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 !آسمان آبی یا سبز؟
 یمحمد رسول حاج

 نریمان محمدی گلباغی    

 کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی از دانشگاه عالمه طباطبایی

 صفایی علی شیخ                                                                                                                               

 چکیده

برخالف رنگ آسمان که آبی می باشد،آسمان  رهایی که در زیر مجموعه ایران قدیم بوده اند،در ادبیات کهن ایران و تمام کشو

که اول بنابر اعتقادات مذهبی و ،است عمده صورت گرفتهاین انتخاب رنگ به چند دلیل .با رنگ سبز نشان داده شده است

ین رنگ سبز،رنگ عالیترین مرتبه عرفانی بوده می دانسته اندو همچن( ص)عرفانی بوده،که رنگ سبز را نماد سادات و پیامبر

آبی بوده است ولی نه با  واژهبنابراین .شناخته،و نامیده می شود«به»واژه آبی نام میوه ای بوده است که درحال حاضربه نام. است

ت و دامنه در زیر مجموعه رنگ سبز قرار می گرفته است و نوعی رنگ سبز شناخته می شده اسرنگ آبی  کنونی آن و مفهوم

همچنین  قرآن رنگ سبز را یکی از رنگ های بهشت معرفی کرده است و .رنگها در چند مادر رنگ اصلی محدود می شده است

استعمال رنگ آبی به جای سبز و برعکس درحال حاضر در برخی از مناطق کشور و حتی کشور های همسایه نیزصورت می 

 .گیرد

 .چرایی استعمال های مختلف، زبان ها، نمادین رنگ، رنگآسمان، آبی،سبز، ارزش : ها کلیدواژه

 :مقدمه

همیشه به محیط پیرامون خویش توجه  -اعم از شعر و نثر -های ادبی خویش شاعران و نویسندگان از دیرباز در آفرینش

یرامون خویش توجه زبان نیز به محیط پ شاعران و نویسندگان فارسی. در ادبیات فارسی نیز این امر مشهود است. اند  داشته

در . اند اند و عناصر طبیعت را به استخدام کالم خود درآورده اند و از ارکان طبیعت در پدید آمدن آثار خویش الهام گرفته نموده

آسمان به . اند همیشه مورد توجه قرار گرفته...شعر فارسی به طور اخص، عناصر طبیعت مثل کوه، دریا، گل، درخت و آسمان و

از رودکی، پدر شعر . های شعر فارسی حضوری چشمگیر داشته است ترینِ این عناصر، همیشه و در تمام دوره از مهم عنوان یکی

 :خورد گیری از عناصر طبیعت به چشم می سرایان، این بهره فارسی گرفته تا حافظ، سرآمد غزل

 (.422رودکی، ش:)نک.«ماه سوی آسمان آید همی/ ماه میر است و بخارا آسمان»:

 (119حافظ، غزل:)نک.«تکیه آن به که بر این بحر معلّق نکنیم/ شکند آسمان کشتی ارباب هنر می»:

 :گوید و صائب گه می

 (.4331صائب، غزل:)نک.«چرا هر شب ز انجم داغ، چرخ نیلگون سوزد/ اگر نعلش در آتش نیست از خورشید رخساری»:

شود که شاعران ادب  دانیم، چطور می یّت که ما رنگ آسمان را آبی میاما س الی که مطرح است، این است که برخالف این واقع

 : اند؟ برای نمونه به ابیات زیر توجّه کنید دانسته(خضرا -اخضر)فارسی در برخی از اشعار خود، رنگ آسمان را سبز

 (. 393مس، غزلدیوان ش:)نک«موجی برآید ناگهان، بر گنبد خضرا زند/ پیدا شود سرّ نهان، ویران شود نقش جهان»:

 (.سعدی، قصیده پنجم، در وصف بهار:)نک.«بس که از طرف چمن ل ل  الال برخاست/ طارم اخضر از عکس چمن حمراء گشت»:

