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چکیده
روشنگری در نشانهشناسی هنر ،از مسئله زبان و بحث در نشانههای زبانی مایه میگیرد .طبق
گفته بولر ،هر نشانه برای این که نشانه زبانی تلقی شود ،باید در آن واحد سه نقش نماد ،نشان و
عالمت را ایفا کند .در این مقاله برآنیم پس از بررسی نشانهشناسی عنصر رنگ در تصویرهای شعری
فرخی و مقایسه آن با شاعران همدوره ،توان فرخی را در بکارگیری نشانههای زبانی رنگ بسنجیم و
بسامد این نشانه ها و سبک تصویرپردازی و چگونگی تکرار رنگها را در تصویرهای خاص ،بررسی
کنیم .سپس به دنبال بررسی بسامد تصاویر برساخته از یک واحد و تصاویر متشکل از واحدهای
نشانهای ،همچون پردهای نقاشی بودهایم .در ادامه الیههای معنایی تصویرهای هنری برساخته از
رنگ را در دیوان فرخی (حضوری ابتدایی و طبیعی یا حضوری قراردادی و رمزگونه) مورد مداقه
قرار دادهایم .عنصر رنگ در شعر فرخی نه تنها نمادهای متعددی را بر خاطر میآورد ،بلکه به عنوان
نشانه ای صحنههای باشکوه و حال و هوای موجود در وضعیتهای مختلف را به خاطر تداعی
مینماد.
کلمات کلیدی  :فرخی ،زبان ،نشانه،رنگ واژه ،سبک.
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مقدمه
ابوالحسن علی بن جولوغ فرخی سیستانی یکی از شاعران تراز اول شعر فارسی محسوب میشود .وی
در سیستان دیده به جهان گشود و پس از مدتی به یاری قریحۀ خداداد و همت بلند در علوم ادبی
و موسیقی به کمال رسید و سخنوری توانا شد .قابل اعتمادترین سند برای معرفی فرخی نوشته
نظامی عروضی سمرقندی است که غالب تذکرهنویسان دیگر نیز از این سند استفاده کرده و جمالت
آن را با تغییر و تفسیر به کار گرفتهاند .نظامی عروضی مینویسد :فرخی اهل سیستان و پسر جولوغ
بود و خدمت دهقانی از دهاقین سیستان میکرد اما پس از آنکه عایلهدار شد ،از دهقان خواست تا
بر مقدار غلّۀ او اضافه نماید و دهقان موافقت نکرد .فرخی پس از جستجو به دربار چغانیان روی
آورد و در آنجا بزرگی یافت .پس از آنکه در خدمت امیر چغانیان کار فرخی باال گرفت ،به خدمت
سلطان محمود رسید و در خدمت آن سلطان کارش به آنجا رسید که بیست غالم سیمین کمر
همواره در خدمت او بودند( .ر.ک :چهار مقاله ،عروضی سمرقندی )52-56 :از نوشته عروضی
استنباط میشود که فرخی طبعی نیک داشته و در موسیقی نیز دستی داشته است .استاد فروزانفر
مینویسد «فرخی شاعری است ظریف طبع و خوشبیان با لهجه نرم و سبک ساده ،در سخنپردازی
مسلط و در تعبیر مقتدر ،دارای معانی و عبارات سهل و کلمات خوشآهنگ که بر ظرافت طبع و
سماحت خاطرش بهترین دلیل است»( .سخن و سخنوران ،فروزانفر)424 :
اصرار بر کاربرد رنگ واژه ها و توجه به عنصر زمان و مکان در توصیفهای شاعرانه سبک کالسیک،
نشانگر نگرشی است که شعر را با نقاشی و نگارگری شبیه میداند .بر اثر همین نگرش است که
تصویرهای بصری و توصیفهای مربوط به حس بینایی ،عنصر مسلّط تصویرگری در شعر قدیم است.
(بالغت تصویر ،فتوحی ) 39 :فرخی در این میان از جمله شاعرانی به شمار میرود که در
تصویرپردازیها و نقاشیهایی که از طبیعت به دست داده ،از تصاویر ساختۀ ذهن خود بهره برده
است و تصاویر شعری بکر او در شعر شاعران قرون بعدی دیده میشود .فرخی به مانند سایر
همعصرانش توجه خاصی به رنگ ،محسوسترین وجه شبه در میان اشیاء گوناگون دارد .هرچند
شاید توجهش به عنصر رنگ در حد توجه کسائی نباشد که رنگ در شعرش برجستگی و امتیازی
خاصی دارد ،اما او نیز به مانند عنصری ،فردوسی ،دقیقی و منوچهری توجه به رنگ را اساس کار
خود قرار داده است .شاید ب توان در این دوره فقط منوچهری را به خاطر دقتهائی که در تناسب
اجزاء تصویر دارد ،از همعصرانش مستثنی دانست وگرنه دیگر شاعران همچون عنصری ،فردوسی،
کسائی ،دقیقی و نیز فرخی ،از رنگ در وسیعترین حوزۀ کارکرد آن یعنی عامل تداعیگر استفاده
نموده اند(.صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی کدکنی)363 :
ابتداییترین روش برای تبیین سبک تصویرپردازی و رنگپردازی شاعر ،بررسی میزان بهرهمندی
شاعر از کارکرد اینگونه نشانه های زبانی در شعر محسوب میشود .برای تبیین دقیق بایستی تأمل
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کرد که آیا رنگپرداز این نشانهها را به نماد و نشانه و عالمت تبدیل کرده است یا نه؟ از آنجا که
عیانسازی نشانهشناسی هنر ،از مسئله زبان و بحث در نشانههای زبانی مایه میگیرد ،الزم است
بحثی در حقیقت زبانی این نشانهها صورت گیرد .چنانکه بولر ( )Karl Buhlerاذعان کرده است،
هر نشانه برای این که نشانه زبانی تلقی شود ،باید در آن واحد سه نقش داشته باشد؛ اوال بتواند
نقش نماد را ایفا کند ،یعنی به موضوعی در جهان خارج داللت کند ،ثانیا باید نقش نشان را ایفا
کند ،یعنی از طریق آن نشانه بتوان اطالعاتی دربارۀ فرستنده کسب کرد ،ثالثا باید نقش عالمت
داشته باشد ،یعنی گیرنده را وادار سازد تا آن نشانه را تعبیر کند یا واکنشی در برابرش نشان دهد.
