
 

  مزرع سبز فلك
  )نگاهي انتقادي به شرح بيتي از حافظ(

  1خيراله محموديدكتر 

  2معصومه بخشي زاده

  چكيده
نيلگون، مينارنگ، يا هر به همان ميزان كاربرد داشته است كه معادل آن آسمان پيروزه گون، ، آسمان سبز در آثار ادبي پارسي
اين كاربرد ادبي، . به كار برده است» مزرع سبز فلك«حافظ اين تعبير را در غزلي به صورت . رنگي كه داللت بر رنگ آبي دارد

تفسيرهاي مشابهي را مبني بر اشتباه گذشتگان در تشخيص رنگ سبز و آبي، و يا خلط اين دو رنگ در گذشته، در پـي داشـته   
  . است

-هـاي مـذهبي  بـه ريشـه  ، ي نظر شارحان شعر حافظ و همچنين صـاحب نظـران ادب پارسـي   ن پژوهش، ضمن ارائهدر اي
مذهب و اسطوره پرداخته و سعي شده است داليلي براي ايـن كـاربرد   ، اساطيري اين رنگ و همچنين نقش اين رنگ در نجوم

  . ارائه شود
   .حافظ، سبز، فلك، آبي :واژگان كليدي

  »درآمد«. 1
معمـوالً جايگـاه خـدايان،    . هاي مذهبي ملل گونـاگون، غيرقابـل انكـار اسـت    ارزش فوق العاده آسمان در انديشه

تـرين تجلّيـات قداسـت،    در تاريخ اديان، آسمان از كهـن «. شودقديسان، و نيروهاي فوق بشري در آسمان تصور مي
انتهاي خود اقامتگاه خدايان ه اقتضاي ارتفاع بيي اقتدار الهي است و بهاي اساطيري مذهبي و حوزهسرشار از ارزش
اي مذهبي در وجدان انسان ابتدايي ي تجربههمچنين مشاهده طاق آسمان برانگيزنده. هاي صعود استو جايگاه آيين

  )11، 1382، زمردي(» .شودهاست نمودار اصل متعالي و برتر تلقّي مياست و در كلّيت مذهبي، آنچه در باال و بلندي
اساطيري آسمان، ضمن يك بررسي مفصل، جايگاه آسـمان را در مـذاهب و    –الياده ضمن اشاره به ارزش مذهبي 

   ]57-132، 1376، الياده. رك[. دهدي ملل مختلف نشان ميانديشه
ي ايراني نيز، آسمان محل اقامت خدا و ملكوتيان و همچنـين خاسـتگاه قداسـت و معنويـت محسـوب      در انديشه

  . ترتيب، نگاهي توأم با شكوه و قداست، به ادبيات منتقل شده استدينب. شود مي
تقريبـاً در آثـار اكثـر شـعرا و     . باشديكي از مظاهر آسمان، به خصوص در ادب پارسي، توجه ويژه به رنگ آن مي

، بـه  در كنار ايـن دو رنـگ عمـده   . گوي، آسمان با دو رنگ متفاوت سبز و آبي توصيف شده استنويسندگان پارسي
اي، پيـروزه ، ها نيز اشاره شده است كه شامل عنـاويني چـون زمـردي، بيجـاده گـون، نيلـي، كبـو       مترادفات اين رنگ

  . باشدمي... الجوردي، مينارنگ و 
ي ادبي، طبق يك رسم به ظـاهر معمـول؛ تفـاوت رنـگ     ظاهراً در ميان شارحان شعر پارسي و صاحبنظران عرصه

شده است اين در حالي است كـه امـروزه   ار دور، در خلط رنگ آبي و سبز؛ منسوب ميآسمان به اشتباه مردمان اعص
در شعر شاعراني چون اخـوان، نـادرپور و آتشـي، بـه     . خورددر ميان شاعران معاصر نيز اين خصوصيت به چشم مي

  . رنگ سبز آسمان اشاره شده است
ي نظر مفسران، نگاهي علمي و جامع است ضمن ارائه براي بررسي دقيق تفسير ادبا و علما درباره اين مسئله، الزم

  : بنابراين بيتي از حافظ بدين مضمون. ادبي داشت -به كتب علمي
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 1613/      ) نگاهي انتقادي به شرح بيتي از حافظ(مزرع سبز فلك 

 مزرع سـبز فلـك ديـوم و داس مـه نـو
  

ــادم از كشــته  ــام درو ي ــد و هنگ  ي خــويش آم
 

 )2/1038، 1382، حافظ(   
  

  . تر ؛ مورد استفاده قرار بگيردمندي مناسبانتخاب گرديد تا به عنوان اساس پژوهش، جهت هدفمندي و جهت

  مزرع سبز فلك و داس مه نو . 2
  . اي طوالني در ادب پارسي داردتشبيه آسمان به مزرع و كشتزار و همچنين تشبيه ماه به داس پيشينه

  

گردون چـون مرغـزار و در او مـاه نـو چـو داس
  

ــا    ــدرود گي ــاب همــي ب ــه ماهت ــي ك  گفت
  

 )امير معزي(
 

  

 گردون هرگـز انـدر خـرمن عمـرت مبـادگاو 
  

 تا مه نو كشتزار آسمان را هست داس 
 )انوري(

 

  

