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 اسالمی –نمادشناسی رنگ سبز در فرهنگ و هنر ایرانی                

 چکیده
 طبیعت، با ارتباطشان در هاسازند. رنگمی ها را متأثرانسان روانکه  هستند نمادهایی نمادهای رنگی از بارزترین بیان مسئله:

، ییجغرافیا زمانی، هایموقعیت تابع هرحالدر اما ؛دهندمی اختصاص خود به ویژه معانی زندگی تجارب و دینی باورهای فرهنگ،

هر رنگی در میان  مکان حرفه یا فرهنگی خاص نماد چیزی خاص است. در  هستند. مردم دین و سنت اندیشه، فرهنگ، سیاست،

این پژوهش چیستی نماد رنگ سبز در فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی   ۀها مفهوم خاص خود را دارند. مسئلفرهنگ ایرانی هم رنگ

 شود.ژوهش به آن پاسخ داده میالی است که در این پؤرنگ سبز در فرهنگ و هنر ایرانی چیست؟ ساینکه بیان نمادین  .است

 اسالمی و  در -فرهنگ و هنر ایرانی در آن، ورای در نهفته مفاهیم تحلیل و رنگ سبز نمادهای هدف این پژوهش بررسی هدف:

 گاهی بهتر از مفاهیم  نمادین ایرانی است.آنهایت  

شده  ای و تطبیقی استفادهها از روش مقایسهدر تحلیل داده .است تحلیلی ،توصیفی ۀاین مقاله به شیوروش  روش پژوهش:

 ای و اینترنتی است.گردآوری اطالعات نیز برآمده از منابع کتابخانه است؛

در اندیشه و آئین میترایی گاه نماد آسمان، ماه و آب و گاهی در نماد داد و دادگری، فرشته و سروش؛ و  سبزرنگ  ها:یافته

اسالمی نیز نماد بهشت و بهشتیان،  ۀدر اندیشقبل از اسالم نماد طبقه کشاورز بود. این رنگ  ۀقاتی جامعدر نظام طبهمچنین 

... وای از سلوک عارفانه است. طبیعت، ایمان، خرد و دانایی، جوانی و نشاط عنوان مرحلهپیامبران و ائمه؛ و در عرفان و تصوف به

 .رنگ سبز هستند دیگر نمادهای
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 رنگ سبز، نماد، فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی
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 مقدمه

هنری و ادبی آن  آثار در هارنگ جایگاه و معانی بررسی جوامع بشری، فرهنگِ شناخت در مهم مباحث از یکی

 اندیشه، روحیه، طبیعی، محیط تأثیر تحت اجتماعی یا سیاسی های فعالگروه گاهی ممکن است. است جوامع

هنرمندان  کاله خویش اختیار کنند.پوش، پرچم و یا عنوان رنگ تنداشته و به تمایل رنگی مسلک و دیگر عوامل به

نشدنی، از نمادهای  بیان توضیح مفاهیم و شاعرانه خویش ذهنی و تصاویر کردن عینی و ملموس برای و شاعران نیز

 به تواندمی ادبی یا یک اثر هنری و تصویری، نوشتۀ یک در هارنگ تحلیل مخاطب نیز با کنند.رنگی استفاده می

های رنگ برخی قدما در بعضی موارد، .یابد دست اثر مایۀدرون و موضوع هنرمند و نیز عواطف شاعر یا و افکار

 معنای در الجوردی و بنفش های نیلی،رنگ مثالًگرفتند در نظر می نام واحدی هاآن و بر پنداشته یکسان را مشابه

رنگ  نمادهای این پژوهش بررسیهدف  پنداشتند.سبز می را دریا و آسمان و سرخ را قرمز انواع و صورتی سیاه؛

اسالمی و  در نهایت آگاهی بهتر از مفاهیم   -فرهنگ و هنر ایرانی در آن، ورای در نهفته مفاهیم تحلیل و سبز

رنگ سبز در فرهنگ و هنر ایرانی ال که بیان نمادین ؤشود به این سنمادین ایرانی است. در این پژوهش تالش می

 چیست؟ پاسخ داده شود.

 

 پژوهشروش 
شیو ۀمقال   ضر به   صیفی  ۀحا سهبا  تحلیل داده تحلیلی –تو ست. های به  روش مقای شده ا ای و تطبیقی ارائه 

های تصتتویری ستتعی شتتده از آثار ای و اینترنتی استتت. در نمونهگردآوری اطالعات نیز از طریق منابع کتابخانه

 هنرمندان تراز اول مکاتب نگارگری ایران استفاده شود.

 

 پیشینه پژوهش
رنجبر »است از جمله:  صورت گرفته متعددی تحقیقاتِ فرهنگ ایرانی و اسالمی، در هارنگ مفاهیم  نمادین ۀدربار

نقش بیان کردند که  «های دوره اسالمیقالینقش نمادین ستاره در  »ای با عنوان در مقاله (1398) «و همکارانش

ستاره به عنوان نمودی بصری، نمادین و عرفانی یکی از زیباترین نقوش در هنر فرش بافی اسالمی و بیان گر تجلی 

مزرع سبز فلک نگاهی انتقادی »( در مقالۀ 1392« ) معصومه بخشی زاده محمودی و لهخیرا» .انوار حق بوده است

مایه ی نقشبررس »وهشی با عنوان ژپ (139۷) «پناهروهینا و احمد»اند. ، به این موضوع پرداخته«به شعر حافظ

شناخت اصالت نقوش ایرانی و ادارک بهتر معانی طرح  با هدف  «های دوره صفوی و قاجاردرخت سرو در قالی

(  در  پژوهشی  به نام 1386) «مختارنامه آزاده و واردی تاج زرین» اند.انجام داده های اسطوره ای و مفاهیم آن