(ر.ک :درک نشانه ،صفوی)52 :
هر چند به علت این که دیوان فرخی از جمله دیوانهای اولیه است که مقدار شعر قابل اعتنایی از آن
برجا مانده و میتوان به صورت آماری درصد کاربرد رنگهای گوناگون را در آن بررسی کرد ،ولی در
این پژوهش بر آنیم تا از سه جنبه دیگر به کارکرد عنصر رنگ در دیوان او بپردازیم .شایان ذکر
است که بررسی کارکرد عنصر رنگ در شعر فرخی مستلزم مقایسه آن با شاعران همدوره است:
آیا تصاویر شعری فرخی که رنگ در آنها مطرح است ،تصویری است که از یک واحد تشکیل شده یا
مجموعهای از واحدهای نشانهای ،همچون پردهای نقاشی شده است ؟
الیه های معنایی تصویرهای هنری برساخته از رنگ در دیوان فرخی ،حضوری ابتدایی و طبیعی که
پیرنگی از خط و رنگ دارد ،است یا حضوری قراردادی و رمزگونه دارد و یا تا حد حضور معناهای
ذاتی و ژرفتر از قبیل مشخصههای ملی ،طبقاتی ،آیینی ،اخالقی ،دینی و فلسفی دارد؟
شاعر در بروز احساس و درونیات خود با بهرهگیری از رنگ ،چه طرحی درانداخته و از چه زبانی
برای بیان مطلب بهره گرفته و آیا در این امر موفق بوده است یا نه؟
قبل از پرداختن به پاسخ سواالت مذکور ،باید به این نکته پرداخت که آیا فرخی توانسته با به
کارگیری رنگ نشانه های زبانی تازهای ایجاد کند و در القای شعر از آن کمک بگیرد .درثانی
توانسته است زبان فردی را به زبان اجتماعی تبدیل کند یا نه.
زبان فردی هیچکس به خاطر تجربههای فردی و پشتوانه فرهنگی و دانشی با دیگری یکسان
نیست .ما به هنگام ایجاد ارتباط با دیگران از زبانی بهره میگیریم که فردی نیست ،بلکه اجتماعی
است و به جای افتراق ها ،اشتراکها را مینمایاند .ایجاد ارتباط با دیگران در حد کلیتها باقی خواهد
ماند ،چرا که هر کسی برای فهم موضوعی ،سخنان مخاطب را از طریق زبان فردی خویش درک
خواهد کرد .به عبارتی ،در برگردان سخن فردی هر شخص به زبان اجتماعی ،همواره جزئیاتی از
دست خواهد رفت و برای مخاطب ،در برگردان زبان اجتماعی به زبان فردی ،جزئیات دیگری
جانشین آن خواهد شد( .ر.ک :درک نشانه ،صفوی)53-54 :
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روشی که فرخی برای بیان خو د برگزیده ،روشی است که به مانند سعدی و انوری (در غزلیات)
سهل مینماید ،یعنی زبان گفتاری زمان خود( .ر.ک :سبک شناسی شعر ،شمیسا )45 :و چه بسا که
این امر در فهم شعر او بسیار مفید واقع میشود .به عبارتی برای درک سخن فرخی نیازی به تحلیل
و بررسی تصاویر شعری به مان ند شعر خاقانی و بیدل نیست .هر چند بحث در مورد ماهیت تصاویر
دوره های بعد متفاوت است( .ر.ک :بالغت تصویر ،فتوحی 25 :و )445
از جنبۀ دیگر در شعر کالسیک تصویر کارکرد توضیحی دارد و در خدمت اندیشه است .یعنی تصویر
وظیفۀ آرایش اندیشه را بر دوش میکشد(.ر.ک :بالغت تصویر ،فتوحی )23 :فرخی زمانی که زبان
رنگ را برای ایجاد ارتباط بیشتر با مخاطب به کار میگیرد ،نشانه زبانی را در حد نماد و سپس در
حد نشانه و عالمت ارتقا میدهد .او این کار را در هر دو کارکرد یعنی هم زمانی که نام رنگ را در
شعر میآورد ،انجام میدهد و هم زمانی که در تشبیه مشبه را از لحاظ رنگ به مشبهبه تشبیه
میکند.
به عنوان مثال اگر بخواهیم کاربرد رنگ «سیاه» و «تیره» را مثال بزنیم ،میتوان نمونه زیر را آورد:
خنک کسی که مر او را تمام باشد یار
شب سیـــاه مــر او را تـمــام یــاری داد
ز دست روز درخشنده رایت شب تار
چو راست روی شب تیره برگرفت و برفت
(دیوان فرخی ،ص )4144 :52
رنگواژه «سیاه» توانسته ،نقش نمادین خود را ایفا کند ،چون به موضوع سیاهی در جهان خارج
اشاره دارد و همچنین در کنار این امر توان سته است نقش نشان بودن را به وضع آشکاری القا کند،
چون ما از طریق این نشانه زبانی به وضعیت زمانی پی میبریم و در آخر نقش عالمت را به خوبی
ایفا کند ،این نیز به این خاطر است که گیرنده را به تعبیر نشانه زبانی وامیدارد .در واقع باید گفت،
در اینجا برخی از رنگها ا ز حریم خودآگاه ذهن به سطح پنهان و ناخودآگاه آن ،چنان نفوذ کردهاند
که مشاهدۀ رنگی به خصوص – بدون اینکه آدمی علت آن را بداند و دقیقا تجزیه و تحلیل کند –
باعث تداعی صحنه یا موقعیتی خاص میشود( .ر .ک :خیل خیال ،مظفری)459 :
زمانی بیشتر متوجه این امر خواهیم شد که به ابیات پیشین و پسین این ابیات هم دقت کنیم .بیت
پیشین ،این بیت است:
برفت و پیش چنین شـه ،شـدن نباشـد عـار
شب انـدر آمــد و ننـدا سپــاه را بــرداشت
چنانکه وقت خــزان بـرر ریـزد از اشجــار
همی شدند و همی ریخـت آن سـپاه سـلیح
(دیوان فرخی :ص )4113 -4141 ،52
و بیت پسین:
ندیــد زیشــان جــز خیمــه بــر زمــین آثــار
بــه جـــای لشکـــر ایشــان نگــاه کــرد ملــک
(همان)4143 ،
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دقت در ابیات پیش و پس ما را به این امر راهنمایی میکند که رنگ بکار رفته در بیت دقیقا کارکرد
مشخصی دارد و کمکی است برای دریافت منظور مورد نظر شاعر .چرا که سیاهی عاملی برای فرار
نندا از مقابل سلطان محمود بوده و بعد از اینکه سلطان محمود متوجه این امر گشته سپاه دشمن
را دنبال میکند.