ــاع ــان ارتف ــو هنگ ــاه ن ــه داس م ــردون ب  گ
  

 از خرمن هالل تو همواره خوشه چين 
 )كمال الدين اسماعيل(

 

  

  ].شودگردون به كشتزار تشبيه مي، آيددر مناظره اي كه ميان موبد و زال پيش مي[
  

 گفــت كــان مرغــدارچهــارم چنــين
  

ــار    ــبزه و جويب ــر از س ــي پ ــه بين  ك
 

ــزرگ ــي ب ــز داس ــا ني ــرد ب ــي م  يك
  

 ...سوي مرغزار انـدر آيـد سـترگ     
 

  

  : در زبان عربي نيز شواهدي دال بر اين تشبيه وجود دارد
  

 اُنظـــر ابـــي حســـنِ هـــاللٍ بـــدوا
  

ــا    ــوارِه الحندسـ ــن انـ ــك مـ هتـي 
 

ــجد ــن عس ــيغً م ــد ض ــلٍ ق  كَمنج
  

 مــن زهــرِ الــدجي نرجِســايحصــد 
  

مانند داسـي كـه از طـال    / درد هايش تاريكي را ميو از روشنايي/ به زيبايي هالل نگاه كن كه آشكار گشت : يعني
  .نمايدي تاريكي نرگس را درو ميو از شكوفه/ شده است ) ساخته(ريخته 

  

 هــذا هــاللُ العبــد قــد جــاء نــا
  

ــيام   ــهر الصـ ــد شـ  بمنجـــلٍ يحصـ
 

  

   ]590و  948، 1379، مجاهد: نقل از[. كندبا داسي كه ماه رمضان را درو مي/ اين هالل عيد است كه ما را آمد : يعني
  شود عنصر مشترك ميان اين اشعار، تشبيه آسمان به كشـتزار سـبز و تشـبيه مـاه بـه داس      همانطور كه مشاهده مي

  . باشدمي
  فلك سبز و فلك الجوردي  2-1

  . در ادب پارسي، آسمان به طور گسترده با دو رنگ معرفي شده است سبز و آبي، و مترادفات آن
اين گستردگي چنان است كه گاه در شعر يك شاعر و حتي در يك بيت؛ شاهد معرفي دو رنگ آسـمان هسـتيم و   

و در عين حال معتقد به  خود واقف به اين دوگانگي بوده، گوياين نشانگر اين مطلب است كه شعرا و ادباي پارسي
  . اندتضاد و تقابل و يا تناقضي در اين زمينه نبوده

  فلك سبز  2-1-1
هـايي نظيـر   در بسياري از اشعار حافظ شاهد معرفي رنگ سبز و مترادفات آن به عنوان رنگ آسمان به جاي رنگ

  . الجوردي و نيلي هستيم، گونپيروزه
  

 بركشـندپيش از اين كـاين سـقف سـبز و طـاق مينـا
  

 منظر چشم مرا ابـروي جانـان طـاق بـود     
 

) 1/559، 1382، حافظ(   



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1614

مه جلوه مي نمايد بـر سـبز خنـگ گـردون
  

 منظر چشم مرا ابـروي جانـان طـاق بـود     
  

 )2/985، همان(
 

  

ــالل ــاي اخضــر فلــك و كشــتي ه دري
  

 هســتند غــرق نعمــت حــاجي قــوام مــا 
  

 )1/96، همان(
 

  : خوردشاعران نيز، به چشم مي اين رويه در شعر ديگر 2-1-2
 مرا اين تيره گوي درشت كالن را   كه آويخته است اندرين سبز گنبد

 )10، 1353، ناصر خسرو(
 

  

  ) 19، 1385، سنايي(      عالمي بيمار بودند اندرين خرگاه سبز  
  ) 303، 1387، مولوي(      اينك آن جويي كه چرخ سبز را گردان كند 

  

 پيدا شود سرّ نهان، ويران شود نقش جهان
  

  

 موجي برآيد ناگهان، برگنبد احضر زند 
 )239، همان(   

  

  :اندآسمان را سبز پنداشته، شاعران معاصر نيز، تحت تأثير اين انديشه ي كهن 2-1-3
  

 پي در پشت سبزه هاي لگد كوب آسـمان
  

ــه     ــازه ريختـ ــفق تـ ــرخ شـ ــرگ سـ گلبـ
  )579، 1368، نادر پور نقل از كافي(

 

ــرّدي ژرف ــب زمــــ ــك شــــ  اينــــ
  

ــي بيقـــــرار     ــا آســـــمان اطلســـ  بـــ
  

 )611، همان: نقل از، آتشي(
 

  : دانداخوان نيز تلميحاً آسمان را سبز مي
  بهل كاين آسمان پاك 

  )94، 1385، حقوقي(. چراگاه كساني چون مسيح و ديگران باشد
  

آسمان اين گنبـد بلـور سـقفش دور
  

 مــي خواندشــان زي چمنــزاران ســبز خــويش 
 

 )1374، همان(   
  فلك كبود  2-2

گون و هايي نظير الجوردي، پيروزهبه همان اندازه كه آسمان به رنگ سبز در ميان گذشتگان شهرت داشته، به رنگ
  : شده، توجه شده استهاي كبود پنداشته ميي رنگنيلي كه از خانواده

  

