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  روايي شاهنامه  ها در صورخيال و هسته تناسب رنگ
  

  دكتر اكرم جودي نعمتي
  

  چكيده
رنگ  ،ناصر مهم مربوط به صور خيالدر تجزية سطوح سبكي هر شاعر، يكي از ع

است كه افكار و عواطف وي را از سويي، و موضوع و درونماية اثر را از سوي ديگر 
سبك  لذا بررسي نحوة كاربرد رنگ در آثار شاعران صاحب. سازد به هم مربوط مي
و در عـين حـال   اسـت  اي به روي شناخت عوالم دروني ايشان  و غير مقلد دريچه

ميزان توانايي هنري و ادبي آنها در بهره گرفتن از عناصـر مختلـف    نقدي است بر
  .خيال

ـ     كـارگيري رنـگ را در صـور خيـال      هدر پي اين هدف، مقالـه حاضـر چگـونگي ب
هــا بــا هســتة روايــي  فردوســي و توجــه شــاعر را بــه تناســب و همــاهنگي رنــگ

وسي دهد كه رنگ در صورخيال فرد ه، نشان ميكردهاي شاهنامه بررسي  داستان
اصالت ندارد، اما رابطة معناداري ميان كاربرد رنگ با مضـمون، حـوادث و وقـايع    

به همين دليل، رنگ اسب پهلوانان در مـوارد متعـدد بـا    . شود ها ديده مي داستان
كند و نيز درفش  هستةروايي داستان و اتيمولوژي نام صاحبانشان ارتباط پيدا مي

طور رنگ خيمة هر يك از  همين. شود مي اي ظاهر هر پهلوان با رنگ و نقش ويژه
همه در برخي موارد قابليـت تأويـل نمـادين     اين. نامداران متفاوت با ديگران است

هـاي ادبـي نشـان     كند و مهارت فردوسي را در استفاده از تمام گنجايش پيدا مي
  .دهد مي

مكـان  رفته در شـاهنامه، ا  كار هاي به ه بسامد هر يك از رنگعرضبا  در اين مقاله
% 69/53دهد كه  و نشان مي آمدهها در شاهنامه فراهم  مقايسة دقيق كاربرد رنگ

رفته در شاهنامه، به مناسبت فضاي حماسـه و جنـگ و    كار هاي به از فضاي رنگ
كاربرد در % 29/33هاي سرد و تيره تعلق دارد و گروه رنگ سياه با  پيكار، به رنگ

  .   ها قرار گرفته است رأس رنگ
 .حماسه، شاهنامه، صورخيال، رنگ، هستةروايي :ان كليديواژگ

                                                 
    A.joudy@yahoo.com                             )       ع(دانشگاه امام صادقگروه زبان و ادبيات فارسي استاديار  
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مه   مقد
توانـد موضـوع مطالعـات     اي هسـتند كـه مـي    شاهكارهاي ادبي داراي ابعاد گسـترده 

بررسـي رنـگ در صـورخيال و هسـتة     . هاي مختلف واقع شود متعددي در عصرها و نسل
را در شناخت هرچـه   شاهنامه يكي از همين زمينه هاست كه نتايج قابل تأملي )1(روايي
هاي ادبي به دست  نگر فردوسي در استفاده از تمام گنجايش تر شاهنامه و نگاه كالن بيش
هـاي جزئـي و    هـا گرفتـار هـدف    كند او در استفاده از ايـن گنجـايش   دهد و ثابت مي مي

هاي كوچك شعري نشده و از هر فرصتي براي ايجاد انسـجام و همـاهنگي كـالن     ظرافت
  .تبهره برده اس

  
  جايگاه رنگ در صورخيال شاهنامه

ويژه شاعران دربـار غزنـوي كـه در ظرايـف      به -خالف شاعران معاصر خود فردوسي بر
ربودند ـ داراي نگرش جامع و كلي بـود؛ از همـين رو     شعري، گوي سبقت از يكديگر مي

روايي و به اقتضاي فضـاي حماسـي ظـاهر       هاي صورخيال در شعر او به تبع هستة جلوه
  .اند شده
داده كـه از   هـا و منـابع منثـوري تشـكيل مـي      نامـه  هستة روايي شاهنامه را خـداي  
اين منابع با مألوفات ذهن شاعران روزگار . هاي پيشين به دست فردوسي رسيده بود سده

فردوسـي در  . گرفـت  نوعي در زمرة منـابع تـاريخي جـاي مـي     او فاصلة بسيار داشت و به
اي بود و تصرفات شاعرانة خود را  روايات مزبور، امين شايستهبازآفريني و منظوم ساختن 

دليـل، در شـاهنامه    همـين  به. داد كه اصل مطلب در سايه قرارگيرد قدر گسترش نمي آن
تصوير براي تصوير آفريده نشده است و خواننده و شنونده در پيچ و خم صـورخيال گـم   

ــ سـاده و   ... بيه، اسـتعاره، اغـراق و  تصاوير از هر نوعي كه باشند ـ اعم از تشـ  . گردد نمي
خواننده تصوير را در جاي مناسب خـود در سـاختمان   . روشن هستند نه مبهم و پيچيده

چنـان روايـات منظومـه را پـي      برد و هم كند، لذت مي راحتي درك مي يابد، به شعري مي
قع لـزوم  از همين رو فردوسي ابايي ندارد كه حتي برخي تصاوير ساده را در موا. گيرد مي

 )2(.بارها تكرار كند
به دليلي كه گفته شد، رنگ در تصاوير شعر فردوسي محـور سـخن نيسـت و بسـيار     

خـاص ظـاهر شـود و نقـش      يتغير اشياء همراه و ال افتد كه به منزلة جزء هميشه اتفاق مي
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ً هـر شـيء    هاي مختلف ظاهر نمي در واقع، اشياء با رنگ. بارزي را ايفا نكند شوند؛ معموال
به ديگر سخن، رنـگ خـاص،   . شود رنگ خاصي دارد و هر رنگ با شيء خاصي همراه مي

آبگون در تمام شـاهنامه بـه خنجـر نسـبت داده      )3(.كند هاي متنوع را تداعي نمي رنگين
؛ 75و  33: 1ج(انـد   شده، مگر در چهار مورد كه نيزه، دشنه و آهن با اين رنگ وصف شـده 

هميشه رنگ هواست؛ غير از دو مورد كه رنگ زمين اسـت   نيلگون، )4(.)326: 6؛ ج184: 4ج
مـورد   94مورد ذكر رنگ زرد،  232از . و سرشك همواره خونين است )313: 5: 236: 4ج(

» آب زرد«مورد،  21آن بدون تصوير خاصي به روي، رخ و رخساره نسبت داده شده، در 
 90از . وت اسـت مـورد رنـگ يـاق    14مورد رنگ درفش و  17كنايه از اشك چشم است، 

. مـورد بـه تيـغ نسـبت داده شـده اسـت       18مورد آن به درفش و  33مورد رنگ بنفش، 
  .ها را جوالنگاه خيال سازد شود كه تخيل شاعر اصراري ندارد رنگ پديده مالحظه مي

هـزار بيـت شـاهنامه     60البته اين داوري با توجه به بسامد كاربرد رنـگ در مقيـاس   
توان بر مهـارت فردوسـي در ايـن     ها نمونه تصوير رنگين را مي گيرد؛ وگرنه ده صورت مي

  :شود زمينه شاهد آورد كه به چند مورد بسنده مي
در ايـن اسـتعاره،   . استعاره از چشم معشـوق اسـت  » نرگس«در ادبيات فارسي،  )الف

كه به منزلة وجه شبه در تشبيه است، خماري و خوش حالتي است؛ از ايـن رو  » جامع«
» ...دو چشـمش چـو دو نـرگس   «: شود اي برخورد كنيم كه چنين شروع مي اگر به جمله

كند كه اركان آخر مصـرع را بـا كلمـاتي چـون پرخمـار،       عادت زبان و ادب ما ايجاب مي
خواب، سرگران و نظاير اين پر كنيم؛ اما فردوسـي بـا توجـه بـه تناسـب حماسـي و        نيم

پارادوكسي، ذهن ما را به جاي ميل  شكند و با يك تركيب پهلواني متن، اين عادت را مي
دو «گويـد   كنـد و مـي   به اوصاف برگرفته از گل نرگس، متوجه غلظت سياهي چشم مـي 

جا كه اين انتخاب خارج از نُـرم اسـت،    از آن ).169: 1ج (» چشمش چو دو نرگس قيرگون
جـود  اند با تبديل قيرگون به آبگون، تعـديلي در آن بـه و   كاتبان شاهنامه درصدد برآمده

كارگيري رنـگ در شـعر فردوسـي تأييـد      جايي را سبك به كه اين جابه در حالي )5(.آورند
هـزار بيـت شـاهنامه، آبگـون صـفت       60كه پيش از اين گفتيم، در تمام  كند؛ چنان نمي

 .خنجر و آالت مشابه آن است و كاربرد ديگري ندارد
نام سياوش، خاستگاه  در سوك سياوش كه شاعر را بسيار متأثر كرده، اتيمولوژي )ب