 (.1حافظ، غزل:)نک.«هستند غرق نعمت حاجی قوام ما/ دریای اخضر فلک و کشتی هالل»:

ها در گذشته دچار  براستی آیا انسان. کنیم عر بنام اکتفا میو از این دست ابیات بسیارند که تنها به ذکر چند نمونه از چند شا

اند؟ آیا رنگی که ما امروزه آن را آبی توصیف  را از هم نداشته -خصوصاً سبز و آبی -ها اند و قدرت تمایز رنگ کوررنگی بوده

 اند؟  ا سبز بدانند تعّمدی داشتهشده است، یا اصالً در اینکه رنگ آسمان ر توصیف نمی -آبی -کنیم، در گذشته با این واژه می

این تعّمد از کجاست و به چه دلیل رایج شده است؟ در این مقاله سعی ما بر این است که بطور دقیق و خاص به این مسئله 

. متأسفانه تاکنون به شکلی دقیق و خاص به این مسئله پرداخته نشده است. بپردازیم تا پاسخی در خور عنایت برای آن بیابیم

ای موجز  زاده در مقاله البته آقای مهدی مهدی. اند مواردی که به این موضوع اشاره شده است، بسیار گذرا به مطلب پرداخته در

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 422

های اساطیری و آیینی کاربرد  در این مقاله ریشه»است؛   این مسئله را مورد تحقیق قرار داده ((گنبد سبز فلک))تحت عنوان 

 (. 4931زاده،  مهدی:)نک«بیان شده است رنگ سبز به جای آبی بطور خالصه

 .تر به تبیین مسئله بپردازیم ما سعی داریم به شکلی کامل

 :فیزیک هادرعلم رنگ( الف 

تری نسبت به این  تر و صحیح پردازیم تا ادراک دقیق ابتدا برای آشنایی بیشتر با مفهوم رنگ از نظر علمی به این مسئله می

ای  وی مشاهده کرد که اگر تابه. بود( م4323-4612)ی رنگ، سر آیزاک نیوتن تحقیق علمی دربارهآغازگر ». پدیده داشته باشیم

ی  ها به صفحه شود، و اگر این تابه ای رنگین از منشور خارج می به منشوری مثلث القاعده بتابد، تابه( نور سفید)از نور خورشید

نیوتن از . آیند رنجی و قرمز، به همین ترتیب بر صفحه پدید میبنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نا: سفیدی بیفتند، هفت رنگ

های  و تجزیه ناپذیرند و نور سفید مخلوطی از این رنگ ((های اساسی رنگ))های طیف مرئی تحقیقات خود نتیجه گرفت که رنگ

از اختالف طول موج یا  های طیف با یکدیگر، برخاسته اما تحقیقات پس از نیوتن نشان داده است که تفاوت رنگ. اساسی است

 (.631: 4936انوشه، :)نک.«ها است بسامد آن

ها به  توان از اختالط اضافی آن ها را می های اولیه طیف نور سفید، سه رنگ وجود دارد که بسیاری از رنگ در میان رنگ»

اساسی ))یا  ((اصلی))های  ه رنگک( یا بنفش مایل به آبی)ها عبارتند از قرمز، سبز و آبی های مناسب به دست آورد و آن نسبت

 (631، 4936همان:)نک«نام دارند ((اضافی

شود، قسمتی  ی رنگ ظاهری اشیاء باید گفت که اگر نوری بر شیئی غیر نورانی بیفتد، بخشی از آن منعکس می درباره»پس 

شعاع تابش، و به اینکه تا  و رنگ ظاهری هر شیئی مربوط است به ترکیب طیفی. کند گردد، و بقیه از شیء گذر می جذب می

وقتی نور سفید بر شیئی بتابد، اگر آن شیء اصالً نور را باز . کنند شوند، یا گذر می های آن منعکس یا جذب می چه حد م لفه

نظر ی نور را از خود گذر دهد، بیرنگ به  شود، اگر همه ی نور تابنده را باز بتابد سفید دیده می نماید، اگر همه نتابد، سیاه می

