نسبی

زبانی و درک رنگ آسمان در شعر فارسی



حسین بیا

*

اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه خ ا شمی

ا باات کالساک فا سیت با ها به نگ سبا آسةان ااا ه اتده استت؛ حتالی کته باشتنر
فا سیشبانان امروش آسةان ا آبی نگ می انند .پژوهشگران مخنلف ک اادهاند با پر اخنن بته
جايگاه نگ سبا

باو هتام استاطارمت نجت می و متذهبی ايراناتانت وفتا ا م اتاعران بته

سنتهام ا بیت و باان ااعرانه و مبننی بر مجاشت ت ضایی برام اين مسئله به ست هنتد؛ امتا
اش اين واقعات غفلت کر هاند که تداخل نگهام سبا و آبی نهتنهتا منیصتر بته منت ن ا بتی
ناست و هن ش هم

يتده متیات ؛ بلكته پديتدهام جهتانی استت و

مناطقی اش کشت

فرهنگها و شبانهام نقاط مخنلف ناا ناا مصتا يق منعتد م ا  .ايتن مقالته پتس اش مترو
نگهام نستبت ا هاتده بته آستةان ا باتات فا ستیت بتا ذکتر فرضتاة نستبات شبتانی و
آشمايزهام انجا اده با تأثار شبان ا اک نگهات به اين نناجه ست يافنه استت کته
فا سیشبانان

غاا

نگ واژ مسنقلی که بر تةا شيرمجة عه هام نگ آبی اللت کندت اين

نگها و اشجةله نگ آسةان ا اش خان ا

نگ سبا بهاةا میآو هانتد .بتهنظتر متی ستد

کا بر نگ سبا برام آسةان فقط جنبة نا گذا م نداانه و قدما تیت تأثار نسبات شبتانیت اش
نظر ا اکی ناا نگ آسةان ا اباه يا نا يک به نگ سبا می يدهاند.
واژههاي كلیدي :حافظت آسةانت سبات آبیت نگت نسبات شبانی.

* ن يسند مسئ لhsnbyt@gmail.com :
تا يخ يافت4090/7/21 :

تا يخ پذيرش4090/9/40 :
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 .1مقدمه و طرح مسئله
حافظ
هنگا

بات معروف «ما ع سبا فلک يد و ا

مه نت  /يتا اش کشتنة خت يز آمتد و

و» آسةان ا سبا نگ ت صاف کر ه است .او

ااتعا يگترش ناتا اش نتگ

سبا آسةان سخن گفنه و تعبارهايی هةچ ن «سبا خنگ گر ون»ت «سقف سبا»ت « يام
اخضر فلک» و « واق شبرجد» ا برام آن بهکا بر ه است .اينگ نه نگاه به آستةان کته
با تص

امروش ما کامالً منفاوت استت میدو به اعر حافظ ناست .سبا انسنن آسةان

من ن نظم و نثر فا سی

قرن هام مخنلف آنقتد واج ا کته متی تت ان گفتت

تقريباً تةا ااعران منقد و حنی برخی منأخران نت ع خاصتی اش نتگ آبتی ا کته متا
امروش آن ا بهنا آبی آسةانی میاناسامت سبا مینامادهاند .برام نشتان ا ن بخشتی اش
اين گسنر گیت برخی تعبارهام بهکا فنه

ي انهام اين ااعران ا ذکر میکنام:

اسدم ط سی (قرن پنجم هجرم) آسةان ا کلة سبا گ هرنگتا ت گنبتد ستبات ستبا
مانات ک

سبات سبا اتت و ...ناماتده استت .ستنايی (قترن پتنجم و اشتم هجترم)

تعبارهايی هةچ ن چر سباپ شت خرگاه سبات گ م سااه و سبات سبا با و ...ا بترام
آسةان بهکا بر ه است.