بـه معنـي سـياه، و     Syavaمركـب از   Syavarshanدر اوسـتا  . شده اسـت تصوير زيبايي 
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arshan نبه معني گش )ً اسب ] دارندة[است كه بر روي هم،  )اسب نر چهارپا و مخصوصا
؛ 1199: 2ج :1362؛ بارتولمـه و معـين،   234، 227: 2، ج 1347: پـورداوود (دهـد   نر سياه معني مي

  )6().512: 1369، صفا
رنگ  رنگ است و با اوصاف تازي سياه، نيل در روايت شاهنامه نيز، اسب سياوش سياه

  :در بيت زير ).227، 209، 143، 113، 35 :3ج (و شبرنگ بهزاد از آن ياد شده است 
ــد آب ــيه پوش ــياوش س ــين س ــه ك  كنــــد زار نفــــرين بــــه افراســــياب   ب

 )150 :3ج (   
ً اسناد مجازي و جـان بخشـي قابـل    عالو» سيه پوشيدن آب« ه بر اينكه خود مستقال

از سوي ديگـر، بـه كمـك     )7(.توجهي است، با جزء اول نام سياوش، تناسب معنايي دارد
وش در مصرع اول سياحلقة واسطي شده است ميان تناسب آوايي ) آب، افراسياب(قافيه 
ود در بيت، از جمله تكرار هاي ديگر موج اين تناسب را تناسب. ب در مصرع دومسياو افرا

در مصـــراع دوم، همچنـــين وجـــود حـــروف » فـــر«در مصـــراع اول و » ش«و » س«
كنـد و   در مصرع دوم كامل مـي » س«و » ز«در مصرع اول و » ب«و » پ«المخرج  قريب

اي  اين بيت نمونه. ري پيدا كندتپوشي آب در زبان شاعر، تشخص بيش شود سيه سبب مي
  .ي و موسيقايي شاهنامه استاز تناسب معنايي، تصوير

فردوسي در موارد متعددي، از رنگ به عنوان عـاملي بـراي هماهنـگ سـاختن و      )ج
اين تناسـب، گـاه بـر مبنـاي     . است تناسب بيشتر بخشيدن به اجزاء تصوير استفاده كرده

گردد هر كـدام از   شود؛ مثل تضاد رنگ زرد و آبي كه موجب مي ها ساخته مي تضاد رنگ
اي باشـد و رنـگ زرد    حال اگر رنگ آبي متعلق بـه بـوم پارچـه   . بيشتري يابند آنها جلوه

ً رنـگ زرد    متعلق به جامي پر از ياقوت رخشان كه بر روي آن پارچه قرار گرفته، مسـلما
شده، بيش از  درخشان نشان دادههاي گرم تعلق دارد، در اين تصوير،  كه به خانوادة رنگ

ً ً بـه پارچـة بـي     رنگ آبي جلوه خواهد داشت كه اوال . جـال تعلـق دارد    سرد اسـت و ثانيـا
  :كند جويد و شاه را كه بر گاه نشسته، با آن توصيف مي فردوسي از اين تضاد بهره مي

ــاقوت زرد ــامي ز ي ــه ج ــي ك ــو گفت ـــادر الژورد    ت ـــر چـــ ـــد بـــ  نـهـادنــ
 )164: 8ج(   

يكـار را چنـين   تضاد رنگ سرخ و كبود هم فوران زدن خون در فضاي تيرة ميـدان پ 
  :كند توصيف مي
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ــرد ــر ز گ ــاري سراس ــت ت ــان گش  بـبـاريـــــد شنـــــگرف بــــــر الژورد  جه
ـــمي ـــارد ه ــه ب ـــوا ژال ـــتي ه ــو گف ــارد همــي    ت ــه ك ــدرون الل ــه ســنگ ان  ب

 )130: 2ج (   
و درخشش آالت حرب و تجهيزات جنگ در ميان گرد و خـاك ميـدان و نيـز فـرود     

  :شود ونه مبناي تصوير ميگنآمدن سنان و درفش بر سپرها اي
ــرد ــين ز گ ــت و ژوپ ــيدن خش  چــــو آتــــش پـــس پـــردة الجـــورد   درخش
ـــش ــنان و درف ــه س ــه گون ــس گون ــش    ز ب ـــنه كفـ ــپرهاي زريـــن و زريـ  سـ
 بـــر آمـــد بــــباريد زو ســــندروس     تـو گفتــي كــه ابــري بــه رنــگ آبنــوس

 )207: 2ج(   
گردد؛  جوار ايجاد مي هاي هم رنگهاي متضاد با  ها گاهي به جاي رنگ تناسب رنگ )د
م بر ترگ زرين افراسياب كه موجب شكافتن سر او و شتك زدن هاي رست كه ضربه چنان

گونـه تصـوير    هاي سرخ و زرد، اين جواري رنگ گيري از هم ، با بهرهخون بر آن شده است
  :شود مي

ـــپر ــن سـ ــن و زري ــرگ زري ــر آن ت ــر    ب ــاك تب ــاك چ ــر از چ ــد س ــي ش  غم
ــر آمــد ز كــنج تــو گفتــي ــگ )8(ز شنـگـــرف  كــه ابــري ب ــرنج)9(نيرن ــر ت  زد ب

 )65: 2ج(   
شوند؛ اغراق از  ها آنجا كه نياز به غلظت و سيري دارند، با اغراق نمايانده مي رنگ )هـ

شـبي  . عناصر اصلي و ماهوي حماسه است و در صورخيال شاهنامه جايگاه خاصـي دارد 
به سياه است،   شَ سـياهي مضـاعف پيـدا    » روي شسـته بـه قيـر   «با قيـد  كه مانند سنگ

بر همه جـا فرشـي از پـر زاغ    : شود تر مي تر و خوفناك پي، سياه در كند و با تصاوير پي مي
. نگـرد  گسترده و چشم اهرمن از هر سو، چون مار سـياه، دهـن بـازكرده بـه انسـان مـي      

باغ و لـب جـوي   . ندودهاش را به قير ا آسمان مانند پوالد زنگارخورده است و گويي چهره
چنان است كه گويي از درياي قير، موج برخاسته و آسمان در چـادر قيرگـون خـود بـه     

 ).6 : 5ج (خواب رفته است 
بعـد از مـورد اخيـر كـه بـه      . البته فردوسي در عرصة تصوير، قائل به پرگويي نيسـت 

هم در مقدمـة   اي مقدمه داستان بيژن و منيژه و دوران جواني فردوسي تعلق دارد، نمونه
خورد كه در آن، مانند تشبيب قصايد، به توصـيف طـوالني    پادشاهي هرمزد به چشم مي
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طبيعت پرداخته و سيب سرخ و زرد را مخاطب قرار داده آنچه از بهار تا خزان بر او رفته، 
ها كه بگذريم، تصاوير فردوسـي،   از اين ).316ـ   315: 8ج (با تصاوير رنگين برشمرده است 

  :هاي رنگين او، داراي ايجاز است له اغراقاز جم
ــان - ـــيد هم ـــامي نب ــه بيــاورد ج  كه شـد رنــگ خورشيــد زو ناپـديــد      گ
 )51: 9ج(   
ــي - ــدخواه ب ــرك ب ــن ت ــنمت ــان ك  زخونـش دل سنــگ مـرجــان كـنــم    ج
 )61: 4ج(   
ــاه - ــت آوردگـ ــان گشـ ــر چنـ  كه از جوش خـون، لعـل شـد روي مـاه      سراسـ
 )144: 6ج(   

  مادي فردوسي از رنگ تلقي هاي غير
ً در معنا و جايگاه مادي آن بـه كـار بـرده اسـت     مـوارد بسـيار   . فردوسي رنگ را غالبا

مادي كـردن رنـگ، يـا بـه عبـارت بهتـر،        توان يافت كه در آنها تمايلي به غير نادري مي
  :ند ازا ارتاين موارد عب. مادي ديده شود شكني در رنگ زدن به امور غير هنجار
  :»سياه شدن روي مرگ« -

ــرگ    تو گفتي كـه سنگسـت سـر زيـر تـرگ ــالن روي م ــم ي ــد ز زخ ــيه ش  س
  )131: 4ج(   

بـراي  » جـان «كه به لحاظ قائل شدن » خونين شدن و سرخ گشتن جان شمشير« -
ناپـذير، داراي   مادي و رنگ جان، و نيز به لحاظ قائل شدن رنگ براي جان غير شمشير بي

بـه جـاي خـون،    » آب شـنگرف «الغي است؛ اين تصوير با به كار بـردن اسـتعارة   ارزش ب
  :شود تر و زيباتر مي متكامل

ـــالة كــوس شـــد مغــز ميـــغ ـــر از ن ـــيغ     پ ــان ت ــد ج ــنگرف ش ــر از آب ش  پ
  )18، ص 2ج (   

كه برخالف مفهوم رايج منفي آن، كنايه از قوي و استوار كـردن  » سياه كردن دل« -
  :دل است
ــرده در جنــگ دل   ـست مـــردي كنارنــــگ دلكـدامـــ ــردي ســيه ك ــه م  ب

ــاختن ــن ت ــگ و اي ــن جن ــدار اي ـــردن بـرافر    خري ـــيد گ ــه خورش  ختـــناب
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 )40 :2ج (   
كه كنايه از آرزوي زندگي سالم و با نشاط بـراي  » سر فالن سبز باد«عبارت دعايي  -

