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تحلیل داللت های کنایی عنصر بصری رنگ در اشعار حافظ

رضا رفیعی راد*
پژوهشگر دکتری هنرهای اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران.

چکیده
اگرچه رنگ ها در جنبه فیزیکی خود، تنها بازتاب طول موج خاصی هستند، اما در فرهنگ بشری، محملی 
برای بیان احساسات، توصیفات، تخیالت، رمزها و نمادها و دیگر شئونات انسانی شدند. در منظر غربی و 
ایرانی-  تمدن  متأسفانه در  اما  نگاشته شده،  معنایی رنگ  بررسی داللت های  زیادی جهت  منابع  شرقی، 
اسالمی، علی رغم انبوه متون عرفانی و ادبی  هنوز به این امر توجه چندانی نشده است. رنگ ها، در ادبیات 
فارسی، چه در نظم و چه در نثر، با اشکال و مفاهیم مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند که نه منطبق 
بر مبانی »ایتن« هستند و نه »کاندینسکی« و دیگران. از این منظر، شعر حافظ با توجه به غنای ادبی و 
معنوی اش، نمونه ای قابل توجه است. سؤال این است که شعر حافظ، با توجه به خصلت های منحصر به فردی 
که در حوزۀ فرم و معنا دارد، چه کارکردهای از رنگ را داراست؟ کارکردهای کنایی رنگ در اشعار او بر 
چه گسترۀ معنایی داللت دارند؟ در پاسخ به  این سؤاالت، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی که از 
طریق جمع آوری و دسته بندی رنگ ها در اشعار حافظ صورت پذیرفته، به این نتیجه رسید که رنگ ها در 
شعر حافظ، چه به صورت کنایی و چه به صورت غیر کنایی، حضور دارند. همچنین حافظ با اسلوب کنایی 
ویژه ای، از ترکیب رنگ ها با واژه های دیگر، مانند »شعار سیاه«، »چشم سیاه«، »نقطه سیاه« معانی کنایی 
یافتۀ اصلی و مهم  از صفت است.  به صورت کنایه  از رنگ ها  استفاده حافظ  بیشترین  نموده است.  خلق 
پژوهش حاضر این است که حافظ عنصِر بصری رنگ را در معنای ذاتی اش و نه در ترکیب با واژه های دیگر 
نیز به صورت کنایی مورد استفاده قرار داده است. در عباراِت »سیاه کم بها«، »سیاِه کج«، »پس از سیاه رنگی 
نُبَود«، »بیاِض روی«، به ترتیب، سیاه کنایه از »بنفشه« )کنایه از اسم(، »طرۀ مو« )کنایه از اسم(، »ُکنه و 
ذاِت هر چیز« )کنایه از نسبت( و »اسماء و صفات الهی« )کنایه از صفت( به کار برده، که بر دانش بصری 

حافظ در زمینۀ مبانی رنگ صحه می گذارد. 

واژگان کلیدی: کنایه، رنگ، اسلوب کنایی، عناصر بصری.

مقدمه
داللت های معنایی رنگ ها در بسیاری از تمدن ها مورد توجه 
ویژه قرار گرفته و منابع مکتوب آنها در دسترس هنرمندان 
و فالسفۀ هنر قرار گرفته است. چنان که می توان به مکتوبات 
رنگ  هارمونیک  تناسبات  و  رنگ  چرخۀ  زمینۀ  در  »گوته« 

اشاره کرد. در این تقسیم بندی، نسبت مساحت کنتراست های 
 8 = Orange ،9 =Yellow رنگی برای ایجاد هارمونی با اعداد
،Blue  ،6 =Green ،6= Red =4 و Violet= 3 است که این اعداد 
Ander�(  معرف مساحت مشارکت هر رنگ در هارمونی هستند

نیز، چرخۀ  ایتن  son Feisner, 2006, 69(. همچنین، یوهانس 
رنگ و نظریات اکسپرسیون و امپرسیون رنگ را ارائه داده است 
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)ایتن،1392، 50-100(. کاندینسکی نیز در کتاب »معنویت 
به ضرورت درونی هنرمند، داللت های  اشاره  در هنر« ضمن 
معنایی و اکسپرسیون رنگ را )کاندینسکی،1392، 25-45( به 
نحو متفاوتی، بیان نموده است. متأسفانه پژوهش های بنیادینی 
در زمینۀ رنگ، در متون تمدنی ایرانی اسالمی، صورت نگرفته 
است و پژوهش هایی نیز که درخصوص ادبیات و نگارگری و 
ساحات دیگر علوم انسانی صورت گرفته عموماً براساس منابع 
غربی به انجام رسیده است. هنر ایرانی همواره پیوندی گسترده 
و عمیق با ادبیات و عرفان داشته است. پژوهش حاضر سعی بر 
این دارد که مبانی داللت های معنایی و اکسپرسیوی رنگ را از 
متون مهم همین سرزمین، استخراج نموده و باب تازه ای جهت 
ساخت اطالعات کاربردی برای استفاده در منظومه بزرگ هنر 
تمدن ایرانی اسالمی ارائه دهد. اساساً تاریخ هنر تصویری ایران 
با قلم هم بسته است. ارباب قلم مو در هم سویی با ارباب قلم نی 
در زمینه هایی چون برگ آرایی، رنگ آمیزی، و دگرگون سازی و 
خطاطی فعالیت می کردند. در عهد ایلخانی، دو نهاد کتابخانه 
و صورت خانه در باب قلم نی و قلم مو در دربارها شکل گرفتند 
)آژند، 1393، 27-30(. بنابراین در نقاشی ایرانی با دو ساحت 
متن ادبی و متن هنری رو به رو هستیم )نامور مطلق، 1394، 
خلق  از  قلم  دو  ارباب  مشارکت  نهایی  هدف  واقع  در   .)260
نقاشی ایرانی، مصّورکردن متن است؛ و چه بسا: »خوانندگان به 
کالم و تصویر در کنار یکدیگر توجه کنند. کالم را می خوانند 
و سپس به تصاویر نگاه می کنند و شاید هم برعکس؛ اما نکته 
مهم آن است که کالم و تصویر شانه به شانه هم پیش می روند« 
زبان  به  باید  ابتدا،  همان  در  بنابراین،   .)256 )لیمن،1391، 
نگاهی دوباره داشت. زبان ها هرگز به خاطر خود زبان ها به وجود 
نیامده، بلکه همواره در خدمت شئونات مختلف زندگی انسان 
و در جهت ارتقای وضعیت زندگی او بوده اند. زبان همچنین 
حامل اطالعات بسیار مهمی نظیر: ساختار اجتماعی، ساختمان 
ارزش های جامعه، ساختار سیاسی، روابط خانوادگی، اقتصادی 
 Cover, و دیدگاه ها به جهان نیز هست )القزوینی، 1424، 3؛
339�235 ,1975 و Trudgill, 1967, 13(. بر این اساس، رنگ ها  
نیز در ساختار زبان، اشکال مفهومی خاصی به عنوان نشانه، 
نماد، کنایه، استعاره و دیگر موارد به خود اختصاص داده اند که 
در ادبیات فارسی، به وفور شاهد این کارکردها هستیم. »شفیعی 
کدکنی« شاعران را در ارتباط با استفاده از رنگ، به دو دستۀ 
از شاعران، به  او معتقد است: گروهی  بزرگ تقسیم می کند. 
مسئلۀ 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 سیاه و سفید و سبز، رنگ 
احساس  که  هم  رنگ  چند  همین  از  و  نمی بینند  را  دیگری 
می کنند به هنگام ارائۀ تصویر و در صور خیال، استفاده الزم را 