اعر خاقانی (قرن اشم هجرم) عبا تهتايی ماننتد تختت

نر سبات سبا طشتت فلک سبا لبا ت فس نگر سباچا ت خرگاه سبات سبا گلشنت ستبا
با گاهت سبا مرغاا ت سبا ک اکت سبا پنگانت کاةخت ستبا آستةانت ستبا يبتا و ستبا
صیرا فراوان يده می ا ند که هةگی به نگ آسةان ااا ه می کنند .م النا (قرن هفتنم
هجرم) آسةان ا چر شمر ت سقف سباگ نت فلک سبا نگت سبا وال ت چر ستبات
سبا طا ت فلک سبافا ت آسةان سبافا ت گنبد اخضرت چر اخضر و ...ناماتده استت.
ااعا سلةان ساوجی (قرن هشنم هجرم) ناا اش آسةان با تعبارهايی مانند اطلتس ستبا
فلکت فلک سبالقات سبا ايرهت باغ سبا فلکت گنبد سبا فلتکت بتالز ستبا متدو ت ستبا
گر ونت سبا خاا ت سبا خنگ آسةانت بنفشهشا سبا فلکت فلک سبا آبگ نت سبا خنتگ
چر ت سبا اا وانت سبا طا ت سبا قبام آسةانت سايبان سبا فلکت قفس ستبا طت طی
جان و ...يا اده است .بادل هل م (قرن ياش هم و واش هتم هجترم) ناتا اش کشتنی
سبا فلک و هاتف اصفهانی (قرن واش هم هجرم) اش آسةان شنگا م سخن گفنهاند.
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ايتن مقالته بته آنهتا پاستخ

خ اهام ا ؛ پرسزهايی اش اين ست :نگ آسةان ستبا استت يتا آبتی؟ آيتا اتاعران
منقد واقعاً آسةان ا سبا می يدهاند يا اينكه فقط کلةهام منفاوت برام ت صاف هةان
نگی که ما میبانامت بهکا میبر هاند؟ آيا نا گذا م نگها

چگت نگی ا اک آنهتا

تأثار می گذا ؟ چرا اش منقدمان کسی به اين م ض ع نپر اخنته و

بتا آن ت ضتایی

ندا ه است؟ ت ضاح و اظها نظر اا حان و پژوهشتگران منتأخر بتا ايتن م ضت ع
چقد منطقی و پذيرفننی است؟ آيا اخنالف

نامادن نگها نة نههتام يگترم ناتا

ا ؟ و سرانجا اينكه آيا میت ان ت ضایی علةی و قانعکننده بترام ايتن پديتده باتان
کر ؟
 .۸پیشینه و پیشنهادهاي ديگران
باآنكه

اباات منعد م اش ااعران مخنلفت نتگ ستبا بته آستةان نستبت ا ه اتدهت

به لال اهرت بات «ما ع سبا فلک يد و ا
م ض ع سبا يا آبی ب ن آسةان
اغلبِ اا حان

مه ن  »...باشنر بیثهام مربت ط بته

من ن ا بیت با هةان بات گرفنه است؛ البنتهت

ت ضاح اين بات حافظت فقط به تشباه آسةان به ما عه و معنام باتت

ااا ه کر ه و به اخنالف نگ آسةان و ما عه نپر اخنتهانتد (نتک :ست مت 2247 :4011؛

ذوالن ت 921 :4017؛ ش يا ت  )011 :4013که -چنانکه خ اهام يد -خ

اين م ض ع اايد

الّ بر اين معنا بااد که به ويژه برام اا حان منقد اين مسئله اصالً م ض عات نداانه
و سبا خ اندن آسةان امرم عا م ب ه است .برخی ناا به خلط اين نتگهتا ااتا اتی
کر هاند :خرمشاهی می ن يسد« :ما ع سبا فلک اضافة تشباهی است .قدما بان نگ سبا
و آبی خلط میکر هاند؛ بهط م که آستةان يتا يتا ا اخضتر ( ستبا) متینامادنتدت
بهجام اش ق ( کب )» ()4424 :4073؛ اسنعالمی ناا به ذکر اين نكنه بسنده میکنتد کته
«حافظ نگ آسةان ا سبا میباند» ()4403 :4032؛ هروم

ت ضاح اين بات میگ يتد

حافظ نگ «آسةان اول اب» ا سبا يتده استت ()4194 :4071؛ میةتد معتان ناتا
مزديسنا و تأثیر آن در ادب فارسیت عقايد کهن آ يايی و ذهن سا هانگتا ايراناتان ا
اين تشباه خال انسنه است و مین يسد:
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ابانت بهآسانی صینة آسةان ا با مرتعی ستبا و ختر

ماغ سا ه و با میبت يک ق

مقايسه کر هت ابرهام لطاف ا که
گاو که

فضام آسةان بهآهسنگی جنبزاند به گله هتام

چراگاه حرکت می کنندت مشابه می ستاش [ ]...يقانتاً اعنقتا بته اينكته ابرهتا

گاوانی هسنند که

آسةان حرکت می کنندت بهواسطة سا گی تشباهت يكی اش کهن ترين

عقايد آ يايی است (.)00 :4021

اما اش آنجا که آسةان
نگ ستبا آ ن

شبان فا سی امروش ايران بهصراحت آبی خ انتده متیات ت

ا باتات کالستاک

برانگاخنه است .میةد سن ه

ماتان پژوهشتگران امتروشم ت جته باشتنرم ا

مقالتة «ستبا آستةانی :باشتتا

نتگ ستبا

هاا گی و ا باات فا سی» با ذکر تعدا م اش اباات ااعران گذاتنه کته
سبا به آسةان نسبت ا ه اده استت مین يسد هن ش هم