مثالی دیگر از چند رنگ دیگر میزنیم .فرخی در تهنیت جشن سده و مدح وزیر ابیات تغزلی چندی
در وصف آتش آورده که ابیاتی از آن چنین است:
گـاه گوهربـار گــردد گـاه گوهــر بـر شـود
گـاه گـوهرپـاش گردد گاه گوهرگــون شـود
گـه چـو اندر سـر دیبـا لعبـت بربـر شـود
گاه چون زرین درخت اندر هوا سر بـر کشـد
گـــاه زیـــر طـــارم زنگـارگـــون انـــدر شــود
گـاه روی از پـردۀ زنگـارگـون بیـرون کــند
گه به کردار یکی بیجاده گـون مجمـر شـود
 ...گاه بر سان یکی یاقوت گـون گـوهر شـود
گـاه چون کا عقیقـین بـام زریـن در شـود
گاه چون دیوار برهون گرد گردد سر بـه سـر
(همان)355 -361 ،
در این ابیات رنگهایی چون گوهرگون ،زرین ،سر  ،زنگارگون ،یاقوتگون ،بیجادهگون و عقیقی
مطرح گردیده است .هرچند که گاه نسبت ترکیب رنگها باهم نزدیک است ،ولی چنانکه دقت شود
این ابیات یکی از وصفهای زیبا در مورد آتش است که شاعر سعی در نشانهپردازی دقیق کرده و
ضمن آنکه به رنگپردازی اهمیت داده است ،با انتخاب نشانههای متعدد ،شکوه آتش برپاشده را در
چشم مخاطب زنده میکند .اگر در کاربرد رنگ در وصف آتش به چند نمونه اندک اکتفا میشد
یقینا تصویر حاصل از آن موقعیت ،در حد تصویری کلی از آتش میماند و شاعر نمیتوانست تصویر
برساخته ذهنی را که بعد از رویت آن آتش بیمانند دیده ،به مخاطب القا کند .یعنی گوهرگون
بودن ،زرین بودن و سر و بیجادهگون بودن نه فقط نمادهای متعددی را بر خاطر میآورد بلکه به
عنوان نشان و عالمتی صحنه باشکوه آتش و آن حال و هوای موجود در جشن را به خاطر تداعی
مینماید .از طرفی دیگر مخاطب شعر با تعبیر نشانههای شعری ،سعی در برقراری رابطهای نو می-
کند و با استفاده از دانش ذهنی خود هرچه بیشتر به تصویر ذهنی شاعر نزدیک میشود.
در ابیاتی که رنگ به عنوان وجهشبه تشبیه مد نظر بوده است نیز میتوان چنین عامل کارکردی را
مشاهده نمود:
بهـــار تــــازه دمیــــد ای بـــه روی رشـــک بهـــار
همــــی بـــه روی تـــو مــــاند بهـــار دیبــــا روی
بهـــار اگـــر نــــه ز یـــک مادرســـت بـــا تـ ـو ،چـــرا
بهـــــار تـــــازه اگـــــر داردی بنفشـــــه و گـــــل
ر تــــو بـــاغ مـــن ســـت و تــــو باغبـــان منـــی

بیــــا و روز مــــرا خــــوش کــــن و نبیــــد بیـــار
همـــه ســالمــــت روی تـــــو و بقـــــای بهــــار
چــو روی تســت بــه خوشــی و رنــگ و بــوی و نگــار
تـــو را دو زلـــف بنفشــه ســت و هــر دو ر گلــزار
مــده بـــه هیــــک کـــس از بـــاغ مـــن گلــــی زنهـــار
(همان)4445 -4443 ،
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در ابیات باال ،همانند مثالهای قبل ،کاربرد عنصر رنگ در وجهشبهها به گونهای است که در پی
نشانه سازی و نمادپردازی و درنهایت کسب نتیجه است .کاربرد رنگ در این ابیات عالوه بر اینکه بر
اموری خارجی از نوع نشانههای بهار اشاره میکند ،بر این امر تاکید دارد که رنگ رخسار و روی و
زلف میتواند نشانه بهار باشد و رنگ رخسار و زلف عالمت باغ و بهشت است .از طرف دیگر زمانی که
این نکته اثبات گردید ،مخاطب سعی در فهم ارتباط معنایی رنگهای باغ و بهار و گل و بنفشه با
رنگ نبید و دیبا و روی و زلف کند.
رنگ هرچند در شعر رودکی ،عنصری و منوچهری نیز چنین کارکردی مییابد ،ولی در شعر رودکی
و عنصری بسامدی ندارد و بسامد اینگونه کابردها در شعر فرخی باالست .عنصری در ابیات زیر آتش
را چنین توصیف میکند:
هوا چو آتـش و گـرد انـدرو بـه جـای بخـار
بــه وقــت آنکــه تفتـــه بدــد ز بـــاد ســموم
کـــه یــاقوت حــل کــرده باشــد دخـانــــش
چـــو آب فــــسرده یکـــی آتـــش اســـت او
بــه عظــم مخــالف قضـــا کــرده سانــــش
بـــه خـــون مخـــالف فلــــک داده آبـــش
(دیوان عنصری  ،ص )423
یا:
بـــــدو گـــــوهر و هـــــــر دو از یکــــدگر
ســده اســت امشــب ای شــاه دادش بـــده
شجــــر نـــی ولــیکن چــو زرّیــن شــجر
فلــک نــی ولــیکن چــــــو عــــالی فلــک
جهــان ســـــر بـــه ســر خــاور و بــاختر
مشجّـــــر بـــــه یاقــــوت و رخشـــان ازو
(دیوان عنصری ،ص)62
تصاویری که عنصری ارائه میدهد ،تصاویر نمادین نی ست و به جزئیات اشاره ندارد .در تصاویری که
عنصر رنگ در آن به کار رفته نیز بدین گونه است و کمتر دیده میشود به مانند فرخی در چندین
بیت پی در پی به رنگی اشاره داشته باشد و اصرار بر کارکرد رنگ داشته باشد.