اما اغلب . نماید ها را به یک نسبت منعکس نماید، خاکستری می ی طول موج رسد و اگر قسمتی از نور را باز بتابد ولی همه می

تابند و همین طول موج اخیر است که مشخص رنگ شیء  ها را بیش از دیگران باز می اشیاء چند طول موج و یکی از آن

 (.633-631: همان:)نک«است

رسد و نیز به  ای از نمود اشیاء و نورها است؛ که به ترکیب طیفی نوری که به شبکیه چشم می نگ در رؤیت، جنبهبنابراین ر 

 (.631: همان:)تغییرات این ترکیب طیفی در فضا و زمان بستگی داردنک

 :آسمانورنگسبزدرباورهایااساطیریوکتبقدیم(ب 

ه نسبت به رنگ سبز و همچنین رنگ آسمان، باورهای جالب و در خور یابیم ک با اندکی جستجو در کتب و باورهای قدیم در می

مثالً در قسمتی از بندهشن آسمان به شکل کره و به رنگ . کنیم تأملی وجود داشته است که برای نمونه به چند مورد اشاره می

 (. 32: 4931سعادت، :)نک.سفید توصیف شده است

ی مردمان و  و سبز رنگ توصیف شده است که از روشنی و سبزی آن نطفههمچنین در اساطیر زرتشتی آسمان بیشه مانند 

 (.33: 4933لی،احمدیان،  حسن:)نک.گاوان بوجود آمده است

ای چینی آمده است که در دریای خاور، جانوری به شکل گاو  در افسانه. رنگ سبز در باور کهن بیشتر ملل وجهی مثبت دارد»:

 (33: همان:)نک.«کند و به رنگ سبز زندگی می

در چین یک اژدهای سبز یا آبی نگهبان ربع شرق جهان و نماد بهاری بود که باران حاصلخیز کننده را با خود »:

های سبز یا  و مطابق دیدگاه صائبیان، معبد مختص به مشتری، سه گوشه و سقف هرمی دارد که آن را با سنگ( همان)«آورد می

 (.31: همان:)نک.پوشاندند ی ابریشمی سبز رنگ می و دیوارهای آن را با پارچهکردند  رنگ سبز شده به رنگ سبز بنا می

ی آسمان، کاربرد رنگ سبز به جای  های زیبای اساطیری درباره یکی از نمونه»:در مورد سبزی رنگ آسمان نیز باید افزود  که

شود که به  ن در هنر و ادب پارسی یافت میهایی از آ این پندار از اساطیر و کتب آسمانی نشأت گرفته و جلوه. رنگ آبی است

مردم دنیای باستان برای آسمان، جنس و رنگ خاصی در نظر داشتند، به اعتقاد . تدریج در ناخودآگاه مستمع نقش بسته است

 (.93: 4931زاده،  مهدی:)نک.«آنان آسمان دنیا، از جنس زمّرد و سبز رنگ بوده
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رداگرد جهان است و آن را در بر گرفته و جهان همچون انگشت است و انگشتری، و طبری نیز کوه قاف را کوهی دانسته که گ

این کوه قاف از زمّرد سبز است و با آسمان اول پیوسته است و خداوند از آن سوی کوه قاف مردمان و خالیق را آفرید و 

ترجمه تفسیر )ی کوه قاف دانسته استروشنایی خالیق از نور کوه قاف است و کبودی و سبزی رنگ آسمان را نیز به خاطر سبز

های غیب که جهان را دربردارد، سبز است، همه سبزتر و  و همچنین از نظر نجم الدین کبری، آسمان(. 4313: 4911طبری، 

 (.4933کریمی، :)نک.تر از آسمان دنیا صافی

 :ارزشمادیرنگسبزنزدمسلمانان(پ 

کنیم که رنگ سبز در اعتقادات ما به  سبز در نزد مسلمانان اشاره میدر ادامه مطالب فوق و در این قسمت به اهمیت رنگ 

