنگ های به  کاررفته در پرچم های 
کشورهای اسالمی، رنگ ســفید )76 درصد( و رنگ قرمز )72 درصد( است. )بختیاری و 

زنگی، 1393: 167(
در ادبیات فارسی نیز، می توان کارکرد رنگ ها را در تصویرسازی های شاعرانه پی گرفت. 
شفیعی کدکنی، شــاعران را در ارتباط با استفاده از رنگ، به دو دسته  بزرگ تقسیم می کند. 
او معتقد اســت گروهی از شاعران، به مســأله رنگ، حساسیت بیشتری نشان داده و عنصر 
رنگ را با دقت بیشتری مورد نظر قرار داده اند. اما گروه دیگر، نوعی کور رنگی دارند؛ یعنی 
جز چند رنگ ســیاه و سفید و سبز، رنگ دیگری را نمی بینند و از همین چند رنگ هم که 

1) Rudi Paret
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احساس می کنند، به هنگام ارائه تصویر و در صور خیال، استفاده الزم را نمی برند یا اگر نام 
رنگ را می برند، مثل این اســت که رنگ ها، در زبان ایشان، معنی اصلی و روشنی ندارد و 
کلمات مربوط به رنگ در شعر ایشان، کلماتی ناتوان و ضعیف است و فقط برای پر کردن 
وزن می آید. )شفیعی کدکنی، 1390: 267( به نظر می رسد حافظ جزو دسته  اول قرار داشته 
و رنگ ها در شــعر او، با حساسیت قابل توجهی به کار رفته اند. الزم به ذکر است که تأثیر 
قرآن بر شعر حافظ انکارنشدنی است و این مسأله ضرورت دارد که بدانیم آیا در زمینه  رنگ 
هم، این تأثیرات، قابل مشاهده است؟ برخی از پژوهشگران، یکی از علل خلود و جاودانگی 
شعر حافظ را، الهام گرفتن از منبع پر فیض قرآن و حدیث می دانند. همچنین، او را نه تنها 
حافظ، بلکه قرآن پژوه نیز به شــمار آورده اند. )علوی مقدم، 1389: 63( حافظ در اشعارش 
نیز، صراحتاً به این امر اشــاره دارد: »صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ / هرچه کردم 
همه از دولت قرآن کردم.« یا در جای دیگر می گوید: »ز حافظان جهان کس چو بنده جمع 
نکرد / لطایف حکمی با کتاب قرآنی« همچنین غزل و موارد بســیاری از این دست، که به 
این امر اشارات مستقیم دارند. حال، مسأله این است که کارکرد مفهومی و داللت های کنایی 
رنگ ها در شعر حافظ چگونه است و مقایسه این داللت ها با داللت های قرآنی در ارتباط با 
رنگ ها، چه نتایجی در بر دارد؟ ســؤال این است که با توجه به تأثیرپذیری عمیق حافظ از 
آیات قرآنی، تا چه اندازه کارکرد مفهومی و داللت های کنایی رنگ ها در شعر حافظ و قرآن 
با یکدیگر قابل انطباق اند؟ همچنین، در زمینه های کنایی رنگ ها، قرآن تا چه اندازه بر اشعار 
حافظ تأثیرگذار بوده اســت؟ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی، با استفاده از 

منابع کتابخانه ای و بر اساس تطبیق یافته ها، به انجام رسیده است.
در زمینه تحلیل رنگ ها در شعر حافظ می توان به مقاله تحلیل کارکرد رنگ در شعر حافظ، 
که در سال 1393 در نشریه فصل نامة تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی منتشر شده، 
اشاره کرد. در نتیجه گیری این مقاله، به تاثیرات مذهبي، سیاسي، اجتماعي، تاریخي و عرفاني 
رنگ در شــعر حافظ اشاره شده و نیز استفاده از رنگ ها در شعر حافظ را در سطح انتزاعي 
و کمتر عینیت گرا معرفی می نماید. )نظری بقا و دهقان، 1393: 89( که تفاوت آن با پژوهش 
حاضر، نوع بررسی از منظر کارکردهای کنایی رنگ ها در شعر حافظ است. در زمینه ارتباط 
معنایی رنگ ها در قرآن و ادبیات کنایی فارســی در پژوهشی با عنوان »تطبیق منظر معنایی 
رنگ  ها در قرآن کریم و ادبیات کنایی فارســی« از نگارنده همین مقاله، در نشــریه هنرهای 

صناعی اسالمی،  به چاپ رسیده است. 
اما پژوهش هایی را که درباره رنگ در قرآن کریم در ایران انجام شده اند، می توان به چند 

دسته تقسیم کرد:
دســته اول مطالبــی درباره رنگ در قرآن کریم و احادیث را بــا مطالبی درباره فیزیک و 
روانشناســی رنگ، جمع آوری نموده و مقایســه هایی انجام داده اند. بیشتر این پژوهش ها، 
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»رنگ شناســي از دیدگاه قرآن کریم و حدیث )روانشناســي رنگ ها و بررســي پنج رنگ 
ذکرشــده در قرآن کریم(« نوشــته  گروه تحقیق با نظارت محمد بیســتوني اشاره نمود که 
بــه جمع آوری رنگ ها در قرآن کریــم و روایات پرداخته و به موضوعاتی نظیر فیزیولوژي 
رنگ ها، روانشناسي رنگ، نقش بعضي از رنگ ها در درمان، تأثیر رنگ در موجودات زنده، 
رنگ هاي متعادل در طبیعت، انتخاب رنگ مناسب براي نوشتن و خواندن، رنگ هاي روشن 
و پنج رنگ ذکرشــده در قرآن کریم پرداخته است. همچنین از این دسته می توان به برخی 
پژوهش های دیگر مانند: »رنگ از منظر قرآن کریم، حدیث و روانشناسی« نوشته علی شریفی 

در نشریه علوم قرآن و حدیث اشاره نمود.
دسته  دوم در جســتجوی ارائه  معناهای خاصی از رنگ در قرآن کریم هستند که در  این 
راســتا می توان به مقاله ای با عنوان »رنگ ها و پیام ها در قرآن کریم« نوشته طیبه بلوردی، در 
فصلنامه علمی ترویجی مشکو ه، اشاره نمود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که رنگ 
در قرآن کریم هم از منظر روانشناســی و هم از منظر فیزیولوژیک به کار گرفته شده و تنها 
موردی که  این پژوهش به مســأله  پیام های رنگ در قرآن کریم پرداخته،  این است که تنوع 
و تفاوت رنگ ها در قرآن کریم، نشــانه ای از آیات الهی است تا  انسان را به پاکی فطرت و 

رنگ الهی و حذف همه  رنگ ها برساند. 
دسته سوم، مقاالتی هستند که به رنگ در قرآن کریم از منظر نشانه شناسی پرداخته اند؛ مانند 
»رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم« نوشته  فیروزه محمدی 
حسن آبادی در نشریه پژوهش های زبان شناختی قرآن کریم است که در تحلیل واژگان رنگ 
در قرآن کریم از رویکردهای نشانه شناختی مانند درون متنیت و تفاوت )روابط همنشینی و 

جانشینی( بهره گرفته و نتایج مفیدی را ارائه نموده است. 
دســته  چهارم نیز، یکی از رنگ های قرآن کریم را مورد بررســی قرار داده اند؛ مانند مقاله  
»رنگ ســفید از منظر قرآن کریم و روانشناســی« نوشته  علی شــریفی و مجید جوکار در 
پژوهشــنامه علوم و معارف قرآن کریم، که تنها خصوصیات رنگ ســفید در قرآن کریم و 
روانشناسی با هم ادغام شده و نتیجه حاکی از آن است که مفاهیم رنگ سفید در قرآن کریم 

و روانشناسی رنگ با هم یکسان هستند. 
دسته  پنجم هم به کارکرد نمادین رنگ در قرآن کریم اشاره دارند؛ مانند مقاله  »کاربرد نمادین 

رنگ ها در قرآن کریم« نوشته  عزیزی پور و دیگران در نشریه  مطالعات قرآن کریم است. 
در مجموع این پژوهش ها دارای برخی اشــکاالت نیز بودند. به عنوان مثال در بیشتر این 
مقاالت مشــخص نیست که منظور از روانشناسی رنگ، کدام یک از نظریه های موجود در 
حوزه  روانشناسی رنگ است. یا در پژوهش هایی که هدف قرآن کریم را حذف همه رنگ ها 
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و تنها رنگ خدایی را به عنوان رنگ قابل قبول معرفی نموده، جنبه های فیزیکی و جنبه های 
استعاری رنگ با هم خلط شده است؛ چرا که اگر این یافته صحیح می بود، در نتیجه، رنگ ها 
در قرآن کریم، می بایســتی فقط معنای منفی داشته باشند. در حالی  که  این چنین نیست؛ به 
عنوان مثال رنگ ســفید، برای بیان زیبایی فرشتگان و سبز برای بیان فضای بهشتی و لباس 
بهشــتیان  در قرآن کریم به کار رفته است. با این حال این پژوهش ها، جمع آوری رنگ های 
قرآن کریم را کم و بیش متفاوت انجام داده اند که در پژوهش حاضر، سعی شد با نیم نگاهی 

بر این جمع آوری ها، درستی نمونه گیری، مورد آزمون قرار گیرد.  