تصویر واحد یا پرده نقاشی
تصویر از دیدگاه ساختاری دو شکل متفاوت دارد؛ تصویری که فقط از یک واحد تشکیل شده است،
مثل چراغ قرمز در کُدهای رانندگی و تصویری که مجموعهای از واحدهای نشانهای همچون پردۀ
نقاشی است( .ر .ک :از نشانه های تصویری تا متن،احمدی )21 :4334 ،در تصویر نوع دوم چنانکه
اریک بویی سانس عنوان کرده است ،هیک یک از واحدهای نشانهای در این مجموعه معنایی مستقل
ندارند .درواقع هر واحد ا ین مجموعه ،داللت ضمنی خود را از دست میدهد تا تنها یک معنا باقی
بماند ،معنایی همخوان با معانی نشانههای دیگر در مجموعه .فرخی چنانکه از دیوانش برمیآید،
شاعری است که در به کارگیری رنگ ها تصویر نوع دوم را مد نظر دارد و به تصاویری که از یک
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واحد تشکیل میشوند ،د لبستگی ندارد .در این باره نیز سعی دارد تا به هیک یک از واحدهای نشانه-
ای معنایی مستقل حمل نکند:
روی آن روی نیکـــــــــوان یکـــــــــسر
پــنش شــش مــی کشــید و پــر گــل گشــت
مــــی ســــوری بهـــــار گـــــل پــــرور
راســـت گــــفتی رخــــش گلســـتان بـــود
روی خــــود زیـــر کـــرد و زلـــف ز بـــر
 ...زلـــف مشـــکین بـــه روی بـــر پوشـــید
سمـــــن تــــــــازه زیـــــــر سیـــــسنبر
زلـــف مشکــــین بـــه روی بـــر پــــوشید
(دیوان فرخی ،ص )2429 -2432 :424
فرخی تصویری که به دست میدهد همچون تصویر نقاشی است که هیک یک از اجزای آن در
منافات با دیگری نیست و هیک جزئی ،اجزای دیگر تصویر را به کناره نمیزند .تصویری کلی که تمام
نشانههای آن به دنبال رساندن یک مطلبند .تصویر و نقاشیای رنگین از معشوق .پر گل گشتن
(سر شدن) ،می سوری (سر رنگ) ،زلف مشکین ،سمن یا یاسمنی (رنگ سفید و زرد گل سمن
یا رازقی را در نظر دارد) و سیسنبر (گلهای سفید مایل به سر دارد) که نشانهپردازی متفاوتی از
رنگ را میرساند ،همگی بر این تصویر و نقش اشاره دارند که معشوق دو سه پیمانه می مینوشد و
در حالی که صورتش سفید و گونههایش سر است ،میآید و در کنار او میخوابد ،و با زلف
مشکینش روی زیبای سرخش را میپوشاند.
در این ابیات نیز که رنگهای دیگری در جلوِ چشم داشته ،چنین تصویری میبینیم:
تــا وقــت صــبا ســبز بــود بــاغ چــو زنگــار
تــا وقــت خــزان زرد بــود بــاغ چــو زرنــیخ
تــا دشــت چــو وشــی بــود انــدر مــه آذار
تــا کـــوه چـــو مصــمت بــود انـــدر مــه آذر
(دیوان فرخی،ص )2436-2439 :443
رنگهای زرد ،سبز ،زرنیخ رنگ (جسم معدنی به رنگ سر  ،زرد و یا سفید) ،زنگاری (زنگ آهن که
سبز رنگ است) ،وشی (رنگ و نگار جامه از هر رنگ) که در این دو بیت به چشم میآید ،باز نشانه-
های زبانی چندی هستند که همگی به یک مفهوم اشاره دارند .تصویر برساخته فرخی که در
شریطه قصیده آمده است ،به این مفهوم اشاره دارد که تا زمانی که بهار و خزانی هست و هر کدام
از عناصر طبیعت در جای خود به کار خویش مشغولند ،ممدوح من جاودان باد .تمامی اجزا را برای
آن به کار می گیرد تا از آن نتیجه گیرد که تا جهان باقیست ،ممدوح پا برجا باد .بدیهی است که
حتی در اینگونه موارد به نکاتی برجسته اکتفا میکند و چندان به جزئیات موضوع نمیپردازد .نظر
شفیعی نیز این است که تصویر شعر فرخی برخالف تصویر شعر منوچهری که از نظر رنگ و شکل
هندسی دقیق خارجی قابل تطبیق با موضوع وصف است ،آن مایه دقت را ندارد و در شعر او به
مجموعهای از تصاویر تازه از طبیعت بیجان و طبیعت زنده میتوان دسترس یافت( .ر .ک :صور خیال
در شعر فارسی ،شفیعی)329 :4343 ،
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نیز در تک بیتها و ابیاتی که از لحاظ کاربرد رنگ پیوستگی طولی ندارند ،این نکته رعایت میشود:
دو ر لـعـــــل فـــــام و قـــــامت راســـت
زرد و خمیـده گــشتم از غـــــم عشــــق
(دیوان فرخی،ص )512 :25
چو سر الله شـد ،آبـی چـو سـبز سیسـنبر
ز خـون کـشته کـز آن بتکـده بـه دریا رانـد
(دیوان فرخی94 ،ص)4392 :
بانگ تندر نشنود گوش از غو کـوس و چلـب
چشمۀ روشــن نبیند دیـده از گــــرد سپاه
(دیوان فرخی،ص )413 :6
ر چـــون اللــۀ او زرد بـــه رنـــگ دینــــار
تن او از غم و تیمار تو چون موی شده سـت
(دیوان فرخی ،ص )4944 :32
در شعر منوچهری کاربرد عنصر رنگ متفاوت از شعر فرخی مینماید .منوچهری نیز درصدد ارائۀ
تصویر برآمده ولی تفاوتی که با شعر فرخی دارد ،در جزئیتر بودن رنگ و شکل هندسی است .فرخی
تصویری کلی از یک موضوع به دست میدهد ،تصویری که حالتی رمزگون دارد و فقط جهت تداعی
تصویر در ذهن مخاطب است و خطوط پررنگ تصویر را نقش میزند ،بصورتی که شاید تصویر شعر