به نکات جالبی پیرامون این رنگ ( ع)و روایات معصومین( ص)با مراجعه به احادیث پیامبر. باشد نوعی ارزشی نمادین را دارا می

پیامبر قبای دیبای سبز رنگی . دآم های پیامبر سفید بود ولی ایشان از لباس سبز خوشش می بیشترین لباس»:.خوریم برمی

این رنگ نماد صلح و حقیقت . پوشید رنگ سبز آن با سفیدی رنگ آن حضرت نمای جالبی داشت داشت و چون آن را می

خوانی، هنرمندان، لباس ائمه و فرزندان آنان را با رنگ سبز انتخاب  های تعزیه خوانی و شبیه بینم که در نمایش است؛لذا می

ادبیات فارسی سبزپوشان کنایه از زهّاد است، سبزپوشان بهشت کنایه از حوران بهشتی، سبزپوشان فلک کنایه از در . کنند می

 (.33: 4933زواره،  نساّجی:)نک«مالئک و سبزخوان کنایه از آسمان است

های سفید و سبز و  امههای مورد قبول و پسندیده است چراکه پیامبر نیز در معراج از میان ج سبز در باورهای اسالمی از رنگ

لی،احمدیان،  حسن:)نک.اند ی سفید و سبز را برگزید و رنگ سبز را رنگ عالی همّتان و زنده دالن دانسته سیاه و سرخ، جامه

4933 :31.) 

 ترین معانی عرفانی است و به این صورت به ویژه در اطراف نام حضرت تجلی ی عالی در ادبیات عرفانی، نماد سبز دربردارنده»

 (.33: 4933زواره،  نسّاجی:)نک.«خضر سبزپوش جاوید است. کند می

داند  قرآن مجید رنگ سبز را بیشتر، رنگ بهشتی می» :گوید کند و می زواره به رنگ سبز در قرآن مجید اشاره می آقای نسّاجی 

و  ((باغ))زیرا ویژگی مهم  توان فهمید؛ و این مطلب را از آیات مختلف قرآن که بهشت و فردوس را توصیف کرده است، می

های شفّاف و زالل دو برابر  ها عموماً سبز است و بازتاب این سبزینگی در آب ، درختان فراوان است و رنگ آن((بهشت))

 (.64-61: 4933زواره،  نسّاجی:)نک«شود می

 :ها اشاره شده اما آیاتی که به رنگ سبز زمین در آن

 4«.خداوند لطیف و آگاه است!کرد و بر اثر آن زمین سرسبز گشت؟ آیا ندیدی خداوند از آسمان آب نازل»

 2«.افروزید ی آن، آتش می همانکه برای شما از درخت سبز آتش ایجاد کرد و شما بهواسطه[خداوند]سبزی درختان؛ »

 :ها اشاره دارد آیاتی که به سبزینه

آب نازل کرد و از آن هر نوع روئیدنی بر آوردیم و از آن   او کسی است که از آسمان»:ی انعام نیز چنین توصیف شده که در سوره

 .«های متراکم خارج ساختیم هایی با دانه سبزینه

پادشاه . دید( ع)های سبز؛ این آیه مربوط به رویایی است که پادشاه مصر در زمان حضرت یوسف خوشه: سوره یوسف 19ی  آیه

ی خشکیده،  ی سبز و هفت خوشه خورند و هفت خوشه گاو چاق را میمن در خواب دیدم که هفت گاو الغر، هفت »: مصر گفت

ی پیشین است در مورد  ی آیه که در ادامه 16ی  و آیه. «دانید ی خوابم نظر دهید اگر تعبیر خواب می ای اشراف و اعیان، درباره

رسد و  ن حضرت در زندان میشود و خدمت آ است که بعد از آزادی مقّرب درگاه پادشاه می( ع)هم سلولی سابق حضرت یوسف

ها را  ی هفت گاو چاقی که آن یوسف، ای بسیار راستگو، درباره»: کند ی تعبیر خواب پادشاه اینگونه پرسش می از ایشان درباره

خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده، نظر دِه تا بسوی مردم باز گردم شاید از تعبیر خواب آگاه  هفت گاو الغر می

 .«شوند

                                                           
1

 63ییحج،آیهسوره
2

 81یییس،آیهسوره
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هایی از حریر نازک سبز و دیبای ضخیم  بهشتیان، لباس»: کند ی انسان، به لباس حریر سبز رنگ اهل بهشت اشاره می در سوره

 94ی  در آیه. 4«نوشاند به آنان می  ای پاکیزه اند و پروردگارشان نوشیدنی بر تن دارند و با دستبندهایی از نقره آراسته شده

به سبزی و خرّمی بهشت اشاره شده  61ی  ی الرّحمن، آیه بهشتیان اشاره شده و در سوره ی کهف به لباس حریر سبز سوره

 .  کنیم است و از این دست آیات در قرآن به وفور قابل مشاهده است که برای رعایت ایجاز به همین چند نمونه اکتفا می

 :هایمختلف هادر زبان توصیفرنگ(ت

در فرهنگنامه ادب فارسی ذیل . روند، جالب توجه است ها بکار می برای توصیف رنگ های مختلف هایی که در زبان بررسی واژه

ای برای سبز و آبی یا برای زرد و نارنجی ندارند،  ها واژگان جداگانه برخی زبان»: آمده است که "ها در ادب فارسی رنگ"اصطالح 

پیداست که زبان هر قومی . های گوناگون برف است تها برای رنگ سفید هفده واژه دارند که مبیّن وضعی درحالی که اسکیمو

 . تفاوت دارد -هایی از نظر طبیعت و افق سروکار داشته باشند که با چگونه رنگ -بسته به محیط جغرافیایی و اقلیم حیاتیشان

ناگون زیسته باشند، های رنگارنگ و ابرهای گو های سبز و کبود، در میان پرندگان و گل ی جنگل قومی که در کران دریا و کناره

ی  با قومی که در صحرای سوزان و میان خاک و غبار آفتاب سوزان زیسته و با جانوران بیابانی سروکار داشته باشد، دایره

زبانشان از  -کنند که در باالی نیل زندگی می -ی دنکا مثالً قبیله. هامتفاوت است واژگانی متفاوتی دارد و نیاز ایشان به انواع رنگ

ای  برای رنگ سربی دوازده نوع قائل هستند و برای هر کدام واژه -در شمال روسیه -ها بسیار غنی است و سموئیدها رنگنظر 

های اصلی  ی جاهلی، که برخاسته از محیط صحرا است، سیاه وسفید و زرد وقرمزوخاکستری ورنگ در زبان عرب دوره. دارند

 (.633: 4936انوشه، :)نک.«ان یافتتوان نش های دیگر به دشواری می وازرنگ.هستند

 44این فرضیه شامل یک فهرست جامع رنگی از . ای را ارائه کردند فرضیه 4363های برلین و کی در سال  دو دانشمند به نام

ه این دست. های مختلف باشد ها در زبان تواند بیانگر تمامی رنگ ای با تعداد کمتر می دسته با دسته 44دسته رنگ اولیهبود که 

ای، بنفش، سیاه، سفید و خاکستری است که این فرضیه را با  قرمز، سبز، آبی، زرد، صورتی، نارنجی، قهوه: ها شامل رنگ

زبان انجام  33از میان ( بطور تجربی)زبان دنیا به طور غیر علمی 21انتخاب این . زبان دنیا بیان نمودند 21گذاری رنگ از  نام

ی عمومی  بطور کلی برلین و کی دو فرضیه. های نوشتاری و از جوامع پیشرفته بودند از زبان زبان مورد مطالعه  21. شده بود

 :ها را ارائه دادند گذاری شده آن های اولیه و دسته های نام ی رنگ درباره

 (دسته رنگ44)ها وجود دارد یک فهرست جامع و در عین حال محدود، برای دسته رنگ .4

ها  به عبارت دیگر یک ترتیب تکاملی در تشکیل دسته. شوند یک ترتیب اجباری اضافه میهای اولیه در  در هر زبان، رنگ .2