2ـ مبانی نظری
کنایات، تابعی از زندگی روزمره ما هســتند و عمیقاً درون سیســتم فکری و فرهنگی ما 
گنجانده  شده اند. آن ها بسان کانال های ارتباطی عمل می کنند که »امکان درك یک مفهوم را 
از طریق مفهومی دیگر« فراهــم می آورند. همچنین کنایات می توانند مفاهیم را برون ریزی 
نمایند و عامه مردم، برای تفسیر جهانی که در آن زندگی می کنند، از آن ها استفاده می نمایند. 
)Matusitz & Olufowote, 2016: 18-19( قابلیت های منحصر به  فرد کنایه، سبب شده تا 
در زبان و ادبیات کارکردهای گسترده ای داشته باشد. از دالیل کاربرد کنایه می توان به »آگاه 
کردن از زیادی قدرت«، »آزمودن زیرکی مخاطب«، »ترك لفظ به آنچه زیباتر است«، »نیکو 
ادا کردن لفظ«، »قصد بالغت«، »قصد مبالغه در تشــنیع یا تحسین«، »آگاهی دادن از عاقبت 
امری«، »اختصار«، »بیان جمله ای که معنایش خالف ظاهرش باشد«، »ارائه مفاهیم مجرد در 
قالب محسوس«، »به دلیل ترس«، »توقیر و تعظیم« و »اثبات برهان و مدعا« )طاهری، 1394: 

103ـ107( اشاره کرد. در ادامه معنای کنایه را مورد بحث قرار می دهیم.
»خیال و خیال انگیزی از جمله ارکان اصلی شــعر، و صورخیال گوهر اصلی آن اســت و 
معیار ارزش و اعتبار هنری شــعر را تعیین می کند. تمام کتاب های منطق اسالمی بنیاد شعر 
را تخییل و آن را کالمی مخیل دانسته اند«. )شفیعی کدکنی، 1366: 28( صور خیال در واقع 
بــر مجموعه ای از تصاویر شــعر داللت دارد که از قدیم به  عنــوان چهار مؤلفه مهم کنایه، 
تشــبیه، استعاره و مجاز شناخته می شدند. شفیعی کدکنی معتقد است به مجموعه تصرفات 
بیانی و مجازی )از قبیل تـشبیه، استعاره، کنایه، مجاز مـرسل، تمثیل، نماد، اغراق و مـبالغه، 
اسناد مـجازی، تشخیص، حس آمیزی، پارادوکس و غیره( اطـالق  می شود. )شفیعی کدکنی، 
1366: 9ـ12( طبق تعاریف، کنایه، بیان مطلبی و دریافت مطلبی دیگر اســت؛ یعنی ترکیب 
کلمه یا جمالتی اســت که به  جای معنای ظاهری، مراد یکی از لوازم معنای آن است؛ مثاًل 
مقصود از کنایه »درِ خانه فالنی باز است«، بر بخشندگی آن فرد داللت می کند؛ چرا که الزمه 
بخشــنده بودن فرد، باز بودن درب منزل او به روی مردم اســت. )شمیسا، 1393: 65ـ66( 
همچنین کنایه »پوشیده سخن گفتن است، به  طوری  که لفظی ایراد شود و معنی غیرحقیقی 
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اس آن مراد گردد و بتوان معنای حقیقی را نیز از آن مستفاد کرد«. )تجلیل، 1390: 80( ابومنصور 

ثعالبی، کنایه را مشتق از »کنیُت الشیئ اکنیتُه« به معنای پوشاندن چیزی گرفته و اشاره می کند 
که گاه، بدان »کنانه« نیز اطالق شده است. »آنگاه  که چیزی را پوشیده داری، بگویی: کنیت 
الشیء و کنایه را از آن  جهت کنایه نامند که یک معنا را می پوشاند و معنای دیگری را آشکار 

می سازد.«)ثعالبی، 1998: 241( 
کنایه دارای دو رکن است. یکی »مکنی به« و دیگری »مکنی عنه«. کنایه به اعتبار مکنی عنه 
دارای انواعی است. یک نوع آن، کنایه از موصوف )اسم( است. در این نوع کنایه، وصف آن 
اســم را به جای اسم می آوریم. )کزازی، 1368: 168( مثاًل سعدی در دیوان اشعار می گوید: 
»به سرو گفت کســی میوه ای نمی آری / جواب داد که آزادگان تهی دست اند.« که در اینجا 

»آزادگان تهی دست« به جای »سرو« به  کار رفته است. 
نوع دوم آن کنایه از صفت است. وقتی معنای ظاهری، صفتی است که ما باید از آن متوجه 
صفت دیگر، یعنی معنای باطنی شویم؛ مثاًل در شعر خاقانی »دهر سیه کاسه ای است ما همه 
مهمان او / بی نمکی تعبیه است در نمک خوان او« سیه کاسه، کنایه از پلیدی و بخیلی روزگار 

و بی نمکی، بدون جاذبه بودن زندگی را می رساند. )همان( 
همچنین نوع دیگر کنایه، کنایه از فعل اســت. که در این نوع کنایه، فعلی را به چیزی یا 
کسی نسبت دهیم، اما معنای دیگری را از آن دریافت کنیم. )همان: 167( مانند شعر سعدی: 
»آیینه ای طلب کن تا روی خود ببینی/ وز حســن خود بماند انگشت در دهانت« که در آن 

کنایه »انگشت  به  دهان ماندن«، به معنای فعلی »حیرت کردن« آمده است.
چهارمین نوع کنایه، کنایه از نســبت، کنایه ای اســت که در آن، نسبت امری به امر دیگر، 
نفیاً یا اثباتاً اراده شود؛ مانند آیه 60 سوره مائده ﴿اولئك شٌر مكانًا﴾ که اثبات شر برای مکان 
آنان، کنایه از اثبات شر برای خود ایشان است. )زمخشری، 1417: 653(  انواع دیگری نیز از 
تقسیم بندی کنایه نیز وجود دارد. مثاًل گاهی واسطه میان معنی عبارت اول و دوم متعدد بوده 
و فهم کنایه دشــوار است که به آن تلویح می گویند؛ )احمدنژاد، 1382: 68( مانند »بازویت 
را قوی می گردانم« در آیه 35 ســوره قصص، تلویحاً به معنی تقویت و نیرو دادن به موسی 
)ع( اســت. )طباطبائی، بی تا: 35( و گاهی نیز عبارتی است در نکوهش، ریشخند یا اندرز، 
که تعریض نام دارد؛ مثاًل عبارت »ذات الواح و ُدُسر« از نظر لغوی به معنای »دارای تخته ها 
و میخ ها« اســت که خدای تعالی آن را کنایه از کشــتی آورده است.)درویش: 1994: 379(
رویکــرد این پژوهش در زمینه معنایابی رنگ در قرآن کریــم بوده و تنها در صورت لزوم 
نگاهی بر تفســیرها و نیز روایات و احادیث جهت بررسی صحت دریافت معانی مراجعه 
گردیــد. همچنین جهت یافتن معنای آیات قرآن کریم، بــه ترجمه محمدمهدی فوالدوند 
مراجعه و معنا و مفهوم رنگ ها در آیات بر اساس این ترجمه جستجو، دریافت و دسته بندی 
گردیده اســت. ضمن اینکه به ترجمه های الهی قمشــه ای، مکارم شیرازی و انصاریان نیز 
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مراجعه شد، اما منبع اصلی، ترجمه  مذکور بوده است. 
در ادامه رنگ هایی را که در قرآن کریم به کار رفته اند، بیان نموده و مفاهیم و معناهای به 
 کاررفته آنها در آیات، دســته بندی خواهد شد. سپس، رنگ های به کار رفته در اشعار حافظ 

بیان و یافته ها با یکدیگر مقایسه خواهد شد.

3ـ رنگ های به کاررفته در قرآن کریم و مفاهیم آنها
در آیات قرآن کریم، نام رنگ های سفید، دوازده بار؛ زرد روشن )صفراء فاقع(، یکبار؛ زرد 
مایل به قهوه ای، ســه بار؛ زرد شتری، یکبار؛ قرمز، دو بار؛ سبز و سبز پررنگ مایل به سیاه، 
)ُمْدَهآَمّتَاِن(، هشت بار؛ کبود، یک بار و سیاه نیز نه بار به صورت اشاره  مستقیم و با استفاده 

از واژه  اصلی و مشتقات آن نام برده شده است. 
به این ترتیب، تعداد هر کدام از رنگ ها مشــخص شــد. به غیر از سیاه و سفید، تیره ترین 
رنگ در نظام رنگ بندی قرآن کریم، سبز پررنگ مایل به سیاه )مدهامتان( و روشن ترین رنگ 
آن نیز زرد روشن است. بیش ترین تعداد استفاده از رنگ به غیر از سیاه و سفید، مربوط به 

رنگ سبز می باشد.
جدول شماره 1: رنگ های به کار رفته در قرآن

سوره هاتعدادرنگ

)آل عمران/106(، )اعراف/108(، )بقره/187(، )شعراء/33(، 12سفید
)طه/22(، )نمل/12(، )یوسف/84(، )صافات/46(، )صافات/49(، 