فرخی مجموعهای از تصاویر طبیعت بیجان و طبیعت زنده است .اما برخالف آن تصاویر شعری
منوچهری جزئی تر و به موضوع وصف نزدیکتر و از نظر رنگ و شکل هندسی قابل تطبیق با موضوع
وصف است:
بـــاغ همچـــون تبـــت و راغ بســـان عـــدنا
نوبهــــار آمــــد و آورد گــــل و یاســــمنا
مــیخ آن خیمــه ســتاک ســمن و نســترنا
آســمان خیمــه زد از بیــرم و دیبــای کبــود
مرغکان چون شـمن و گلبنکـان چـون وثنـا
بوســتان گــویی بتخانــه فرخــار شــدهســت
کــی وثــن بوســه دهــد بــر کــف پــای شــمنا
بــر کــف پــای شــمن بوســه بــداده وثــنش
(دیوان منوچهری ،ص )42
حضوری ابتدائی و طبیعی یا حضوری قراردادی و رمزگونه
«ایماژیست ها زبان را محرکی برای تجسم احساسات قلمداد میکنند و معتقدند که شعر باید زبان
بصری داشته باشد و بتواند احساسات را به صورت تجسمی به نمایش گذارد و همیشه توجه
خواننده را جلب کند و کاری کند که او یک شیء مادّی را مستقیما بببیند و ذهن را از لغزیدن به
جانب انتزاع نگاه دارد»(.بالغت تصویر ،فتوحی :ص  )26کاربرد رنگ در دیوان فرخی ،در یک نگاه
کلی و گذرا ،کاربردی ابتدایی و طبیعی دارد .این گفته را میتوان در سراسر دیوان او دنبال کرد.
ایرادی بر این نوع کاربردهای فرخی متصور نیست و او به مانند سایر همعصران خویش نگاهی
سطحی به تمامی عناصر هستی دارد .او بینشی عمیق و فیلسوفانه به زندگی ندارد تا تصاویر
برساختۀ او و در کنار آن رنگپردازیهایش از سر رمزاندیشی باشد .شمیسا در «سبکشناسی شعر»
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در رابطه با شعر فرخی می نویسد« :روحیۀ او روحیۀ ایرانی روستایی ساده و شاد است .متفاضل
نیست و چندان با اشارات علمی و ترکیبات عربی سر و کار ندارد »( .سبک شناسی شعر،شمیسا:
)45
در ابیاتی هم که رنگ را با کاربردی قراردادی و رمزگون به کار میگیرد ،اغراق و بزررنمایی توصیف
و تعریف را بیشتر کرده است وگرنه کاربرد رمزگون رنگها کاربردی از سر تأمل نیست:
چون شد این روز ،درین روز رسـیدن نتـوان
مکـن ای ترک مکـن قـدر چنیـن روز بـدان
تـو ندانـی کـه بود شـب ز پـس روز نهـــان
گر بناگوش تو چون سیم سپیدست چه سود
مـردمـان را همه بـوده ست بنـاگوش چنـان
نـه تـــو آوردهای آیـیــن بنـاگـوش سفیـد
آن تـو نیز شود صبـر کــن ای جـان جهـان
بس بنـاگوش چو سیما که سیه شد چو شبه
(دیوان فرخی)6449 -6421 :315 ،
در این ابیات چنانکه دیده میشود ،شاعر خواسته است با رنگهای سپید و سیاه نمادی رمزگون از
خوشبختی و سعادت و زیبایی را در مقابل نماد قراردادی دیگری چون بدبختی و سیاهبختی و پیری
و زشتی قرار دهد که چندان دلنشین نیست .فرخی در بکارگیری شقایق نعمانی برای خونین شدن
صحرا از خون دشمن نیز ،آن دقتی را که شاعران دورۀ بعدی در کاربرد نمادها داشتهاند ،به کار
نبرده است.
اگــر ز پیـــل بترســد بـــر او بــود تــاوان
که در سپه که چو تو میر پـیش جنـگ بـود
ز خـــون دشـــمن تـــو پرشـــقایق نعمـــان
چـنان کنیم کـنون روی کـوه را کــه شـود
(دیوان فرخی)6424 -6422 :315 ،
در شعر شاعران دوره بعد سرخی رنگ گل شقایق نمادِ مرر عاشقانه و داغ دیدگی از سر درد است.
مــا آن شـقـایقـیــم کـه بـا داغ زادهایـــم
ای گــل تــو دوش داغ صبـــوحی کشــیدهای
(دیوان حافظ :ص )924
چه کنم به سر رویی کـه دلـی سـیاه داری
گــل بوســتان رویــت چــو شقایقســت لــیکن
(کلیات سعدی :ص )534
در شعر ادوار بعدی ادب فارسی است که شاعران به مطالب شعری عمق بیشتری میبخشند و از سر
درد و نگاه فلسفی شعر میسرایند .در این گونه اشعار میبینیم که نسبت به موضوع مورد اشاره
شاعر ،مثل شرح احساسات و عواطف درونی ،مسائل اسطورهای و روانشناسانه ،رنگهای گوناگون با
بسامد کاربردی متفاوت به کار گرفته میشود .از این گونه کاربردها میتوان به بهرهگیریهای خاقانی
از نمادهای رنگ اشاره کرد .فرخی چنانچه شفیعی مطرح ساخته به شریعت پایبندی ندارد (ر .ک:
صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی )334 :و اشاره به این موضوع در شعر او به خاطر ظاهرسازی و
سطحی است ،همچنین نوعی خوارشمردن عناصر اساطیری ایران قدیم نیز در شعر او آشکار است.
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(صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی )333 :این دو عامل میتواند از عوامل کمی کاربرد رنگ در
سطح معناهای ژرف و ذاتی باشد .کاربرد رنگ در معناهایی که به مشخصههای ملی ،طبقاتی،
آیینی ،دینی و فلسفی اشاره کند ،در شعر فرخی کمتر دیده میشود.