در پژوهشی به نام   (1394) «همکاران و سرخه مونسی مریم» ،«نظامی پیکرهفت هایحکایت در رنگ بررسی»

( در پژوهشی به 138۷) «زادهقاسم علی سید و نیکوبخت ناصر» «اسالمی عرفان در رنگ نمادهای و لباس نوع»

 «خزایی محمد و زادهقاضی خشایار»در پژوهش دیگری  «اسالمی ایرانی عرفان در رنگ و نور سمبولیسم»نام

مرتبط با این  ۀبه  حوز «نگارگری آثار از اینمونه در آن تجلی و نظامی پیکرهفت در رنگ مقامات»( به نام1384)

 استفاده در خاص گروهی یا شاعر دیدگاه و ادبی هایبازتاب به بیشتر اند. پژوهش های گفته شده،موضوع پرداخته

 برخی به هاعرفانی با نگاره و ایاسطوره ادبی، منابع تطبیق با تا شده سعی حاضر ۀدر مقال اند،پرداخته سبز نماد از



 

 ؛ دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده هنرنامه، فصل

 اسالمی -نمادشناسی رنگ سبز در فرهنگ و هنر ایرانی

 99، بهار19دوره نهم، شماره

20 

 
 

 هابدان تاکنون و این متون بوده الیالبه در پنهان و غیرمستقیم صورتبه که سبز رنگ نمادین هایجنبه از

 .بپردازیم است، نشده ایاشاره

 

 نمادهای رنگ سبز

به انحای  عوامای داشته است؛ چنانچه خواص و یژهوزمین جایگاه یرانارنگ سبز از دیرباز در فرهنگ مردمان 

. برخی از این معانی نمادین ریشه در اندبردههای خویش بهره یشهاندهای نمادین آن برای بیان یژگیومختلف از 

اند. از آن جمله یدهرسو به ما  کردهی تاریخی معانی خویش را حفظ هادورهاساطیر و تاریخ دارد که با گذشت 

مبر و ائمه، رنگ سبز نماد آسمان، کشاورز و کشاورزی، داد و دادگری، سروش و فرشته،  بهشت و بهشتیان، پیا

که در ادامه به  ، ایمان وعقیده راسخ، نشاط وجوانی و نماد توکل در عرفان و تصوف استماه و آب، خرد و دانایی

  .شودها پرداخته میآن

 

 . آسمان۱

ن و گاوان آفریده از روشنی آسمان، نطفه مردما و نمایدیم سبزرنگآسمان در اساطیر زردشتی بیشه مانند و  

 راه هم ر شاعران( سبز پنداشتن آسمان در اشعا41: 13۷8 دادگی، فرنبغ ؛94 -93: 13۷۷ ،پوریلشود )اسماعیم

 گرددیرمبکه بخشی از این سبزی ریشه در اسطوره دارد و بخشی نیز به یکی پنداشتن سبز و آبی  یافته است

 .(1۰۵: 13۷۷، پوریل)اسماع

 )ناصرخسرو(را  کالن درشت گوی تیره این مرا گنبد        سبز اندرین است آویخته که    

 مولوی() اینک آن رویی که ماه و زهره را حیران کند       اینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کند

       مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو       یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو )حافظ(  

 

 . کشاورز و کشاورزی۲

ی هارنگیی با هاجامه برای معرفی شخصیت طبقاتی خویشدر ایران قبل از اسالم، افراد طبقات سنتی جامعه، 

، ارتشتارانو روحانیان،  پادشاه :چهار طبقهاز  آن از بعدو  طبقه سهمتون اوستایی از  در پوشیدند.یمگوناگون 

، سرخ شتارانارتدر متون پهلوی طبقه دبیران نیز اضافه شد. جامۀ موبدان سفید، نیز  و کشاورزان و صنعتگران

گوید: میینه در این زم نامور مطلق( دکتر ۷4: 1384 به رنگ کبود )سبز( بود. )بهار، کشاورزانو  زرددبیران 

شود، رنگ جنگاوران سرخ و رنگ شهریاران سفید وران سبز و به گیاهان مرتبط میجالب است که رنگ پیشه»

 کرده است، ناخودآگاه به شعار کوروشمیانتخاب ]برای رنگ پرچم ایران  [ها رااست. شاید کسی که این رنگ

دروغ برای  «گاه هستمبرای ملت خود بیم یسالمن از سه چیز دروغ، دشمن و خشک» :گویدکه می توجه داشته

خطر است زیرا  ینتروران بزرگبرای پیشه یسالبیم است، دشمن برای جنگاوران و خشک ینترشهریاران بزرگ

  1«مداری استها کشاورزی و داکار اصلی آن
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 . داد و دادگری۳

سبز در آن سمبل مبارزه با بیداد است.  رنگهای مذهبی در ایران آیین مهری است که ترین آیینیکی از قدیمی

 ضحاکبر کاوه یاری هب پیشدادی و پادشاه اساطیری شخصیت فریدونتوان یافت. ایرانی می را در اساطیرنمود آن

فردوسی او را  کندگذاری میپایهجشن مهرگان را  او .کشدبه بند می دماوند و او را در کوه شده؛چیره  بیدادگر

 :آوردها به دادگری؛ فریدون و عدالت او را مثال میکند و درباره دعوت انسانفردی دادگر معرفی می
 نبود سرشته عنبر ز و مشک ز       فریدون فرخ فرشته نبود       

 تویی فریدون کن دهش و داد تو       بداد و دهش یافت آن نیکوئی   

شده است عنوان فردی دادگر در مقابل بیداد ضحاک نشان دادهفریدون به شوددیده می 1تصویرکه در  طورهمان  