)قصص/32(، )فاطر/27( ، )مریم/4(

)بقره/69(1زرد روشن )صفراء فاقع(

)حدید/20(، )روم/51(، )زمر/21(3زرد مایل به قهوه ای

)مرسالت/33(1زرد شتری

)فاطر/27(، )رحمن/37(2قرمز

سبز و سبز پررنگ مایل به 
سیاه، )ُمْدَهآَمّتَاِن(

)حج/63(، )انعام/99(، )یوسف/43(، )یوسف/46(، )انسان/21(، 8
)کهف/31(، )رحمن/76(

)طه/102(1کبود

)آل عمران/106(، )نحل/58(، )بقره/187(، )زمر/60(، )زخرف/17(، 9سیاه
)ملک/27(، )فاطر/27(، )عبس/41( قتره، )اعلی/5( احوی

4ـ مفاهیم رنگ ها در قرآن کریم
بدین ترتیب با جمع آوری آیاتی که در آن ها از رنگ ها استفاده شده، به دسته بندی معنا و 

مفهوم هر رنگ در قرآن کریم به صورت جدول های مجزا می پردازیم.
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رنگ سفید در قرآن کریم در هفت مورد  به کار رفته است:
پایداری بر ایمان و سعادت ابدی: در سوره  آل عمران آیه 106، این آیه رنگ چهره را بر 
اســاس اینکه انسانی بعد از ایمان، کافر شده یا نشده، تقسیم بندی کرده و سفید شدن چهره 

﴿تَْبيَُضّ ُوُجوهٌ﴾ بر پایداری بر ایمان داللت می کنند.
رنگ معجزه  دست حضرت موســی: عبارت ﴿َونََزَع يََدُه فَــِإَذا ِهَي بَْيَضاُء لِلنَّاِظِريَن﴾ در 
سوره های )اعراف/108( و )شعراء/33(، عبارت ﴿تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء﴾ در سوره های 
)طه/22(، )نمل/12( و)قصص/32( اشــاره به رنگ ســفید و معجزه آسای دستان حضرت 

موسی )ع( دارند. 
عیب و بیماری، نابینایی، پیری: در سوره نمل آیه 12، ﴿تَْخُرْج بَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء﴾ اشاره 
به معجزه  حضرت موســی )ع( دارد. قرآن با عبارت ﴿ِمْن َغْيِر ُســوٍء﴾ اشاره می کند که این 
سفیدی، با سفیدی که محصول عیب و بیماری است، متفاوت است. در نتیجه، رنگ سفید 
ْت َعْينَاُه ِمَن  در قرآن بر بیماری و عیب نیز داللت می کند. در سوره  یوس)ع( آیه 84، ﴿َوابْيََضّ
الُْحْزِن﴾ رنگ سفید بر نابینا شدن چشمان حضرت یعقوب )ع( از شدت اندوه داللت می کند. 
أُْس َشْيبًا﴾ به  در ســوره  مریم آیه 4 رنگ سفید، به صورت شعله ای بر روی سر ﴿اْشتََعَل الَرّ

کار برده شده، که نشان پیری است.
رنگ نور صبحگاهی: در سوره  بقره آیه 187 عبارت ﴿الَْخْيُط اْلَبْيَُض﴾ اشاره به نور سفید 

صبحگاه دارد.
رنگ راه هایی که در کوه ها وجود دارند: در این آیه ﴿ِمَن الِْجبَاِل ُجَدٌد بِيٌض﴾ اشاره دارد 

به جاده هایی به رنگ سفید.
ــاِربِيَن﴾ که درآن رنگ سفید به »َکْأٍس« بر  ٍه لِلَشّ رنگ شراب بهشتی: عبارت ﴿بَْيَضاَء لََذّ

می گردد.
شــدت رنگ ســفید حوریان: در عبارت ﴿َكَأنَُّهَنّ بَْيٌض َمْكنُوٌن﴾ بیض به معنای تخم 

)شترمرغ( است که حوریان از شدت سفیدی به آن تشبیه شده اند.

4ـ2ـ رنگ زرد
رنگ زرد با دقت فراوان به صورت ســه طیف در قرآن کریم آمده است. مهم ترین نکته 
دربــاره رنگ زرد این اســت که در هر ســه حالت، قرآن کریم این رنــگ را در توصیف 
واقع گرایانه  رنگ حیوان و گیاه استفاده نموده است و تنها در یک مورد به فرح بخشی رنگ 
زرد شتری برای انسان اشاره نموده است. طبق جدول شماره دو می توان کارکردهای معنایی 

رنگ زرد در قرآن کریم را مشاهده نمود.
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موی شتر:  در آیه 33 ســوره  مرسالت : ﴿َكَأنَُّه ِجَمالٌَت ُصْفٌر﴾ رنگ زرد برای شتر به کار 
رفته است.

رنگ گاو بنی اسرائیل: در آیه 69 سوره  بقره، برای رنگ گاو ﴿إِنََّها بََقَرةٌ َصْفَراُء فَاقٌِع لَْونَُها تَُسُرّ 
النَّاِظِريَن﴾ مورد استفاده قرار گرفت که رنگ فرح بخش برای ببیندگان نیز معرفی شده است.

رنگ گیاهان خشک: رنگ زرد )مایل به قهوه ای( در سوره  حدید آیه 20 ﴿ثَُمّ يَِهيُج فَتََراُه 
ا﴾ خشــک شــدن گیاه، و نیز زردی خزان گیاه و در سوره روم آیه 51 ﴿أَْرَسْلنَا ِريًحا  ُمْصَفًرّ

ا﴾ پژمردگی گیاه داللت می کند. فََرأَْوُه ُمْصَفًرّ

4ـ3ـ رنگ قرمز
رنگ قرمز در دو سوره  قرآن ذکر شده است.                              

رنگ راه ها در کوه ها: در آیه 27 سوره فاطر ﴿ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْختَلٌِف أَلَْوانَُها﴾ برای نشان 
دادن رنگ راه ها در کوه ها.

َهاِن﴾ برای توصیف  َماُء فََكانَْت َوْرَدًه َكالِدّ رنگ آسمان: در سوره الرحمن ﴿فَِإَذا انَْشَقِّت الَسّ
رنگ آسمان کره  زمین در هنگام قیامت از رنگ قرمز استفاده نموده است. 

4ـ4ـ رنگ سبز
این رنگ مطابق جدول شــماره چهار، هم برای گیاهان و هم برای پوشــش انسان مورد 

استفاده قرار گرفته است.
ًه﴾ و سوره  انعام آیه  سبزی گیاهان: رنگ سبز در سوره  حج آیه 63 ﴿فَتُْصبُِح اْلَْرُض ُمْخَضَرّ
99 ﴿فََأْخَرْجنَا ِمْنُه َخِضًرا﴾  که به سبز شدن گیاهان بعد از بارش باران اشاره دارد. همچنین 
این رنگ به رنگ ســبز هفت خوشه در خواب عزیز مصر اشاره دارد که در آیات 43 و 46 

سوره  یوسف ﴿َسْبَع ُسْنبَُلٍت ُخْضٍر﴾ به کار رفته است.
لباس بهشتیان: رنگ سبز در سوره  انسان آیه 21 ﴿ُسْنُدٍس ُخْضٌر﴾ و آیه 31 سوره  کهف 

﴿ثِيَابًا ُخْضًرا﴾ برای توصیف رنگ لباس بهشتیان به کار رفته است.
فرش و بالش بهشتی: رنگ سبز در سوره  الرحمن آیه 76 ﴿َرْفَرٍف ُخْضٍر﴾ برای توصیف 

فرش و بالش های بهشتی به کار رفته است.
باغ های بهشتی: در ســوره  الرحمن آیــه 64 ﴿ُمْدَهاَمّتَاِن﴾ باغ های بهشتی را از نظر رنگ 

توصیف می کند.

4ـ5ـ رنگ کبود 
تنها یک بار از رنگ کبود در قرآن کریم اســتفاده شــده اســت. برخی ُزْرقًا در ﴿نَْحُشُر 
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برای بدن های کبود ترجمه نموده اند. 

4ـ6ـ رنگ سیاه
رنگ سیاه در نُه آیه مورد استفاده قرار گرفته است:

ســیاه شدن چهره: در سوره  آل عمران آیه 106 ﴿تَْسَوُدّ ُوُجوهٌ فََأَمّا الَِّذيَن اْسَوَدّْت ُوُجوُهُهْم 
أََكَفْرتُْم بَْعَد إِيَمانُِكْم﴾ که ســیاه شــدن چهره را به دلیل کفر ورزیــدن بعد از ایمان می داند. 
هٌ﴾ در سوره  زمر آیه 187، نیز سیاه  همچنین در عبارت ﴿الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى الَلِّ ُوُجوُهُهْم ُمْسَوَدّ
شــدن چهره را به دلیل دروغ بســتن بر خدا می داند. همچنین در آیات 58 ســوره  نحل ﴿
ا َوُهَو َكِظيٌم﴾ و نیز آیه 17 سوره  زخرف، خشم نیز دلیل سیاه شدن چهره معرفی  َوْجُهُه ُمْسَوًدّ

می گردد.
ابر و دود سیاه: در آیه 41 سوره  عبس، عبارت ﴿تَْرَهُقَها قَتََرهٌ﴾ اشاره به فرو رفتن گناهکار 

در ابری سیاه از غم و اندوه دارد.
سیاهی شب: در سوره  بقره آیه 187 ﴿ِمَن الَْخْيِط اْلَْسَوِد ِمَن الَْفْجِر﴾ رنگ سیاه به سیاهی 

شب داللت دارد. 
رنگ راه ها در کوه ها: در عبارت ﴿ُمْختَلٌِف أَلَْوانَُها َوَغَرابِيُب ُسوٌد﴾ در سوره  فاطر آیه 27، 
ََغَرابِیُب ُســوٌد، به معنای بسیار سیاه و سیاه پررنگ است که بر رنگ راه ها و رگه ها در کوه 

داللت می کند.
رنگ گیاهان خشــک:  در آیه 5 ســوره  اعلی ﴿َفَجَعَلُه ُغثَاًء أَْحَوی﴾، احوی به رنگ سیاه 

داللت دارد.