ه شدت رواج و كثرت هاي متداول و دستفرسود زبان فارسي است ك كسي است، از كنايه
كـرات در   ايـن عبـارت، بـه   . استعمال، ارزش بالغي آن را در غبار فراموشي افكنده اسـت 

  ).382 :9؛ ج 194، 114 :7؛ ج 343، 83، 11 :5؛ ج 158: 4؛ ج 111 :1ج (شاهنامه آمده است 
  

  ها با فضاي حماسي و هسته روايي شاهنامه  تناسب رنگ
در اين فضا كه فضـاي  . شود اي حماسي ساخته ميها در شاهنامه، به تناسب فض رنگ

پـي زيـر سـم     در ميدان جنگ پـي . هاي سرد و تيره غلبه دارند جنگ و پيكار است، رنگ
. گيـرد  شود و سپهر از گرد سپاهيان، رنگ زنگار و آبنوس به خـود مـي   اسبان نيلگون مي

انـد،   نين پوشـيده شوند، مرداني كه زره آه هاي سياه و كبود و بنفش برافراشته مي درفش
به كردار كوهي سياه بر دشمن تاخته، با شمشيرهاي بنفش و آبگون، روز سپيد دشـمن  

هنـر  .گـردد  ها هنگام درد و انـدوه الجـوردي مـي    سازند، و چهره را قيرگون و شبگون مي
در نمونة . كند فردوسي، تصاوير شعري را با هستة روايي داستان، متناسب و هماهنگ مي

دود ناشي از سوختن چوب و نفت، و نيز گرد و خاك ميدان نبرد، با پيكار  زير، سياهي و
گردد و تصاوير صحنه بـا تكـرار كلمـات     است، هماهنگ مي» دود«قهرمان كه به سرعت 

  :آفريند دود، گرد، كبود، نيلگون، الژورد و سياه، فضايي متناسب مي
ـ     كمــر بــر ميــان بســت و برجســـت زود كــ ــه  ـــد ب ـــدر آم ــگ ان ــه جن  ردار دودب
ـــشكري    بـفــــرمود تــــا سخــــت بـــر هــــر دري ـــكي ل ــد ي ـــدر آي ــگ ان ــه  جن  ب
ــد ــدر زدن ــش ان ــط آت ــوب و نف ــدان چ ــد    ب ــر زدن ــر س ـــگ ب ــي سن ـــان هم  ز برش

ــان ـــگ كمـ ـــرخ و ز دودز بانـ ــاي چـ  شـــده روي خورشــــيد تابــــان كـبــــود   هـ
ّاده و منـجـنـيـــــق و ز گــــــرد ــ   ز عـــــر ـــد هـ ـــگون شـ ـــن نيلـ  ـوا الژوردزمـيـ
ــاه ـــد م ــا شي ــر آويخـــت ب ـــي ب ــو گفت ـــاه   ت ـــرد ســيـ ـــر و گــ ـــدن تـيـ  ز بـاريـ

ــوب ـــه چ ـــط سي ـــتز نف ــر فروخ ـــا ب ــزم بســـوخت    ه ــو هي ــزدان چ ــان ي ــه فرم  ب
)313: 5ج(   

ً يـا مربـوط بـه ميـدان جنـگ       هاي گرم ساخته مي تصاويري كه با رنگ شوند، معموال
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 )10(:گيرد شتگان رنگ مياست كه با آالت حرب و خون ك
 تـو گفتـي شـب انـدر هـوا اللـه كشـت         درخشـيدن تيغ و ژوپــين و خشــت -

ـــوش ســـواران زريـــن كـمـــر     زبـس تــرگ زريــن و زريــن سـپـــر  ز جـ
 سـت  زنيزه هـوا چــون نيــستان شـده      سـتزخون رود گفتي ميستان شـده... 
ـــوس  س  زميـن ارغــوان و زمــان ســندروس...  ـــر آواي ك ـــتاره پ ـــر و س  پـه
 )126 -4:125ج(   
ــرخ و زرد    سـپاهـي كـه از كــوه تـا كــوه مـرد - ــاخته س ـــپر س ـــر در س  سپ
 )194: 1ج(   

هاي غنايي است كه با  هايي از داستان يا متعلق به مجالس جشن پيروزي، و يا صحنه
  :گردد هاي رنگين آراسته مي زر و لعل و ياقوت، و مي و جامه

 پــر از مشــك و دينــار و پـــر زعـفـــران  همـه جـام بــود از كــران تــا كــران
همـــي ريـختـنـــد ـــد    درم زيـــر پـايـــش  ـــد بـرآمـيـخـتـن ـــق و زبـرج  عقي
ـــن    زميـن بــود در زيــر ديــباي چـيــن ـــاب روي زمـي  خـوشـ ـــر از در  پـ
ـــر از خـــوب  شبـسـتـــان بـهـــشتي شـــد آراســـته ـــان و پـرخـواســـته پ  روي
 يــك تخــت زريــن درفـشنـــده ديـــــد  سـياوش چــو نزديـك ايــوان رسيــد
ـــوار   بـر و بــر ز پــيـــروزه كــرده نـگــار ـــه شــاهـ ـــا بيـاراســت ـــه ديـب  ب

 ســان بهشـتي پـر از رنــگ و بــوي     به  رويبــر آن تــخــــت سـودابـــة مــــاه
 ســر جـــعد زلفـــش سراســـر شــكـــن  مـــننشســته چــو تابـــان سـهـيـــل يـ

 فرو هشـته تـا پــاي مشــكين كــمند       يكـــي تـــاج بـــر ســـر نـهـــاده بــــلند
 )17: 3ج(   

هاي  هاي شاد و رنگين در مقايسه با فراوان صحنه نبايد فراموش كرد كه چنين صحنه
و در دارنـد  جنگ و پيكار كه از موضوعات اصلي شاهنامه هستند، بسامد بسـيار پـاييني   

  .هاي سرد و تيره است چنان با رنگ صور خيال فردوسي غلبه هم
. در بررسي كاربرد رنگ در شاهنامه، نبايد از تأثير رنگ در تداعي تصويرها غافل ماند

اند، رنگ در شاهنامه قوي ترين عامـل   همان گونه كه استاد شفيعي كدكني ياد آور شده
به عبارت ديگر رنگ در محـدودة يـك   ).  464: 1358شفيعي كـدكني،  ( تداعي تصويرهاست 
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ماند و جدا از تصاوير ديگر و هستة روايـي داسـتان بـه كـار گرفتـه       تصوير، محبوس نمي
زنـد و بـه    كنـد، حـوادث را بـه هـم پيونـد مـي       بلكه تصاوير ديگر را تداعي مي ،شود نمي
تصـوير و هسـتة   در اين زمينه تناسب عناصر رنگي . كند گيري پيام داستان كمك مي پي

گـاه كـه    سياهي شب آن. است اي است كه فردوسي هرگز از آن غفلت نكرده روايي، نكته
  :شود در ارتباط با ميدان جنگ باشد، با عناصري چون روي زنگي و درياي قير تصوير مي

 جهــان كــرد چــون روي زنگــي ســـياه   شـب آمــد يكـي ابــر شــد بـا ســپاه
دريــاي قارســـت گفـــتي جـــهان ـــان    چــو  ـــته نـه ـــناييش گش ـــه روش  هـم
ــر ــر ســر از دود و قي  هـا خيرخيـر  سيـه شــد جهـان چشـم  يكــي خيمــه زد ب

 )86: 2ج(   
تري چـون   اما هنگامي كه با بزم شبانه و دل مشتاق عاشق پيوند خورد، با عناصر نرم

  :گردد حرير سياه بيان مي
ــياه ـــرير س ـــوشد ح ـــردون بپ ــو گ  بـا دســتگاه  )11(ردبه جشن آيد آن مــ   چ

 )348: 7ج(   
تـري   تصوير صبح هم كه البته در مقايسـه بـا تصـوير ميـدان جنـگ، عناصـر لطيـف       

  :پذيرد طلبد، با تضاد رنگ گل ارغوان و الجورد صورت مي مي
ــمان ــر آس ــس ب ــيد زد عك ــو خورش ـــوان    چ ـــر الژورد ارغـ ـــد بــ  پــراكـنــ

 )88: 1ج(   
العمل زال به هنگام  شود كه اگر فردوسي در عكس مي ها سبب وجه به همين تناسبت

  :گويد شنيدن خبر مرگ سياوش مي
 همي ريخت خـاك از بـر شـاخ و يـال،      بـــه چنگـــال رخســـاره بشــــخود زال

 )170: 3ج(   
العمل زنانة فرنگيس، مادر سياوش، به جاي يال و چنگال پهلوان، از گيسـو،   در عكس

  :گويدبچون ارغوان سخن  بسته و رخساري سر انگشتان نگار
ـــست ـــسو بـب ــه گي ــان را ب ــد و مي  گـل ارغــوان را بخــست    )12(به فنـدق  بري

 )154: 3ج(   
شنود پدرش افراسياب بـه سـياوش دل بـد     پيش از آن هم، هنگامي كه فرنگيس مي
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  :كند كرده، فردوسي واكنشي مشابه روايت مي
ــه    فرنگيس بگرفت گيسو به دسـت ـــوان را ب ــل ارغ ـــستگ ـــندق بخ  ف

    
ــد مشــك ـــوي    بــويپــر از خــون شــد آن بس ــرد م ــر از گ ــر از آب چشــم و پ  پ