نمی برند. و یا اگر نام رنگ را می برند، مثل این است 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 
به نظر  کدکنی، 1366، 267(.  )شفیعی  می آید  وزن  پرکردن 
می آید که حافظ  در گروه اول قرار داشته و رنگ ها در شعر او، با 
حساسیت قابل توجهی به کار رفته اند. سؤال اصلی این است که 
کارکردهای کنایی رنگ در اشعار او چگونه محقق شده است؟ 
همچنین شعر حافظ، با توجه به خصلت های منحصر به فردی 
که در حوزۀ فرم و معنا دارد، چه کارکردهای معنایی از رنگ 
را داراست؟ کارکردهای کنایی رنگ در اشعار او بر چه گسترۀ 
معنایی داللت دارند؟ باید توجه داشت که به دلیل پیوند عمیق 
ادبیات و نگارگری، بررسی کارکرد کنایی رنگ در آثار شاعران 
و ادیبان ایرانی، بخشی از گره های هارمونی رنگی در نگارگری 
به  می توان  مثال،  یک  عنوان  به  گشود.  خواهد  نیز  را  ایرانی 
نگاره ای منسوب به بهزاد، برگرفته از نسخه ای از منطق الطیر در 
موزه هنر متروپولیتن نیویورک )گرابر،1390، 179( اشاره کرد 
که نگارگر در تصویرسازی آن، فرزند مصیبت دیده را در لباس 
آبی رنگ، به تصویر کشیده است. زیرا، »پیراهن آبی کردن؛ 

کنایه از لباس ماتم پوشیدن« )دهخدا، بی تا، 5165( است. 

روش پژوهش 
مطالعات  با  که  است  تحلیلی  توصیفی-  حاضر  مقالۀ  روش 
کتابخانه ای و جمع آوری و دسته بندی کلیۀ ابیات دیوان حافظ 
که رنگ در آنها به کار رفته است، و سپس با تحلیل و دسته بندی 

آنها، به انجام رسیده است. 

پیشینۀ پژوهش 
صورت  فارسی  ادبیات  در  رنگ  زمینۀ  در  که  پژوهش هایی 
گرفته اند، یا براساس منابع عرفانی و یا براساس منابع غربی، 
با  قرارداده اند.  بررسی  مورد  را  نظر  مورد  فارسی  متون  اشعار 
این حال، در زمینۀ معنای کنایی رنگ ها در شعر حافظ هیچ 
پژوهشی صورت نگرفته است. در زمینۀ رنگ در شعر حافظ 
»سبک  عنوان  با  مقاله ای  دارد.  وجود  اندک  پژوهش هایی 
شخصی حافظ در رنگ آمیزی تصاویر شعری« نوشتۀ شمیسا 
هم  کنار  با  چگونه  حافظ،  می دهد  نشان   )1384( کریمی  و 
قرار دادن چند واژه، رنگی را بدون گفتگوی مستقیم از آن، 
پیِش چشم خواننده مجسم می کند. در مقالۀ دیگری با عنواِن 
»تحلیل کارکرد رنگ در شعر حافظ« نوشتۀ نظری بقا و زارع 
رویکردهای  با  منسجمی  غیر  توضیحات   )1395( مهرجردی 
نمادشناسی، روانشناسی و تأثیرات سیاسی و اجتماعی از رنگ 
بررسی می شود. مقاله ای با عنوان »ارتباطات غیرکالمی در شعر 
حافظ« نوشتۀ قبادی و زارع مهرجردی )1395( نیز، به ارتباطاتی 
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که از طریق اندام انسانی مانند چشم، لب و دیگر موارد صورت 
می گیرد، اشاره می کند. تفاوت پژوهش حاضر با دیگر پژوهش ها، 
این است که در این پژوهش سعی شده تا داللت های معنایی 
ادبیات  براساس اسلوب کنایی، در  و اکسپرسیوی رنگ ها، که 
فارسی، به منصه ظهور رسیده و تاکنون مورد توجه قرار نگرفته، 
از دریچۀ شعر حافظ، که هم از نظر ادبی و هم عرفانی غنی است 
و هم نزدیکی فراوانی به متن تمدنی ایرانی اسالمی یعنی قرآن 

دارد، بیان شود. 