در داستان سهراب، . استرستم به رنگ سبز  سرای پردهفردوسی  ۀکه لباسی به رنگ سبز بر تن دارد. در شاهنام

 :افتدمی سبزرنگ ایسراپرده، چشمش به پرسدمیپهلوانان ایرانی را  هاینشانی، «هژیر»از  کههنگامی
 پایبهیکی لشکری گشن پیشش        سرایپردهبپرسید کان سبز         

 زده پیش او اختر کاویان       یکی تخت پرمایه اندر میان 

 ابا فر و با سفت و یال گوان       یکی پهلوان برنشستهبرو  

  خوانیم:یمهمچنین در داستان مربوط به خاقان چین نیز 
 درنده گرگ کردار بهسپاهی بزرگ        دیدم سبزسراپرده   

 نه جاینه آرام دارد تو گفتی        یکی اژدهافش درفشی بپای          

شود در یمعدالتی یبکه همواره در برابر ظلم ایستاده و مانع  است یدادگررستم در باور ایرانیان نماد پهلوانی و 

یابد تا رستم را یمیت مأمورخوانیم اسفندیار که متولی دین زرتشتی است از طرف گشتاسب یمداستان اسفندیار 

آیین مهری است دعوت  رستم وفادار به و را به نزد شاه آورد. چونا بستهدستبه دین جدید بیاورد و اگر نپذیرفت 

 (2تصویر. )دهندیمی به رنگ سبز نشان لباس بامتعددی او را  یهادر نگارهپذیرد. ینمرا 

بنا بر مدارک موجود اشکانیان بر آیین مهری بودند. عدم گزارش حتی یک مورد شورش مردمی علیه نظام 

 ییرا برای شناسا سبز ها رنگآندهد که ایشان نظام پادشاهی بر اساس عدالت داشتند. یمنشان  هاآنپادشاهی 

در  «آملی لهموالنا اولیا ا»و نیز  «تاریخ طبرستان»در  «ابن اسفندیار»ی هانوشتهبنا به خود انتخاب نموده بودند. 

 سبزپوشدر جنگ بود گروهی  2«یانهفتال»که انوشیروان با یهنگام، دننکانوشیروان حکایت میاز  «تاریخ رویان»

های زرین و آالت و برگستوانی سبز و سالح و هاعلمناگاه سه هزار سوار آراسته، با » یند:آیمبه کمک وی 

نظیر، همه اسب و مرد غرق سالح که از ایشان جز چشم آشکار نبود، همه یبیه و اسبان ماگرانی نفیس و هاجامه

کدام لشکر ندانستند یچه( 24-23: 1313 ه آملی،لموالنا اولیا ا)« لشکر نوشیروان گذر کردند. برکنارسبز پوشیده، 

خواهد که خود را معرفی کنند و ایشان خود را یم هاآنایشان چه کسانی هستند بعد از جنگ انوشیروان از 

اشکانی و از فرزندان قارن )کارن( بودند که پیشینه از خاندان  یانسوخرائ کنند.یممعرفی  «سوخرا»فرزندان 

 ینبهرام چوب در شاهنامه( فردوسی ۷3۰: 13۵4 اعظمی سنگسری،) رسد.یمدر اساطیر به کاوه آهنگر  نژادشان

 (3تصویر) ت.تن داشر لباس سبز ب یزدر جنگ با خسروپروبهرام  کند.یممعرفی از خاندان مهران و اشکانی  را

آید و سلطان را می سلجوقی سنجر راه سر بر روزی که کندمی نقل پیرزنی را االسرار، داستاننظامی در مخزن

 دارد:می  او نسبت به مردم روا شحنهشمارد که می هاییجنایتعامل 

 امساله ستم دیدهام       وز تو همه کای ملک آزرم تو کم دیده

 . ۱تصویر

به بند کشیده شدن ضحاک در کوه 

دماوند. منبع: 
www.pinterest.co.uk 
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 منبع:رزم رستم و اسفندیار.
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حمله شبانه بهرام به اردوی خسروپرویز. 

 منبع: 

www.metmuseum.org 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.metmuseum.org/
http://www.metmuseum.or/


 

 ؛ دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده هنرنامه، فصل

 اسالمی -نمادشناسی رنگ سبز در فرهنگ و هنر ایرانی

 99، بهار19دوره نهم، شماره

22 

 
 

 گر ندهی داد من ای شهریار       با تو رود روزشمار این شمار

 بینمتبینمت       وز ستم آزاد نمیداوری و داد نمی

پاید که مملکت خراسان را به دیری نمی درنتیجهگیرد و اما سنجر شکایت پیرزن را به سخره و آسان می

اند ادور و قاضی قرار دادهدی تظلم خواهی پیرزن، نگارگران سلطان سنجر را در مقام هانگارهدر  .کشاندویرانی می

 (4 تصویر) دهند.را در لباسی به رنگ سبز نشان می ها نیز سلطانکند در این نگارهو پیرزن از او دادخواهی می
 چون سبز می را خاک ازیرا عدل       بهشت در یسبزپوش تا خویشتن با کن عدل

 کند) ناصرخسرو( مینا

 

 

 

 

 

 

 

 

                         4                               ۵                                6 

ما به هر یک از داود و سلیمان مقام »ع( چنین آمده است: ) ن در مورد مقام قضاوت حضرت سلیمانآدر قر

کنند که ادعا می آیند ومیکتاب مقدس دو زن به نزد سلیمان  از یدر داستان .(۷9انبیا:«)داوری و علم عطا کردیم

پیرزنی که در داستان دیگری  ها قضاوت کند.کنند که بین آناز سلیمان درخواست می و مادر کودکی هستند

مربوط  هر دو داستان .کندمیو از باد شکایت  هوزش باد از بام افتاده و دستش شکسته بود نزد سلیمان آمد براثر

است. در این نگاره حضرت  شدهارائهاورنگ جامی در یک تصویر ای از هفتبه قضاوت حضرت سلیمان، در نگاره

 . (۵ تصویر) بر تن دارد سبزرنگع( در مقام داور و قاضی، لباسی ) سلیمان

 

  سروش و فرشته .۴

های سروش یژگیوپوشد تا رنگ آسمانی و قدسی او برجسته شود. از یمی سبز اجامهسروش فرشته ایست که 

سروش و امشاسپند اردیبهشت از حامیان رستم هستند و او را در کدخدایی یاری دلیران و رزمندگان است. 