ــر كـــوه ســـيم ــد ب ـــيم    همــي اشـــك باري ــه دو ن ــد ب ــاب ش ــه ز خوش  دو الل
 )138: 3ج(   

دان مشهور ساساني، و راه يافتنش به دربار خسرو پرويز نمونة  ماجراي باربد، موسيقي
ً بايـد گفـت رنـگ     . به تناسب هستة روايي و رنگ استديگري از توجه فردوسي  متا مقـد
به عبـارت دعـايي    غلببسامد موجود نيز ا. شود ندرت ظاهر نمي سبز در شاهنامه، جز به

شايد صالبت مردان جنگي و خشونت ميادين كـارزار در  . تعلق دارد» سر فالن سبز باد«
. داد و طبيعت سر سـبز نمـي  فضاي حماسي شاهنامه، مجالي به ظهور لطافت گل و گياه 

دهد كه هرگاه هستة روايي اقتضا كند، فردوسي حق مطلب را بـه   داستان باربد نشان مي
  .آورد جا مي

خنياگر دربار خسرو پرويز، مانع از ورود باربد » سركش«در داستان مورد بحث چون 
خـويش را   پوشـد و بـربط و رود   اي سبز مي اي انديشيده جامه شود، وي چاره به دربار مي

  :كند نيز در پوششي سبز مستتر مي
ـــد سبـــز كـــرد ـــرد    هـمـــه جـــامه را بارب ـــگ و نب ــربط و رود نـن ـــان ب  هم

 )227: 9ج(   
گاه بهاري شاه بود رفته، به واسطة دوستي با باغبان، درخـت   گاه به باغي كه جشن آن

 :گزيند مي سروي بر
 گــــاه پـشــــن رزم ورا شــــاخ چــــون  يكي سرو بد سبز و برگش گـشن

 )227: 9ج(   
گـردد، باربـد    گساري شبانه آغاز مي شود؛ چون شاه آمده مي و در ميان آن پنهان مي

خواند كه حيـرت حاضـران را بـه دنبـال      مي» پيكارگرد«و » دادآفريد«سرودهايي به نام 
باربـد كـه   . يابنـد  آيند، اما او را نمي وجوي خنياگر بر مي به فرمان شاه در جست. آورد مي

  كه از بخت شاه اين نباشد شگفت: خواند آميز چنين مي توجه شاه را جلب كرده، كنايه
ـــادا ســـر و افســـرش   كـــه گـــردد گــل ســـبز رامـشـــگرش  كـــه جـاويـــد ب
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 )228: 9ج(   
دهد كـه   يابند، سرود ديگري سر مي را نمي» گل سبز رامشگر«جويند و  چون باز مي

  :شد شناخته مي» سبز در سبز«هم به نام گويا در زمان فردوسي 
ـــگ ســـرود ـــاره بـان ـــر ب ـــد دگ  هـمــــان سـاخـتــــه كــــرده آواز رود  بـرآم
ـــسون   هـــمي ســـبز در ســـبز خــواني كنــون ــر و ف ــازند مك ـــه س ـــرين گون  ب

 )229 -228: 9ج(   
ً برگرفته از باربد سبزپوش در ميان درختان سرسـبز  اسـت،   نام اين سرود كه احتماال

حال نكتة ظريفي در پيرنگ داستان دارد؛ و از آنجا كه رنـگ از كيفيـات بصـري     در عين
را در  )13( 1است، اطالق آن به سرود كه از مسموعات است، نوعي هنجارشكني و تشخص

  .دهد رابطة ميان تصوير و پيرنگ داستان نشان مي
  

  تناسب رنگ اسبان
ّ منظومه دارنددر شاهنامه، رنگ اسبان هم، نقشي در هما تر  كه پيش چنان. هنگي كل

در ايـن فضـا و در   . هاي جنگ، تيره رنـگ اسـت   گفتيم، فضاي شاهنامه به اعتبار صحنه
هاي ديگر است و با آن فضـاي كلـي    ميادين پيكار، رنگ سياه اسبان چشمگيرتر از رنگ

هنـري  از اين گذشته، در شاهنامه كه اثـري حماسـي و   . كند تري پيدا مي مناسبت بيش
هــا انتخــاب شــوند و از نظــر  آيــد كــه همــة اجــزا و عناصــر، از بهتــرين اســت، الزم مــي

  ).18: 1366نامة منثور و منظوم،  دو فرس(ها سياه است  شناسي، بهترين رنگ اسب
، )پهلـوان تـرك  (سام، مهـراب، الكـوس   : ند ازا صاحبان اسب سياه در شاهنامه عبارت

خسـرو، لهراسـب، شيدسـب پسـر گشتاسـب،       كـي سهراب، سياوش، فرامرز، گيو، بيـژن،  
 )14(.اسفنديار، بستور، بهمن، بهرام گور و خسرو پرويز

فريدون، رسـتم،  : تري دارند، متعلق به اين اشخاص هستند اسبان سرخ كه بسامد كم
، اورمزد پسر گشتاسب، بهرام )پهلوان ترك(سرخه پسر افراسياب، كشواد، گودرز، هومان 

ّاد   )15( .گور و خورشيد خر
آذر، زريــر و  و اســبان زرد از آن زال، بهــرام گــودرز، گــرگين مــيالد، گرامــي، نــوش 

                                                 
1. Foregrounding 
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  )16(.نوشيروان است
در دو جا، نيروهـاي غيبـي در قالـب    : شود ندرت در شاهنامه ديده ميه اسب سفيد ب

و رخش از ماديان سـپيد زاده شـده    )121: 9؛ ج284 -283: 7ج(اند  اسب سفيد نمايان شده
خسرو پرويز هم در سركوب بهرام چوبين، بر اسب سـپيد نشسـته اسـت     ).52: 2ج(است 

در آيـين  . اين موارد در شاهنامه به نوعي با نمادهـاي زرتشـتي ارتبـاط دارنـد     ).19: 9ج(
هاي ديگر، اسب سـفيد نمـادي قدسـي و مـاورايي اسـت؛       زرتشت مانند بسياري از آيين

روز بارندگي، در پيكر اسـب سـپيد    30ز كه در اوستا آمده تشتر فرشتة باران پس ا چنان
: 1347پورداود، (زيبايي ظاهر شد تا زهر موجودات موذي كشته شده را از زمين پاك كند 

ايـزد بهـرام در سـومين روز تجلـي خـود بـر       ). 64: 1385؛ فرنبغ دادگي، 351، 349، 347: 1ج
: 1347پـورداود،  ( هاي زرد و لگام زرين درآمد زرتشت در كالبد اسب سپيد زيبايي با گوش

و ايزدان مهر، ناهيد و سروش هر يك چهار اسب سپيد جاوداني دارنـد كـه بـا     )121: 2ج
: 1ج: همـان (رسـانند   كنند و به نيازمندان ياري مـي  آنها بر ديوان و مردم ستمكار غلبه مي

 239 ،481 ،491- 497 ،551.(  
چـوبين در آسـتانة    خوانيم كه چون خسرو پرويز در جنگ بـا بهـرام   در شاهنامه مي

خروشي از كـوه برآمـد و   . شكست قرار گرفت، به درگاه يزدان ناليد و از او ياري خواست
ايزد سروش سوار بر اسب سپيد پديدار شد و دست او را گرفته از ميانة كارزار بيرون برد 

  ).121: 9ج(
و آن را آرايي اين داستان استفاده كرده  هاي نمادين رنگ در صحنه فردوسي از زمينه

كه بـراي خسـرو كـه شـاه اسـت و از فـرة ايـزدي         چنان. با هستة روايي پيوند زده است
  : برخوردار، اسب سفيد در نظر گرفته است
ّ و تـاج      نشـــسته جـهـــاندار بـــر خنـــگ عــاج  )17(فـريـدون يـل بــود بــا فــر

 )19: 9ج(   
؛ او قباي سپيد )پيد و سياهاسب س(آور اما شورشي، ابلق  براي بهرام چوبين سردار نام

 :پوشيده و حمايل سياه بر گردن دارد
ـــاه ـــل سـي ـــد و حـماي ـــش سپي ـــاه   قباي ـــد ابـلـــق مـيـــان سـپ  همـــي ران

 )20: 9ج(   
  ).48: 9ج(و درفش سياه نيز برداشته است 
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آرايي ايـن داسـتان    نگري است كه بپنداريم كاربرد رنگ سياه و سفيد در صحنه ساده
هاي كهن  البته داستان. و بدون ارتباط منطقي با پيرنگ و هستة روايي آن است تصادفي

ً بدون توجه به چنين ارتباط هايي ميان صـحنه و معنـاي كلـي داسـتان نگاشـته       معموال
هاي داستان نويسـي   هاي هماهنگ با وقايع و حوادث از ويژگي شدند و صحنه پردازي مي

امــا فردوســي از ايــن مقولــه  ،)304-303: 1364ميرصــادقي، (بعــد از قــرن نــوزدهم اســت 
رسد تركيـب رنـگ    مستثناست و از نبوغ خود در اين زمينه بهره برده است؛ به نظر نمي

آگاهانـه در آرايـش جنگـي     سياه و سپيد كه نمادي از اهريمن و اهوراست، بدون انتخاب
از سـپهداران ري   بهرام دالوري از دودمان بزرگ مهـران و . كار رفته باشد بهرام چوبين به