مبانی نظری: کنایه، تعاریف
قابلیت های منحصر به فرد کنایه سبب شده تا در ادبیات کارکردهای 
گسترده ای داشته باشد. از دالیل کاربرد کنایه در ادبیات می توان 
مخاطب«،  زیرکی  »آزمودن  قدرت«،  زیادی  از  »آگاه کردن  به 
لفظ«،  اداکردن  »نیکو  است«،  زیباتر  که  آنچه  به  لفظ  »ترک 
»قصد بالغت«، »قصد مبالغه در تشنیع یا تحسین«، »آگاهی 
دادن از عاقبت امری«، »اختصار«، »بیان جمله ای که معنایش 
خالف ظاهرش باشد«، »ارائۀ مفاهیم مجرد در قالب محسوس«، 
»به دلیل ترس«، »توقیر و تعظیم« و »اثبات برهان و مدعا« 
)طاهری، 1394، 103-107( اشاره کرد. شفیعی کدکنی معتقد 
است که ایماژ )صور خیال( به مجموعۀ تصرفات بیانی و مجازی 
نماد،  تمثیل،  استعاره،کنایه، مجاز مـرسل،  تـشبیه،  قبیل  )از 
اغراق و مـبالغه، اسناد مـجازی، تشخیص، حسامیزی، پارادوکس 
و...(، اطـالق می شود. )شفیعی کدکنی، 1366، 9-12(. طبق 
تعاریف، کنایه بیان مطلبی و دریافت مطلبی دیگر است )شمیسا، 
1393، 65-66(. همچنین کنایه »پوشیده سخن گفتن است، 
به طوری که لفظی ایراد شود و معنی غیرحقیقی آن مراد گردد، 
به طوری که بتوان معنای حقیقی را نیز از آن مستفاد کرد.« 
)تجلیل، 1390، 80(. »آنگاه که چیزی را پوشیده داری، بگویی 
»کنیت الشیء« و کنایه از آن جهت کنایه نامیده شده که معنایی 
را می پوشاند و معنای دیگری را آشکار می سازد )الثعالبی، 1418، 
241(.  کنایه دارای دو رکن است؛ یکی، »مکّنی بِه« و دیگری، 
»مکّنی َعنه«. کنایه به اعتبارِ مکّنی َعنه دارای انواعی است. یک 
نوع آن، کنایه از موصوف )اسم( است. در این نوع کنایه، وصف آن 

اسم را به جای اسم می آوریم )کزازی، 1368، 165(. 
نوع دوم آن، کنایه از صفت است. وقتی معنای ظاهری، صفتی 
است که ما باید از آن متوجه صفت دیگر، یعنی معنای باطنی 
شویم. مثالً 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 است. در این نوع کنایه، 

فعلی را به چیزی یا کسی نسبت دهیم، اما معنای دیگری را 
از آن دریافت کنیم )همان،167(. مانند غزل سعدی »آیینه ای 
طلب کن تا روی خود ببینی/ وز حسن خود بماند انگشت در 
دهانت« که در آن کنایه »انگشت به دهان ماندن«، به معناِی 

فعلِی »حیرت کردن« آمده است. 
 چهارمین نوع کنایه، کنایه از نسبت، کنایه ای است که در آن، 
نسبت امری به امر دیگر، نفیاً یا اثباتاً اراده شود. مانند آیه 60 
سوره مائده: »اولِئَک شٌر مکاناً« که اثبات شر برای مکان آنان، 
کنایه از اثبات شر برای خود ایشان است. )الزمخشری،1417،  
از طریق  این کیفیات کنایه، در معنابخشی  از  653(. حافظ، 
ادامه مورد بررسی  رنگ ها، بهره های فراوان برده است.که در 

قرار خواهد گرفت.

رنگ ها و مفاهیم آنها در شعر حافظ  
و  سیاسی  تفاوت های  باید  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر 
اجتماعی شعر حافظ نسبت به ادوار پیشین را نیز مد نظر قرار 
داد. ادبیات فارسی در عصر سامانیان، غزنویان و سلجوقیان از 
است.  برخوردار  روح دیگری  از  و در عصر مغول  ویژه  روحی 
مثال کامروایی و وصل و بی فکری از ویژگی های برجستۀ دوره 
سامانی است. پس از غلبۀ مغول بسیاری از شاعران خود را سگ 
یار و غالم حلقه به گوش و گدای خاک راه و... لقب می دادند 
و  شرایط  و  است  آگاه  شاعری  حافظ   .)18  ،1392 )ایزدیار، 
اوضاع سیاسی اجتماعی را خوب دریافته و رنگ هایی که در 
کارکرد  این جهان بینی  از  خارج  نیز  رفته اند  کار  به  او  اشعار 
نمی یابند. عرفان حافظ، عرفانی کاماًل اجتماعی و فاعلی است 
و برخالف قلندریه و مالمتیه، انفرادی و انفعالی نیست. ستیز 
حافظ با ریای صوفیان ظاهری و اهل تقشر و نیز حاکمان جائر 
همچنین تعریض های ظریف و هنرمندانه صریح و غیر صریح او 
نسبت به ریا و سالوس، تکبر، رعونت، دنیاپرستی، علم بی عمل 
و زهد ظاهری ودستاویز قراردادن شریعت و طریقت  نیز مؤید 
این مطلب است )امامی، 1387، 11(. در این راستا می توان 
به رنگ کبود که ریا و سالوس زاهدان و صوفیان ریاکار را با 
عباراتی نظیر ازرق لباس، دارندگان دلق ازرق فام و پوشندگان 
خرقۀ ازرق و نیز رنگ سیاه در دل سیاهی آنان توصیف نموده، 
اشاره کرد که بررسی مفاهیم سیاسی کارکرد رنگ ها در شعر 