لهجتة

آنهتا نتگ

مناطق مخنلتف افغانستنان

ان اعی اش نگ آبیت سبا ناماده میا :
آسةانی بهاصطالح امروش آبی است؛ اما کسانی که اش مناطق و ست هاا هنشان آمتده
بااندت معنام قاق اين عبا ت ا می انند .آنها می انند که آسةانی ن عی اش نگ سبا
است که آن ا «سبا آسةانی» میگ يند.

مناطق هاا هنشان اايد هاچکسی آسةان ا

آبی نگ يد؛ بلكه هةه آسةان ا سبا میگ يند (سن هت .)4094

ن يسنده

اين مقالهت ا اهد منعد م اش کا بر نگ ستبا بتهجتام آبتی ا

مناطق فا سیشبان آو ه؛ اما با

برختی

اليل اين کا بر ت ضایی ندا ه است.

خاراهلل میة م و معص مه بخشتیشا ه ناتا

مقالتة «متا ع ستبا فلتک :نگتاهی

اننقا م به ارح بانی اش حافظ» کا بر نگ سبا برام آسةان ا به جنبتههتام متذهبیت
اساطارم و نج می اين نگ نسبت ا ه و معنقدند کتا بر نتگ ستبا بترام آستةانت
ن عی کا بر مجاشم است .اش نظر اين ن يسندگان:
قدما بهمجاشت جائی اش آسةان ا گفنه و کل ا ا ا ه می کر ه انتد.

ايتن مت

ت فلتک

منعلق به ماه (يعنی فلک سبا) ا که يكتی اش هفتت فلتک و جائتی اش آستةان استتت
بهعن ان کل بهکا گرفنه اند.
يا تقد
.)4124

اين گاينزت م ا م اشقبال نا يكی فلک ماه بته شمتان

نگ اين فلکت مدنظر پا سیشبانان ب ه است (میة م و بخشتی شا هت :4092

نسبات شبانی و ک نگ آسةان
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ب ن نگ ستبا بته فلتک اول

قدستی هةچت ن فراتنگانت ملكت ت و)...

صیاح است و اايد نگ سبا آسةان

ا ت جاه کندت مجة ع نةیت اند پاسخی جتامع بته پرستز مت

اباات خاصی

نظتر بدهتد .يقانتاً

نةی ت ان مدعی اد تةا ااعرانی که بهصراحت اش آسةان سبا سخن گفنهاندت مجاشاً به
نگ منس

به فلک قةر

باو هام نج می ااتا ه کتر ه يتا تقتد

نتگ ستبا

يدگاههام مذهبی و اساطارم ا نظر اانهاند.
به هر ومت هاچيک اش پژوهزهام پاشان بهص ت علةی اليل سبا يتده اتدن
يا سبا ناماده ادن آسةان ا تباان نكر هاند.

اين مقاله سعی میکنتام بتا استنفا ه اش

يافنههام شباناناخنیت ت ضایی علةی و قانعکننده برام اين مسئله باان کنام؛ اما پتاز
اش آن الش است نگهام مخنلفی ا که به آسةان نسبت ا ه اده استت مرو کنام.
 .4رنگهاي مختلف آسمان در ادبیا

گذشته

من ن نظم و نثر فا سی تا ستدههتام اخاتر (ظتاهراً و باشگشتت)ت اش نتگ آبتی
( م

آسةان يا هر پديد يگرم) هاچ نامی بر ه نشده و اگر کلةة «آبتی»

کالساک بهکا فنهت يا بهمعنام ما «به» است يا منس

به عنصتر آ

خاکی و)...؛ اما منرا فهام نگ آبیت مانند اش قت الجت

مت فاتروشهام و...

منت ن

(ماننتد آبتی و
منت ن

مخنلف يده میا ند که با آنها سخن خ اهام گفت.
ابندا ببانام آسةان

من ن فا سی به چه نگهتايی ناماتده اتده استت ( اينجتا

منظ ت آسةان صاف و وان استت وگرنه برام آسةان ابرم يا آسةان بههنگا غرو
و اب اش اوصاف يگرم اسنفا ه اده که م ض ع بیث ما ناست):
 .4نگ ستبا و منترا ف هتام آن (اخضترت خضترات شمتر ينت شبرجتدگ نت شنگا فتا ت
گندناگ ن و)...؛
 .2نگ هايی که امروشه منرا ف آبی آسةانی يا نا يک به آن هسنند (نالتیت الجت
کب ت اش قت مانايیت فاروشهامت آبگ ن و.)...