 اين رقيبان كه بر اين گنبد پيـروزه درنـد
  

 هميشـه زبرنـد  ، گر چه زيرنـد گهـي جملـه 
  

 )64، 1353، ناصر خسرو(   
  

   )19، 1385، سنايي(. تا گريبان قدر بگشاد چرخ آب گون
  

غـــالم همـــت آنـــم كـــه زيـــر چـــرخ كبـــود
 

ــت      ــذير آزاد اسـ ــق پـ ــگ تعلـ ــه رنـ ــر چـ  زهـ
 

 )1/166، 1382، حافظ(   
ــود ــرخ كبـ ــره چـ ــودم دايـ ــاعده شـ ــر مسـ  گـ

 

ــه     ــاز ب ــش ب ــت آورم ــه دس ــم ب ــر  ه ــار دگ  پرگ
 

 )2/669، همان(  
ــايي ــره ي مينـ ــن دايـ ــرنقش زد ايـ ــه پـ  آن كـ

 

 كــس ندانســت كــه در گــردش پرگــار چــه كــرد  
 

 )1/408، همان(  
گفتم اين جام جهان بـين بـه تـو كـي داد حكـيم

 

ــي      ــا م ــد مين ــن گنب ــه اي ــت آن روز ك ــردگف  ك
 

 )1/412، همان(  
 ي مينـــا خـــونين جگـــرم مـــي دهزيـــن دايـــره

 

 حـــل كـــنم ايـــن مشـــكل در ســـاغر مينـــاييتـــا 
 

) 2/1246، همان(  



 1615/      ) نگاهي انتقادي به شرح بيتي از حافظ(مزرع سبز فلك 

  تفسير مفسران و ادبا . 3
از آن جملـه بـه چنـد    . هاي متفاوت در باب اين بيت به وجـود آورده اسـت  انتساب رنگ سبز به آسمان، برداشت

  : شودمورد اشاره مي
يعنـي  . خويش و زمان درو آن يادم آمـد  يمزرعه فلك سبز يا مزرعه سبز فلك و داس ماه نو  را ديدم و از كشته«

گرايـد  حاصل اينكه فلك را به كشت تازه كه بـه سـبزي مـي   . در دنيا عملم و در آخرت جزا و پاداشم به خاطرم آمد
  )2207، 1366، حافظ(» .تشبيه كرده و هالل را به داس

  )925، 1372، ذوالنور( ».تشبيه شده» مزرع سبز«فلك به ) اضافه تشبيهي(مزرع سبز فلك «
ي آسمان را مانند كشتزاري سبز و هالل ماه را مانند داسي در اين كشتزار ديدم و با ديدن اين تصوير، به ياد كشته«

  )608، 1381، يوسفي( ».خود و هنگام درو افتادم
دريـا  به طـوري كـه آسـمان يـا     . اندكردهبين رنگ سبز و آبي خلط مي قدما. اضافه تشبيهي است: مزرع سبز فلك«

  )1120، 1373، خرمشاهي( ). كبود(ناميدند، به جاي ازرق مي) سبز(اخضر 
  )1038، 1382، استعالمي( ».بيندحافظ رنگ آسمان را سبز مي«

بايد دانست كه مـزرع  ... توصيفي است در اين صفت و موصوف مضاف و فلك مضاف اليه ) به كسره(مزرع سبز 
اما در تعمق نظر، نه . شود كه مزرع سبز استدر بادي النظر معلوم مي. عنيمسبز فلك نمودي دارد و صورتي دارد بي

ي مزرع سـبز فلـك و   گويد كه از مشاهدهعارف شيرازي در حالت سير در عالم عبوديت مي... كشتي است و نه سبز 
اعـت و  ي خويش آمـد كـه نمـود و صـورت ط    معني است يادم از كشتهبود و صورت بيكه نمود بي  –داس ماه نو 

  )2636، 1374، ختمي الهوري(... عبادت و اسالم و انقياد دارد 
كرد ديدم، يادم از كاشته خود كشتزار سبز آسمان و هالل ماه نو را كه همچون داسي در اين كشتزار خودنمائي مي

  ... و فصل درو كردن آن آمد 
هالل كه به داسي شباهت داشـت مـرا بـه    گويد اول شب كه آسمان به شكل كشتزار سبزي در آمده بود رويت مي

  )3/1690، 1375، هروري(. ها انداختهاي گذشته خود و فصل درو كردن آنياد كاشته
هايي كه در را به دانه) خيرات(ي آخرت ديدن و كارهاي خير اين گونه نگرش به جهان و دنيا را كشتزار يا مزرعه

گـاه نيـز كـه بـه آسـمان و      متأثر از حديث نبوي است و حافظ آن ها را خواهيم درويد تشبيه كردني آنآخرت كشته
ي كشـته (بخشيده و به ياد ي سرسبزي تجسم مينگريسته، هالل ماه نو را بشكل داس و آسمان را مزرعههالل ماه مي

  )4/2091، 1372، اهور(. افتاده استكردن آن كشته يعني آخرت مي) هنگام درو(و ) خود
  : سير نگاه كهن ايراني در تشبيه آسمان به مزرع سبز چنين مي نويسددكتر معين نيز در تف