حافظ نیز می تواند موضوع پژوهشی دیگر باشد.
آنچه از شعر شاعران پارسی گوی بر می آید این است که شاعران 
پارسی گوی، اطالعاتی جامعی از فیزیک رنگ نداشته اند. »زبان 
رنگ ها چندان گسترده  زمینۀ  در  لغت،  دایره  نظر  از  فارسی 
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 
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کوشیده اند که این محدودیّت دایرۀ رنگی را از رهگذر استعاره ها 
تعبیرات خاّصی که خلق کرده اند، جبران کنند« )شفیعی  و 
کدکنی، 1366، 267(. با این حال، تنوع رنگی در شعر حافظ 
و  رباعیات  قصاید،  غزل ها،  بررسی  از  پس  است.  توجه  قابل 
قطعات دیوان حافظ، مشخص شد که حافظ از رنگ های سفید 
)و بیضا، بیاض(، رنگ زرد، سرخ )احمر، ارغوانی، لعل فام(، سبز 
نیلی )مینایی( و  )اخضر(، طیف های رنگ آبی: کبود )ازرق(، 
فیروزه ای، سیاه )سیه، مشکین، سواد، هندو، مداد( در اشعارش 

به شکل زیر استفاده برده است )جدول 1(.  
• سفید

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

سیاه، استفاده نموده است: 
»به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید « )خلخالی، 1306، 
104(. سفید در این مصرع، رنگ پرندۀ عقاب از نوع خاصی 
این  که  می کند  تأکید  شاعر  و  دارد  عظیم  هیبتی  که  است 
نوع پرنده، برخالف پرندۀ »باشه« به دنبال صیدهای کوچک 
نمی رود. در اینجا رنگ سفید داللت بر یک پدیدۀ طبیعی در 
عالم حیوانات دارد: »باز سفید که پدر و مادر او کافوری باشند« 
)نسوی، 1354، 91(. اما در بقیۀ اشعار سفید در کنار سیاه آمده 
است. »به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد/گلیم بخت کسی 
را که بافتند سیاه« )حافظ،1381، 701( یا در مصرع »این که 
شد روز سفیدم چو شب ظلمانی« )همان، 698(. بخت به رنگ 
سفید، بر سرنوشت نیک و روز سفید نیز بر نیکبختی داللت 

دارد )دهخدا، بی تا، 2235(. 
- معجزه حضرت موسی )ع(

رنگ سفید به شکل بیضا نیز در مصراع های: »سامری کیست 
که دست از ید بیضا ببرد« )حافظ،1381، 14( و نیز »سامری 
پیش عصا و ید بیضا می کرد« )همان، 96( آمده است که به 
معجزۀ حضرت موسی)ع( که در قرآن ذکر شده است، اشاره 

دارد.  
- توصیف چهرۀ پیامبر

باز  اما  اشعار آمده؛  نیز، در  بیاض  به شکل کلمۀ  رنگ سفید 
رنگ  با  تقابلی  کارکرد  جهِت  که  نمود  مالحظه  می توان  هم 
سیاه، مورد استفاده قرار گرفته است. »بیاض روی تو روشن چو 
عارض رخ روز/ سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج )همان، 
182( که »به منزلت معنوی و شمایل ظاهری رسول، اشاره 
دارد« )سعادت پرور، 1368، 464(. همچنین سواد نیز بر جالل 

و عظمت و نابود کردن سرکشان )همان( داللت دارد.
پیر شدن 

»سواد نامه موی سیاه چون طی شد/ بیاض کم نشود گر صد 

خود  بیت  این  در  حافظ   )226 )حافظ،1381،  رود  انتخاب 
دارد  اشاره  پیری  بر  اینجا  در  بیاض،  و  داده  قرار  خطاب  را 
که  »گفتی  بیت  در  همچنین   .)326  ،1368 )سعادت پرور، 
پس از سیاه رنگی نبود/ پس موی سیاه من چرا گشت سفید« 

)خلخالی، 1306، 273( نیز  رنگ سفید بر پیری داللت دارد.
- اسماء و صفات الهی

»بیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنک/ سوادی از خط 
روی سخن  )حافظ،1381، 617(.  داری«  ارغوان  بر  مشکین 
این بیت، صفات خداوند متعال است )سعادت پرور،  شاعر در 
1368، 87(. در این ابیات شاهد تضاد رنگی میان بیاض و سواد 
هستیم. این تضاد، باالترین شدت کنتراست تیره ـ روشن در 

میان رنگ ها را مشخص می کند )ایتن،1392، 68(. 
• رنگ زرد

رنگ زرد نیز در شعر حافظ هم با واژۀ زرد، زّرین و گاه با رنگ 
کاه به کار رفته است:

- زردی چهره
تر گیر« )حافظ،1381،  لبم خشک و کنارم  » گونه ام زرد و 
از محبوب  به واسطۀ دوری  این مصرع، زردی رخ  363(. در 
است )سعادت پرور، 1368، 382(. همچنین  »من رخ زرد به 
خونابه منقش دارم« )خلخالی، 1306، 183( در این مصرع نیز 
مانند مصرع قبلی، زردی چهره بر ضعف و بیماری بدن حکایت 
دارد )سعادت پرور، 1368، 354(. همچنین »روی زرد است و 
آه دردآلود« )حافظ،1381، 600( رنگ زرد در این مصرع نیز بر 

»رنجوری عاشقان حقیقی« داللت دارد )همان، 396(.
- خجالت کشیدن

بی گناه«  نازک  طبع  زان  می کشم  »زردرویی  مصرع  در 
بر  معشوق  پیشگاه  در  رویی  زرد   )481 )حافظ،1381، 
 .)375  ،1368 )سعادت پرور،  دارد  داللت  خجالت کشیدن 
آورده  معنای خجالت کشیدن  به  را  زردرویی  »ناظم االطباء« 

است )دهخدا، بی تا، 420(.
- خورشید

)یوسفی،  زرنگار«  ز  و  زرد  مقرنس  اطلس  »وین  مصرع  در 
زرین سپر کشد در  1381، 735( همچنین »شه سپهر چو 
روی« )حافظ،1381، 651(  »زرین سپر« کنایه از خورشید 
است  رفته  به کار  خورشید  توصیف  برای  نیز  زرد  مقرنس  و 

)دهخدا، بی تا، 435(. 
• رنگ قرمز

ارغوانی،  احمر،  سرخ،  کلمات  با  حافظ  اشعار  در  قرمز  رنگ 
لعل فام، رنگ خون، گلرنگ و عقیقی بیان شده است. 