 خوردهشکستین، خسرو چوبجنگ دوم میان خسروپرویز با بهرام  دردر شاهنامه د. نرسانیاری می (نگآبر)اَبَرشهر

 .(6تصویر) طلبدیمکمک  از خداکه دشمن او را محاصره کرده، یدرحال
 پدید آمد از راه فرخ سروش      همان گه چو از کوه بر شد خروش

 یردلسبز و خنگی به زیر      ز دیدار او گشت خسرو  اشجامهیکی  

 :گویدیم «رامین ویس و» در کتاب نیز «گانیرگ دعفخرالدین اس»

 ی، سبزپوشیروئجوانی، خوب       سروشی به خواب اندر فراز آمد                           

همچنین سروش یکی از داوران مینوی بهمراه ایزد مهر و رشن، وظیفه قضاوت و داوری بر روان درگذشتگان و 

 هدایت و دستگیری از روان نیکان و پارسایان برای عبور از پل چینود را دارد.

 . ۴تصویر

                                           تظلم خواهی پیرزن از سنجر. 

 www.britishmuseum.org منبع:

 . 5تصویر

 www.asia.si.edu داوری سلیمان. منبع: 

 . 6تصویر

                      فرود آمدن سروش برای یاری خسروپرویز. 

 www.metmuseum.orgمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:

 

 

http://www.britishmuseum.org/
http://www.asia.si.edu/
http://www.metmuseum.org/
http://www.metmuseum.org/
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 :کندیمسروش و فرشتگان را سبزپوش معرفی  ،«نظامی»بیت زیر در 
 ) نظامی(که خواند سراینده آن را سروش      نهان پیکر آن هاتف سبزپوش         

که  یدمد خواب به را فرشته دو عرفه شبِ  کردم حج سال گفت: یک است، بوده بزرگان از یکی موفق بن علی»

  (219-218: 13۷4 )غزالی،« ی سبز...هاجامهبا  -از آسمان فرود آمدند

 

 بهشتیان و . بهشت5

هاى سبزرنگ اند که با پارچههایى تکیه زدهنان بر بالشآ» .است شدهمعرفی سبز بهشتیان پوشش رنگ قرآن در

ستهکمیاب  یهاو فرش ست شدهآرا ست هاآن» (۷6 :الرحمن )«.ا ستبندهایی از طال آرا شد و به با د ه خواهند 

شم ظریف و زرلباس سبز از ابری شد.هایی  ص( در مورد ابواب ) وقتی از پیامبر (31:)کهف« بفت ملبس خواهند 

دهند باب الرحمه از یاقوت سرخ، باب الصبر دارای مرصعی از یاقوت سرخ، یمشود حضرت پاسخ یم سؤالبهشت 

ی از نور با ائکهمالدر ابتدای باب العظم  وباب البال از یاقوت زرد استتت و باب الشتتکر رنگی به یاقوت ستتبز دارد 

ش ضور دارد. همچنین  شدتبههایی ینهپو سبز بال»معراج  درسبز ح سبز، زنگر جبرئیلهای  رد، قرمز و های 

سبز، طال و نقره ...سفید  سمان که از طریق آن پیامبر عروج کرد سویبه؛ پلکانی از زمرد  ؛ دریایی از نور زرد و آ

شتگاندر آن غوطه پیامبرسبز که  سبز. رنگ فر سفید و زمردهای  شد. هفتاد هزار پرده از مرواریدهای  رنگ  ،ور 

کوه قاف که از زمرد ستتتبز  ...«لوح محفوظ»ی نگ ستتتبز زمردها و هر آنچه از زیبایی در آن استتتت. رآستتتمان

سبز خود را دریافته و  شدهساخته ست که از آن رنگ  سمان ا شامل جهان زمینی و طاق آ )العظمه، « آخرالیو 

1982: 1۷-46). 

 

 . پیامبر و ائمه 6

انس » است: آمده «االحباباوراد »و خضر مرتبط است. در  )ص( اسالم ی مقدس و با پیامبررنگدر اسالم،  سبز 

« داشتی و جامه اهل بهشت سبز است. تردوست هارنگ ازجملهگوید که رسول خدا رنگ سبز را یمبن مالک 

پرچم سبزی را  وجبرئیل به زمین آمده  )ص( اسالم پیامبردر روایات آمده که هنگام تولد . (3۷: 134۵ )باخزری،

، حضرت )س(دیجه با خ ایشاندر هنگام ازدواج  (18۵ :ص، 1ج، ، بی تا بَکْریالدِّیار برافراشت. )بر فراز کعبه 

هنگام  ()صکه پیامبر  شدهدیدهبه نقل بعضی از مورخان  .(341 :13۷3 ،بکری)رسول لباس سبز پوشیده بودند 

شود که یمزل در شب قدر در حالی نا)ع( جبرئیل  (1:3۵۰ج، 141۰،ابن سعد) پوشیدندمیطواف لباس سبز 