5ـ رنگ ها و مفاهیم آن ها در شعر حافظ  
آنچه از شــعر شاعران پارسی گوی بر می آید این است که شاعران پارسی گوی، اطالعات 
جامعی از فیزیک رنگ نداشــته اند. »زبان فارسی از نظر دایره لغت، در زمینة رنگ ها چندان 
گسترده نیست؛ یا بهتر است بگوییم زبان و ادب پارسی چنین است؛ زیرا بسیاری از رنگ ها، 
در زبان رایج مردم است که در ادب، مورد استفاده قرار نگرفته است. اما شاعران پارسی زبان، 
همواره کوشیده اند که این محدودیّت دایره  رنگی را از رهگذر استعاره ها و تعبیرات خاّصی 
که خلق کرده اند، جبران کنند.« )شفیعی کدکنی، 1366: 267( با این حال، تنوع رنگی در شعر 
حافظ، قابل توجه اســت. پس از بررسی غزل ها، قصاید، رباعیات و قطعات دیوان حافظ، 
مشخص شد که حافظ از رنگ های سفید )بیضا، بیاض(، رنگ زرد، سرخ )احمر، ارغوانی، 
لعل فام(، سبز )اخضر(، طیف های رنگ آبی اعم از کبود )ازرق(، نیلی )مینایی( و فیروزه ای، 
سیاه )سیه، مشکین، سواد، هندو، مداد( در اشعارش استفاده برده است. حال، همان ترتیبی که 
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برای رنگ های به  کاررفته در قرآن کریم مشخص گردید، بر رنگ های به  کاررفته در اشعار 
حافظ نیز به ترتیب زیر اعمال می گردد.

5ـ1ـ سفید
حافظ رنگ سفید را به صورت بیضا و بیاض نیز مورد استفاده قرار داده است. نکته  قابل 
توجه این است که تنها در یک بیت است که حافظ، رنگ سفید را بدون قرار گرفتن در کنار 

رنگ سیاه، استفاده نموده است: 
»به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید / چو باشه در پی هر صید مختصر نرود« )خلخالی، 
1306: 104( سفید در این بیت، رنگ پرنده  عقاب از نوع خاصی است که هیبتی عظیم دارد 
و شــاعر تأکید می کند که این نوع پرنده، برخالف پرنده »باشه« به دنبال صیدهای کوچک 
نمی رود. در اینجا رنگ سفید داللت بر یک پدیده  طبیعی در عالم حیوانات دارد: »باز سفید 
که پدر و مادر او کافوری باشند و بر هیچ پرش، هیچ نشانی نباشد و هم سرخ چشم بود و 

سبزپای و به منسر بغایت سبز.« )نسوی، 1354: 91(
همچنین »به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد / گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه« )حافظ، 
1381: 701( یا در بیت »گفته باشد مگرت ملهم غیب احوالم / این که شد روز سفیدم چو 
شب ظلمانی.« )حافظ، 1381: 698( بخت به رنگ سفید، بر سرنوشت نیک و روز سفید نیز 

بر نیکبختی داللت دارد. )دهخدا، 1377: 2235( 

معجزه حضرت موسی )ع(: 
رنگ سفید به شکل بیضا نیز در ابیات »بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر / سامری 
کیســت که دســت از ید بیضا ببرد« )حافظ، 1381: 14( و نیز »این همه شعبده  خویش که 
می کرد اینجا / ســامری پیش عصا و ید بیضا می کرد« )حافظ، 1381: 96( آمده است که به 
معجزه  حضرت موسی )ع( که در قرآن ذکر شده است، اشاره دارد. رنگ سفید به شکل کلمه  
بیاض نیز، در اشعار آمده، اما باز هم می توان مالحظه نمود که جهِت کارکرد تقابلی با رنگ 

سیاه، مورد استفاده قرار گرفته است.

توصیف چهره  پیامبر: 
»بیاض روی تو روشــن چو عارض رخ روز / ســواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج« 
)حافظ، 1381: 182( که روی سخن با پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( است که »به منزلت 
معنوی و شمایل ظاهری رسول، اشاره دارد و می خواهد بگوید: ای رسول گرامی، تو مظهر 
جمال و کمال حضرت دوســت هســتی و تمامی عالم را نور جمالت همچون خورشــید 
عالمتاب روشن نموده است.« )سعادت پرور، 1368: 2، 464( همچنین سواد نیز بر جالل و 
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پیر شدن: 
»سواد نامه موی سیاه چون طی شد / بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود« )حافظ، 1381: 
226( حافظ در این بیت خود را خطاب قرار داده و می گوید: جوانی ات سپری شد و دیدار 
دائمی حضرت دوست نصیبت نشد. در زمانی که موی سیاه شروع به سپید شدن می کند و 
پیر شدی، تمنای آن را نکن. )سعادت پرور، 1368: 3، 326( همچنین »گفتی که پس از سیاه 
رنگی نبود / پس موی سیاه من چرا گشت سفید« )خلخالی، 1306: 273( رباعی، نیز  رنگ 

سفید بر پیری داللت دارد.

اسماء و صفات الهی: 
»بیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنک / سوادی از خط مشکین بر ارغوان داری« 
)حافظ، 1381: 617( روی ســخن شاعر در این بیت، خداوند متعال است: »محبوبا، جهان 
هســتی که روی تو و مظهر اســماء و صفاتت می باشند، نمی توانند نقش کثرت را به ذاتت 
بزنند؛ زیرا تو احدی و نقش بردار نیســتی و صفاتت عین ذاتت بوده است.« )سعادت پرور، 
1368: 10، 87( در این ابیات شــاهد تضاد رنگی میان بیاض و ســواد هســتیم. این تضاد، 
باالترین شدت کنتراست تیرهـ  روشن در میان رنگ ها را مشخص می کند. )ایتن، 1378: 68( 

5ـ2ـ رنگ زرد 
رنگ زرد نیز در شــعر حافظ هم با واژه ی زرد، هم با واژه  زّرین و گاه با رنگ کاه به  کار 

رفته است. 

زردی چهره: 
»رفته گیر از برم و ز آتش و آب دل و چشــم / گونه ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر« 
)حافظ، 1381: 363( در این بیت، به محبوب گفته می شود: »چنان گمان مکن اگر از کنارم 
رفتی و به هجرم مبتال ساختی، از آتش درونی و خشکی لب و زردی رخ و آب دل که اشک 
دیدگانم از آثار آن است، برکنار خواهی دید. بیا و چنان مکن تا چنین نباشم.« )سعادت پرور، 
1368: 5، 382( همچنین: »گر چنین چهره گشــاید خط زنگاری دوســت / من رخ زرد به 
خونابه منقــش دارم« )خلخالی، 1306: 183( در این بیت نیز مانند بیت قبلی، زردی چهره 
بر ضعف و بیماری بدن حکایت دارد: »و چنانچه معشــوق به چهره  باطراوت و تجلیاتش 
جلوه نماید، اشــک شــوق به گونه  زرد خویش )که در فراقش داشــتم( خواهم ریخت.« 
)ســعادت پرور، 1368: 7، 354( همچنین: »روی زرد است و آه دردآلود / عاشقان را دوای 
رنجــوری« )حافظ، 1381: 600( رنگ زرد در این بیت نیز بر »رنجوری عاشــقان حقیقی« 
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داللت دارد. )سعادت پرور،  1368: 9، 396(

خجالت کشیدن:
 در بیت: »زردرویی می کشــم زان طبع نازك بی گناه / ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون 
کنم« )حافظ، 1381: 481 ( به معشــوق گفته می شــود: »جا دارد که از من برنجی، ولی در 
مقابل این تشبیه ام، جز خجالت و ناراحتی و آب شدن و زردرویی در پیشگاهت نمی توانم 
داشــته باشم.« )ســعادت پرور، 1368: 7، 375( ناظم االطباء، زردرویی را به معنای خجالت 

کشیدن آورده است. )دهخدا، بی تا، 420(

خورشید: 
در بیــت »وین اطلس مقرنس زرد و ز زرنگار / چتری بلند بر ســر خرگاه خویش دان« 
)یوســفی، 1381: 735( همچنین »شه ســپهر چو زرین سپر کشد در روی / به تیغ صبح و 
عمود افق جهان گیرد« )حافظ، 1381: 651(  »زرین ســپر« کنایه از خورشید و مقرنس زرد 

نیز توصیف خورشید به  کار رفته است. )دهخدا، 1377: 435( 

5ـ3ـ رنگ قرمز
رنگ قرمز در اشــعار حافظ با کلمات سرخ، احمر، ارغوانی، لعل فام، رنگ خون، گلرنگ 

و عقیقی بیان شده است. 