ي آسمان را با مرتعي سبز و خرم مقايسه كرده، ابرهاي لطيف آساني صحنهه دماغ ساده و با محبت يكقوم شبان، ب«
و باران . سازندمشابه مي، كنندهاي گاو كه در چراگاه حركت ميگله هآهستگي در جنبشند بهرا كه در فضاي آسمان ب
ي شير احشـام تصـور   رود بمنزلهي موجوداتي كه در آن سكني دارند، بكار ميي زمين و همهنيكوكار كه براي تغذيه

  : شود آريمي
 مزرع سـبز فلـك ديـدم و داس مـه نـو

  

ــادم از كشــته   ي خــويش آمــد و هنگــام دروي
 

تـرين  ي سادگي تشبيه يكي از كهـن كنند بواسطهحركت مي واني هستند كه در آسمان اينكه ابرها گاه يقيناً اعتقاد ب
  )33-4، 1326، معين( ».عقايد آريائيست

  مذهبي  –جايگاه سبز در فرهنگ ملي . 4
  اسالم  4-1

ايگاه تقدسي خود را در بين عناصر جگرچه در قرآن صراحتاً به تقديس رنگ سبز اشاره نشده است، اما اين رنگ 
  . رده استكمقدس اسالمي، حفظ 
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  »كعبه« -4-1-1
گاه وحدت و تقدس، در حصار رنگ سـبز بـوده   ي خدا و تجليترين مكان روي زمين، خانهكعبه به عنوان مقدس

  . است
ــاده ــبح را در رِديِ س ــندص ــرام كش  ي احت

  

ــد    ــا ببيننـ ــه مهيـ ــلب كهنـ ــك را سـ ــا فلـ  تـ
 

  

هاي خاقاني، كعبه همواره پوشـش و  در سرودهاگر برتن آسمان سلب كعبه پوشانيده شده است، از آن است كه ... 
  : كعبه رفته است» سبز پوشي«هاي زير نيز سخن از چادر سبز در بر دارد، در بيت

  

 رود كعبــه در جامــه ي ســبز عيــدي
  

 مگــــر بــــزم خاقــــان ايــــران نمايــــد 
 

 كعبــــه مــــرا داد شــــقّه ي ســــبزش
  

 تــــا نــــنهم مكّــــه را وراي صــــفاهان 
 

 عيـدجـاي خـويش بجنبيـد روز كعبه ز
  

ــرش    ــاي احض ــقه ديب ــاند ش ــن فش  در م
 

 مــن:بــه كعبــه قســم يــاد كــن! خاقانيــا 
  

 اموار در ايــن ســبز پــردهزانگــه كــه كعبــه 
 

 )241، 1385، كزازي(   
  

  . گرفته استي همين رنگ صورت ميها نيز در اطراف كعبه، به واسطهعالوه بر اين تعيين جايگاه
ي مسجد است پيش از آن به مقدار شش گـز بـه شـتاب رفـتن     كه در گوشهآهسته همي رود تا به ميل سبز رسد «

  )230-231، 1374غزالي ،(. گيرد تا آنگاه كه بدان دو ميل سبز رسد

  »ائمه معصومين« 4-1-2
از آن . شـود گرايش به پوشش سبز در ميان بزرگان دين، به ويژه خاندان پاك و مطهر ائمه اطهار، به وفور ديده مي

  ): ع(جمله است امام رضا 
هاي خود را كه به نشان مخصوص عباسيان سـياه بـود بـه    علم) ع(عهدي به امام رضا مأمون پس از سپردن واليت

  : رنگ سبز، كه نشان علويان بود، تغيير داد
  »... سبز كرد هاي سياه برانداخت و عهد كرد و علمپس از آن آشكار گرديد كار رضا، و مأمون او را ولي«

  )191، 1381، بيهقي(

  »ملكوت« 4-1-3
و كذلك نُري ابراهيم ملكوت السموات و االرضِ و «: ها و زمين اشاره شده استدر قرآن مجيد، به ملكوت آسمان

  ) 75، انعام(» ليكونَ من الموقنين
مولوي ملكوت را چونان . استدر ادب پارسي، به ويژه ادب عرفاني، تصوير ملكوت، با سبزي و باغ، گره خورده 

  :پنداردباغي مي
  

 مــرغ بــاغ ملكــوتم نــيم از عــالم خــاك
  

ــد روزي قفســي ســاخته  ــدنمچن ــد از ب  ان
 

 )578، 1385مولوي ،(   
  

  ».اند، و هرگز به جهان واقع داللت ندارندتصوير باغ و بهار و درخت در خيال موالنا تجسم عوامل راز ناك غيب«
  )65، 1385، فتوحي(

  فرشتگان  4-4
  . اندشدهفرشتگان از دير باز ساكنان اصلي ملكوت و عالم باال قلمداد مي

  ) 511، ميرزانيا( .در ادب پارسي، سبزپوش كنايه از فرشته است
  . ها ياد شده استدر بسياري از متون پارسي، از رنگ سبز به عنوان وجه مشخصه و رنگ جامه آن

شبِ عرفه دو فرشته را به خواب ديدم كـه  : يك سال حج كردم«: علي بن موفق يكي از بزرگان بوده است، گفت«
  )218-9، 1374، غزالي( »...با جامه هاي سبز  –از آسمان فرودآمدند 