- بهادار و با ارزش
»خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ« )حافظ،1381، 
است  سخن  اهمیت  از  نشان  سرخ،  شاعر  اینجا  در   )126
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نوع کنایهکاربرد کنایی رنگشعر حافظرنگ ها

به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد/گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، سفید
این که شد روز سفیدم چو شب ظلمانی 

کنایه از صفتسفید و سیاه کنایه از  نیکبختی و بدبختی 

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

زرد

روی زرد است و آه دردآلود 
 

کنایه از صفتکنایه از رنجوری 

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

کنایه از اسمکنایه از خورشیدوین اطلس مقرنس زرد و ز زرنگار، شِه سپهر چو زرین سپر کشد در روی

قرمز

کنایه از صفتکنایه از سخنان با ارزشخموش 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 فراوان و عمیق یاقوت سرخ رو را بخشند رنِگ کاهی

کنایه از صفتکنایه از لذت فراقکه زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد  

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 صفتکنایه از ریش نورستۀ جوانانهر که را با خط سبزت سر سودا باشد

کنایه از فعلکنایه از مهیابودن عیش ونشاط جوانی سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم

کنایه از صفتکنایه از ایجاد فرصت عیشباغ شود سبز و شاخ گل به بر آید

کنایه از فعلکنایه از فخرفروشی و مباهاتسر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم

کنایه از اسمکنایه از »جهان« مادیپیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

کنایه از اسمکنایه از آسمانمه جلوه می نماید بر سبز خنگ گردون

کبود

کنایه از اسمکنایه از آسمانغالم همت آنم که زیر چرخ کبود

کنایه از فعلکنایه از فریبکاریدر دین 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 سیهند

سیاه

کنایه از اسمقطره سیاه کنایه از نقش هستیصد چشمه آب حیوان از قطرۀ سیاهی

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

کنایه از صفتکنایه از گناهکارمرو به صومعه کان جا سیاه کارانند

کنایه از فعلکنایه از عذادار کردن مردمجامۀ کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

کنایه از صفتدل سیه بودن کنایه از جهل و ناآگاهی نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند

کنای از صفتکنایه از جوانیپس موی سیاه من چرا گشت سفید

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

کنایه از صفتکنایه از گناهکاری در حّد اعالمن ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه

کنایه از صفتکنایه 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، بی آبرویی و شرمندگیکه از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

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

کنایه از اسمکنایه از طرۀ موگفت که این سیاِه کج گوش به من نمی کند

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

کنایه از صفتکنایه از بخیل، ممسک و رذلکان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

جدول 1.  رنگ ها و کاربرد کنایی رنگ در اشعار حافظ. مأخذ: نگارنده.
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)سعادت پرور، 1368، 480(.
- شدت درد فراق

عجب«  چه  برآمد  سرخ  ار  من  غماز  »اشک  مصرع های  در 
)حافظ،1381، 167( و »به طرب حمل مکن سرخی رویم که 
چو جام« )همان، 500( و همچنین »ز تربتم بدمد سرخ گل 
به جای گیاه« )همان، 576(، سرخ بر شدت دوری از محبوب 
داللت داشته و نیز در دو مصرع آخر، به رنگ خون برمی گردد 
در  احمر  همچنین  )سعادت پرور، 1368، 338،  104و211(. 
مصرع »در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم« )حافظ،1381، 
526( برای بیان شدت هجران است )سعادت پرور، 1368، 390(. 
در معنای دیگر، آرزوی ترصیع یاقوت سرخ در کمربند یار، شدت 

فراق او را بازگو می کند )خرمشاهی،1380، 1036(.
- رنگ شئ

را بخشند رنگ کاهی« )حافظ،1381، 593(  »یاقوت سرخ رو 
به رنگ زرد )سعادت پرور،  به طال  این مصرع، رنگ کاهی  در 
1368، 338( و یا رنگ زردی که از ترس در چهره ایجاد شود 
)خرمشاهی،1380،  1240( داللت دارد. در مصرع »پیر گلرنگ 
از  منظور   )273 )حافظ،1381،  پوشان«  ازرق  حق  اندر  من 

گلرنگ، رنگ شراب است )زرین کوب،1393، 234(.
- رنگ خون

در مصرع های »که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد 
شد« )حافظ،1381، 317( و »اگر به رنگ عقیقی شد اشک من 
چه عجب« )خلخالی، 1306، 154( رنگ خون به طور مستقیم 
دارند  اشاره  قرمز خون  رنگ  به  غیر مستقیم  عقیقی،  رنگ  و 

)سعادت پرور،1368، 85 و  ج7، 366(. 
- تجلیات و شدت جمال الهی

)حافظ،1381،  ارغوانی«  شراب  ساقی  »بده  مصرع های  در 
)سعادت پرور،1368،  است  تجلیات«  »شراب  از  کنایه   )186
497(  و »بیا به میکده و چهره ارغوانی کن« )حافظ،1381، 
جمال«  »برافروخته ترکردن  مصرع،  این  در  ارغوانی   )293
)سعادت پرور،1368، 346( و در مصرع »تا بنگری صفاِی مِی 
لعل فام را« )حافظ،1381، 76( لعل فام، مفهوم می را به جمال 
یار ارتقا می بخشد )سعادت پرور،1368،  83(. همچنین در مصرع 
لعل فام »عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام« )حافظ،1381، 
393( تجلیات پرشور )سعادت پرور،1368، 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، استعاره 
از لب، استعاره از اشک و استعاره از شراب )خرمشاهی،1380،  

287- 289( به کار رفته است.
»گلرنگ« که همان رنگ قرمز است در مصرع های »بیار زان می 
گلرنگ مشک بو جامی« )حافظ،1381، 380(  و »بادۀ گلرنگ تلخ 

تیز خوشخوار سبک« )همان، 493( که مِی گلرنگ »شراب دو 
آتشۀ تجلیات« )سعادت پرور، 1368، 55 و 118( معنا می دهد. 