بهادار و باارزش: 
»خموش حافظ و این نکته های چون زر ســرخ / نگاه دار که َقالب شــهر صراف است« 

)حافظ، 1381: 126( 
در اینجا شاعر می گوید: »ای خواجه، از افشاگری زبان فروکش و نکته های پربهای خود را 
به نااهالن مگو؛ زیرا محبوب، خود صراف است و سخنی را که از دل و نور ایمان و حکمت 
گفته شــده )چون گفتار تو( و آنچه از روی تقلید و هوا و هوس برخاســته )چون دیگران( 

می شناسد.« )سعادت پرور، 1368: 1، 480(

شدت درد فراق: 
»اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب / خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست« 
)حافظ، 1381: 167( در این بیت شــاعر می گوید: »محبوبا پس از آنکه دیدمت و از نظرم 
غایب گشتی، اگر بسیار بگریم تا اشک دیدگانم به خون تبدیل و راز دلدادگی ام به تو فاش 

شود، جای شگفتی نیست.« )سعادت پرور، 1368: 2، 338(
همچنین »به طرب حمل مکن ســرخی رویم که چو جام / خون دل عکس برون می دهد 
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مــرا بر بودن در دامن وصال جانان حمل مکنید؛ زیرا وی به هجران یا غم عشــقش، چنان 
خونین دلم نموده که عکس آن خونین دلی در چهره ام ظاهر گشــته.« )سعادت پرور، 1368: 

)104 ،8
»به عشق روی تو روزی که از جهان بروم / ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه« )حافظ، 
1381: 576( در اینجا باز هم رنگ ســرخی، به طور غیرمســتقیم بر خــون، داللت دارد: 
»معشــوقا، در فراقت چنان خونین دل گشته ام که اگر عنایتی نفرمایی و از دیدارت بهره مندم 
ننمایی و در عشــقت جان دهم و به خاکم بسپارند، بر مزارم عوض گیاه، گل سرخ خواهد 

رویید.« )سعادت پرور، 1368: 9، 211(
در بیت: »تا بو که دســت در کمر او توان زدن / در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم« 
)حافظ، 1381: 526( انسانی که به غم عشق مبتال شده، از نظر اینکه در خون دل نشسته و 
در هجران به  سر می برد، به یاقوت احمر تشبیه شده است. در نتیجه انسان با یاقوت و خون 
با احمر متناظر است و احمر در اینجا برای بیان شدت هجران است. )سعادت پرور، 1368: 
7، 390( در معنای دیگری که از این بیت ارائه شده، می خوانیم: »حافظ از کمربند مرصع یار، 
کمربندی که بعدها خواهد داشت سخن می گوید و خود را در عالم آرزو، یاقوت سرخ آن 
کمربند می انگارد که از تمنای دست در کمر یار زدن، یعنی ترصیع شدن در کمربند او، خون 
در دلش افتاده اســت.« )خرمشــاهی، 1380: 2، 1036( در اینجا نیز، آرزوی ترصیع یاقوت 

سرخ در کمربند یار، شدت فراق را بازگو می کند.

رنگ شئ: 
»گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد / یاقوت سرخ رو را بخشند رنگ کاهی« )حافظ، 
1381: 593( در این بیت شــاعر می گوید: »ای برجســتگان عالم و یا رسول  اهلل، نه تنها تیغ 
و برندگی گفتار و رفتار شــما جهان را بی ســپاه گرفته، که پرتو تیغ و و نظر کیمیاگر شما 
اگر به معدن یاقوت افتد، آن را مبدل به طال خواهد کرد.« )ســعادت پرور، 1368: 9، 338( 
خرمشــاهی، این بیت را این گونه معنا نموده اســت: »اگر از تیغ تیز و پرمهابت تو، برقی به 
معدن یاقوت سرخ بیافتد، همانا که از ترس، رنگش مثل کاه زرد خواهد شد.« )خرمشاهی، 
1380: 2، 1240( در اینجا، سرخ روئی یاقوت، به نشانه شجاعت و زردی کاه، به نشانه ترس 

داللت می کند.
در بیت »پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشــان / رخصت خبث نداد ار نه حکایتها بود« 
)حافظ، 1381: 273( نیز منظور شــراب است: »پیرگلرنگ، بی هیچ شک، اشارتی به شراب 
گلرنگ، شــراب کهنه، شراب پیر است. اما کسانی که از طریقت جز سلسله و خانقاه و پیر 
و مرشد چیزی در تصور نداشتند، بعدها کوشیدند که این تعبیر شاعرانه خواجه را به عنوان 
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یک شیخ شهر، یک صوفی بنمایند.« )زرین کوب، 1393: 234(

رنگ خون: 
در بیت: »مشــوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ / که زخم تیغ دلدار است و رنگ 
خون نخواهد شــد« )حافظ، 1381: 317( در اینجا، شاعر می گوید: با اشک خویش، رنگ 
خون را که حاصل زخِم عشــق و فِراق دوست است از سینه نشوی. )سعادت پرور، 1368: 

)85 ،5
در بیت: »اگر به رنگ عقیقی شــد اشــک من چه عجب / که مهر خاتم لعل تو هســت 
همچو عقیق« )خلخالی، 1306: 154( شــاعر می خواهد بگوید: »علت آنکه اشک دیدگانم 
خونین می نماید، آن اســت که دیده ام را مزین به خون فشانی از مهر غم عشق خواسته ای.« 

)سعادت پرور، 1368: 7، 366( در اینجا، رنگ عقیقی، به رنگ خون اشاره دارد.

تجلیات و شدت جمال الهی: 
ابیات: »بده ســاقی شــراب ارغوانی / به یاد نرگس جادوی فرخ« )حافظ، 1381: 186( 
ترکیب شــراب ارغوانی در این بیت، به معنای »شــراب تجلیات« )سعادت پرور، 1368: 2، 
497( برای »رهیدن از خود« می باشد که در نتیجه ارغوانی بودن شراب در اینجا، به شراب، 

وجهه ای عرفانی می بخشد.
»بیا به میکده و چهره ارغوانی کن / مرو به صومعه کان جا سیاه کاران اند« )حافظ، 1381: 
293( ارغوانی در این بیت، »برافروخته تر کردن جمال« )سعادت پرور، 1368: 4، 346( معنا 
شده و اساساً این بیت، دارای محتوای عاشقانه تفسیر شده است. بنابراین، در اینجا ارغوانی 

بر شدت جمال الهی تأکید دارد.
در بیت: »صوفی بیا که آینه صافی است جام را / تا بنگری صفاِی مِی لعل فام را« )حافظ، 
1381: 76( در این بیت، شاعر می گوید: »ای زاهد پشمینه پوش، بیا تا مال یار را در جام وجود 
خود و مظاهر که ظرف مشــاهدات حضرت دوســت است بدون هیچ مانعی نشانت دهم. 
)ســعادت پرور، 1368: 1، 83( در نتیجه، لعل فام، مفهوم می را به جمال یار ارتقا می بخشد. 
همچنین »عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام / مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام« 
)حافظ، 1381: 393( در این بیت، شــراب لعل فام به تجلیات پرشور )سعادت پرور، 1368: 
1، 83( معنا شده است. خرمشاهی، در معنای این بیت، معتقد است بین لعل و گوهر، ایهام 
و تناسب وجود دارد. به طور کلی در دیوان حافظ، لعل به چهار شکل معنایی سنگ قیمتی 
معروف به رنگ قرمز، اســتعاره از لب، استعاره از اشــک و استعاره از شراب )خرمشاهی، 

1380: 1، 287ـ289( به کار رفته است.
گلرنگ که همان رنگ قرمز است، در ابیات: »بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی / شرار 
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اس رشــک و حســد در دل گالب انداز« )حافظ، 1381: 380( که مِی گلرنگ »شراب دو آتشه  

تجلیات« )سعادت پرور، 1368: 6، 118( معنا می دهد. معنای مد نظر خرمشاهی از این بیت 
این اســت که »ای ساقی برای آنکه کاماًل سرمست و ســیراب شوم، به من، خرده خرده و 
پیاله  پیاله منوشان، بلکه مرا به درون کشتی باده بینداز. شبیه به این تعبیر همانا به خم شراب 

انداختن و به حوض کوثر انداختن است.« )خرمشاهی، 1380: 2، 836(
 همچنین »باده  گلرنگ تلخ تیز خوش خوار سبک / نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت 
خام« )حافظ، 1381: 493( شــاعر می گوید: »باده  گلرنگ، همان شــراب دو آتشه است که 
عاشق از تجلیات پرشور محبوب نصیبش می گردد.« )سعادت پرور، 1368: 8، 55( که برای 

قرمز شدن رنگ اشک به  کار رفته است.  