مت
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مت ا م اش

با بر سی اين نگهام بهظاهر آبی میيابام کته باشتنر آنهتا ناتا
اير منرا فات نگ آبی امروشم خا ج میا ند:
نیلی :امروشه

طاف نگهات نالی اش آبی آسةانی تارهتر است و واقعت بتان آبتی

آسةانی و بنفز قرا میگار .

ااعا پاشاناانت گتاهی آستةان نالگت ن ناماتده اتده

است؛ اما با ت جه به اينكه نگ نالی ان اعی اانه که اش فاتروشهام تتا بتنفز امتروش ا
اامل می اده و اش س م يگرت آسةان ناا
می ا ت گاهی قاقاً نةی ت ان گفت منظ
صفت ا برام آسةان

ط ل ابانه وش به هةة اين نگ هتا يتده
ااعر اش نالی کتدا نتگ استت و آيتا ايتن
يتا حنتی

وانايی وش بهکا بر ه يا هنگا غترو

اتب

تا يک.
ااعا منعد م ناا نالی و نالگ ن بهمعنام سبا آمده است:
پرناان هفت نگ اند ستر آ ک هستا
چ ن پرند نالگ ن بر وم پ اد مرغتاا
(فرخی)

اده چ ن پرّ شاغ اين نالگت نبتاغ

بتر شاغ

اباخ ن بر ه هر س ب

(امارخسرو هل م)

با فريب نگ اين نالیختم شنگا فتا

کا بر وفق مرا صبغهاهلل متی کنتی
(حافظ)

اينكه

بات اخارت حافظ آسةان ا هم نالی و هم شنگا فا (سبا نگ) انستنهت اتايد

بدان معناست که وم بان نگ نالی و سبا تفاوتی قائل نب ه است.
م ا م هم نالی بهمعنام نگ تاره و حنی سااه بهکا فنه است:
ناله هام اين تن چ ن نال من
هر ابی اش چر نالی بگذ
(اوحدم)

کر ه هر اتب ش گنبتد نالتی

هتت ام تتت متتاه قنتتديلی
(اوحدم)

به شير پر ه اد تا اب آمد

جهان

شير نالی چا آمتد
(عطا )

نسبات شبانی و ک نگ آسةان
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ش نالی حجتابی نتدا گايتر
(نظامی)

(بهمعنام حجا

ظلةات)

خشنده خان خنتران يتان

شين کلتة نالتی کتاو نةاينتد

(ناصرخسرو)

ش اعر ش ناةی شه به امتن

و يتتا پاتتراهن نالتتی کتته ا

(من چهرم)

( و بات آخر

وصف آسةان اب است).

امروشهت نالی ناا گاهی
(34 :4071ت  93و )477

اينكه چرا نالی

معنام سااه بهکا می و ؛ برام نة نتهت ستهرا

ستپهرم

ااعا منعد م نگ نالی ا بهصراحت به اب نسبت می هد.

ا باات گذانه گاهی بهمعنام سااه بهکا فنه استت اتايد بته منشتأ

نگ نالی مرب ط بااد .بهنظر می سد ما گَر ماننتد ناتل کته اش گااهتانی ماننتد ناتلت
وسةه و ...اسنخراج می ادهت نگی تاره تر اش آبی و حنی نا يک بته ستااه ااتنه؛ ولتی
پس اش نگرشمت جامههام سپاد ا به نگ آبی می آو ه است .البنهت هخدا بته نقتل
اش آنندراج و انالمنآرا مین يسد که نال گاهی ناا بته ستپند ست خنه و ستااهی اطتالق
می اده است که برام فع چشمشخمت بر پاشانی و بناگ ش طفالن می مالادهاند (لغتنامة

هخدات ذيل «نال») .بنابراينت ااعران با ت جه به نگ هام مخنلف نال می ت انسنه اند آن ا
بهعن ان مشبهٌبه برام آسةان آبیت تاره و سااه يا هر مشبه تارهوتا يگرم بهکا برند.
الجوردي :آنچه با سااهی نال گفنامت
الج