به شـمار   -بعد از آرش كمانگير و سوخرا تيرانداز ترك -بود و يكي از سه تيرانداز مشهور
اما چون بر شـاه شـوريده بـود، فريفتـه اهـريمن       ؛)209: 1ج: 1369رستگار فسايي، (رفت  مي

شد و از همين رو حمايل سياه او كه بر روي قباي سپيد افزوده شده، و نيـز   محسوب مي
او كه تركيبي از سياه و سپيد اسـت، و هـم درفـش سـياهش معنـايي منطقـي در        اسب

هاي پيشين اهورايي و پسين اهريمنـي   كند و نشانة زمينه پردازي داستان پيدا مي صحنه
  .گردد در زندگي و شخصيت او مي

پيش . فردوسي در موارد ديگر هم به رنگ اسب و تناسب آن با سوار توجه كرده است
سـرخه، فرزنـد جـوان     )18(اسب نام سـياوش و اسـب سـياهش را يـاد كـرديم؛     از اين، تن

سوار بر اسب سرخ رنگ بور اسـت   )19(افراسياب، كه شاعر رخ گلگون او را توصيف كرده،
زال كه به جهت تابناكي و سپيدي روي و موي، صفت زال زر گرفته بر اسـب   ؛)178: 3ج(

  : با سيماي زرين او هماهنگ است هاي ديگر نشيند كه بيش از رنگ مي) سمند(زرد 
 ســخن گفـــت بـــا او پـــدر نـيـــز ديــر  زمـيـــن را بـبـوســيـــد زال دلـيـــر

    
اســـب ســمند ــازي  ـــر ت ـــند   نشـــست از ب ــوهي بل ــن درخشــنده ك  چـــو زري

  )199: 1ج(   

زرير . كه با نام او در تناسب كامل است )115، 103، 90: 6ج(زرير هم اسب سمند دارد 
رنـگ اسـت و جـزء دوم از     است كه جزء اول به معني زرين و زرد vairi ،Zairiاوستا  در

ً زرين بر و زرين جوشن معنـي  ) سينه(، فارسي بر Var، پهلوي Varaريشة  است و جمعا
  :خوانيم با توجه به اين نكته است كه در وصف او مي )20(.دهد مي
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ــر ا   به پـيش انــدر آيــد گرفــته كمـنــد ـــته ب ـــند نـشس ـــاري سم  سفـندي
ـــاه ــپاه    اباجوشـــن زر، درخـشـــان چـــو م ـــشته س ـــيره گ ـــدرون خ ـــدو ان  ب

 )د90: 6ج(   

تـرين   ترين شخصيت شاهنامه است، اسب او رخـش نيـز مهـم    كه رستم مهم همچنان
العاده بهـره   از نيروهاي خارق ،)276: 4ج(هاست كه به تنهايي با صد لشكر برابر است  اسب
گاه هم كـه بـا او    هميشه همراه و ياور رستم است و آن، )330، ص6؛ ج96-95، ص2ج(دارد 
: 6ج(سـازند   ها برايش دخمه مي شود و مانند انسان ميرد، طي مراسمي خاص كفن مي مي

در شاهنامه با اصطالحات بور، ابـرش، آتـش رنـگ و گلرنـگ از رخـش يـاد        ).337 -336
   .)253: 4؛ج161، 97، 54-53: 2ج(شود  مي

مرغ و سفيدي داشت؛ داراي  اند، رخش رنگي مركب از قرمز، زردة تخم كه گفته چنان
هاي بسيار كوچك ميان زرد و قرمز بود و بيضه و زيردم و از زير چشـم تـا دهـان او     گل

  :گويد فردوسي در وصف او مي ).»رخش«، ذيل 1ج: 1369رستگار فسايي،  (سفيد بود 
كـــ ـــران    رانتنـــش پرنـگـــار از كـــران تـــا  ــر زعف ـــرخ ب ـــل سـ ـــو داغ گ  چ

ــور ابرشـــست ــه رنــگ آتشـــست   همــي رخــش خــوانيم ب ــه خــو آتشــي و ب  ب
 )53: 2ج(   

 ،1370جـابز،  (ريزي اسـت   پردازي جانوران، اسب سرخ نمايندة جنگ و خون  در نماد
ً )16: 1ج  و اين دربارة رخش كه مركب جنگجوترين قهرمان اساطيري ايران است، كامال

اما از آنجا كه جنگ و پيكـار رسـتم، همگـي در راه راسـتي و درسـتي، و      . كند صدق مي
تحقق صلح و دوستي ميان اهورائيان است، شاهنامه مـادر رخـش را ماديـان سـفيدرنگ     

  .كند تا خواننده ريشه و اصل اهورايي رخش را فراموش نكند معرفي مي
، 1369رستگار فسـايي،  (ان است به معني تابان و درخش raoxsnaكلمة رخش در اوستا 

فردوسي هم در چندين جاي شاهنامه، رخش رخشان و رخش رخشـنده   ).، ذيل رخش1ج
اين صفت با شخصيت ممتـاز و  ). 298، 287: 6؛ ج307: 4؛ ج95، 92: 2ج(را به كار برده است 

درخشان اسب رستم، قهرمان قهرمانان شـاهنامه، تناسـب الزم را دارد و جلـوه و جـالي     
  .دهد ي به او ميخوب
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  ها ها و خيمه تناسب رنگ درفش
كـه از شـاهنامه    چنان. ها در آرايش نظامي ايران باستان، نقش بسزايي داشتند درفش

آيد، پرچم اصلي ايرانيان درفش كاوياني بود كه از زمان كاوة آهنگر تا ظهور اسالم  بر مي
ه كاوه به هنگام آهنگـري در  اين پرچم، در آغاز چرمي بود ك. رفت ها به كار مي در جنگ
بست؛ او در قيام بر ضد ضحاك، آن چرم را بر سر چوبي كرد و همچون پرچمي  پيش مي
  :فريدون آن را بياراست و نماد مبارزة ايرانيان كرد. برافراشت

ـــدش كـاويــــاني درفـــش   فروهشـــت ازو ســـرخ و زرد و بـــنفش  همــي خوان
 )65: 1ج(   

و نگارهــايي بـر آن افزودنــد كــه جلــوة بيشــتري بــدان  تــدريج جــواهر، تزيينــات  بـه 
  :بخشيد مي

  زتــابــيــدن كـاويـانــي درفــش  هوا سرخ و زرد و كـبود و بـنفش
 )33: 4ج(   

رفتنـد كـه    مـي   هاي ديگري هم بـه كـار   ها، عالوه بر درفش كاوياني، درفش در جنگ
هـا بـه يكـي از سـران و      هركـدام از ايـن درفـش   . ها و نقوش مختلـف بودنـد   داراي رنگ

  :شد فرماندهان سپاه تعلق داشت و پشت سر آنان حمل مي
  جهان گشته بد سرخ و زرد و بنفش  پس هر يك اندر دگرگـون درفش

 )27: 4ج(   
، 10، ص4؛ ج188، ص3ج(از آن ميان، درفش رستم به رنگ بنفش و با نقش اژدها بـود  

و پشـوتن  ) 43، 27: 4ج(نقـش گـرگ داشـت    گيو درفش سياه بـا   ).345: 8؛ ج79: 5؛ ج185
بيژن درفشي با نقش پرستار به رنگ سرخ و سـياه   ،)200: 6ج(درفش سياه با نقش پلنگ 

: 5ج( زال داراي درفـش سـياه بـود    ).43: 4ج(و گودرز درفشي با نقش شير زرين  )42: 4ج(
 كاوس هم درفـش بـنفش بـا نقـش     كي). د89: 6ج(و گشتاسب داراي درفش بنفش  )398

     )21(.)212: 2ج(خورشيد داشت 
ها نمايندة حضور سران و پهلوانان جنگـي بـود؛ از ايـن رو     كه گفته شد، درفش چنان

هـاي مـوثقي از    كـرد گـزارش   دشمن براي محاسبه و برآورد نيروهاي ايراني، كوشش مي
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ً  تعداد درفش نـامي از تركـان، مـأمور تجسـس در ايـن      » پالشان«ها به دست آورد؛ مثال
  :شود نه ميزمي

ـــوان ـــري جـ ـــد دلـي ـــان بيـام  پــالشــــان بـيـــــدار دل پـهـلــــوان  زتـرك
 درفـــش ســـران را هـــمي بشمـــرد     بيامـــد كــه لشـــكر هـمـــي بـنـگـــرد

 )68: 4ج(   

  :كند و خاقان چين دربارة صاحبان درفش، از پيران وزير افراسياب، پرس و جو مي
ـ  سپــ  كــه دارد نگــين و درفـــش و كــاله؟     اهبپرســيد زان پــس كـــز ايـــران 

 )166: 4ج(   
ً به رنـگ  آيد، درفش گونه كه از شاهنامه برمي آن هـاي تيـره و سـياه     هاي رسمي غالبا

، 264، 133: 5؛ ج188: 3؛ ج64، 28: 2ج(بوده است؛ حتي پرچم رسـمي تركـان سـياه اسـت     
 ).د114د، 91: 6؛ ج248، 247 :2ج(گيرد  كه گاه عنوان كبود و بنفش به خود مي ،)314، 283