5ـ4ـ رنگ سبز 
حافظ، رنگ سبز را به صورت اخضر نیز به  کار برده است. گاهی رنگ سبز را برای خط 

به  کار برده است: 

جمال الهی )معشوق(: 
»هر که را با خط ســبزت سر سودا باشــد/ پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد« )حافظ، 
1381: 334( دهخدا معتقد اســت که »خط« یعنی »خطی که تازه از رخسار خوبان بر آمده 
باشــد.« همچنین »خطی را گویند که از غیب مرقوم شده باشد؛ یعنی کسی نداند که از کجا 
آمده است و که نوشته است.« و نیز »عالم برزخ به نزد صوفیان« )دهخدا، 1377: 2225( سبز 
در این معنا »محبوبا، نه تنها من، که هر که عاشــق تو شــد و دل به جمال دل آرایت داد و با 
تو سودا نمود، محال است غیر تو را اختیار نماید.« )سعادت پرور، 1368: 5، 195( داللت بر 

زیبایی و جمال معشوق می نماید. 
»ایام شــباب است شراب اولی تر / با ســبز خطان باده ی ناب اولی تر« )خلخالی، 1306: 
271(، »سبز است لبت ساغر از او دور مدار / می بر لب سبزه خوش بود نوشیدن« )خلخالی، 
1306: 270( و نیز »سبزپوشــان خطت بر گرد لب / همچو موران اند گرد سلسبیل« )حافظ، 

)440 :1381

سبزی گیاهان: 
»ســبز است در و دشت بیا تا نگذاریم / دســت از سِر آبی که جهان جمله سراب است« 
)حافظ، 1381: 125(، به این معنا اشــاره دارد که »ایام بهارست و سراسر دره و دشت سبز 
و خرم است. بیا تا غافل از این دعوت بی زبان نباشیم و حال که جهان جمله چون سراب، 
وهم آلود و بی اعتبار و غیرواقعی اســت، دم را غنیمت بشــمریم و از شراب غافل نباشیم.« 
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)خرمشاهی، 1380: 1، 235( شاعر در واقع می خواهد بگوید: »ای سالکان، تا فرصت ایام و 
جوانی و نشاط و وسایل بهره مندی از دوست برایمان مهیاست، بیایید از نفحات جانفزای او 
استفاده کنیم.« )سعادت پرور، 1368: 1، 475( در نتیجه در اینجا رنگ سبز، در سطح اول بر 
گیاهان و در سطح عمیق تر معنایی، بر جوانی و نشاط داللت دارد.»هوا مسیح نفس گشت و 
باد نافه گشای / درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد« )حافظ، 1381: 289( شاعر می گوید: 
»باد بهاری چون وزیدن گیرد، هوا را خوش و گل را برافروخته و عطر آن را ظاهر و درختان 

را سبز و مرغان را در خروش می آورد.« )سعادت پرور، 1368: 4، 221(
همچنین رنگ ســبز در ابیات »بلبل عاشــق تو عمر خواه که آخر / باغ شود سبز و شاخ 
گل به بر آید« )حافظ، 1381: 213(، »مزرع ســبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کِشــته 
خویش آمد و هنگام درو« )حافظ، 1381: 568( خرمشــاهی درباره این بیت معتقد اســت 
که »مزرع ســبز فلک، اضافه تشــیبهی است و قدما بین رنگ ســبز و آبی خلط می کردند؛ 
به طوری که آســمان یا دریا را اخضر می نامیدند، به جای ازرق )کبود(. چنان که حافظ در 
جاهای دیگر گوید: دریای اخضر فلک و کشتی هالل / هستند غرق نعمت حاجی قوام ما« 

)خرمشاهی،1380: 2، 1120(  

توصیف جهان مادی: 
گاهی سبز، را رنگی برای آسمان تلقی نموده است: »پیش از این کاین سقف سبز و طاق 
مینا برکشــند / منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود« )حافظ، 1381: 214( خرمشاهی نیز، 
سقف سبز و طاق مینا را اشارتی به جهان مادی می داند: »پیش تر از آفرینش آسمان و به طور 
کلی جهان مادی، دیده انســان محو و مبهوت جمال جانان بود و حتی این دیدگاه انسان به 
مدد او ساخته شده بود.« )خرمشاهی، 1380: 1، 749( شاعر سقف سبز را به صورت کنایه 

از »جهان« مادی استفاده نموده است. )سعادت پرور، 1368: 3، 229( 
»مه جلوه می نماید بر سبز خنگ گردون / تا او به سر درآید بر رخش پا بگردان« )حافظ، 
1381: 551( در مصرع اول: »ماه فلکی بر اســب نیلگون فلک ســوار شــده و جلوه گری 
می کند.« )سعادت پرور، 1368: 9، 40( رنگ سبز به جای رنگ آبی و برای وصف آسمان و 

جهان مادی، به  کار رفته است.

کامیابی از تجلیات الهی: 
رنگ ســبز، گاهی نیز برای سر انســان که البته توصیف وضعیت معنوی انسان مبنی بر 
کامیابی از »تجلیات الهی« )ســعادت پرور، 1368: 5، 228( است: »سرت سبز و دلت خوش 
باد جاوید / که خوش نقشی نمودی از خط یار« )حافظ، 1381: 355( و نیز »به سر سبز تو 
ای ســرو که گر خاك شوم / ناز از سر بنه و سایه بر این خاك انداز« )حافظ، 1381: 382( 
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خرمشاهی معتقد است: »سر سبز، کنایه از دماغ تازه، خوش و خرم، تر و تازگی عیش است. 
البته چون خطاب به ســرو اســت، لطف و ایهامی هم دارد. معنای دومش سبزی گیاه سرو 
است. چنان که شبیه این تعبیر را در مورد طوطی گویای اسرار به کار برده است: »سرت سبز 
و دلت خوش باد جاوید / که خوش نقشی نمودی از خط یار« )خرمشاهی، 1380: 2، 849(

5ـ5ـ رنگ کبود 
رنگ کبود در شعر حافظ، به  صورت ازرق نیز به  کار رفته و انواع کارکردهای معنایی این 

رنگ را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

عالم طبیعت، آسمان اول: 
»غالم همت آنم که زیر چرخ کبود / ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست« )حافظ، 1381: 
90( همچنین »گر مســاعد شودم دایره  چرخ کبود / هم به دست آورمش باز به پرگار دگر« 
)حافظ، 1381: 370( چرخ کبود، »عالم محسوس و طبیعت« است. )سعادت پرور، 1368: 1، 
189( همچنین رنگ کبود برای چرخ که کنایه از آسمان اول )دهخدا، 1377: 630( می باشد

رنگ لباس صوفیه: 
به صورت ازرق نیز در ابیات »ســاغر می بر کفم نِه تا ز بر / برکشم این دلق ازرق فام را« 
)حافظ، 1381: 80(، »غالم همت دردی کشــان یک رنگم / نه آن گروه که ازرق لباس و دل 
سیه اند« )خلخالی، 1306: 70(، »پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان / رخصت خبث نداد 
ار نــه حکایت ها بود« )حافظ، 1381: 273( همچنین »چندان بمان که خرقه  ازرق کند قبول 
/ بخــت جوانت از فلِک پیِر ژنده پوش« )حافظ، 1381: 405( و نیز »ما نگوییم بد و میل به 
ناحق نکنیم / جامه  کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم« )حافظ، 1381: 510( به صورت ازرق 
به  کار رفته است. پوشش و خرقه  ازرق به صوفیان اشاره دارد. )سعادت پرور، 1368: 620(  

5ـ 6ـ رنگ سیاه )سیه، مشکین، اسود(
پر بسامدترین رنگ در اشــعار حافظ، رنگ سیاه است که با نام های سیاه، سیه، مشکین، 

هندو، سواد و شبرنگ به  کار رفته است:

توصیف قدرت الهی: 
»کلک تو بارك اهلل، بر ملک دین گشاده / صد چشمه آب حیوان، از قطره  سیاهی« )حافظ، 
1381: 593( قطره سیاهی، اشاره به »قلم قدرت الهی« )سعادت پرور، 1368: 7، 336( دارد. 
همچنین »به مدد قلم و حکم و فرمان های تو، هم ملک و هم دین قوت گرفته، گویی مرکب 
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تو خاصیت احیاگری آب حیوان دارد.« )خرمشاهی، 1380: 2، 1239( همچنین در بیت »روز 
ازل از کلک تو یک قطره سیاهی / بر روی مه افتاد که شد حل مسائل« )حافظ، 1381: 443( 

نیز به همین معناست. 

توصیف رنگ موی جوان: 
در این بیت »گفتی که پس از ســیاه رنگی نبود / پس موی ســیاه من چرا گشت سفید« 

)خلخالی، 1306: 273(، موی سیاه، نشانه جوانی و موی سفید نشانه پیری است.

توصیف پدیده  طبیعی: 
»چشــم جادوی تو خود عین سواد سحر اســت / لیکن این هست که این نسخه سقیم 

افتادست« )حافظ، 1381: 146( 

تجلیات جمالی آمیخته با جاللی: 
»مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت / ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا« )حافظ، 
1381: 78( سیاه در این بیت به معنای »تجلی جمالی آمیخته با جاللی« است. )سعادت پرور، 
1368: 1، 107( همچنین است در بیت »به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم / بیا کز 

چشم بیمارت، هزاران درد برچینم.« )حافظ، 1381: 459(

کم بها بودن چیزی: 
»آن چه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه / کیمیایی است که در صحبِت درویشان است« 
)حافظ، 1381: 94(، قلب ســیاه، منظور سکه با فلز کم ارزش است. )دهخدا، 1377: 1632( 
که از طریق کیمیای مصاحبت با درویشــان، تبدیل به طال می شود. خرمشاهی معتقد است: 
»قلب سیاه، ایهام دارد: الف( نقد تقلبی و به همین جهت سیاه؛ ب( دل سخت و سیاه، دلی 

که قسی است.« )خرمشاهی، 1380: 1، 294(

فسق و گناه: 
»مکن به نامه سیاهی مالمت من مست / که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت« )حافظ، 
1381: 179( سیاه در سیاه نامه به معنای »کنایه از عاصی، گنهکار، فاسق، بدکاره و ظالم« است. 
)دهخدا، 1377: 2230( همچنین در ابیات »من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه / هزار 
شکر که یاران شهر بی گنه اند« )حافظ، 1381: 283(، »سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم / چگونه 
چون قلمم دود دل به سر نرود« )خلخالی، 1306: 104(، »از نامه سیاه نترسم که روز حشر / با 

فیض لطف او صد از این نامه طی کنم« )حافظ، 1381: 467( نیز به همین معناست.
سیاه کار نیز در لغت نامه »کنایه از فاسق و فاجر و ظالم و محیل و گناهکار« )دهخدا، 1377: 
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جا ســیاه کاران اند« )حافظ، 1381: 293(، بر همین معنا داللت می کند. شاعر می گوید: »ما از 
آنان )دشــمنان( بدگویی نخواهیم کرد و جامه سیاه و گناهکارشان نمی شماریم، طریقه  آنان 
)صوفی گری( را هم نمی پذیریم.« )سعادت پرور، 1368: 2201( خرمشاهی نیز »سیاه نامه« را 
کنایه از عاصی و گناهکار دانســته و صور دیگری را که حافظ در اشعارش به کار برده، به 

صورت »نامه سیاهی، سیاه نامه، نامه سیاه« )خرمشاهی، 1380: 1، 772(  بیان نموده است.