پیشتر گذشت که اینگونه عملکرد در سبک شعری این دوره طبیعی است و شاعران همعصر او نیز
چنان که باید برای بروز درونیات خود و ذهنیاتشان از رنگ و ترکیبات برساخته از آن استفاده
ننموده اند .کاربرد رنگ در شعر این دوره بیشتر برای توصیف اشیاء و یا تشبیه امری و موضوعی به
امر دیگر اختصاص دارد .هیک کدام از شاعران عصر ،به معنای دقیق کلمه ،سعی نداشته اند که رنگ
را وسیله بیان دید فلسفی خویش سازند و از این طریق برای شرح احساسات و عواطف درونی،
مسائل اسطورهای و روانشناسانه ،راهی بجویند .درواقع اگر به اندیشه شاعر نیز توجهی می شود ،از
طریق بسامد کاربرد رنگ های شاد و گرم است نه از طریق اشاره های مستقیم خود شاعر از طریق
رنگ.
البته عامل اصلی دیگری که بر اینگونه استفاده از رنگ باعث شده همان عامل قبلی ،یعنی کاربرد
نقاشیوار و تصویری رنگهاست .چنانکه هر یک از واحدهای مستقل نشانههای زبانی نه تنها معنایی
قراردادی و رمزگان نمیگیرند بلکه معنای کاربردی خود را نیز از دست میدهند تا به طور کل یک
مطلب را به ذهن القا کنند .عامل دیگر این است که فرخی به دنبال این است که به کلمات معنایی
ثابت و معین بدهد .درواقع فرخی با انتخاب چینش خاصی از کلمات که دلخواه و سبک آن عصر و
آن فرهنگ است ،در پی ارائۀ تصویری روشن است .برای این کار ،چون ثبات معنی کلمه و تصویر
معلول ثبات و تداوم بافتی است که معنی را به کلمه میدهد (ر .ک :بالغت تصویر ،فتوحی:4325 ،
 ،) 22با انتخاب بافت مناسب کالم و حتی افزودن نشانه زبانی رنگ سعی در رساندن معنای واقعی
کالم می کند.
نکتۀ دیگری که در مورد قراردادی بودن نشانۀ زبانی رنگ باید گفت ،بازی با رنگها در تصویرسازی
است که گاه فرخی انجام میدهد .این کا ر ممکن است ،در یک بیت انجام گیرد و به شکل تناسب
کلمه در نظر گرفته شود و گاه ممکن است کل یک تصویر را شامل شود .در شعری که به مطلع:
بــر آمــد از ســر کــه روز بــا ردای قصــب
ســپیده دم کــه هــوا بردریــد پــردۀ شــب
(دیوان فرخی ،ص )453 :2
در تهنیت والدت پسری از امیر ابویعقوب یوسف ،برادر سلطان محمود است ،در چندین بیت ابتدای
قصیده با رنگ های سیاه و سپید به بازی پرداخته است و بدین طریق خواسته تا تولد آن فرزند را به
طلوع شمس و روشنایی تشبیه کند .یا در قصیدهای دیگر فرخی این چنین به بازی با نشانۀ زبانی
رنگ پرداخته است:
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دی ز لشکــــــــر آمـــــــد آن دلـبــــــر
راســـت گفتـــی بـــر آمــــد انـــــدر بـــاغ
گــــرد لشـــکر فـــــرو فشانــــد همـــی
 ...بــــاد زلــــف سیــــــاه او بـــــرداشت
راســـت گفتـــی ز مشـــک بـــر کافــــور

صـــــدرۀ سبـــــز بـــــاز کـــــرد از بــــر
سـوسنــــــی از میـــــــان سیــــــسنبر
زان ســــمن بــــوی زلــــف اللــــه ســــپر
تــــاب او بــــــاز کــــرد یــــک ز دگـــــر
لعبتـاننـــــــد گــــــــشته بـازیگـــــــــر
(دیوان فرخی ،ص  414و )4326 – 4332 :411

شاعر در بیت اول رنگ سبز را به کار برده است .در بیت دوم رنگ را در ضمن تشبیه مد نظر قرار
داده و خارج شدن سپیدی از میان رنگ سبز را القا کرده و در بیتهای بعدی رنگهای یاسمنی،
سر  ،سیاه و سفید را در نقشپردازی به کار گرفته و از این بازی زبانی تصویری در حد یک نقاشی
ارائه کرده است .گفتنی است الاقل در این مورد به علت طیف وسیع رنگها و ترکیب خاص آنها با
یکدیگر ،سخن پوتنام که معنی یک چیز را در خود آن چیز جستجو میکند ،پذیرفتنی است( .ر.ک:
بررسی لفظ عام و خاص از دیدگاه معنی شناسی منطقی ،صفوی)91 :4324 ،
بهره گیری شاعر از رنگ در بروز احساس و درونیات
« تصویر از هر نوع که باشد ،ساده یا مرکب ،زبانی یا مجازی و خیالی ،در قلمرو زبان و به وسیلۀ
عناصر زبان خلق میشود .از این رو زبان حامل تصویر و حاوی تجربۀ خیالی است»( .بالغت تصویر،
فتوحی )46 :کاربرد رنگهای شادی مانند سبز ،زرد ،ارغوانی ،کبود ،زرین ،سیمین و سر نشان از
روحیه ای شاد و عیشی دائمی در دیوان فرخی دارد .شمیسا نیز دیوان فرخی را سرشار از شادی و
خرّمی میبیند و در این ابراز شادی ،برخالف عقیده استاد فروزانفر ،او را برتر از منوچهری معرفی
میکند(.ر .ک :سبک شناسی شعر ،شمیسا ) 53 :روحیه شاد او را میتوان از کاربرد رنگها شاد در
اغلب تغزل هایش دید .او نشانه زبانی رنگ را که به عنوان عنصری کمکی در القا مطلب به مخاطب
به کار میگیرد و در این کار افراط نمیکند .از جمله جاهای دیگری که کاربرد رنگ برجستگی دارد،
قسمت دعا و شریطه قصاید است.