 1617/      ) نگاهي انتقادي به شرح بيتي از حافظ(مزرع سبز فلك 

  :كند، حليمه از ساكنان عرش، با همين ويژگي ياد مي)ص(در ماجراي گم شدن مصطفي 
  

 گــاه طفلــم را ربــوده غيبيــان 
  

ــمان     ــرّ آس ــبز پ ــان س  غيبي
 

 )4/535، 1383، مولوي(   
  

  : در آثار ديگران اديبان نيز، به اين موضوع اشاره شده است
 بر چرخ سـبز پوشـان پـر مـي زننـد يعنـي

  

 سلطان و خسرو مـا آنسـت و صـد چنانسـت     
 

 )202، 1387، مولوي(   
 سبزپوشــان خضــر كســوه همــي گوينــد رو

  

 چــون شــكوفه ســرّ ِ ســرّ ِ اوليــا را تــازه كــن 
 

 )738/ همان (   
ــرود ــراز و در فــ ــان در فــ ــبز پوشــ  ســ

  

ــود    ــاتم كبــ ــيدند از آن مــ ــه پوشــ  جملــ
 

 )83، 1384، عطار(   
 صــد هــزاران ســبز پــوش از غــم بســوخت

  

 تــــا كــــه آدم را چراغــــي بــــر فروخــــت 
 

) 200، همان(   
ــد ــار توانـ ــه كـ ــب بـ ــايان شـ ــر سـ  عطـ

  

 انتظــــــــار توانــــــــد سبزپوشــــــــان در 
 

)10، 1384، نظامي(   
 رنـــگ ســـبزي صـــالح كشـــته بـــود

  

ــود    ــته بــــ ــش فرشــــ ــبزي آرايــــ  ســــ
 

 )214/ همان (   
  جايگاه رنگ سبز در فرهنگ ايران  4-2

اولين نمـود ايـن   . اي طوالني و توأم با تقدس و احترام، در فرهنگ و باورهاي ايراني استرنگ سبز داراي پيشينه
رنگ سبز و عدد هفت نيز رموزي از مذهب مهري يعني كيش بغاني است كه «: قابل شهود استگرايش در آيين مهر 

  )16، 1384، بهرامي( ».سبز رنگ مطلوب و عدد هفت عدد مقدس آنان بوده
  : خوردي روحاني آن، به چشم ميدر ديگر منابع پارسي باستان، توجه به اين رنگ براي نشان دادن جنبه

  ».ي مردمان و گاوان از روشني و سبزي آسمان گرفته شده استهشن نطفهمطابق روايت بند «
  )41، 1378، فرنبغ دادگي(

سهراب، پـرچم رسـتم را بـه هجيـر     : كندرسته نماد آزادي و آزادگي ايرانيان نيز، از پرچم و نشان سبز؛ استفاده مي
  : پرسددهد و نام صاحب آن را مينشان مي

  

ــراي ــرده س ــبز پ ــان س ــيد ك  بپرس
  

 يكي لشـكري گشـن پيشـش بپـاي     
 

ــدرميان ــه ان ــر ماي ــت پ ــي تخ  يك
  

ــان     ــر كاويـ ــيش او اختـ  ...زده پـ
 

 )1387،2/213، شاهنامه(   
  

  : اساطيري، وارد متون پس از اسالم نيز شده است  –جايگاه رنگ سبز به عنوان رنگي داراي ابعاد مذهبي 
  : باشيمبا رنگ سپيد كه سمبل تقدسي جهاني است، ميدر تاريخ جهانگشا شاهد  كنار هم قرار گرفتن اين رنگ 

كننـد و حـزب   لشكر من يكي از بني آدم ظاهرست و يكي مخفّي از جنود سماوي كه در هـوا طيـران مـي   : گفت«
در آسمان و زمين نگريد تـا برهـان دعـوي مشـاهده     . روند و اكنون آن را نيز بر شما ظاهر كنمجنيان كه در زمين مي

  آنـك فـالن جـاي در لبـاس سـبز و بهمـان جـاي در پوشـش سـپيد          : گفتنگريستند و ميعتقدان ميخواص م. كنيد
  )195، 1386، جويني( ».پرندمي

ها و عصاي سپيد به خـواب ديـد   بعد از بوقوخان شخص يپير را با جامه: در بخشي ديگر از اين كتاب آمده است
حافظت تواني كرد چهار حد عالم در ظللّ علَم امـر تـو   اگر اين را م: كه سنگ يشمي صنوبري شكل بدو داد و گفت

  )151، همان(  » .شود
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سنگ يشمي صنوبري كه در اين بخش به آن اشاره شده، گواهي است بر اين ادعا كه گذشـتگان نگـاهي تـوأم بـا     
  : اندخيزي و سبزي آنجا داشتهباور و احترام به آسمان و حاصل

خيـز و پرخيـر   اي مقدس و علي االطالق حاصليعني از ناحيه: مذهبي داردسنگ به علّت اصل و منشأش، ارزش «
ي ايـن معتقـدات   مبناي همـه . كندزاست، از آسمان سقوط ميزمان با صاعقه كه بارانو بركت فرود آمده است؛ و هم

رود گمان مـي  هايي است كهها، يا مشابهتو اصل ِ هوايي و آسماني آن» هاي بارانسنگ«مربوط به خاصيت باروري 
  ) 223، 1376، الياده( ».ها و بعضي قوا و صور و اشكال و موجودات حاكم بر باران، وجود داردميان آن سنگ