• رنگ سبز
 حافظ، رنگ سبز را به صورت اخضر و گاهی رنگ سبز را برای 

خط به کار برده است. 
- جمال الهی )معشوق(

باشد«  سودا  سر  سبزت  خط  با  را  که  »هر  مصرع های  در 
)حافظ،1381، 334(، »با سبز خطان بادۀ ناب اولیتر« )خلخالی، 
1306، 271(، »سبز است لبت ساغر از او دور مدار« )همان، 
270(  و نیز »سبزپوشان خطت بر گرد لب/ همچو مورانند گرد 
سلسبیل« )حافظ،1381، 440( دهخدا معتقد است که »خط« 
یعنی: »خطی که تازه از رخسار خوبان برآمده باشد« و نیز، »عالم 
برزخ به نزد صوفیان« )دهخدا، بی تا، 2225( سبز در این معنا 
داللت بر زیبایی و جمال معشوق می نماید )سعادت پرور،  1368، 

 .)195
- سبزی گیاهان

نگذاریم«  تا  بیا  دشت  و  در  است  »سبز  مصرع های  در 
)حافظ،1381، 125(، » درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد« 
)همان، 289(، »باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید« )همان، 
213(، »مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو « )همان، 568( 
رنگ سبز، در سطح اول بر گیاهان و در سطح عمیق تر معنایی، 
بر جوانی و نشاط داللت دارد )سعادت پرور، 1368،  221-475؛ 

خرمشاهی،1380، 235(.
- توصیف جهان مادی

گاهی سبز، را رنگی برای آسمان تلقی نموده است: »پیش از 
این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند« )حافظ،1381، 214( 
)همان، 551(.  گردون«  بر سبز خنگ  می نماید  جلوه  »مه  و 
خرمشاهی، سقف سبز و طاق مینا را اشارتی به جهان مادی 
می داند )خرمشاهی،1380، 749؛ سعادت پرور،1368،  229 و 

سعادت پرور،1368، 40(.
- کامیابی از تجلیات الهی

البته  به کار می رود که  انسان  برای سر  نیز  رنگ سبز، گاهی 
از »تجلیات  بر کامیابی  انسان مبنی  توصیف وضعیت معنوی 
و سعادت پرور، 1368،228(  )خرمشاهی،1380،  849  الهی« 
)حافظ، 1381،  باد جاوید«  و دلت خوش  است: »سرت سبز 
355( و نیز، »به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم« )همان، 

 .)382
• رنگ کبود 

رنگ کبود در شعر حافظ، به صورت ازرق نیز به کار برده شده 
و انواع کارکردهای معنایی این رنگ را می توان به صورت زیر 

دسته بندی کرد:
- عالم طبیعت، آسمان اول
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»غالم همت آنم که زیر چرخ کبود« )همان، 90( همچنین»گر 
مساعد شودم دایرۀ چرخ کبود« )همان، 370(. چرخ کبود »عالم 
محسوس و طبیعت« )سعادت پرور، 1368، 189( و نیز کنایه از 

آسمان اول )دهخدا، بی تا، 630( است.
- رنگ لباس صوفیه

در مصرع های »برکشم این دلق ازرق فام را« )حافظ،80،1381(، 
»نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند« )خلخالی، 1306، 
)حافظ،1381،  ازرق پوشان«  حق  اندر  من  گلرنگ  »پیر   ،)70
قبول«  کند  ازرق  خرقۀ  که  بمان  »چندان  همچنین   )273
)همان، 405( و نیز »جامۀ کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم« 
)همان، 510( به رنگ پوشش و خرقۀ ازرق صوفیان اشاره دارد 

)سعادت پرور، 1368، 620(.  
• رنگ سیاه )سیه، مشکین، اسود(

پربسامدترین رنگ در اشعار حافظ، رنگ سیاه است که با نام های 
سیاه، سیه، مشکین، هندو، سواد و شبرنگ به کار برده شده است:

- توصیف قدرت الهی
»صد چشمه آب حیوان از قطرۀ سیاهی« )حافظ،1381، 593( 
و »روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی« )همان، 443(  قطرۀ 
سیاهی، اشاره به »قلم قدرت الهی« )سعادت پرور، 1368، 336 و 

خرمشاهی،1380، 1239( دارد. 
- توصیف رنگ موی جوان

در این مصرع »پس موی سیاه من چرا گشت سفید« )خلخالی، 
1306، 273( موی سیاه، نشانه جوانی و موی سفید نشانه پیری 

است.
- توصیف پدیدۀ طبیعی

در »چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است« )حافظ،1381، 
146(، سواد سحر، اشاره به سیاهی صبحگاه دارد.

- تجلیات جمالی آمیخته با صفات جاللی
در مصرع های »مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت« )همان، 
78( و »به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم« )همان، 
459(، سیاه در این بیت به معنای »تجلی جمالی آمیخته با 

جاللی« است )سعادت پرور،1368، 107(. 
- کم بها بودن چیزی

»آن چه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه« )همان، 94(، قلب 
سیاه، منظور سکه با فلز کم ارزش است )دهخدا، بی تا، 1632( که 
از طریق کیمیای مصاحبت با درویشان، 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، 294(.
- فسق و گناه

در مصرع های »من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه« 
نمی بینم«  کسی  خود  از  نامه تر  »سیاه  )حافظ،1381، 283(، 

)خلخالی، 1306، 104(، »از نامه سیاه نترسم که روز حشر« 
)حافظ،1381، 467( و»مکن به نامه سیاهی مالمت من مست« 
)همان ، 179( سیاه در سیاه نامه به معنای »کنایه از عاصی. 
است.   )2230 بی تا،  )دهخدا،  ظالم«  بدکاره.  فاسق.  گنهکار. 
سیاه کار »کنایه از فاسق و فاجر و ظالم و محیل و گناهکار« 
)همان، 2227( بیان شده است، بنابراین سیاه در »مرو به صومعه 
کان جا سیاه کارانند« )حافظ،1381، 293(، بر همین معنا داللت 
»سیاه  نیز  خرمشاهی   .)2201  ،1368 )سعادت پرور،  می کند 
دانسته است )خرمشاهی،  و گناهکار  از عاصی  را کنایه  نامه« 

.)772 ،1380
- سیر شدن دل و نامشروع بودن

»قلب سیاه بود از آن در حرام رفت« )حافظ،1381، 130( سیاه 
در این بیت به معنای »سیر شدن دل« )سعادت پرور، 1368، 
2217( و نامشروع بودن )خرمشاهی،1380، 415( اشارت دارد.