تـــا همـــــی سبــــز بـــــود سیــــسنبر
تــــا همــــی ســـــر بـــــود آذر گـــــون
چـــــون کـــــبودی صفـــــت نیلـــــوفر
تـــا بــــود لعــلـــی نعـــت گــــل نــــار
آن پسندیـــــده خــــوی خــــوب ســــیر
شادمـــان بــــاد و بــه کــام دل خـــویش
بگـــــــــذاراد و هــــــــزاران دگــــــــر
 ...همچــو ایــن عیــد بــه شــادی و خوشــی
(دیوان فرخی،ص )2942 -2946 :433
نیز در ابیات  633تا  913در صفحۀ  35میتوان این موضوع را پی گرفت.
فرخی ،برخالف انتظار ،در مدایحش (در تنه اصلی قصاید) ،به صورت مستقیم چندان از عنصر رنگ
کمک نمیگیرد و اغلب رنگها در تشبیهات خود را نشان میدهند:
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عـقیقـــست گـــویی بــــه پیــــروزه انــــدر
بــه سبــــزه درون اللــــۀ نــــو شکــــفته
بــــه هــــر کلـــه ای پـرنیــــانی معـصـــفر
همــه بـــاغ کلــه ســت و انــدر کــــشیده
همه دشت سـبزه سـت و آن سـبزه درخـور
همــه کـــوه اللــه ســت و آن اللــه زیبـــا
چـــو در بتـگــــری گــــوی بــــردی ز آزر
بـــه صـــورتگری دســـت بـــــردی زمـــانی
چـه بستـــان و چـــه رزمگــــاه سکــندر
چـــه صحــــرا و چـــه بــــزمگاه فــــریدون
ز تـو خــیره مــانــده سـت نقـاش و بتگـر
ز نقـــاشی و بتـگـــریهــا کـــه کـــردی
بهــر باغـــی از تـــو نگـــاری سـت دیگـر
 ...بهـــر مجلســـی از تـــو رنگـــی دگرگـــون
(دیوان فرخی ،ص)4569- 4595 :23
واژگانی که تصاویر را در ذهن نقش میزنند از لحاظ قدرت تاثیر و قلمرو تداعی و تفسیرپذیری باهم
یکسان نیستند و برخی واژهها قدرت القایی ویژهای دارند( .ر .ک :بالغت تصویر ،فتوحی )51 :در
مرثیهای که در مرر سلطان محمود سروده است ،چندان به رنگپردازی و تصویرسازی از رنگ
نپرداخته است .درواقع فرخی میانه خوبی با رنگ تیره و دلگیر ندارد و بدین سبب در این ابیات نیز
به تاثیر القایی رنگها توجه نداشته است .چند بیتی که میتوان در آنها کاربرد رنگ را درون مرثیه
دید:
چشــمها کــرده ز خونابــه بــه رنــگ گلنــار
مهتــران بیــنم بــر روی زنــان همچــو زنــان
کلــه افکنــده یکــی از ســر و دیگــر دســتار
حاجبــان بیــنم خســته دل و پوشــیده ســیه
(دیوان فرخی)4639- 4632 :31 ،
تا شد از حسرت و غم روز همه چون شب تار
مگـر امسـال ز هـر خانـه عزیـزی گـم شـد؟
(دیوان فرخی)4916 :31 ،
بر گــل نــو قــدحــی چــند می لعل گسار
خیز شاها که به فیروزی گـل بـاز شـده سـت
(دیوان فرخی)4923 :34 ،
اغلب کاربرد رنگها در دیوان او در وصف معشوقان و باغ و گل و بهار است .این موضوع نیازی به
آوردن مثال ندارد چراکه آغاز هر قصیده فرخی با وصف همراه است و غالب توصیفات او گویی
نقاشیای از رنگهای مختلف است« .بر روی هم قیاس انسان با طبیعت و طبیعت با انسان و حلول
شاعر در اشیاء و عناصر طبیعت از ویژگی های شعر فرخی است( »...صور خیال در شعر فارسی،
شفیعی )336 :و رنگ عاملی است بسیار مهم در القا این نوع تصاویر.
رنگ تیره در دیوان او کاربرد کمتری دارد ،مگر اینکه برای توصیف روزگار دشمنان از آن(رنگ
سیاه) بهره بگیرد .رنگ سیاه را با عناوین تیره ،تار ،دودی و امثال آن نام میبرد که بیشترین موارد
کاربرد آن رنگ زلف یار و سیاهی شب را القا میکند.
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سر رنگی است که کاربرد نسبتاً زیادی در دیوان فرخی دارد .با نامهایی از قبیل ارغوانی ،یاقوتی،
لعل فام ،گلگون ،عقیقی ،طبرخون و الله گون و  . ...سر اگر در دیوانهای دیگر شاعران بیشتر رنگ
خون و خونریزی را به یاد میآورد ،در دیوان او اینگونه کاربرد کمتر است .به جای آن فرخی از رنگ
سر در وصف گوهر سر و جام باده گلگون و رنگ ر یار و رنگ جامه و رنگ آتش و  ...استفاده
میکند .رنگ سر در دیوان حافظ نیز از لحاظ بسامد کاربرد دومین رنگ است .و اغلب نیز به مانند
دیوان فرخی در توصیف شراب و و لب یار و و گل بکار رفته است( .ر .ک :خیل خیال ،مظفری:
)462
دیگر رنگهای پرکابرد در دیوان فرخی ،سبز و سیمین و زرین و رنگ سپیدند .فرخی رنگپرداز
گاه خود رنگ ساز است و آنجا که بخواهد خود نامی بر نامهای رنگ میافزاید:
پـدیـد بــاشـد و خـیــری ز سوســـن آزاد
همیشه تـا کــه گــل آبگــون ز اللـۀ لعــل
(دیوان فرخی،ص )91 :35
تو گفتی موی سنجابست بر پیروزه گون دیبا
تو گویی گـرد زنگارسـت بـر آیینـه چینــی
(دیوان فرخی ،ص )4 :4
در تصویرسازی ابتدا ژرفای بیکران را به ساحت زمانمند و در دسترس محدود میکنیم ،در قاب
گرفته و تصویر میسازیم( .ر .ک :احمدی ) 26 :4334 ،فرخی آنگاه که تصویر را به ساحت زمانمند و
دردسترس میآورد ،شروع به دستکاری در تصویر میکند و تا حدی که تخیل سازنده (ر .ک :بالغت
تصویر ،فتوحی ) 95 :اجازه میدهد رنگها را نیز دستخوش تغییر و تبدیل میکند .نمونه این کار در
قصیده ای که در وصف آتش جشن سده است بخوبی نمایان است .رنگها در آن شعر نیز نامی تازه بر
خود میگیرند.