ها بود كه در شاهنامه با پسـوند   كرد، نقش آن ها را از يكديگر متمايز مي آنچه اين درفش
  ... .شير پيكر، گرگ پيكر، اژدهافش، پرستار فش و: شوند شناخته مي» پيكر«و » فش«

خاصـي  به فرمانده يا پهلوان ... در شاهنامه، هرگز درفشي به رنگ زرد، سرخ، سپيد و
ها در ميان ايرانيان و تورانيان  هايي به اين رنگ كرات از درفش منتسب نشده است؛ اما به

  :سخن رفته است
ــنفش -  از ايـــران و تـــوران بـبـيـــني درفـــش  بســي ســرخ و زرد و ســياه و ب
 )109: 3ج(   

 ...چو بـازار چـين سـرخ و زرد و بـنفش      هــوا شـــد ز بــس پـــرنياني درفـــش -
 )174: 4ج(   

ــه -   ...چه سرخ و سپيد و چه زرد و بنفش  گــون پرنيــاني درفـــشز بــس گون
 )22()231: 1ج(   

ها، غير رسمي و بـدون نقـش بـوده، بـراي تحريـك و       رسد كه اين درفش به نظر مي
رفت و به فضـاي سـرد و تيـرة     تشجيع جنگاوران و ايجاد روحية حمله و دفاع به كار مي
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هـاي مختلـف را بـر     دانش امروزي هم اثر رنگ. بخشيد تحرك ميميدان جنگ، گرمي و 
ً آزمايش اعصاب و روان بينندگان تأييد مي دهد كـه رنـگ    هاي علمي نشان مي كند؛ مثال

برد و تنفس و ضـربان   كند، فشار خون را باال مي قرمز سير، سيستم عصبي را تحريك مي
ي بـراي بـه كـار بـردن انـرژي،      در چنين موقعيتي وضع جسمان. كند تر مي قلب را سريع
گويي به تمايالت، و اشـتياق و اراده بـراي كسـب     گرمي براي زندگي، پاسخ كوشش و دل
جالـب آن اسـت كـه     ).124: 1373؛ دوبوكور، 86، 22 -21: 1372لوشر، (تر است  پيروزي آماده

است سينا در هزار سال پيش، متوجه تأثيرات عصبي رنگ قرمز بوده و يادآوري كرده  ابن
ريزي بينـي   كند و اگر بيماري كه دچار خون كه تماشاي رنگ سرخ، خون را تحريك مي

  ).43: 1ج: 1357ابن سينا، (شود  اش شديدتر مي ريزي شده، به رنگ سرخ بنگرد، خون
تلقـين،  . داردتـري   رنگ زرد، تأثيراتي مشابه رنگ قرمز دارد؛ گرچه شدت و ثبات كم

در  ).90: 1372لوشر، (ن از عوارض رواني رنگ زرد است گرفت تشويق، توسعه طلبي و سهل
  .شد ها تأمين مي قديم، نياز به اين عوارض در ميدان جنگ، با برافراشتن درفش

  :كرد رنگ دو چندان مي هاي هم ها را خيمه تأثير درفش
ـــان نديــد     چو پــيران بـه نزديـك لشــكر رسـيد  اسپ ـــم ـــت از س  در و دش

ـــرده و خ ـــودجهــان پــر سراپ ــود    يـمـــه ب ــنفش و كبـ ـــرخ و زرد و بـ زده سـ
ـــرده  زديـبــــاي چـيـنــــي و ازپـرنـيـــــان ـــر پ ـــشي ز ه ـــياندرف  اي در م

 )165: 4ج(   
  :خوانيم خسرو با افراسياب نيز مي در جنگ بزرگ كي

ـــان ـــد ايـرانـي ـــون كـشـيدن ــه هـام  ســر مـيــان  به فرمان بـبــستند يـكــ    ب
ــي ــپيد و س ـــودس ـــش و كــب  زميـن كوه تـا كــوه پــر خيـمــه بـود       اه و بنـف

ـــش ـــاني درف ـــدرون كـاوي ـــان ان ــنفش   مي ــان زو شــده ســرخ و زرد و ب  جه
ـــاه   ســراپـــــردة زال نــزديـــــك شــــاه ـــش سـيـ ـــه زو درفـ  بـرافـراخـتـ

 )398: 5ج(   

داراي خيمة مخصـوص  كه هر پهلوان و فرمانده درفش خاص خود را داشت،  همچنان
افراشت؛ اين به منزلة نشـان و عالمـت    هم بود كه درفش را در مقابل يا بر فراز آن بر مي
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بينيم كه چون او، هجير نگهبـان دژ   در نبرد سهراب با ايرانيان، مي. اختصاصي ايشان بود
  :جويد كشد، شناسايي نيروهاي ايراني را از او چنين باز مي سپيد را در بند مي

ـــه  كـــان سراپــردة هـفــت رنــگ بگـو ـــدرون خـيم ـــدو ان ــگ ب ــاي پلن  ه
ســـان نيـــل   به پيش اندرون بسـته صـد ژنـده پيـل  يكــي مهــد پـيـــروزه بــر 
ـــش ـــكر درف ـــرز خـورشـيدپي ـــش    يكــي ب ــش بنف ـــن غالف ــاه زري ــرش م  س
 زگـــردان ايـــران ورا نـــام چـــيست     به قلـب سـپاه انـدرون جـاي كــيست

 )212: 2ج(   

در . كاوس تعلق دارد دهد كه آن سراپرده و درفش به شاه ايران كي و هجير پاسخ مي
خوانيم كه سراپردة سياه از آن توس نوذر است، سراپردة سـپيد از آن   جو مي و ادامة پرس

سراپردة سبز هـم بـه رسـتم    . هاي سرخ از آن گودرز كشوادگان و گراز فريبرز و سراپرده
  )23(.تعلق دارد
: 4؛ ج216: 2ج(سي در چند جاي ديگر هم به خيمة سبز رستم اشاره كرده اسـت  فردو

ً در زمـرة رنـگ     ...).و 282، 189 هـاي متـداول    اينكه خيمة رستم به رنگي است كـه اتفاقـا
  .دارد اي است كه درنگ در آن را روا مي شاهنامه نيست، متضمن نكته

ساله يافته است و بـه   صد هفت -صد رستم در فضاي اساطيري شاهنامه، عمري شش
از سـوي ديگـر،   . رود ترين قهرمانـان شـاهنامه بـه شـمار مـي      اين اعتبار، يكي از ديرسال

هاي پهلواني و سجاياي اخالقي كه فردوسي در پيرامون شخصيت رستم پرداخته،  ويژگي
اي كه حيات وي با حيات ملي و قـومي ايـران    اي آرماني ساخته است؛ به گونه از او چهره

از اين رو شايسته است كـه  . يابد ميرد و در امتداد زمان همواره تداوم مي د دارد؛ نميپيون
رسد كه فردوسي اين نماد را در  به نظر مي. نمادي از حيات و زندگي، همراه داشته باشد

  . رنگ خيمة او ملحوظ كرده است كه رنگ نشاط و حيات و سرسبزي است
وري اين نكته ضروري است كـه جلـوة ايـن    ها يادآ ها و خيمه در بررسي رنگ درفش

يعنـي از   -طـور مشـخص از اواخـر دورة پيشـدادي     ها در آرايش نظامي شاهنامه، به رنگ
در دورة تـاريخي،  . پـذيرد  شود و در آخر دورة كياني پايـان مـي   آغاز مي -روزگار فريدون

ها وجـود   ها و خيمه اثري از آن لحن حماسي، فاخر و اغراق آلود فردوسي در باب درفش



   75 /ها در صور خيال و هسته روايي شاهنامه تناسب رنگ

ً رنـگ آنهـا      اي به كاربرد درفش ديده مـي  در موارد معدودي كه اشاره. ندارد شـود، غالبـا
در يـك مـورد،   ). 233، 158، 95، 82، 75: 8؛ ج240، 197: 7ج( معلوم و محـل توجـه نيسـت   

  :هاي سرخ به كار رفته است توان دريافت كه درفش قرينه مي به
ــوا  زمين جنـب جنبـان شـد از مـيخ نعـل ـــعل ه  از درفــش ســـران گشـــت ل

 )145: 7ج(   
و در پادشاهي هرمزد پسر نوشـيروان   )222: 2ج(اشت دشاپور ذواالكتاف درفش سياه 

ساساني تصريح شده است كه وي درفش بنفش رستم را كه تا آن زمـان بـاقي بـود، بـه     
خسـرو   در مقابلـة ). 345: 8ج(بهرام چوبين داده او را به جنگ ساوه شـاه فرسـتاده اسـت    

در  ).48: 9ج(پرويز با بهرام چوبين، درفش خسرو الجوردي و درفـش بهـرام سـياه اسـت     
جنگ شاپور ذواالكتاف با قيصر روم، و نبرد نوشيروان با گيل و ديلم به درفـش كاويـاني   

و در وصــف درفــش اســكندر در حملــه بــه ايــران  )75: 8؛ ج240: 7ج(اشــاره شــده اســت 
: 6ج(اي و رنـگ نوشـتة آن سـرخ بـوده اسـت       ش او فيروزهخوانيم كه رنگ زمينة درف مي