  : اين توجه ويژه از اسطوره، وارد عرفان نيز شده است
سـبز   يانـد و دلقـي از پشـمينه   تراشيدهموي ريش و سبلت و سر و حتي ابروها را مي ]قلندريان[برخي از ايشان «

  )171، 1346، نفيسي( ».اندپوشيدهرنگ مي

  »ماه سبز«. 5
  . در علم نجوم آسمان به هفت مرتبه يا هفت خانه تقسيم شده است و گاه به هشت يا نه طبقه

اند يك بـر ديگـر پيچيـدن، همچـون     ها هشت گويفلك: كندابوريحان در التفهيم به هشت طبقه آسمان اشاره مي
  . هاي پيازپيچيده توي

ي دوم كه زبـر وي  و كره...  تر است، و ماه اندر او همي رود و همي برآيد ها آنست كه بما نزديكخردترين فلك
و . و ششم آنِ مشـتري . همي گردد آن عطارد است و سوم آن زهره است و چهارم آن ِ آفتاب است و پنجم آنِ مريخ

د و زبر اين همه گويي است ستارگان بياباني را كه ثابته خوانند ايشان انها هفت ستاره روندهاين گوي. هفتم آنِ زحل
  )56، 1367، ابوريحان بيروني(. را يعني ايستاده

  :كندبندي به سقراط، آن را چنين معرفي ميناصر خسرو، ضمن منسوب كردن اين تقسيم
  

 ســــقراط هفــــت ميرنهــــاد ايــــن را
  

ــر      ــن و رهبـ ــار كـ ــاز و كـ ــدبير سـ  تـ
 

ــاه و ــدســبز اســت م ــزو روي  گفــت ك
  

ــدر، در خــاك ملــح و  ــه ســنگ ان  ســيم ب
 

 مــــريخ زايــــد آهــــن بــــدخو را
  

ــد زر    ــه زايــ ــت كــ ــاب گفــ  و زآفتــ
 

 مــن:بــه كعبــه قســم يــاد كــن! خاقانيــا 
  

ــادر    ــود مـ ــره بـ ــه زهـ ــس را هميشـ  مـ
 

 ســــيماب دختراســــت عطــــارد را
  

 كيــوان چــو مــادر اســت و ســرب دختــر 
 

 ايـــن هفـــت گـــوهران گـــدازان را
  

 بســت بــه هفــت اختــر   ســقراط بــاز   
 

 )45، 1353، ناصر خسرو(   
  

  

  : گانه دانسته استابونصر قمي اين افالك را نه
كـه  [هاي بزرگ نه است و همه ور مثال كره است اندر جوف يكديگر، از آ نجا هفت كواكب السـعبه را انـد   فلك

هر يكي را از اينجا فلكي است و فلك هشتم فلك ) و( ]زحل، مشتري، مريخ، شمس، زهره، عطارد و قمر: عبارتند از
  ... ها ببرد مشرق به مغرب ي فلكبروج است و فلك نهم فلك االفالك است كه اين همه

فلك عطارد، پس فلك زهره، پس فلك شـمس، پـس    ]باالي آن[ترين فلكي بر زمين فلك قمر است پس نزديك«
  )3، 1375، ابونصر قمي(. لك البروجفلك مريخ، پس فلك مشتري، پس فلك زحل، پس ف

  . در ديگر متون نيز، اشاراتي به هفت طبقه آسمان و سبزي ماه شده است
  )7/14، 1339، طبري( ».آسمان همچون زمين يك پاره بود و سپس خداوند آن را هفت بخش گردانيد«

  . نامدآسمان سبز ميداند و طبقه هفتم را متعلق به ماه و سيوطي آسمان را داراي هفت طبقه مي
  )1/42، 1404، سيوطي(

  )2/385، 1371، ميبدي(. نامدميبدي نيز آسمان هفتم را آسمان سبز مي



 1619/      ) نگاهي انتقادي به شرح بيتي از حافظ(مزرع سبز فلك 

  : در متون ايراني باستان نيز اشاره به پيوند ماه و سبزي شده است
  )123، 1384، پور داوود( »... ي خزانه دار سبز رنگ نور دارنده... ماه گوسفند تخم «

  : شودتوجه به اين انديشه، در هفت پيكر، اين نكته را متذكر مينظامي با 
  

 وان كه مـه كـرده سـوي بـرجش راه
  

ــاه   ــت ش ــبزي ز طلع ــت سرس  داش
 

 )11، 1384، نظامي(   
  

  : اين ويژگي آنچنان با ماه پيوند يافته كه ناخودآگاه توسط حافظ در كنار هم استفاده شده است
  

 ســيمياييام ابــروي مــاهبــه چشــم كــرده
  

 ام جــاييخيــال ســبز خطــي نقــش بســته 
 

 )حافظ(   

  بهشت . 6
  . شود، بهشت مكاني است سبز و باغ مانندبر اساس رواياتي كه از متون مذهبي، به خصوص قرآن، استنباط مي

 اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم االنهار يحلون فيها من اساور من ذهب و يلسبون ثياباً خنضراً من سندس
واستبرق متكئين فيها علي اال رائك نعم الثواب و حسنت مرتفقا و اضرب لهم مال رجلين جعلنا لاَحد هما جنَّتين من 