آبی نگ است؛ اما فر وسی

و واژ الج

با الج

ناا صدق متیکنتد .ستنگ

اباات منعد م اش «اب الج

» سخن می گ يد

ا مانند نالت مشبهٌ بهی برام مشبه هام تاره و سااهی هةچ ن اب بهکا

میبر  .يگر کا بر هام الج

شاهنامه ناا بهگ نهام است کته تقريبتاً تةتا آنهتا

معنام سااه و تاره می هند؛ اايد به اين علت که قدما الج
گر مانند میآو ه و

ا ناا به حالت ست ه و

نقاای و طب بهکا میبر هاند و گر الج

ناا ستااه نتگ

بهنظر می ساده است (نک :عقالیت  .)770-772 :4033قرابت نگهتام نالتی و الجت

م
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با نگ سااه البنته مةكتن استت اليتل يگترم ناتا ااتنه بااتد کته

ا امته ذکتر

خ اهام کر .
فر وسی گاهی نالگ ن و الج
ش عرا ه و منجناتق و ش گتر

ا با هم

معنام تاره بهکا بر ه است:
شمان نالگ ن اد ه ا الج

بات:
چ خ ااد با نگ يبتام ش

سنم کر بر ت

الجت
(فر وسی)

عالوهبر اينكه منظ اش الج اب تا يک استت کا بر عبا ت «ت الجت » گَتر
ا ناا تأياد میکند .به هر حالت شاهنامه هرجا فر وسی اش آسةان نالی
ب ن الج
يا الج م سخن میگ يدت آاكا ا منظ ش آسةان تا يک اب استت نه آسةان آبی.
كبود :فرهنگهات کب ا نالیت الج مت بنفز پر نگ و سااه معنا کر هانتد.
معنام سااه بهکا فنه است .کسايی مروشم که بهگفنة اتفاعی
ااعا بساا مت کب
کدکنی ( )274 :4071باز اش ااعران يگر به نگها قت میکندت آسةان سااه و تا يک
ا اَعر کب ناماده است:
تا جايگاه ناف بهعةدا فرو يتد
گ يی که وست قرطة اعر کبت خت يز
اعر ااعران يگر ناا با ها کب بهمعنام تاره و سااه آمده است:
هةه خاک بر سر بهجام کاله
هةه جامه کر ه کب و سااه
(فر وسی)

چ

آگاهی آمد بهنا

فرو

که اد وم خ ااد تابان کب
(فر وسی)

شمان آسةان اد ش گر کب

چ انجم

آن برق اةشار و خ
(سعدم)

ازرق :باشنرين کا بر اش ق ا باات فا سی مرب ط به نگ لبا و لق و خرقتهت
و منرا ف کب است .اين واژه ناا بساا م م ا ت معنام تاره و سااه می هتد (باتت
شير وصف اب است:).
شان مهرهها به حقة اش ق هد ضاا
اش شير حقه مهر انجم کند پديد
(عطا )
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بر اش ق آسةان شند صبح
(خاقانی)

اين ات اش ق تا به هر س چرا کنتد

سپی گلهاش ا بیابانی کنتد يلته

(اخ ان)

مینايی :امروشهت نگ مانايی اغلب ن عی آبی انسنه میا ؛ اما قدما به هةان لالتی
که آسةان و يا ا سبا می يدهاندت نگ مانايی ا ناا اش خان ا
می آو ه اند .اسدم ط سی آسةان ا «سبا مانا» ناماده و ستعدم

نتگ ستبا بتهاتةا
گلسلتان اش ست يی

آسةان ا «طاق مانايی» و «صیافة مانا» خ انده و اش س م يگر سرسبام خنان ا به
مانا تشباه کر ه است« :م ضعی خ ش و خرّ و خنان همت گفنی که خر مانتا بتر
خاکز يخنه و عقد ثريّا اش تاکز

آويخنه» (سعدمت .)10 :4030

اباتات منعتد م اش

عنصرمت ناصرخسروت نظامیت ان م و ااعران يگترت نتگ مانتايی بتهصتراحت ستبا
انسنه اده است:
فريفنه است شمان ابر تاره ا کته اش او

هةیسناند ُ و هةتی هتد مانتا
(عنصرم)

نتته هتتر ستتبام بتت مانتتا

نه هتر سترخی بت مرجتان

(قطران)

ل اشيرا خاک ا می سبا چ ن مانا کند
(ناصرخسرو)

ات ش سباه گرفت سبام مانا
(معام)

گل جانشان سبا مانا نةیا
(کلام)

بدين ترتاتبت وقنتی اتاعران اش آستةان مانتايی ستخن متیگ ينتدت ماننتد آستةان
شبرجدگ ن و شمر ينت منظ اان آسةان سبا است.
آبگون :صفت آبگ ن

ااعا بیاةا م به آسةان نسبت ا ه اده است؛ امتا ايتن

صفت غار اش آسةان برام خنجرت الةا ت قدحت جتا ت وحت خاتالت بتا ت جتان و يگتر
پديدههام بی نگ ناا بهکا فنه است.