از  ، مرکب حضرت رسول )ص( در عروج«رفرف»رنگ (. 2۷3: 1413)شیخ مفید، ی استسبزرنگوی لوای  همراه

 (.۷)تصویر (121: 1 ج ،14۰3)طبرسی،  مسجداالقصی برای سفر آسمانی، سبز است

و  سبز نشست، زمینمی از معجزاتش این بود که روی هر زمین خشکیدانند. یمحضرت خضر را نیز سبزپوش 

در داستان خضر، آب حیات نقش مهمی ایفا . البته گشت و دلیل نامش، خضر )سبز( نیز همین استخرم می

   .(8تصویر دهد )یمکند که ارتباط وی را با رنگ سبز نشان یم
 مولوی() یاتکه جوش کرد ز خاک و درخت آب ح     جهان پر از خضر سبزپوش دانی چیست 

 )ع( را به امام حسن سبزرنگفرستاده شد و پیامبر لباس  )ص(از بهشت برای پیامبر  لباس دوآمده که  منابع در

معصومیت  از اینشانه سبز تشیع، فرهنگ ( در246 :44ج، 1364مجلسی، دادند ) )ع(و لباس قرمز را به امام حسین 

نیز سادات  ،(9تصویر) کشندمیدستار سبز را با  ع() علی ی ایرانی حضرتهادر نقاشی است؛ هاشمبنی شعار و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2
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 آنچه (.332: 2، ج1383)شهری باف،  انداستفاده میکردهسبزبرای متمایز ساختن خود از دیگران از شال یا عمامه 

 را موسى بن على مؤمنان، امیر» است: مأمون عباسی زمان در یادشده هاشمبنی رسمی لباس عنوانبه سبز از

 رضاى را او و نیافته او از داناتر و ارترگپرهیز و برتر را کسی و نگریسته را علىبنی  که روآن از کرده خویش ولیعهد

 و عیسى به و بپوشند ... سبز هاىجامه و بگذارند را سیاه هاىپوشیدن جامه که داده دستور و نامیده محمد آل

 هایکاله و قباها که کند وادارشان و کنند بیعت وى با که دادمى دستور هاشمبنی و سرداران و سپاه و وى یاران

 بیهقی،و  ۵66۰ :13ج ،1364 طبرى،) «کند وادار بدان را بغداد مردم همه و کنند سبز را هاپرچم و بپوشند سبز

 .(1۰تصویر)( 191: 1381

بز، عبای سشال و عمامه  ، شبیه امام حسین معمواًل قبای راسته سفید،یبه توصیف مستوفی در دوره ناصر بنا

ردا و علم سبز  حضرت عباس )ع( با شبیه و (289: 1388 مستوفی،) پوشیدابریشمی شانه زری سبز یا سرخ می

 (23۷: 1366 عناصری،) می بنددر کمر کرده و کمربندی سبزرنگ ب خود استوارسبز بر کاله داری، پربه نشانه علم

  .(11تصویر)

جامه سبز  کند. وی هنگام دعوی پیامبریادعای پیامبری می ابومسلمدر زمان  از اهالی زوزن خراسان «آفریدبه»

کند؛ وقتی از سفر که دعوی پیامبری خویش آشکار کند سفری به چین میآفرید پیش از آنبه .بودکرده به تن 

صبح  جا پنهان شد وخود آورد و شب بر باالی گنبدی رفت و آن چین بازگشت پیراهن سبزرنگ نازک و حریر با

اند کرد که هفت سال در آسمان بوده و بهشت و جهنم را بر او نشان داده جا فرود آمد لباس بر تن کرد و ادعااز آن

نیز گوید  «مجد خوافی». (1۵3-1۵۵: 13۷2)صدیقی،  به او داده استو خداوند بر وی وحی کرده و این پیراهن 

از ظرایف چین بسیار با خود آورد و از آن جمله پیراهنی سبز بود که چون درپیچیدی در قبضه »آفرید که به

  (.12تصویر ) (9۷: 13۰9 اقبال:) «شدی...ناپدید می

 ۷                           8                            9                                1۰                                            11  

      

 

 
  

     

 

 

 www.britishmuseum.orgص(. منبع: محمد )معراج حضرت  .۷تصویر 

 www.pinterest.co.ukحضرت خضر و الیاس. منبع:  .8تصویر

 www.pinterest.co.ukع( و حسنین)ع(. منبع: ) حضرت علی .۹تصویر

 www.pinterest.co.ukرزم امام رضا و دیو. منبع :  .۱۰تصویر

 www.pinterest.co.uk ع(. منبع:)حسین امام نزد مسلم یافتن بار. ۱۱تصویر      

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:

 

 

http://www.britishmuseum.org/
https://www.pinterest.co.uk/
http://www.pinterest.co.uk/
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 ماه و آب .۷

ه و رنگ آن را سبز شرح داده و روز دوشنبه را مربوط به سیاره مارا روزهای هفته « التفهیم» در ابوریحان بیرونی

ها به کبودی یا زردی یا تیرگی... و به روز دوشنبه ماه سعد و منحست از دیگران پذیرنده، از رنگ». دانسته است

 اشاره انآسم طبقه هشت چنین بههم .(3۵8: 1318)بیرونی، « ین( ... داللت داردما چچین و ) و اقلیم هفتم

 آن است هافلک خردترین .پیاز هایییتو همچون پیچیده پیچیدن، دیگر بر یک اندیگو هشت هافلک کند:یم

 «میبدی» و «سیوطی»اما  .(۵6: 136۷ بیرونی،)برآید ...  همی و رود همی او اندر ماه و است تریکنزد ماه ب که