- توصیف سنگدلی
در مصرع های »غالم مردم چشمم که با سیاه دلی« )خلخالی، 
داری«  تو  که  سیه  دل  چشم  آن  و  »دیدم   ،)193  ،1306
)حافظ،1381، 267(، »چرا که شیوۀ آن ترک دل سیه دانست« 
)همان، 145(، دشمن دل سیاه تو غرقه به خون چو الله باد« 
)خلخالی، 1306، 268( و  »که کارهای چنین حد هر سیاهی 
ازرق لباس  که  گروه  آن  »نه   ،)132 )حافظ،1381،  نیست« 
و دل سیهند« )خلخالی، 1306، 70( سیاه، به »سخت دلی و 
قساوت قلب« )خرمشاهی،1380، 951( و »سیاه دل« به معنای 
»سیاه اندرون، بدقلب و سنگدل« )سعادت پرور، 1368، 2217( 

داللت می کند.
- ظلمت و گمراهی

»در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود« )حافظ،1381، 154( 
و »جامۀ کس سیه و دلِق خود ازرق نکنیم« )همان، 510(، سیاه 

در اینجا به معنای ظلمت است )سعادت پرور، 1368، 242(. 
- توصیف عضوی از چهره

)حافظ،1381،  داری«  ارغوان  بر  از خط مشکین  در »سوادی 
)همان،  آنش هست«  چو  مشکین  و خط  لعل  »لب  و   )617
331( خط مشکین به معنای »خط سیاه عارض خوبان مزلف« 
)دهخدا، بی تا، 835( است. خال سیاه، »در نزد سالکان، اشارت 
به نقطۀ وحدت است، من حیث الخفا که مبدأ و منتهای کثرت 
است. منه مشابه هویت غیبیه است که از ادراک و شعور محتجب 
است و مخفی« )سعادت پرور، 1368، 624(. که در مصراع های 
»مشک سیاه مجمره گردان خال تو« )حافظ،1381، 558(، »به 
غیر خال سیاهش که دید به دانه« )همان، 575( و سیاهی 
دلخواه«  و گردن  بود  تو  در مصرع: »گناه چشم سیاه  چشم 
)همان، 470(، بر »جذابیت الهی در ازل« )سعادت پرور، 297( 
داللت دارد. »این نقطه سیاه که آمد مدار نور/ عکسیست در 
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حدیقه بینش ز خال تو« )خلخالی، 1306، 211( معنای این 
بیت چنین است: »نقطه سیاه یا سیاهی یا مردمک چشم من 
که مدار بینایی است، در حدیقه بینش در حکم عکسی است از 

خال تو« )خرمشاهی،1380،  1126(.
 همچنین چشم سیاه، »صفت معشوق است به دو وجه: یکی، 
آنکه سیاهی چشم موجب حسن و خوبی است؛ و دیگر آنکه، 
طایر شکاری سیاه چشم بی وفا باشد خالف طایر زردچشم که در 
عرف آنرا کالل چشم گویند« )دهخدا، بی تا،2220(، همچنین 
)حافظ،1381،  را«  ماه سیما  ابیات: »سهی قدان سیه چشم  در 
79(، »دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم« )همان، 209( 
خرمشاهی معتقد است که »معلوم نیست که عالقه حافظ به 
چشم سیاه از روی سنت و عادت شعری است یا عالقه شخصی« 

)خرمشاهی،1380، 714(.
- شرمندگی

از دروغ سیه روی گشت صبح نخست«  حافظ می گوید: »که 
دارد.  تعلیل  »حسن  مصرع  این  که   ،)117 )حافظ،1381، 
تو،  نفس  از  مثل صبح صادق  باشی  اهل صدق  اگر  می گوید 
خورشید پدید می آید یعنی کالم تو روشنگر خواهد بود، برعکس 
صبح کاذب )که ایهام دارد 1.دروغین 2.دروغگو( که سیه روی 
می شود.)که سیه روی هم ایهام دارد: 1. روسیاه به معنای خجل 
و منفعل 2. تاریک چنانکه صبح کاذب( « )خرمشاهی،1380، 
230(. در مصرع: »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 خوبست 
که برای آزمون این نقدها و ناسره ها، معیاری باشد. )نقدها را 
بود آیا که عیاری گیرند( تا برمبنای آن معیار خارجی و ضابطه 
عینی خدشه ناپذیر، هر نقدی که ناسره است همانند زر ناسره 
به مدد محک رسوا شود« )خرمشاهی،1380، 619(. در این 
بی آبروی و شرمنده« )دهخدا،  بر معنای »رسوا،  ابیات، سیاه 

بی تا، 2224( داللت دارد.
- وجه جاللیه الهی

»سیاهی نیکبخت است آن که دایم« )حافظ،1381، 186( که 
)سعادت پرور،   عالم« می کند  در  به »کثرت  زلف سیاه داللت 
در  چه  که  بین  کم بها  سیاه  »تو  مصرع  در  همچنین   .)501
دماغ دارد« )همان، 242(، »کیست که او داغ آن سیاه ندارد« 
)همان، 267(، »گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند« 
)همان،  نمی آید«  به سر  زلف سیاهت  »بالی  )همان، 275(، 
271(، »دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس« )همان، 
389(، »به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه« )همان، 416(، 
»در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست/ نقطۀ دوده که در 
حلقۀ جیم افتادست« )همان، 146(، »هندوی زلف بتی حلقه 
کند در گوشم« )همان، 499(، »دام راهم شکن طرۀ هندوی تو 