عبا اتی هةچ ن خاال با اكل آبگ نت جتان
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آبگ نت صافی و آبگ ن گشنن (م لت م)ت قتدح آبگت ن (منت چهرم) و ااشتة آبگت ن
(بادل) آبگ ن آاكا ا بهمعنام بی نگ است.
فیروزهاي :نظر برخی ااعرانت نگ فاروشهام ن عی اش نگ سبا است:
گ ش گل فكند ش باجا ه گ ا ا
بتتر ستتت باتتد بستتت ش پاتتروشه ستتنبند
(فرخی)

برافكند بر وش باد نگ ن

ش پاروشه

اعهام پربها
(ملکالشعرام بها )

مجة عت بايد گفت هرچند

م ا م نگ آسةان با کلةاتی ت صتاف اتده کته

امروش منرا ف نگ آبی بهاةا می وندت با ت جه به اينكه گاهی هةتان کلةتات بترام
م ص فهام يگرت معنام سااه يا سبا می هندت م
حاکی اش آسةان اب بااند يا به نگ سبا آسةان
قاطعات نةیت ان گفت

نظر ااعر اللت کنند؛ بنابراينت با

غاتا

نتگ آبتی اش منترا فهتام آن

اسنفا ه اده است .با اين حالت حنی اگر اين واژگان

برخی ااعا بر آسةان واتن

وش اللت کنندت مسئلة م

ا باات کالستاک

آستةان هتم مةكتن استت يتا

نظر

اين مقالهت هةچنان بهق ّت خ

باقی استت .نكنته

اين است که ااعران حنی وقنی آسةان وش ا فاروشهام يا نالگ ن مینامندت بان نتگ
آسةان و نگ سبا تفاوتی قائل ناسنند؛ شيرا نگهام نالیت فاروشهام و کبت

ا بترام

ختت سباه و چةناا هم بهکا می برند و اش س م يگر آستةان ا هتم نتگ شمتر ت
( خنتی بتا

شبرجدت گندنا (ن عی تره)ت خ يد (ج يا گنتد نتا

و ستبا) و آبنت

کا بر هايی آنقد گسنر ه است که نةیت ان گفت

کا بر کلةتات خلطتی صت ت

برگهام سبا )4میبانند که نتگ ستبا آنهتا بترام هةته اتناخنهاتده استت .چنتان
گرفنه است .پاداست که قدما نتگ آبتی آستةانی ا اش ختان ا
میآو هاند؛ چه آن ا نالی و کبت

و الجت

نتگ ستبا بتهاتةا

م ناماتده بااتند چته ستبا و اخضتر و

شمر ين و شبرجدگ ن.
اما چگ نه مةكن است مر مان و ااعرانی که برگ خت و نگ چةنتاا ا ستبا
مینامندت نگ آسةان ا ناا سبا بنامند؟ اگر چنان کا بر م میتدو و کتماتةا بت ت
اايد میاد آن ا ن عی سنت ا بی خ اند که تیت تأثار ااعا پاشان پديد آمده است؛

نسبات شبانی و ک نگ آسةان
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آثا تةا ااعران يده میا ت نةیتت ان آن

ا اينگ نه ت جاه کر که مثالً ااعران ه اةند و نكنه سنجی هةچ ن فرخیت خاقتانیت
من چهرمت ان مت نظامیت حافظ و بادلت بتا آنهةته قنشتان
طباعتت به اين ظرايف ت جه نةی کر ه و

ت صتاف پديتده هتام

عان حال که تفاوت بتان نتگ آستةان و

نگ سباهشا ا ک میکر هاندت منأثر اش سنن ا بیت هر و ا سبا مینامادهاند.
بهنظر می سد با ت جه به فرضاة «نسبات شبانی» و مطالعاتی که

ستدههتام اخاتر

نقاط مخنلف جهان با ا اک نگها صت ت گرفنته استتت متیتت ان بته ايتن
پرسز پاسخی قانعکننده ا .
 .3فرضیة نسبی

زبانی

فرضاة نسبات شبانی به يدگاه هام و شبانانا
و ف0ت با
براسا

2

آمريكايیت ا وا ستاپار و بنجتامان

ابطه ماان شبان ااخاص با تفكرات و فنا هام آنتان اطتالق متی ات .