 :باشد ها بصورت زیر می های اولیه برای تمام زبان این محدودیت و ترتیب اجباری برای رنگ. با پیشرفت زمان وجود دارد

 .باشند ها دارای رنگ سفید یا سیاه می زبان ی همه*

 .باشد رت رنگی بود، آن زبان دارای رنگ قرمز میعبا 9اگر زبانی شامل *

 (فقط یکی از آن دو.)باشد عبارت رنگی بود، آن زبان دارای رنگ سبز یا زرد می 1اگر زبانی شامل *

 .باشد های سبز و زرد می عبارت رنگی بود، آن زبان دارای رنگ 3اگر زبانی شامل *

 .باشد ی رنگ آبی میعبارت رنگی بود، آن زبان دارا 6اگر زبانی شامل *

 .باشد عبارت رنگی بود، آن زبان دارای رنگ قهوه ای می 3اگر زبانی شامل *

های بنفش، صورتی، نارنجی،  تواند دارای یکی از رنگ عبارت رنگی یا عبارات بیشتری بود، آن زبان می 3اگر زبانی شامل *

جراحی و :)نک.تحقیقات بعدی تصدیق و به اثبات رسیدباشد، که این دو فرضیه در  ها می خاکستری، و یا ترکیبی از آن

 (433-436: 4931همکاران، 

سومین . های سفید و سیاه هستند هایی برای رنگ ها دارای نام یزبان توان چنین گفت که در واقع همه بنابرآنچه گفته شد می

و پس از آن، زرد و سبز، آبی و قهوه ای به  سرخ است،/ شود قرمز های مختلف نامی برای آن یافت می رنگی که معموالً از زبان

 (.633: 4936انوشه، :)نک.شود ها نام گذاشته می هایی هستند که بر آن ترتیب ششمین و هفتمین رنگ

 :گیرینتیجه
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نخست باید به این نکته اشاره شود که اگر در اشعار قدیمی و کالسیک . توان گرفت از تمامی مطالبی که ارائه شد، نتایجی می

. ایم باشیم، در واقع توقع نابجایی داشته -شناسیم که امروزه همگی به خوبی می -ی آبی برای توصیف رنگی ارسی به دنبال واژهف

کدام از متون قدیمی و  از این روست که در هیچ.رفته است چراکه این واژه در قدیم برای توصیف این طیف رنگ به کار نمی

ی آبی در قدیم به معنای نوعی میوه که امروزه  شایان ذکر است که واژه. ان آبی را یافتتوان اصطالح آسم کالسیک فارسی نمی

اگر به فرهنگ معین مراجعه کنید خواهید یافت که یکی از معانی . گرفت شناسیم، مورد استفاده قرار می می((بِه))بیشتر به نام 

 (. ی آبی ، ذیل واژه24ص: 4932معین، :)نک.معنی کرده است ((سفرجل))یا  ((بِه))ی آبی را  واژه

، 2ج: 4923دهخدا، :)نک... تر از سیب به رنگ زرد پرزدار و از سوی دم و سر ترکیده یبزرگ میوه: یا در لغتنامه دهخدا داریم

 (. ی آبی ، ذیل واژه91ص

. شود تجزیه می(نسبتی +آب)کنیم، به شکل  از آن استفاده می -آبی-و این واژه ای که ما امروزه برای توصیف یک طیف رنگ

ها در زبان فارسی به  ها برای توصیف رنگ از این نوع واژه سازی. شود نسبت داده می -از لحاظ رنگی -یعنی آنچه که به آب 

و  ((فیروزه ای= ی+فیروز))،((نیلی= ی+نیل))،((قهوه ای= ی+قهوه))،((خاکستری=ی+خاکستر))مثل. توان اشاره کرد موارد بسیاری می

اند برای توصیف رنگ  که از قدیم مورد استفاده بوده -نیلی و فیروزه ای -جالب است که اتفاقاً همین کلمات اخیر. یگربسیاری د