سیر شدن دل: 
»نقد دلی که بود مرا صرف باده شد / قلب سیاه بود از آن در حرام رفت« )حافظ، 1381: 
130( سیاه در این بیت به معنای »سیر شدن دل از آن، چنان که پرواي حال او نکند و هرگز 
بدو توجه ننماید.« )ســعادت پرور، 1368: 2217( معنای این بیت از نظر خرمشاهی چنین 
است: »دل خود را به هوای شراب و شادخواری باختم. آری این دل، دل درست و نقد سره 
نبود، بلکه در حکم نقد ناسره و قلب بود و از طریق درست و مشروع کسب نشده بود. لذا 
همچنان در کار حرام باده خوری صرف شد.« )خرمشاهی، 1380: 1، 415( سیاه در این معنا 

به نامشروع بودن، اشارت دارد.

توصیف سنگدلی: 
در ابیات »غالم مردم چشمم که با سیاه دلی / هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم« )خلخالی، 
1306: 193( خرمشاهی، سیاه دلی را در این بیت، »سخت دلی و قساوت قلب« )خرمشاهی، 
1380: 1، 951( معنا نموده و این معنا را در بیت »دیدم و آن چشــم دل ســیه که تو داری / 
جانب هیچ آشنا نگاه ندارد« )حافظ، 1381: 267( نیز مشابه عنوان نموده است. »دلم ز نرگس 
ســاقی امان نخواست به جان / چرا که شیوه  آن ترك دل سیه دانست« )حافظ، 1381: 145( 
»سیاه دل« به معنای »سیاه اندرون، بدقلب و سنگدل« )سعادت پرور، 1368: 2217( می باشد. 
همچنین در ابیات »دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد / دشمن دل سیاه تو غرقه به خون 
چــو الله باد« )خلخالی، 1306: 268( و »خزینه  دل حافظ به زلف و خال مده / که کارهای 
چنین حد هر سیاهی نیست« )حافظ، 1381: 132(، »غالم همت دردی کشان یک رنگم / نه 

آن گروه که ازرق لباس و دل سیه اند« )خلخالی، 1306: 70( نیز همین معنا را دارد.

ظلمت و گمراهی: 
»در این شــب سیاهم گم گشت راه مقصود / از گوشــه ای برون آی ای کوکب هدایت« 
)حافظ، 1381: 154( سیاه در اینجا به معنای ظلمت می باشد: »ظلمت عالم امکان سبب شد، 
منزلگاه مقصود خود را گم کنم و از درگاهت بی بهره بمانم.« )سعادت پرور، 1368: 2، 242( 
همچنیــن در بیت »ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم / جامه  کس ســیه و دلِق خود ازرق 
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نکنیم« )حافظ، 1381: 510( 

توصیف عضوی از چهره: 
»بیاض روی تو را نیست نقش در خور از آنک / سوادی از خط مشکین بر ارغوان داری« 
)حافظ، 1381: 617(، »لب لعل و خط مشــکین چو آنش هست و اینش هست / بنازم دلبر 
خود را که ُحسنش آن و این دارد« )حافظ، 1381: 331( در اینجا خط مشکین به معنای »خط 

سیاه عارض خوبان مزلف« )دهخدا، 1377: 835( می باشد.
خال ســیاه، »نزد سالکان، اشارت به نقطه  وحدت است، من حیث الخفا که مبدأ و منتهاي 
کثرت است. منه مشــابه هویت غیبیه است که از ادراك و شعور محتجب است و مخفی.« 
)ســعادت پرور، 1368: 624( کــه در ابیات: »ای آفتاب آینه دار جمال تو / مشــک ســیاه 
مجمره گردان خال تو« )حافظ، 1381: 558(، »بر آتش رخ زیبای او به جای ســپند / به غیر 
خال ســیاهش که دید به دانه« )حافظ، 1381: 575( سیاهی چشم در بیت »گناه چشم سیاه 
تو بود و گردن دلخواه / که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم« )حافظ، 1381: 470(، بر 
»جذابیت الهی در ازل« )ســعادت پرور، 1368: 7، 297( داللت دارد. در بیت »این نقطه سیاه 
کآمد مدار نور / عکســی  ســت در حدیقه بینش ز خال تو« )خلخالی، 1306: 211( معنای 
این بیت »نقطه سیاه یا سیاهی یا مردمک چشم من که مدار بینایی است، در حدیقه بینش در 

حکم عکسی است از خال تو.« )خرمشاهی، 1380: 2، 1126( 
همچنین چشــم سیاه، »صفت معشوق است به دو وجه: یکی، آنکه سیاهی چشم موجب 
حسن و خوبی است؛ و دیگر آنکه طایر شکاري سیاه چشم بی وفا باشد، خالف طایر زردچشم 
که در عرف آن را کالل چشــم گویند.« )دهخدا، 1377: 2220( همچنین در ابیات »ندانم از 
چه سبب رنگ آشنایی نیست / سهی قدان سیه چشم ماه سیما را« )حافظ، 1381: 79(، »دردا 
که از آن آهوی مشکین سیه چشم / چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد« )حافظ، 1381: 
209( خرمشاهی معتقد است که »معلوم نیست که عالقه حافظ به چشم سیاه از روی سنت 
و عادت شعری است؛ چنان که رودکی گوید: شاد زی با سیاچشمان شاد، یا عالقه شخصی 
است. طبعاً حافظ به چشم خوش و میگون و مست و بیمار هم تعلق خاطر دارد، ولی بارها 

هم از چشم سیاه سخن گفته است.« )خرمشاهی، 1380: 1، 714(

شرمندگی: 
حافظ می گوید: »به صدق کوش که خورشید زاید از نََفست / که از دروغ سیه روی گشت 
صبح نخست« )حافظ، 1381: 117( که این بیت »حسن تعلیل دارد؛ می گوید اگر اهل صدق 
باشی مثل صبح صادق از نفس تو، خورشید پدید می آید؛ یعنی کالم تو روشنگر خواهد بود، 
برعکس صبح کاذب، که ایهام دارد: دروغین، دروغگو، که سیه روی می شود که سیه روی هم 
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)خرمشاهی، 1380: 1، 230( در بیت »خوش بود گر محک تجربه آید به میان / تا سیه روی 
شود هر که در او غش باشد« )حافظ، 1381: 327( نیز »بعد از اینکه در بیت اول از نقد قلب 
صوفی و در بیت دوم از باده نوشی او سخن گفت، چه خوب است که برای آزمون این نقدها 
و ناســره ها، معیاری باشد. )نقدها را بود آیا که عیاری گیرند( تا بر مبنای آن معیار خارجی 
و ضابطه عینی خدشه ناپذیر، هر نقدی که ناسره است، همانند زر ناسره به مدد محک رسوا 
شود.« )خرمشاهی، 1380: 1، 619( در این ابیات، سیاه بر معنای »رسوا، بی آبروی و شرمنده« 

)دهخدا، 1377: 2224( داللت دارد.

وجه جاللیه الهی: 
»سیاهی نیکبخت اســت آن که دایم / بود همراز و هم زانوی فرخ« )حافظ، 1381: 186( 
که زلف ســیاه را به »کثرت در عالم« که در واقع زلف، نشــانی از کثرت و ســیاه بودن آن، 
وجه »جاللیه قدرت« حضرت حق است. )سعادت پرور، 1368: 2، 501( همچنین در ابیات 
»ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم / تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد« )حافظ، 
1381: 242(، »نی من تنها کشــم تطاول زلفت / کیســت که او داغ آن سیاه ندارد« )حافظ، 
1381: 267(، »دی گله ای ز طره اش کردم و از سر فسوس / گفت که این سیاه کج گوش به 
من نمی کند« )حافظ، 1381: 275(، »در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز / بالی زلف 
ســیاهت به سر نمی آید« )حافظ، 1381: 271(، »دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس 
/ که چنان ز او شده ام بی سر و سامان که مپرس« )حافظ، 1381: 389(، »به ادب نافه گشایی 
کن از آن زلف سیاه / جای دل های عزیز است به هم بر مزنش« )حافظ، 1381: 416(، »در 
خم زلف تو آن خال ســیه دانی چیســت / نقطه دوده که در حلقه  جیم افتادست« )حافظ، 
1381: 146(، »من کی آزاد شــوم از غــم دل چون هر دم / هندوی زلف بتی حلقه کند در 
گوشم« )حافظ، 1381: 499(، »من سرگشته هم از اهل سالمت بودم / دام راهم شکن طره 
هندوی تو بود« )حافظ، 1381: 246(، »مقیم زلف تو شــد دل که خوش ســوادی دید / وز 
آن غریب بالکش خبر نمی آید« )حافظ، 1381: 323(، همچنین شــبرنگ در ابیات »با چشم 
پرنیرنگ او حافظ مکن آهنگ او / کان طره  شــبرنگ او بسیار طراری کند« )حافظ، 1381: 

195( دوده، هندو، سواد و شبرنگ بر سیاه رنگ بودن زلف و طره داللت دارد.