اين فرضاهت تفكر هر انسانی منأثر اش شبان ما م وم است .شبان اتكل هنتد

عقايد است و ما اش يچة شبان خ

به جهان می نگريم .البنهت نسبات شبانی پازتتر

آ ام ب ا 0ت مالانفسكی 1و يگران ناا بهگ نهام طرح اده ب ؛ اما با فرضتاة ستاپار-
هة 4914ت به اوج خ

وف

ساد (صف مت .)31 :4079

طرف ا ان فرضاة نسبات شبانی معنقدند کا بران شبان هام منفاوت بتهواستطة شبتان
خ

بهس م مشاهدات و ا شيابی هتام گ نتاگ نی ست ق ا ه متی ات ند و نتاگاير بته

يدگاههايتی نسبناً منفاوت با جهان می سند؛ اشاين وت جهان تاحتدو م ستاخنه و
پر اخنة شبان ماست و تغاار
يدگاه

فلسفه ناا م

شبان میت انتد ک متا ا اش جهتان منیت ل کنتد .ايتن

تأياد فالس فانی هةچ ن يداستت کته معنقتد استت شبتان

جهان ما ا میساش (هةانت .)31

میةد ضا باطنی نسبات شبانی ا چنان ت ضاح می هد :ما

قالب مقت الت شبتان

فكر می کنام؛ پس جهان ا چنان ک می کنام که شبان برام ما ترسام می کند .شبان هام
مخنلف تص يرهام منفاوتی اش جهان به ست می هند؛ پس هر شبانی منافاايک ختاص
خ

ا ا که سخنگ يان آن

قالب مق الت نسبی آنت جهان ا ا اک می کنند؛ بته
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عبا ت يگرت سخنگ يان شبانهام مخنلفت جهانبانیهام منفاوت ا ند (بتاطنیت :4034
.)433

فرضاة ساپار -و ف

اكل افراطیاش بهط
1

جدم م

تر يد واقع اده استت

و شباناناسانی مانند بل مفالد اين حكم کلی ا که جهانبانی ما بهط
شبان تعاان می ا

و شبان تنها عامل تعاانکنند تفكر استت

مطلق بهوستالة

کتر ه انتد (نتک :ست نت

)402 :4033؛ اما حنی صاحبنظرانی که معنقدند شبان يگانتهمبنتام تفكتر ناستتت بتاو
ا ند که شبان تاحدو م بر چگ نگی تفكتر و جهتانبانتی افترا اثتر متیگتذا

(نتک:

اسناينبرگت .)433-437 :4037
کنا اننقا هايی که بر فرضاة نسبات شبانی وا اده استت برخی آشمتايزهتا و
مشاهدات شبانی نسخة معندلی اش اين فرضاه ا تأياد کر ه و نشان ا هانتد مر متی کته
به شبانهام گ ناگ ن سخن می گ يندت با برخی پديده هام جهان پارام نشان کتی
منفاوت ا ند (.)Regier, 2009: 445

 .5نسبی

زبانی و درک رنگها

بساا م اش مدافعان اين فرضاه برام فتاع اش آنت بته تتأثار شبتان بتر ک نتگ هتا
شبانهام مخنلف ااا ه میکنند .اش اواسط قرن باستنم متاال مت مطالعتات و تیقاقتات
منعد م با

امنة واژگان مرب ط به نگ

شبانهتام مخنلتف و ا تبتاط آنهتا بتا

چگ نگی ک نگها ت سط گ يش ان اين شبان ها انجا اد که ننايج برخی اش آنهتا
بهن عی نسبات شبتانی ا تأياتد متیکتر ( .)Kay & Maffi, 1999: 744نناجتة ايتن
تیقاقاتت پژوهشگران يافنند که هرچند نگهتام اصتلی
فهرست میدو خا ج ناسنندت نا گذا م نگها
تفاوت

نامادن نگها گاهی م جب تفاوت

تةتا شبتانهتا اش يتک

شبانهام مخنلف يكسان ناستت و
ا اک آنها میا

( Regier, 2009:

.)445-446

چگ نگی ت صاف نگ ها

مناطق مخنلف جهان و ماان شبان هات فرهنگ هات مناطق

جغرافاايی و حنی و ههام مخنلف تا يخی

منطقهام خاصت يكسان ناست.