ها آسمان با  اندازیم که در تمامی آن برای نمونه به چند بیت از اشعار کالسیک فارسی نظر می. اند آسمان نیز بسیار بکار رفته

ی فقدان  اند که البته همین امر نشان دهنده ها استعمال شده از همین دست کلمات در آن رنگی غیر از رنگ سبز توصیف شده و

 :برای رنگ در فارسی قدیم است "آبی"ی  واژه

 (.223، ص133عطار، غزل:)نک«گر یک خروش از دل پر غم برآورم/ در بحر نیلی فلک افتد هزار جوش»

 (.43االسرار، ص نظامی، مخزن:)نک.«بهشتتازه ترنجی ز سرای / بود در این گنبد فیروزه خشت»

 (.433، ص6عراقی، قصیده:)نک«یمینا زنند سنگ آزادی بر این نه کاسه/ از سر خون دو عالم بگذرند آزادوار»

 (.31، ص29حافظ، غزل:)نک«ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است/ غالم همت آنم که زیر چرخ کبود»

از آنجا که رنگ سبز و آبی بسیار به هم نزدیک و شبیه : این نکته نیز اشاره کرد کهتوان به  حال با توجه به مطالب باال می

این به معنی کور رنگ بودن . دیدند ها را در یک رده می دانستند و آن باشند، در گذشته این دو را چندان از هم متمایز نمی می

د گذشتگان در واقع محلی از اعراب نداشته است؛ نیز نه ها داریم، نز گذشتگان نیست، اما حساسیتی که ما امروزه نسبت به رنگ

به همین دلیل . نمودند های نزدیک به هم را به یک شکل توصیف می ها را با هم خلط کنند، بلکه رنگ به آن معنی که تمام رنگ

 . ها ابایی نداشتند از اینکه رنگ آسمان و یا حتی دریا را سبز توصیف کنند آن

 واژه یا–های دیگری  شود که پس چرا سبز را به رنگ چراکه در این صورت س ال دیگری مطرح می. نیستاما این تمام ماجرا 

نمودند؟ پاسخ این  دادند، و بیشتر آسمان را سبز توصیف می وردی، نیلی، کبود و فیروزه ای ترجیح میالج مثل -دیگری های

ر حقیقت، رنگ سبز آسمان از آن جهت مورد تأکید و استعمال د. نماید س ال نیز با عنایت به مطلبی که ارائه شد، آسان می

 -ترها در نزد مردم وجود داشته است و ما در متن مقاله بیشتر بوده که اوالً این ذهنیت که آسمان سبز رنگ است، از پیش

شود که  قرآن، باعث میاز طرفی، حسن همخوانی این رنگ با باورها و عقاید مسلمانان و تعالیم . به آن اشاره کردیم -قسمت ب

اگر توجه کرده باشید، واژه های توصیفی در اکثر قریب به اتفاق اشعار، . رنگ سبز به آسمان نوعی تقدّس و بزرگی بخشد

و برگفته از  -برای مونث، هر دو به معنی سبز: برای مذکر و خضرا: اخضر–باشند  که هر دو کلمه عربی  می((اخضر یا خضرا))

همین امر خود م ید این نکته نیز هست که اگر گاهی تعمدی در استفاده از رنگ سبز برای . المی هستندقرآن و فرهنگ اس

: مانند این بیت مشهور حافظ. شود، به خاطر بزرگی و قداست بخشیدن به آن یا استفاده کالمی از آن است آسمان دیده می

شود که گذشتگان ما  در نهایت باز هم تأکید می.«و هنگام دروی خویش آمد  یادم از کشته/ مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو»

 . اند اند، بلکه بسیار هم دقت نظر داشته نه تنها دچار کوررنگی نبوده

 .اند قدمی هرچند کوتاه برداشته باشیم امیدواریم در رسیدن به این نکته که، آسمان را بر چه اساس سبز یا آبی دانسته