فرخی ترجمانِ طبیعتی است که خود دوست دارد ،بیافریند .بهار در شعر او با رنگ و بویش به
شاد زیستن فرامیخواند ،پاییز رنگ غم دارد و بیابان آبگون است:
ببارید و ز هم بگسست و گردان گشـت بـر گـردون

چـــو پـــیالن پراکنـــده میـــان آبگـــون صـــحرا
(دیوان فرخی)3 :4 ،

و سفیدی و بیرنگی در مفاهیم منفی نشان دهندۀ «مرر و وحشت و نیروی مافوق طبیعت و
حقیقتی است که کورکنندگی از لوازم آن است»( .راهنمای رویکردهای نقد ادبی  ،یلفرد .ال .گورین
و دیگران ،ص  .) 495آتش رنگی دیگرسان دارد و گل رنگین است و خندان و مرر گویی رنگی
ندارد که بدون استفاده از رنگی خاص از کنار آن گذر می شود و شادی رنگی سر دارد چرا که
همیشه با می و گل همراه است.
شاعران سبک خراسانی برونگرا هستند و اغلب نشاط و سرخوشی و شادخواری و باده پرستی را در
شعرشان بیان داشته اند .به کارگیری رنگ های شاد نشان از رفاه نسبی شاعران در دوره سبک
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خراسانی دارد .آنگونه که اکثر شاعران این دوره رنگهای شاد را بیشتر از رنگهایی که نشان از غم
دارند ،بکار میبرند .مختصه مهم کاربرد رنگهای شاد در دیوان فرخی این است که نگاه فرخی نگاهی
شاد و باطراوت است .شاعران دیگر همچون رودکی و عنصری و منوچهری که روحیه خوشباشی در
دیوانشان موج میزند ،فقط تصویری شاد به همانسان که در طبیعت است ،القا میکنند و در القای
احساسی شاد تالش ندارند و با ذهنیت خود مصداق و مفهومی تازه بر شعر نمیافزایند .تصویر شعر
عنصری و منوچهری و رودکی فقط در وصف یار و ممدوح رنگ شادی دارد ولی تصویر شعر فرخی
در بیان زندگی شاد است .مثال در شعر عنصری بازتاب رنگ زرد بیشتر در درون دربار و توصیف
ابزارآالت آن است .در شعر او بگونه ای به این رنگ اشاره رفته است که گویی عالوه بر این که تمام
اسباب و آالت ممدوح زرّین بوده بلکه آالت و اسباب درباریان و حتی وشاقان نیز زرّین بوده است:
در او یاقـــــــوت رمّـــــــانی پدیـــــــدار
گروهــــــی را کمــــر شمشــــیر زرّیــــن
چکـــــیده بــــر ر زرّیـــــن ز تیمــــار
بــــه خــــون دیــــدۀ عشّــــاق مـانــــد
بـــه ســــان نــــار و گــــوهر دانـــۀ نـــار
دوالــــش نیمــــۀ نـــــار اســـــت و زرّش
چـــو کـــوهی برگرفتـــه زعفـــران بـــار...
صــــف پیالنــــش انــــدر ســـاز زرّیـــن
بــــود زرّیــــن پشـــیزه بـــر تــــن مــــار
چـــو ماراننـــد خرطـــوم از بـــد و نیـــک
(دیوان عنصری،ص )52
نتیجهگیری:
خیال شعری فرخی در تصویرسازی ،بیشتر خیالی انفعالی توصیف میشود .خیالی که در شیء
چندان تصرف نمیکند ،بلکه درصدد کشف تناسبها است و احساس و عاطفۀ شاعر معطوف به
برقراری پیوند میان اجزای طبیعت است .هرچند گاه خیالش سازنده نیز میشود .درواقع علت
استفاده زیاد فرخی از نشانه زبانی رنگ نیز همین است .نشانۀ زبانی رنگ در شعر فرخی نه فقط
نمادهای متعددی را بر خاطر میآورد ،بلکه به عنوان نشان و عالمتی صحنههای باشکوه و آن حال و
هوای موجود در وضعیتهای مختلف را به خاطر تداعی مینماید .او بگونهای کلمات را میچیند که
مخاطب شعر با تعبیر نشانههای شعری سعی در برقراری رابطهای نو کند و با استفاده از دانش
ذهنی خود ،هرچه بیشتر به تصویر ذهنی شاعر نزدیک شود .در تصویر شعری فرخی و استفادۀ از
رنگها هیچیک از واحدهای نشانه ای در این مجموعه معنایی مستقل ندارند .درواقع در شعر او هر
و احد این مجموعه ،داللت ضمنی خود را از دست میدهد تا تنها یک معنا باقی بماند ،معنایی
همخوان با معانی نشانه های دیگر در مجموعه .فرخی در بکارگیری رنگها تصویر نوع دوم را مد نظر
دارد و به تصاویری که از یک واحد تشکیل میشوند ،دلبستگی ندارد .در مورد اینکه کاربرد رنگ در
شعر فرخی حضوری ابتدایی و طبیعی یا حضوری قراردادی و رمزگونه دارد نیز باید گفت ،در ابیاتی
هم که رنگ را با کاربردی قراردادی و رمزگون به کار گیرد ،اغراق و بزرگنمایی توصیف و تعریف را
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بیشتر کرده است وگرنه کاربرد رمزگون رنگها کاربردی از سر تأمل نیست .هرچند سعی در
نمادپردازی داشته است منتها آن حالت رمزگون که شاعران بعدی در نظر دارند در شعر فرخی
کمتر به چشم میخورد .کاربرد رنگهای شادی مانند سبز ،زرد ،ارغوانی ،کبود ،زرین ،سیمین و سر ،
نشان از روحیه ای شاد و عیشی دائمی در دیوان فرخی دارد .روحیه شاد او را میتوان از کاربرد
رنگهای شاد در اغلب تغزلهایش دید .او نشانه زبانی رنگ را به عنوان عنصری کمکی در القا مطلب
به مخاطب به کار میگیرد و در این کار افراط نمیکند.
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