توصیف پدیده طبیعی: 
»ز دوســتان تو آموخت در طریقت مهر / سپیده دم که صبا چاك زد شعار سیاه« )حافظ، 
1381: 576( منظور از شــعار سیاه، ســیاهی شب است که باد صبا از اولیای الهی آموخت. 

)سعادت پرور، 1368: 9، 211( 
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»رنگ تزویر پیش ما نبود / شــیر سرخیم و افعی سیه ایم« )حافظ، 1381: 501( در اینجا 
رنگ سیاه بر رنگ حیوان در طبیعت منطبق است.

بخل و امساک: 
»برو از خانه  گردون به در و نان مطلب / کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را« )حافظ، 
1381: 77( سیه کاسه در این بیت، به معنای »بخیل، ممسک و رذل« )دهخدا، 1377: 2227( 

می باشد. 

نابود شدن: 
»اگر به دست من افتد فراق را بکشم / که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق« )حافظ، 
1381: 432(، شــاعر می گوید: »الهی که دودمان و خانمان فراق و هجر بسوزد و به سیاهی 
کشــیده شود.« )سعادت پرور، 1368: 7، 44( این شعر در برخی نسخ، به ابن حسام خوسفی 

منسوب است.

6ـ تطبیق و مقایسه
در یک جمع بندی کارکردهای کنایی رنگ ها در قرآن، در جدول شماره 2، نشان داده شده 
است. الزم به توضیح است که تنها سه رنگ سفید، کبود و سیاه، در قرآن به صورت کنایی 

به کار رفته اند.
جدول شماره 2: انواع داللت های کنایی رنگ در قرآن

نوع کنایهکنایهرنگ

سفید
کنایه از صفت﴿تَبْیَُضّ ُوُجوٌه﴾

أُْس َشیْبًا﴾ کنایه صفت﴿اْشتََعَل الَرّ

کنایه از صفت﴿نَْحُشُر الُْمْجرِمِیَن یَْوَمئٍِذ ُزْرًقا﴾کبود

کنایه از صفت﴿تَْرَهُقَها َقتََرٌه﴾سیاه

حافظ نیز در ســرودن اشعارش، گستره  وسیعی از کارکرد رنگ ها را به  کار برده است. 
او با اســتفاده از ترکیب واژگانی که رنگ نیز در آنها حضور دارد، به نحو کنایی، به شعر 
خویش غنا بخشیده است. ترکیباتی نظیر »روی زرد« که در برخی موارد کنایه از رنجوری 
و ضعف و در برخی دیگر کنایه از خجالت کشــیدن و نیز ترکیب عقیقی شــدن اشــک، 
یعنی قرمز شــدن اشک و کنایه از غم و اندوه بی نهایت اســت. گاه این ترکیبات کنایی، 
یعنی »مقرنس زرد«، »زرین ســپر« به اجرام آسمانی نظیر خورشید یا »سبز خنگ گردون« 
به آســمان اشــاره دارند. گاهی نیز مانند ترکیب »شعار سیاه«، به روشی کنایی، رنگ شب 
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نشان داده شده است:
جدول شماره 3: انواع داللت های کنایی رنگها در اشعار حافظ

نوع کنایهکاربرد کنایی رنگشعر حافظرنگ ها

به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کردسفید
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاهاین که 

شد روز سفیدم چو شب ظلمانی

سفید و سیاه کنایه از  
نیکبختی و بدبختی

کنایه از صفت

کنایه از صفتکنایه از اسماء و صفات الهیبیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنک

زرد
کنایه از صفتکنایه از رنجوریروی زرد است و آه دردآلود

کنایه از فعلکنایه از خجالت کشیدنزردرویی می کشم زان طبع نازک بی گناه

وین اطلس مقرنس زرد و ز زرنگار 
شِه سپهر چو زرین سپر کشد در روی

کنایه از اسمکنایه از خورشید

قرمز

کنایه از صفتکنایه از سخنان باارزشخموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام 
ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه

کنایه از فعلکنایه از دل خون شدن

کنایه از فعلکنایه از تأثیرگذاری عمیقیاقوت سرخ رو را بخشند رنِگ کاهی

که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد 
شد

کنایه از صفتکنایه از لذت فراق

کنایه از اسمکنایه از غم بی نهایتاگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب

کنایه از فعلکنایه از مست شدنبیا به میکده و چهره ارغوانی کن

کنایه از اسمپیر گلرنگ کنایه از شرابپیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان

سبز
کنایه از ریش نورسته هر که را با خط سبزت سر سودا باشد

جوانان
کنایه از اسم

کنایه از مهیا بودن نشاط سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم
جوانی

کنایه از فعل

کنایه از ایجاد فرصت باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید
مناسب

کنایه از فعل

کنایه از فخرفروشی و سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم
مباهات

کنایه از فعل

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا 
برکشند

کنایه از اسمکنایه از جهان مادی

کنایه از اسمکنایه از آسمانمه جلوه می نماید بر سبز خنگ گردون
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کنایه از اسمکنایه از آسمانغالم همت آنم که زیر چرخ کبودکبود

کنایه از فعلکنایه از ریا و تظاهر به زهدجامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

کنایه از فعلکنایه از تظاهر به زهدنه آن گروه که ازرق لباس و دل سیه اند

سیاه

قطره سیاه کنایه از نقش صد چشمه آب حیوان، از قطره  سیاهی
هستی

کنایه از نسبت

کنایه از نسبتکنایه از ُکنه هر چیزگفتی که پس از سیاه رنگی نبود

کنایه از نسبتکنایه از گناهکارمرو به صومعه کان جا سیاه کاران اند

کنایه از فعلکنایه از عزادار کردن مردمجامه  کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

کنایه از صفتدل سیه  بودن کنایه از جهلنه آن گروه که ازرق لباس و دل سیه اند.

کنایه از صفتکنایه از جوانیپس موی سیاه من چرا گشت سفید

کنایه از صفتکنایه از فقدان معرفتقلب سیاه بود از آن در حرام رفت

کنایه از گناهکاری در حّد من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه
اعال

کنایه از صفت

کنایه از اسمکنایه از دنیای ظلمانیدر این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

کنایه از صفتکنایه از جذابیت الهی در ازلگناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه

کنایه از فعلکنایه از رسوایی و شرمندگیکه از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

کنایه از نسبتکنایه از بنفشهتو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد

کنایه از نسبتکنایه از طره  موگفت که این سیاِه کج، گوش به من نمی کند

کنایه از نسبتکنایه از سیاهی شبسپیده دم که صبا چاک زد شعار سیاه

کنایه از بخیل، ممسک و کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را
رذل

کنایه از صفت

نتیجه گیری
رنــگ به عنوان یکی از عناصر بصری، نه تنها از جنبه های فیزیکی برای انســان ها مورد 
توجه بوده، بلکه برای بیان احساسات، توصیفات، تخیالت، رمزها و نمادها و دیگر شئونات 
انســانی نیز کارکرد داشته است. وســعت حوزه  کارکرد رنگ ها، به حدی است که هم در 
زبان و ادبیات مخلوق و هم در کتاب سعادت بشر که از جانب خداوند خالق نازل شده، به 

وضوح حضور دارد.
 قرآن کریم که کتاب ســعادت بشر است، به اشکال گوناگونی رنگ ها را به کار گرفته و 
معناهای متفاوتی را به وســیله  آن ها انتقال داده است. این پژوهش با جمع آوری، دسته بندی 
و تحلیل و تطبیق معانی رنگ ها در این دو منبع مهم فرهنگی، به شــباهت ها و تفاوت هایی 
در کارکرد رنگ ها در این دو متن شریف دست یافت؛ چنان که در قرآن تنها سه رنگ سفید، 
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اس کبود و ســیاه به صورت کنایی به کار رفته اند، اما در شعر حافظ، نه تنها این سه رنگ، بلکه 

رنگ های زرد، قرمز و ســبز نیز به صورت کنایی به کار رفته اند. رنگ سفید، هم در قرآن و 
هم در شعر حافظ، به صورت کنایه از صفت به کار برده شده است. همچنین دو رنگ کبود 
و سیاه در قرآن به صورت کنایه از صفت به کار رفته  است، حال آنکه در شعر حافظ، وسعت 
کارکرد کنایی این دو بیشتر است؛ چنان که رنگ کبود، به صورت کنایه از اسم و کنایه از فعل 
و رنگ سیاه، به صورت کنایه از نسبت، کنایه از فعل، کنایه از اسم و کنایه از صفت به کار 
برده شده است. بدین ترتیب کارکرد رنگ ها در قرآن، بیشتر بر واقع گرایی استوار است، حال 

آنکه وسعت کارکرد کنایی رنگ در شعر حافظ، بیشتر است. 
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