  . اعنابٍ و حفَفنا هما بنخلٍ و جعلنا بينهما زرعا كلتا الجنَّتين اتَت اُكُلها و لم تَظلم منه شيئاً و فجرنا خال لَهما نهراً
  )31-33 ،سوره كهف(            
  : كندفردوسي با الهام از همين موضوع، سبزي را از مختصات بهشت قلمداد مي

  

ــبز جــاي  بســان بهشــتي يكــي س
  

ــاي    ــردم و چارپ ــدر و م ــد ان  ندي
 

 )13394،نقل از دهخدا: فردوسي(   
  

  : دهدناصر خسرو نيز سبزي و بهشت را در كنار هم قرار مي
  

 بهشـتعدل كن بـا خويشـتن تـا سـبز پوشـي در
  

 عدل ازيرا خاك را مـي سـبز چـون مينـا كنـد      
 

 )همان، ناصر خسرو(   
  

  ».كنداز ستاره پايه تا خورشيد پايه، برترين زندگي يعني بهشت قلمداد مي«در روايت پهلوي، مكان بهشت را 
  )1بند -65روايت پهلوي، فصل (

  : شوددر شاهنامه نيز جايگاه بهشت، آسمان معرفي مي
  

ــد از ــي گوي ــدمهم ــمان آم  آس
  

ــدم   ــان آمــ ــداي جهــ ــزد خــ  ز نــ
 

 خداونــد را ديــدم انــدر بهشــت
  

 من اين زنـد و اُِسـتا همـه زونوشـت     
 

 )71- 1387،6/2، فردوسي(   
  

  )137، 1378، نسفي( ».چيدهاي بهشت ميپريد و از ميوهمرغ روحش در بهشت از اين درخت بدان درخت مي«
  )89، همان( ».در بهشت محبت من گل رضاي من ببويند«

ي دوم نكته بسيار جالب توجه در اين زمينه اين است كه عالوه بر ايـن كـه بهشـت در انديشـه مزدايـي در طبقـه      
  . باشدي مهري نيز فلك پنجم متعلق به ماه است و عالمت آن داس ميآسمان و متعلق به فلك ماه است، در انديشه

  ]108، 2536، خبره زاده[

  سبز در آفرينش .7
ي مردمان و گاوان از روشني و سبزي آسـمان گرفتـه   مطابق روايت بند هشن نطفه. شوداز سبزي آغاز مي آفرينش

  )41، 1378، فرنبغ دادگي( .شده
  . رسد اين انديشه، از همين متون، وارد تفاسير فارسي قرآن شده استبه نظر مي
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انـد كـه خداونـد نخسـت نـوري را آفريـد و از آن       در تفسير اين مطلب كه آسمان از دود آفريده شده است آورده
  )2/384، 1371، ميبدي(. جوهر سبزي را خلق كرد و آن جوهر از هيبت پروردگار آب گشت و خداوند باد را بيافريد

  رنگ سبز و آبي .8
د و اندر تخليق زمين بدان كه چون حق سبحانه تعالي زمين را بيافريد ملكي بفرستاد تا بينـاد و دسـت فـرود آور   «
اي كـه تكيـه   ها را برداشت و بر دوش خود نهاد و برفت و به زير عرش بايستاد و ملك محتاج گشت به قائمـه زمين

كند بر آن سنگي را از فردوس بگردانيدند تا آن ملك تكيه بر آنجا كـرد و آن سـنگ از زمـرد سـبز بـود و خضـرت       
  )116-7، 1362، سعدالدين حمويه(» .آسمان از عكس آن باشد

داند كه كـوه قـاف از آن سـاخته    يا زبرجد سبز مي ري نيز درخشش و كبودي آسمان را ماحصل روشنايي زمردطب
   ]1/192، 1339، طبري: رك[. شده و پيامبر در شب معراج آن را ديده است

در وسط طيف رنگ قـرار دارد و  ... رنگ سبز «: ظاهراً رنگ سبز در وسط طيف رنگي زرد و آبي قرار گرفته است
  )54، 1383، باسانو( ».در يك طرف آن زرد و در طرف ديگر آن رنگ آبي جاي دارد

رنگ سبز يك رنگ فرعي بوده كـه از تركيـب دو رنـگ اصـلي     «: و يا از تركيب اين دو رنگ به وجود آمده است
  )72، 1373، علي اكبر زاده(» .آيديعني آبي و زرد به وجود مي

ارغواني و بـنفش را تنهـا بـا     هاي سبز، آبي،ه تنها قائل به سه رنگ هستند رنگهاي آفريقايي نيز كدر يكي از زبان
  ]58، 1382، باقري: مقدمات زبان شناسي: رك[. نامندمي» آبي«يك عنوان يعني 

: و شايد از همين جاست كه استنباطي را مبني بر خلـط ايـن سـه رنـگ در ادب پارسـي بـه دنبـال داشـته اسـت         
  )160، 1385، كزازي( ».اندهايي چون سبز و كبود و بنفش چندان دقيق نبودهگذشتگان در سخن از رنگ«

هاي شوند به مجموعهها، چنان كه گذشت، در زبان پارسي تقسيم ميو اين در حالي است كه هر كدام از اين رنگ
شـود كـه كـاربرد    يتقسيم م... رنگ مشابه، كه در اين راستا سبز به زمردي، يشمي، زنگاري، زيتوني، ماشي، چمني و