بود« )همان، 246(، »مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی 
ابیات: »کان طرۀ  دید« )همان، 323(، همچنین شبرنگ در 
شبرنگ او بسیار طراری کند« )همان، 195( دوده، هندو، سواد 

و شبرنگ بر سیاه رنگ بودن زلف و طره داللت دارد.
- توصیف پدیده طبیعی 

از شعار سیاه در مصرع »سپیده دم که صبا چاک زد  منظور 
از  باد صبا  شعار سیاه« )همان، 576( سیاهی شب است که 
اولیاء الهی آموخت )سعادت پرور،  1368، 211( و در مصرع 
»شیر سرخیم و افعی سیهیم« )حافظ،1381، 501( رنگ سیاه 

بر رنگ حیوان در طبیعت منطبق است.
- بخل و امساک

 .)77 )همان،  را«  مهمان  بکشد  آخر  در  سیه کاسه  »کان 
سیه کاسه در این مصرع، به معنای »بخیل، ممسک و رذل« 

)دهخدا، بی تا، 2227( است. 
- نابود شدن

فراق«  مان  و  خان  و  باد  سیه  هجر  روز  »که  مصرع  در 
)حافظ،1381، 432(، داللت سیاه بر نابودی هجر و فراق است 

)سعادت پرور، 1368، 44(. 

بحث
گسترۀ  اشعارش،  سرایش  در  حافظ  شد،  مالحظه  چنان که 
وسیعی از کارکرد رنگ ها را به کار برده است. او با استفاده از 
ترکیب واژگانی که رنگ نیز در آنها، حضور دارد، با استفاده از 
اسلوب 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 کشیدن و نیز ترکیب عقیقی شدن 
اشک، یعنی قرمزشدن اشک و کنایه از غم و اندوه بی نهایت 
است. گاه این ترکیبات کنایی، یعنی »مقرنس زرد«، »زرین 
سپر« به اجرام آسمانی نظیر خورشید و یا »سبز خنگ گردون« 
به آسمان اشاره دارند. گاهی نیز مانند ترکیب »شعار سیاه«، به 

روشی کنایی، رنگ شب را بیان می کنند.  

 نتیجه گیری
برای  مکتوب  منبعی  اسالمی،  ایرانی  تمدن  در  هنوز،  اگرچه 
فهم داللت های معنایی و اکسپرسیوی رنگ ها وجود ندارد، و 
بیشتر محققین، براساس مبانی غربی به تحلیل منابع فارسی 
می پردازند، یافته های این پژوهش، با ارائۀ شیوه های کاربست 
اکسپرسیوی  و  معنایی  داللت های  زمینۀ  در  کنایی  اسلوب 
رنگ ها در شعر حافظ که هم از نظر ادبی و عرفانی غنی است 
و هم با کتاب سترگ این تمدن، قرابت ویژه ای دارد، راهی نو 

بر این امر می گشاید.
جنبه های  از  تنها  نه  بصری،  عناصر  از  یکی  عنوان  به  رنگ   
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بیان  برای  بلکه  بوده،  توجه  مورد  انسان ها  برای  فیزیکی 
احساسات، توصیفات، تخیالت، رمزها و نمادها و دیگر شئونات 
شاعرانی  فارسی،  ادبیات  در  است.  داشته  کارکرد  نیز  انسانی 
کاربردهای  و  داشته  ویژه ای  توجه  رنگ  به  که  دارند  وجود 

وسیعی را از آنها اخذ نموده اند.
یکی از این شاعران که درک عمیقی نسبت به رنگ ها داشته 
بیان  در شعر خود  رنگ ها  از  مختلفی  معنایی  کارکردهای  و 
نموده، حافظ است که این پژوهش با جمع آوری و دسته بندی 
اسلوب  کاربست  شیوه های  استخراج  و  رفته  به کار  رنگ های 

کنایی رنگ ها در اشعار او، نتایج زیر به دست آورده است:
- رنگ ها در شعر حافظ، چه به صورت کنایی و چه به صورت 

غیر کنایی، حضور دارند.
- رنگ ها به صورت ترکیب واژه ها که با استفاده از رنگ های 
سفید، زرد، قرمز، سبز، کبود و سیاه، ساخته شده و در شعر 
او به صورت کنایی نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. رنگ در 
ترکیب هایی نظیر »چشم سیاه«، »نقطۀ سیاه«، »سیه کاسه«، 
»شعار سیاه«، »سیه روی« و دیگر موارد مذکور، در کنار دیگر 

واژه ها، در ساخت و پردازش معنای کنایی مشارکت دارد. 
در موارد منحصر به فردی، رنگ در شعر حافظ، به ذات خود، 

کنایه از چیزی است. این موارد استثنایی عبارت است از:
الف(. در ترکیب »سیاه کم بها«،کنایه از بنفشه و نوع کنایه نیز 

کنایه از اسم است.
ب(. در ترکیب »سیاه کج« کج، صفت و  رنگ سیاه، کنایه از 

طرۀ موی معشوق است. نوع کنایه نیز کنایه از اسم است.
ج(. ترکیب »پس از سیاه، رنگی نُبَود«، رنگ سیاه در اینجا، 
کنایه از ُکنه و پایان هر چیزی و نوع کنایه از نسبت است. زیرا 
در این رباعی، می خوانیم که از گردش روزگار باید مانند بید، بر 
خود لرزید. و می پرسد که گفته شده بود که دیگر پس از رنگ 
سیاه، رنگ دیگری وجود ندارد، پس چرا، رنگ سیاه موهای من 
اکنون سفید شده است؟ بدین سان، تغییر رنگ سیاه به سفید، 

در نسبت با تغییر جوانی به پیری داللت می کند. 
بنابراین، حافظ، در موارد بسیاری، عنصر بصری رنگ را در قالب 
کنایی  معنای  از  است. همچنین  برده  کار  به  کنایی،  اسلوب 
مافیه ذاته رنگ های سیاه و سفید نیز در اشعار خود بهره گرفته 

است. 
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