384.(  
نكته ديگري كه در آرايش نظامي شاهنامه بايد يادآور شد، آن است كه چتر شـاهان  

گرفت، در شـاهنامه مـورد    كه در دورة اسالمي در قلب سپاه و در مقر فرماندهي قرار مي
هنامه، آنجا كه ماهوي به بيـژن،  عنايت و اشاره واقع نشده است؛ مگر يك بار در اواخر شا

نويسد و در آن به چتر سياه يزدگرد ساساني اشـاره   كام سمرقند، نامه مي پهلوان گسترده
  :كند مي

ــا افســـرست   كه شـاه جــهان بـا ســپاه ايـدرســت ــاج و گاهـــست و ب ـــا ت  اب
 همــان گــنج و چتــر ســياهش تراســت   گـر آيــي ســر و تــاج و گــاهش تُراســت

 )349: 9ج (   
هـاي شـاهنامه چـاپ     كـه نسـخه بـدل    اين نمونه هم البته محل اعتماد نيست؛ چنان

انـد   كـرده ضـبط  » اهشپتخت و س«هايي مانند  ، جانشين»چتر سياهش«مسكو به جاي 
  .)همانجا(
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هـا   شناسي رنـگ  از آنچه گفته شد، مي توان نتيجه گرفت كه فردوسي گرچه از روان
ي است، آگاهي نداشـت، امـا بـا اسـتعداد ذاتـي خـود       كه بابي مفتوح در مطالعات امروز

هاي خـود بـه كـار     اي در داستان طور سنجيدهه ها را مي شناخت و آنها را ب مفاهيم رنگ
ها را در شاهنامه به هيچ روي نمي توان تصادفي و  به همين دليل كاربرد رنگ. گرفت مي

  .دور از هدايت و هدفمندي شاعر دانست
  امهها در شاهن بسامد رنگ

ها در شاهنامه است تـا تصـور روشـني از ميـزان      تكملة اين نوشتار، ذكر بسامد رنگ
كـارگيري آنهـا را در ايـن منظومـة      ها و در نتيجه تناسب بـه  دقيق كاربرد هريك از رنگ

توان  ها را در شاهنامه با توجه به فراواني كاربرد آنها مي گروه رنگ. حماسي به دست دهد
  :چنين دسته بندي كرد

  گروه رنگ سياه  .1
ها را در شاهنامه به خـود اختصـاص    از فضاي رنگ% 29/33بسامد،  517اين گروه با 

فردوسي براي بيان گروه رنـگ سـياه از   . هاست داده است كه باالترين سطح كاربرد رنگ
  :واژة زير استفاده كرده است 18

ودگون، ديزه، رنگ ساج، گون، د فام، تيره رنگ، تيره سياه و سيه، آبنوس، آبنوسي، تيره
  .رنگ، مشكي، مشكين گون، قيرگون، مشك رنگ، شب رنگ، شباهنگ، شبديز، شب سنگ

ً    419در گروه مزبور، واژة سياه و سيه      بـار بـه كـار    152بار و ساير واژگـان مجموعـا
  .اند رفته
  گروه رنگ سرخ . 2

واژه زير به كار  19 ها را شامل مي شود كه با رنگ% 67/18بسامد،  290اين گروه  با 
  :رفته است

سرخ، ابرش، ارغواني، اشقر، بور، بيجاده رنگ، رخش، رنگ طبرخـون، رنـگ مرجـان،    
گـون، مصـقول،    فـام، لعـل   گـون، لعـل   رنگ، الله گون، گلنارگون، الله رنگ، گل كميت، گل

  ).به معني سرخ نه زرد ( معصفر
  .اند ر آمدهبا 209بار و ديگر واژگان  89در اين گروه، واژة سرخ 
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  گروه رنگ زرد .3
واژه  8هاي شاهنامه را در اختيار دارد و بـا   از رنگ% 54/18بسامد،  288اين گروه با 
  :بيان شده است

  . سمند، معصفر )24(فام، رنگ زر، زرين، ، خورشيد)رنگ به(زرد، زردفام، بهي 
ً  232در اين گروه، واژة زرد    .اند رفتهبار به كار  56بار و واژگان ديگر جمعا

  گروه رنگ آبي و كبود  .4
 9هاي كل شاهنامه است و با  رنگ% 8/16كاربرد دارد كه  261اين گروه در شاهنامه 

  :واژه به كار رفته است
  .گون آبگون، بنفش، پيروزه، پيروزه رنگ، پيروزه گون، كبود، الجورد، الژورد، نيل

كـاربرد   89كاربرد و الژورد با  90باالترين بسامد واژگان در اين گروه از آن بنفش با 
 ً   .اند بار به كار رفته 82است و ديگر واژگان مجموعا 

  گروه رنگ سفيد .5
واژة زير بيان  11هاي شاهنامه است كه توسط  رنگ% 01/9بسامد،  140اين گروه با 

  :شده است
گون،  گون، سيمين، سيمينه، عاج، عاج گون، خنگ، روزگون، سيم، سيم سپيد، الماس

  .افورگونك
  .خورند بار به چشم مي 30بار و ديگر واژگان  110در اين گروه، واژة سپيد 

  گروه رنگ سبز .6
از %67/3مورد كـاربرد،   57كه با  ترين بسامد را در شاهنامه دارد؛ چنان رنگ سبز كم

بـراي بيـان رنـگ سـبز در     . اسـت  هاي شاهنامه را به خـود اختصـاص  داده     فضاي رنگ
  )25(.بار به كار رفته است2بار و واژة زنگارگون  55سبز واژةشاهنامه، 

كار رفته در شاهنامه به مناسبت فضـاي   هاي به دهند كه رنگ اين بسامدها  نشان مي
هاي تيره است و با كاربرد رنگ در منظومه هاي مثال عاشـقانه كـه    حماسه و پيكار، رنگ

حتي رنگ . فاوت اساسي داردها فضاي بزم و آراستگي و طبيعت ماليم است، ت فضاي آن
ً   سرخ نيز كه دومين بسامد را در فضاي شاهنامه به خود اختصـاص مـي   بـه   دهـد،  غالبـا
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هـاي   خون، درفش: عناصر و پديده هايي تعلق دارد كه مكمل فضاي جنگ و پيكار است
بار به سوك نشستگان دشمن، و لعل و گوهرهايي كـه   هاي خون سرخ، افق خونين، چشم

  .شود سازان ريخته مي شن و پيروزي به پاي حماسهدر مجالس ج
همه حاكي از آن است كه رنگ در نظام تخيل فردوسـي، عنصـري جزئـي بـراي      اين

بلكـه   ،ساختن صور خيال در محور افقي شعر و در محدودة تنگ بيت بيت اشعار نيسـت 
استان عاملي نيرومند در ايجاد تناسب ميان پديده هاي مختلف موجود در هستة روايي د

تـري   شود هماهنگي و انسجام بـيش  و صورخيال شعر در محور عمودي است و سبب مي
عبارت ديگر، فردوسي در سرودن شاهكار ادبي خـويش از   به. وجود آيد در كل منظومه به

هاي موجود در فضاي داستان به نيكي بهره برده و با نگاه  رنگ به عنوان يكي از گنجايش
  .ترمنظومة خود به كار گرفته است تناسب و هماهنگي بيش نگر، آن را در خدمت كالن
  
  هاي پژوهش يافته

  :آيد دست مي از آنچه در اين مقاله گفته شد، نتايج زير به
رنگ در صور خيال شاهنامه، محور تخيل شاعر و كانون توجه وي نيسـت؛ گرچـه    .1

بر رنگ نشـان   تصاوير متعددي وجود دارد كه مهارت فردوسي را در آفريدن صور مبتني
  .دهد مي

هـا را بيشـتر    شاعر تمايلي به كاربرد انتزاعي رنگ در صور خيال خود ندارد و رنگ .2
  .است برده كار  در قلمرو عادي و مادي به

شـود؛   هـا مشـاهده مـي    رابطه معناداري ميان كاربرد رنگ و هسته روايي داسـتان  .3
  .گردد داستان تصور نمياي كه رنگ منفك از مضمون، حوادث و وقايع  گونه به

رنگ اسب پهلوانان در مـوارد متعـدد بـا هسـتةروايي داسـتان و اتيمولـوژي نـام        ) 4
  . كند گيري پيام داستان كمك مي صاحبانشان ارتباط دارد و به پي

ها تصادفي نيسـت؛ هـر پهلـوان درفشـي بـا رنـگ و نقـش         ها و خيمه رنگ درفش .5
  .ان متفاوت استاش با ديگر مخصوص خود دارد و رنگ خيمه

  .   ها در برخي موارد قابليت تفسير نمادين را دارند ها و خيمه ها، درفش رنگ اسب .6
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ها در سراسر شاهنامه متناسب با فضاي حماسه يعني فضاي جنگ و پيكار به  رنگ .7    
هـاي شـاهنامه را در    از فضـاي رنـگ  % 69/53هاي سـرد و تيـره    كار رفته است؛ لذا رنگ

  .نداختيار دار
عنوان عنصرجزئي تخيل در محور افقي شعر، بلكه بـه عنـوان     فردوسي رنگ را نه به .8   

عامل ايجاد تناسب ميان عناصر مختلف داستان و انسجام در محور عمودي شعر به كـار  
  . برده است