 :منابع و ماخذ
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ی اصطالحات، مضامین و موضوعات ادب  گزیده)، چاپ اول، فرهنگنامه ادب فارسی(4936)، (به سرپرستی)حسنانوشه،  -(4

 .سازمان چاپ و انتشارات: ، تهران(فارسی

 .آگه: ویراستار کتایون مزداپور، تهران: ، چاپ چهارم،  پژوهشی در اساطیر ایران، ویرایش سوم(4934)بهار، مهرداد، -(2

 .چشمه: ، چاپ دوم،  تصحیح محمد قدسی، تهران(4933)حافظ،  -(9

 .2چاپخانه مجلس، ج: ، لغتنامه، تهران(4923)دهخدا،  -(1

 .طوس: ، بندهشن، ترجمه مهرداد بهار، تهران(4963)دادگی، فرنب ،  -(3

 .شورای علمی دانشنامه: ، دانشنامه زبان و ادب فارسی، تهران(4931)، (به سرپرستی)سعادت، اسماعیل -(6

 .بهزاد: ، چاپ اول،  کلیات سعدی، به تصحیح محمد علی فروغی، تهران(4932)سعدی،  -(3

 .پیمان: ، چاپ اول،  دیوان، به اهتمام پروین قائمی، تهران(4934)عراقی، فخرالدین،  -(3

 .پیمان: ، چاپ اول،  دیوان، به اهتمام پروین قائمی، تهران(4932)عطار، فریدالدین،  -(3

چاپخانه دولتی ایران، انتشارات : ، به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی، تهران3، ترجمه تفسیر طبری، ج(4911)طبری،  -(41

 .دانشگاه تهران

 .زرین: ، چاپ اول، فرهنگ لغت، تهران(4932)معین، محمد،  -(44

الزمان فروزانفر،  تاد بدیع، چاپ سوم، کلیات شمس تبریزی، مطابق با نسخه تصحیح شده اس(4933)الدین،  مولوی، جالل -(42

 .پیام عدالت: تهران

 .نگاه: ،چاپ دوم، تصحیح وحید دستگردی، به اهتمام پرویز بابایی، تهران(4931)نظامی گنجوی،الیاس بن یوسف، -(49

 .فرهنگ معاصر: ها در ادبیات فارسی، تهران واره ، فرهنگ اساطیر و داستان(4936)یاحقی، محمد جعفر،  -(41

 :هنام پایان

: سیروس شمیسا، مشاوران: ها در ادب فارسی، پایان نامه دکتری، استاد راهنما ، بررسی کاربرد رنگ(4933)کریمی، پرستو،  -(4

 .سعید حمیدیان و سید مهدی نوریان، دانشکده زبان خارجه و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی

 :مقاالت

 .411تا  31، ص2ها در قرآن، نشریه قرآن و حدیث، بیّنات،شماره  ه رنگ، نگاهی ب(4933)اصغرینژاد، محمد، پائیز -(4

ی  ها، نشریه گذاریرنگ ، مروری بر دسته بندی و نام(4931)، (گرجی کندی، سعیده -امانی تهران، محمد -جراحی، امیر) -(2

 .433 تا 433 ص ،3 شماره فنّاوریرنگ، و علوم پژوهشی –علمی 

ی  های سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه فردوسی، نشریه ، بازنمودرنگ(4933)، بهار(ان، لیالاحمدی -لی، کاووس حسن) -(9

 (.21پیاپی)، 29ی جدید، شماره  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره

 .41ه سال ششم، شمارهنام ،شاعران وارثان آب وروشنایی وکهن الگوی سترگ آسمان،کاوش(4931)مظفریان،فرزانه،-(1

 .1، گنبد سبز فلک، مجله رشد، شماره (4931)زاده، مهدی، تابستان مهدی -(3

هایی از مکتب  درس -، نشریه فلسفه، کالم و عرفان(رنگ سبز، رنگ تعلق و آفرینش)، (4933)زواره، اسماعیل، آبان نسّاجی -(6

 .69تا  33، ص 331اسالم، شماره 
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