و 41-42: 14۰4 ی،وطی)س داندیم سبز آسمان و ماه به متعلق را هفتم طبقه و دانسته طبقههفت را آسمان

هری فلک مدر اندیشه مزدایی بهشت در طبقه دوم آسمان و متعلق به ماه است. در آیین  (382: 13۷1 ،میبدی

 .(1۰8 :2۵36خبره زاده، ) پنجم متعلق به ماه است و عالمت آن داس است

تان در مورد داس روز دوشنبه به دیدار شاهدخت گنبد سبز می رود.« بهرام گور» نظامی «یکرپهفت منظومه »در

. اشقش میگرددعدیده و حکایت، بشر بر حسب تصادف زنی را در بازار متن است، بنابر  مردی به نام بشر پرهیزگار

بازگشت با ملیخا  برد. در راهاز آنجا که بشر مردی پرهیزگار است برای دوری جستن از گناه به خانه خدا پناه می

، معشوقهاج با به میمنت ازدو بشر. رسدخود می هشود که با مرگ ناگهانی ملیخا، بشر به معشوقهمسفر میمدعی 

 کند که ارتباط وی را با ماه و رنگ سبز نشان یمدر این داستان آب نقش مهمی ایفا  .کندمیجامه سبز بر تن 

   .(13 تصویر )دهد یم

۱۲                              ۱۳                             ۱۴                              1۵   

 

 دانایی خرد و.  8

 (14 تصویرکند: )یم توصیف خردمندی به را سوم اقلیم بانوی سبز، گنبد نظامی در داستان 

 تنگ گشاید شکر از تا خواست      آرنگ سبز سرو خردمند زان

داناست. در این بیت سعدی نیز  فرد از نمادی خردمندی و گرنشان سبز، جایندر ا شودیم دیده کهچنان

 است. معرفت و آگاهی نمادی از

 کردگار معرفت ست یدفتر ورقش هر      هوشیار نظر در سبز درختان برگ   

 .کندمی معرفیو صاحب تعلیمات پندآمیز  دوستدانشجامی، اسکندر را حکیمی     
 ددر گنج حکمت بدو باز بو      بود رازسکندر که گنجینه                                               

 (1۵ نگاره) کند.پرور معرفی مینظامی نیز اسکندر را در هیئت فیلسوفی فرمانروا، حکیمی فرزانه و پیامبری دین

 .۱۲تصویر

 www.pinterest.co.ukمنبع:  آفرید.خروج به 

 . ۱۳تصویر

 داستان خیر و شر. 

  www.britishmuseum.orgمنبع: 

 . ۱۴تصویر

 بهرام گور در گنبد سبز. 

 www.metmuseum.orgمنبع:

 .۱5تصویر

 www.pinterest.co.uk : اسکندر و حکما. منبع 

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:

 

 

https://www.pinterest.co.uk/
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 والیت ستان بلکه آفاق گیر      گروهیش خوانند صاحب سریر

 منشور اوبه حکمت نبشتند       گروهی ز دیوان دستور او

 پذیرا شدندش به پیغمبری       پروریدینگروهی ز پاکی و        

 درختی برومند خواهم نشاند       من از هر سه دانه که دانا فشاند

 

 راسخ عقیده و . ایمان۹

 علم روانشناسی در باشند،می صبر ملکۀ واجد زندگی شداید و در هستند صابر مؤمنین کهاین به توجه با 

 نمایش به سبز رنگ ها، باآن کالم و صفات مؤمنین، لذا دهند،نشان می سبز رنگ با را صبر نیز صفت

 دینی عقیدۀ و ایمان بر سعدی، شعر این در سبز رنگ کارگیری( به 419 :1396 است )قاسمی، درآمده

 دارد. داللت او عارفانۀ و بینش
 نباشد پسر هر در رویش خیال نقش باشد        سفید و سبز مردان قبول رنگ

ع( را سبز انتخاب کرده که مبین اعتقاد و ایمان ذاتی پیامبر ) ، لباس یوسف16 نگارهدر  «الدین بهزادکمال» 

در شده که نشان از شهوت و عشق زمینی زلیخا دارد. خداست و در برابر آن رنگ قرمز برای لباس زلیخا انتخاب

 نیز بکار رفته است.جا سبز نماد لباس پیامبران ینا

     
16                               1۷                                18 

 

 جوانی و نشاط .۱۰

 حرکت سرسبزی با هنگام به زارکشت که طورهمان است. جوانی دورۀ روحیات از نشاط و شادابی شعرا نظر در 

 پویایی از سرشار در جوانی، هم انسان گردد،می شکسته درهم شد زرد چون و رودمی سوآن و سواین ناز با نسیم

 :شودمی پژمرده و سست، خمیده رسدمی پیری به چون اما رود،می راه نماخرا و ناز با و بوده تحرک و

 سعدی() رسید زردی به چون شود شکسته      خوید سرسبز، و است جوان تا چَمَد

 :کنندتشبیه می روییده حیات آب چشمۀ برگرد که هاییسبزه را به یار رخسار بر نودمیده گاهی مویِ و
 )خاقانی( چون نبیند ز خط صبر بال باد پدر       ز عذارت خط سبز و ز کفت خط سیاه

 سبز کشیده است.اساس این نمود جوان را در لباس  بهزاد بر 1۷در نگاره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ۱6تصویر 

  www.pinterest.co.uk منبع :فرار یوسف از وسوسه زلیخا.  

 . ۱۷تصویر  

 www.pinterest.co.uk منبع :سعدی و جوان کاشغری.   

 .۱8تصویر

 www.pinterest.co.uk منبع :سماع درویشان. 