همچنين رنگ آبـي نيـز بـه تقسـيماتي نظيـر      . باشدبسياري از اين اصطالحات در شعر و نثر پارسي قابل مالحظه مي
  . شود كه در توليدات ادبي، به كار گرفته شده استتقسيم مي... الجورد، پيروزه، نيلي، كبود و 

اين استدالل كه قدما بين رنـگ آبـي و   ، شودمشاهده مي هابنابراين وقتي چنين دقت نظري در استفاده از اين رنگ
  . رسدكمي بعيد به نظر مي، انديا قدرت تفكيك يا تشخيص اين دو رنگ را نداشته، اندسبز دچار اشتباه شده

  »خاص به عام«مجاز  .9
  . در معناي غير ما وضع له يعني بر خالف قرار داد«مجاز از مباحث ادبي است و آن استفاده لغات است 

  )43، 1385، شميسا(
جزء را در ... آن بخش از مجاز كه در اين قسمت مورد بحث قرار مي گيرد مجاز كليت است كه به داللت تضمن 

  )46، همان(. معني كل به كار برد
ي فاتحه، الحمـد گوينـد حـال آن كـه     مثالً به سوره. شودشود و كل اراده ميمجاز، جزء  گفته ميدر اين گونه از 

  )47، همان(. مراد از گل و گياه، باغ و چمن باشد. الحمد جزوي از آن است
گويي به اين مورد، مبحث مجاز مطرح شد حلي براي پاسخبراي پايان دادن به بحث مزرع سبز و فلك و يافتن راه

در اين مورد فلـك متعلـق بـه مـاه     . اندكردها اثبات شود كه قدما به مجاز، جزئي از آسمان را گفته و كل را اراده ميت
  . اندكه يكي از هفت فلك و جزئي از آسمان است، را به عنوان كل به كار گرفته) يعني فلك سبز(

  . زبانان بوده استگ اين فلك، مدنظر پارسيدر اين گزينش مواردي از قبيل نزديكي فلك ماه به زمين يا تقدس رن
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  درياي سبز 
نظران، كه پيشينيان دو رنگ آبي و سبز را درياي سبز نيز از مواردي است كه باعث تقويت اين انديشه نزد صاحب

  : اند، شده است از درياي سبز و درياي اخضر در ادب پارسي به كرّات نام برده شده استپنداشتهيكي مي
  

 رسمِ جور از ساقيِ منصف به نصفي خواستند
 

 بس جبل خوردنـد و سـاغر بحـر اخضـر سـاختند      
 

 )111، 1385، خاقاني(  
  

اند  كرده گذاري مي هفت دريا وجود داشته است و هر دريا را با رنگي نام، اين در حالي است كه در جغرافي، قديم
  .نظير درياي سبز، درياي سرخ و درياي سياه

اين هفت دريـا عبارتنـد   . روداخضر گاه در معناي اصلي خود، به معني يكي از درياهاي هفتگانه به كار ميدرياي 
، درياي بربر، درياي اقيـانوس، دريـاي قسـطنطنيه كـه بحـر      )بحر احمد(درياي اخضر، درياي عمان، درياي قلزم «: از

ن، مغرب، روم، نيطس، طبريه، جرجان و خوارزم هفت دريا را درياهاي چي. الروم نيز خوانده شده است، درياي اسود
  )59، 1385، كزازي( ».اندنيز دانسته

  ]31آيه ، سوره لقمان. رك[. در قرآن نيز به هفت دريا با عنوان سبعه ابحر اشاره شده است
برد فلـك  دهد كه فرضيه كاراين كاربرد نشان مي. رودو گاه درياي اخضر به معناي عام يعني مطلق دريا به كار مي

  . باشدسبز به جاي تمام فلك، قابل توجه مي
  .به جاي مطلق دريا) يكي از هفت دريا(موارد ديگر از اين كاربرد عبارتند از كاربرد قلزم 

  

ــد  ــاگون بدي ــزاران راه گون ــد ه  ص
  

 صد هزاران قلـزم پرخـون بديـد    
 

 )65، 1338، عطار(   
  

  : در معني دريا» عمان«و كاربرد 
  

 سيليسـت بـي وفـاچرخ چـونان و آب
  

 مــن مــاهيم نهــنگم عمــانم آرزوســت 
 

) 203، 1385،مولوي(   

  :گيرينتيجه -10
گوي بوده است، اشاره دارد رفت ماحصل يك خطاي ديداري از جانب اديبان پارسيفلك سبز كه تاكنون گمان مي

ي ادب باستان، نجـوم و مـذهب بـه عاريـت     هاي ارزشمند خود را از گنجينهاساطيري كه مايه  –بر يك نگاه مذهبي 
  . گرفته است

اين رنگ، بهشت را به فلك ماه كه رابـط  . قرآن، كتاب آسماني اسالم، اشارات گويايي به رنگ سبز در بهشت دارد
سبزي و فلك سبز است و همچنين مباحث مطرح شده را به بيت مشهور حافظ كه مدار پژوهش قـرار گرفتـه اسـت    

  . دهدپيوند مي
كـاربرد مجـاز جزئيـت در    . لت كاربرد اين رنگ، براي تمام فلك ريشه در كاربردي ادبي تحت عنوان مجاز داردع
  . كندي مشابه اين كاربرد يعني درياي سبز به معني مطلق دريا، اين فرضيه را بيشتر تقويت ميگونه
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