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نوشت  پي
شود  وادث و وقايع داستاني گفته مييا پيرنگ است و به مجموعه ح Plotمقصود از هستة روايي همان  .1

توانند بـه هسـتة روايـي دسـترس داشـته       همگان مي. است) Narative(كه قابل نقل و روايت به ديگران 
اي تبديل  گيرد و با ذوق و تخيل خويش، به اثر تازه سرا آن را به منزلة الگويي مي باشند؛ اما فقط داستان

هاي باستان در اختيار همه بـود و عـده اي هـم بـه      نامه ر خدايكه هستة روايي شاهنامه د چنان. كند مي
  .ها تو اننسته شاهكار ادبي بيافريند گيري از آن اند؛ اما فردوسي با بهره ها استفاده كرده اي ديگر از آن گونه

  :گونه تكرار شده است شود، بدين براي نمونه، زردي چهره كه با تشبيه به گل شنبليد بيان مي .2

سياه
سرخ
زرد
آبي و كبود
سفيد
سبز

رنگ های تيره
رنگ های روشن

 نمودار رنگ های تيره و روشن  -٢
در شاهنامه



   1387 پاييز و زمستانم، دهيازپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 80

  )380: 6ج (شد آن بـرگ گلنار چون شنـبليد       ت اين و باد از جگـر بـركشــيـدـ بگفــ
  )50 :9ج (ـ به رخـساره شـد چـون گـل شــنبليد           نكرد آن سـخـن بر دليران پـديـد  

  )79 :9ج (ها شنيد            به رخساره شد چـون گل شـنبلـيد   ـ چو قيـصر بر آن سـان سخـن
  )132 :9ج (ت زان كار خـسرو چـو ديـد             به رخساره شد چـون گل شـنبليد   ـ غمي گش

  )248: 9ج (گونـه آوا شـنيد             به رخساره شد چـون گل شـنبليد     ـ چـو خــســرو بـدان
ً رنگ گل الله براي او گاه دلبري را به يـاد  .3 آورد  مـي  برخالف شاعران تصويرگرايي چون فرخي كه مثال

رحمـي   دل و بي رويان سيه و گاه خوب ،)136: 1371فرخي، (كه خالي از مشك و غاليه بر گونة سرخ نهاده 
گاه تداعي كنندة ستاره سرخ مـريخ اسـت    ؛)3 :همان(شان پرتوي سرخ دارند  را كه گيسوان خضاب كرده

و زمــاني هـم بـه ســان      )48 :همـان (و گاه قيري كه بر شنگرف چكيـده   )1 :همان(كه در كسوف باشد 
   ).3 :همان(بارد  قيـري است كه بر اخگرهاي آتش مي

  .در اين مقاله در ذكر ابيات شاهنامه از من مصحح و آكادمي علوم اتحاد شوري استفاده شده است. 4
  .هاي مذكور در پاورقي بدل ، نسخه169: 1ج  .ك.ر .5
» مـرد سـياه  «تلويزيوني، سـياوش را بـه معنـي     دكتر مهرداد بهار نظر ديگري دارد و در يك مصاحبة .6

  ).265: 1384بهار، (دانسته است 
  :در نام سياوش توجه كرده و با آن تناسب ساخته است هفردوسي در بيت ديگري هم به معناي سيا .7

  )71: 4ج(زمين شد زكين سياوش سياه      سوي كاسه رود اندر آمد سپاه
  .بردند كار مي ساختند و در نقاشي به و گوگرد ميرنگ سرخي بوده كه از جيوه : شنگرف .8
  .كشيدند؛ پيرنگ طرح و نقشي كه نقاشان و طراحان، در آغاز بر روي كاغذ مي: نيرنگ .9

معموالً لعل، الله و ارغوان است كه در تصاوير جنگ فراوان ديده  .10 القاء كنندة رنگ خون در شاهنامه، 
  :شود مي

  )248: 4ج(ـرد          زمـيـن لـعــل گـشــت و هــوا الژورد همي تاخت رستم پـس او چو گ -
  )204: 4ج(عنـان را گـران كـرد و او را بـه نـعـل          همي كـوفـت تـا خـاك او كـرد لـعـل 
  )189: 3ج(زمـين سـر بسر كـشته و خـسته بود           و گــر اللـه بـر زعــفـران رستـه بـود 

  )104: 4ج(ر كـشـتـه ديـد           زمين چـون گـل و ارغـوان كـشته ديد سراسر همه دشت پـ
  )159: 8ج(اي كـشتـه بـود           زخون، خاك و سنگ ارغوان گشته بود  به هـر جـاي بر توده

  .زن او را بهرام گور در بزم ديد و سرانجام كابينش بست گوهر فروشي است كه دختر چنگ .11
  :ره از سرانگشتان حنابسته و نگارشده است، در جاي ديگر هم به كار رفته استفندق كه استعا .12

  )137: 2ج(به مشكين كمند اندر آويخت چنگ            به فندق گالن را به خون داد رنگ 
اين تصوير را فخرالدين اسعد گرگاني هم پسنديده و با ساختاري مشابه در چندين جاي منظومة ويس و 

  ).311، 264، 66، 38: 1314بنگريد به گرگاني، (فاده قرار گرفته است رامين مورد است
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13.  Foregrounding     به معني تشخص، برجستگي و بيرون آمـدگي اسـت، در مقابـلBackground   بـه
موكاروسكي كه از نخستين . شناسي پراگ است اين اصطالح مربوط به مكتب زبان. معني زمينه و دورنما
بـه عقيـدة او زبـان عـادي و روزمـره      . بود، سبك را به فورگراندينگ تعريـف كـرد   پيشوايان مكتب مزبور

automatize در زبان شـعر و ادبيـات،   . ماند هاي آن غافل مي است؛ بطوري كه گوينده و شنونده از زيبايي
گردد و اين به سـبب آن   شود؛ يعني در رواني آن مكث و وقفه ايجاد مي مي de- automatizeهمين زبان 

يعني زبان ادبي از زبـان  . آيد يعني برجستگي و بيرون زدگي پيش مي Foregroundingست كه در زبان ا
هـا و   دكتر شميسـا بحـق عقيـده دارد كـه نُـرم      ).60: 1372شميسا، (كند  عادي و روزمره انحراف پيدا مي

گيـرد و   ت مـي شود؛ بلكه گاهي نخسـت در حـوزة فكـر صـور     ها به حوزة زبان منحصر نمي انحراف از نُرم
تواننـد در   هاي مورد اشاره شـاهنامه مـي   نمونه ).58همان، ص: بنگريد به(شود  سپس در زبان متجلي مي

  .اين مبحث جاي گيرند
: 6؛ ج271، 14: 5؛ ج288: 4؛ ج175، 143، 113: 3؛ ج211، 164: 2؛ ج245، 177: 1به ترتيـب ج  .14
  .279: 9؛ ج372، 338: 7؛ ج231د، 113د، 110د، 99، 15
  .89: 9؛ ج272: 7د؛ ج98: 6؛ ج127، 37، 35: 5؛ ج178: 3به بعد؛ ج 53، 67، ص2به ترتيب ج .15
  .69 :8؛ ج283د، 115د، 100، 90: 6؛ ج38: 5؛ ج44: 4؛ ج199: 1به ترتيب ج. 16
: 9ج .ك.ر(در حالي كه خسرو اسب ديگري هم به رنگ سياه دارد كه معروف است و شبديز نام دارد  .17

237 ،279.(  
ً ميان داستان اسـب شـبرنگ و معنـي اسـم سـياوش ارتبـاطي       «: دكتر ذبيح اهللا صفا مي گويد. 18 يقينا

  ) 512 :1369صفا، ( » .موجود است
  )180: 3ج(زمـشـك سـيـه كـرده بـر گـل نگـار   برش چون بر شير و رخ چون بهار .19
 1واشي پورداوود بـر اوسـتا، يشـتها، ج   حواشي دكتر معين بر برهان قاطع، ذيل زرير، و ح: بنگريد به .20

؛ زرير نام گل زرد رنگي هم هست كه در رنگـرزي مـورد اسـتفاده بـود و در صـور      287، ص»آبان يشت«
  :كرات به كار رفته است خيال شاهنامه به

  )242: 4ج(به رخ چون زرير و به لب همچو نيل             چو پيالن فكنده به هم مـيل مـيل
  )312: 5ج(رخ سركشـان گشـته همـچون زريـر             منـجــيق و زتـيربه يك سـو بر از 

  .170 -169، 43 -41، 27: 4؛ج215 -212: 2ج: ها بنگريد به ها و نقش آن براي مطالعه درفش .21
  .د 84: 6؛ ج282، 231: 5؛ ج133، 81: 4؛ ج198، 131: 1ج: نيز بنگريد به .22
  .189: 4ج: ها نيز بنگريد به هنگي آن با درفشها و هما براي مطالعة رنگ خيمه .23
انـد كـه    هـايي منظـور شـده    غيره  تنها نمونه هايي چون زرين، سيمين، سيم، عاج، الجورد و در واژه .24

  .داللت بر رنگ دارند نه جنس
البته در شاهنامه دو بار واژة خضرا  به كار رفته كه نام خاص گنجي اسـت و نـاظر بـر مفهـوم رنـگ       .25
 .)268و  236: 9ج (ت سني
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