 

https://www.pinterest.co.uk/
https://www.pinterest.co.uk/
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 و تصوف نماد توکل، معرفت، آرامش نفس، قناعت و پذیرش توبه عرفان در یامرحلهرنگ . ۱۱

استان . در دستسبز ا گنبد که مراحل سلوک بهرام گور است، سومین مرحله سلوک، ینظام یکرپهفت منظومه

رسد. سبز در اینجا نشان توکل به خداوند و توسل و یمبا توکل و تسلیم بر خدا به مقصد نهایی  بشر این گنبد

 ( 14تصویر)پرهیز از تکبر است. 

وم از هفت شهر عشق و سسبز رنگ مرحله است.  یترین مقام رمزرنگ عالی ،تصوف و عرفانعالم رنگ سبز در 

یکی مرگ سبز صوفی باید چهار نوع مرگ را قبول کند که »گوید: یم «حاتم اصم»یقین است. و مرحله معرفت 

 (  19: 1393گیالنی، و  29 :136۷ حقیقت،«))موت االخضر( است به معنی پوشیدن لباس خشن و زبر

 به که یه استحق لطیفه اندام به مربوط رده هفتمین سالک، تکامل مسیردر سمنانی عالءالدوله  عرفانی باور در

 ادو اتح حلول از منزه است، حق خاص صفت او تعبیر بهسبزاست.  آن رنگ و شده یل( تأوصمحمد ) حضرت

 اشدب وجود شجره حیات عالمت سبزی، آن باشد و سبز او پرده و شود انفصال متجلی و اتصال از مقدس و

چهارم  در گام که است شدهیبندرده گام هفت به سلوک نیز مراحل رازی نجم باور در .(3۰4: 1383 سمنانی،)

در  .(1۵۷ :138۷ ،کربن) است آرامش روان )نفس آرام یافته، نفس مطمئنه( نشانه شود کهیم دیدهنور سبز  آن

و محمل  قلب انسان که منزلنیز رنگ سبز نماد آرامش و نفس مطمئنه است.  نوربخشسید محمد بینش عرفانی 

رنگ سبز را در  هاخوابیل تأوکبری در تعبیر و  الدیننجمحق است رنگی به رنگ سبز دارد.  حضور حضرت

زندگی و نشاط  ۀگوید: رنگ سبز نشان( می132 :1993کبری) الدیننجمی مثالی نماد حیات قلب است. هاخواب

های دیگر خاموش شده باشند، رنگ سبز که همه رنگ یحتی زمان ، رنگ سبز باالترین رنگ استوی نزددر  .است

است ... و هر رنگی از آن  ن خرقه مختلفبدان که الوا» :هانامهدر فتوت  هاخرقهدر بیان رنگ ماند. باقی می

همتان یعالسبزه و آب است و از آن  رنگ، سبزون سبز از آن کیست؟ بگوی رنگ ای است... . اگر پرسند که لیفهطا

ه این رنگ جامه کیت پسندیدی ... و هر غابهیدی و پوشاست و این رنگ را حضرت رسالت بسیار  دالنزندهو 

 .(16۷ :13۵۰ کاشفی، )«بخش و دلپذیر باشد.یاتح)پوشید باید که چون سبز( خندان و خرم باشد و مانند آب 

اجازه  ع() یلع حضرتدر ابتدا فقط سفید بوده که در سیری در روز تولد  علویه قادریه صادقیه رنگ خرقه طریقت

یران پکه به علت قبولی توبه سالکین طریقت از طرف حضرت حق و شفاعت پذیری پوشیدن خرقه به رنگ سبز 

  3 .این طریقت اخذ گردیده است گذاریاناین طریقت بوده، توسط بن

بود  تصویر کشیده است او که خود از نقشبندیهشان را در سماع به الدین بهزاد، هنرمند درویاز کمال 18 در نگاره

 ها را بازنمایی کرده است.ها، آندر این فرقه هارنگ گانۀ تصوف و جنبۀ نمادیندرجات هفتبا آشنایی از مراتب و 

ای از سلوک عارفانه ها در مرتبههای در این جمع درویشان نشان از قرارگیری هر یک از آنحاالت و رنگ خرقه

 است.

 

 نتیجه
شده است که در بسیاری موارد تا به امروز ها مفاهیم نمادین در نظر گرفتهدر جوامع مختلف بشری برای رنگ

دینان، های مختلفی مانند قزلباشان، خرماسالمی گروه -اند. در تاریخ ایرانی و ایرانیشدهحفظ مانده وباقی

های نمادین رنگ برای بیان اهداف خاص سیاسی و جامگان و حروفیان و ... از جنبهسبزپوشان اشکانی، سیاه

توان ها میعرفانی با نگاره و ایاسطوره ادبی، ها در منابعتطبیق دادهمطالعه و با  اند.کرده اجتماعی خود استفاده
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برد. بررسی ها در این متون پیهای نمادین رنگشده و جنبههای پنهانالی الیهها در البهنشده آنبه موارد بیان

میترایی و مزدایی گاه نماد آسمان، ماه و آب و گاهی در نماد داد و  ۀدر اندیش سبزدهد که رنگ ها نشان میداده

در در نظام طبقاتی جامعه قبل از اسالم نماد طبقه کشاورز بود. این رنگ دادگری، فرشته و سروش؛ و همچنین 

سلوک  ای ازعنوان مرحلهاندیشه اسالمی نیز نماد بهشت و بهشتیان، پیامبران و ائمه؛ و در عرفان و تصوف به

 دیگر نمادهای رنگ سبز هستند. است. ایمان و عقیده راسخ، خرد و دانایی، جوانی و نشاط و...  عارفانه

 

 نوشتپی
مهر  1۵به تاریخ یکشنبه « ناموسی به نام پرچم»با دکتر بهمن نامور مطلق با عنوان « ایسنا»مصاحبه خبرگزاری دانشجویان ایران  .1

  /http://www.isna.ir/news/97071408019پرچم-نام-به-ناموسی .139۷

روی مشغول بودند اما به تدریج توسط کوچبه دامداری و  چین و باختر آسیای میانه تباری بودند که درتالیان نوادگان مردم ایرانیفه .2

به  میالدی ۵6۷ در سال .هایی تأسیس کردندغربی محل سکونتشان رانده شده و در آنجا حکومتبه جنوب و جنوب مغول-اقوام ترک

 .از بین رفتند هاگوک ترک و انوشیروان دست قوای مشترک

 .139۵ماه سال شهریور 9شنبه سه« صادقیه قادریه علویه طریقت در آن فلسفه و خرقه».3
https://sadeghi1374.blogsky.com/1395/06/page/2 
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 قطره تهران: رهبر. خطیب کوشش به بیهقی تاریخ .(13۷8) حسین بن محمد بیهقی،-

دوره  پژوهی. نظامی. ادب پیکرهفت هایحکایت در رنگ بررسی(. 1386)، آزاده مختارنامه ؛واردی، زرین  تاج-

 189-16۷. 2 .شماره1

 (. تاریخ عرفان و عارفان ایرانی. تهران: کوشش136۷عبدالرفیع ) حقیقت،-

دار بیروت:  .(1)جاریخ الخمیس فی أحوال أنفس النفیس، )بی تا(. ت حسین بن محمد بن الحسن الدِّیار بَکْری-

 صادر

 (. جدال نور و ظلمت. تهران: آبان2۵36) زاده، علی اصغرخبره-

http://www.isna.ir/news/97071408019/
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/23418
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/23418
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/23418
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/445373/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86
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ر. های دوره صفوی و قاجامایه درخت سرو در قالیبررسی نقش. (139۷) ب.و احمدپناه، سید ابوترا روهینا، ماهک-

 .3۵-1۷ ،(13)۷ ،هپیکر
های دوره ینقش نمادین ستاره در قال. (1398)ین. سازیان، امیرحس و چیت رنجبر، مریم، نیک اندیش، بهزاد-

  .۷۷-62 ،(1۵)8 ،رهپیکی. اسالم

 شی.مرع کتابخانه دارالمنشورات، قم: تفسیر الدر المنثور .(14۰4) الدینجالل سیوطی،-

 .د، کنگره شیخ مفید، قم(. امالی المفی1413شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان )-

 وم و سوم هجری. تهران: پاژنگ.های دهای دینی ایرانی در قرن(. جنبش13۷2صدیقی، غالمحسین )-

 : نشر معین2، تهران، جلد4(. طهران قدیم، چاپ 1383شهری باف، جعفر)-

 .ساطیرا :13 ج .تهران .چاپ دوم .ترجمه ابوالقاسم پاینده .تاریخ طبری .(1364) جریرمحمد بن  ،طبری-

 (. االحتجاج علی اهل اللجاج، مشهد: مرتضی14۰3طبرسی، احمد بن علی)-

 .گاهیدانش جهاد تهران: اول. ایران. چاپ در نمایش و نیایش بر درآمدی .(1366) جابر عناصری،-

 یفرهنگ و علمی تهران: جم. خدیو حسین کوشش به (. کیمیای سعادت.13۷4) غزالی، محمد-

 نسیم تحول. فرهنگ. چاپ اول. تهران: فرمانروای رنگ .(1396) ریحانه قاسمی،-

 آثار از اینمونه رد آن تجلی و نظامی پیکرهفت در رنگ مقامات (.1384، محمد )خزایی؛ خشایار ،زادهقاضی-

 24 -۷ . صص3 شماره اسالمی، هنر پژوهش .نگارگری

 توس تهران: بهار. مهرداد گزارنده بندهشن. (.13۷8) دادگی قرنبغ-

 شیراز: آموزگار خرد. ا. چاپ دوم.انسان نورانی در تصوف ایرانی. ترجمه فرامرز جواهری نی .(138۷کربن، هانری )-

بنیاد  تهران: چاپ اول.. . به اهتمام محمدجعفر محجوبسلطانی نامهفتوت (. 13۵۰) حسینکاشفی سبزواری، -

 .فرهنگ ایران

 .صباحدار سعاد ال قاهره: .ویراسته یوسف زیدان .فوائح الجمال و فواتح الجالل .(1993الدین )کبری، نجم-

 یسی. سنندج: آراسوالغَنیهُ لِطالبی طریقُ الحق. ترجمه زاهد  .(1394)گیالنی، عبدالقادر -

 همایش نهفتمی .مزرع سبز فلک نگاهی انتقادی به شعر حافظ(. 1392، معصومه )بخشی زاده له؛خیرا،محمودی-

 1623-1612صص .فارسی ادب و زبان هایپژوهش

، از آقا محمدخان تا آخر واداری در دوره قاجاری(. شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی 1388عبداهلل ) مستوفی،-

 تهران: زوار.  .6(. چاپ 1شاه، )جناصرالدین

دوره  .زیبا هنرهای. اسالمی عرفان در رنگ نمادهای و لباس نوع(. 1394و همکاران ) مریم، سرخه مونسی-

 ۵-14 .44ش.2

 امیرکبیر. تهران: حکمت. اصغرعلی اهتمام به االبرار. عده و االسرارکشف (.13۷1ابوالفضل ) میبدی،-

.  عرفانی مطالعات .اسالمی ایرانی عرفان در رنگ و نور سمبولیسم(. 138۷) سیدعلی، زادهقاسم ؛ناصر، نیکوبخت-

 212 - 183 . صص 8 شماره
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