نسبات شبانی و ک نگ آسةان
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شبان هر ق می نسبت بته میتاط جغرافاتايی و اقلتام حاتاتی ايشتان -کته بتا چگ نته
نگ هايی اش نظر طباعت و افتق ستروکا ااتنه بااتند -تفتاوت ا  .قت می کته
س احل يا و کنا جنگل هام سبا و کب

و

ابرهام گ ناگ ن شيسنه باادت با ق می که

صیرام س شان و ماتان ختاک و غبتا و

آفنا

ماان پرندگان و گل هام نگا نتگ و

س شان شيسنه بااد و با جتان ان باابتانی ستروکا ااتنه بااتدت ايتر لغت م

منفاوتی ا و نااش ايشان به ان اع نگها منفتاوت استت؛ متثالً قبالتة نكتا -کته
قسةت باالم نال سفاد شندگی میکنند -شبانشان اش نظر نگ هتا بستاا غنتی استت و
اةال وساه -برام نگ سربی  42ن ع قائل اند و برام هريتک واژه ام

سة ئادها-
ا ند (افاعی کدکنیت .)213 :4071

مر مان مناطقی اش گانه تةا اجسا و پديده ها ا به يكی اش اين و نتگ متی باننتد:
 meliبرام نگ هام سر مانند آبیت سبا و سااه و  molaبترام نتگ هتام گتر ماننتد
قرمات ش و سفاد .برخی شبان ها ناا فقط سهت چهتا يتا پتنج نتگ اصتلی ا نتد؛ امتا
مر مان قبالة پاراها ()Pirahã

آماشونت هاچ کلةه ام برام باان نگ ها ندا ند و اگر اش

آنها بخ اهاد مثالً ایء سر

نگی ا ت صتاف کننتدت متی گ ينتد ماننتد خت ن استت

(.)Bhatia, 2012
ط ل تا يخت بشر نگهام منن ع ا بهتد يج تشخاص ا ه و نتا گتذا م کتر ه
است .هرچه

شمان بهعقب برگر يمت میبانام انسانها

شندگی میکر ه و

گذانه

ناايی تاترهوتتا

تفكاک نگها مها ت چندانی نداانهاند.

سال 4313ت پژوهشگرم بهنا ويلاا گلدسن ن بتا بر ستی او يستة هت مر و يگتر
من ن ي نانی باسنان يافت

اين آثا تنها به نگهام ستااه و ستفاد و قرمتا و ش

ت جه اده و نگ هام يگر بساا کةاا

هسنند؛ بهويژه او يافت که هاچچاام بته

نگ آبی ت صاف نشده و گ يی اصالً اين نگ وج ندا  .بهنظر می ساد ي نانیهتا
جهانی کد ت خالی اش نگ و عةد تاً سااه و سفاد و اندکی قرما يا ش متی شيستنند.
اين م ض ع منیصر به ي ناناان نب

گاگر 7نشان ا نگها
(.)Loria, 2015

و مطالعات شبان اناستی آلةتانی بتهنتا الشا و

ماتان فرهنتگهتام يگتر ناتا تنت ع چنتدانی ندااتنهانتد
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گاگر

تاريخ و توسعة نژاد انسان می ن يسد« :تشخاص اجاام طاتف نتگ هتا

ط ل تا يخ بهص ت تد يجی ص ت گرفنه است؛ برام مثال حساسات بته نتگ ش
ا ه است [ ]...نگ آبی ناا بساا يرتر اش باقی نگ هتا اتناخنه

قبل اش نگ سبا

اده است.)1880: 52( ».

من ن اوسنايی و پهل م ناا نگ هام اصلی سر ت سپاد و سااه هستنند .ايراناتان
باسنان بان نگ هام يگر هةچ ن ش و سبا که

طاف نگتی بتههتم نا يتک انتدت

تةايام قائل نةی ادند و آنها ا با صفت اوسنايی ( zairinaش ينت ش و ستبا) نشتان
می ا ند (چ ناک ات .)72 :4071

برخی کلةاتی که

شبانهام مخنلف برام نگ آبی بهکا می وندت

شمتان هتام

گذانه معنام سبا اانه و تعدا باشنرم اش آنهتا معنتام ستااه متی ا ه انتد؛ «متثالً
اصطالح  bla-madhrکه بهمعنام مر سااهپ ست آفريقايی استت واژ  blueبهکا فنته
و بان اين واژه و واژ  blackاش نظر شبتانی ا تبتاط وجت

ا  .هةچنتانت واژ چانتی

 hiuanکتته امتتروش بتتهمعنتام آبتتی آستتةانی استتتت قتتبالً معنتام ستتااه متتی ا ه استتت»
( .)Geiger, 1880: 52چنانکه پازتر گفنامت

ااعا فا سی هم گاهی بان نگهتام

آبی و سااه خلط اده است .ابنسانا ( )413-411 :4037ناا نگهام ستبا و نالتی و ناتا
نالی و سااه ا نا يک بههم و

يک ختان ا ه قترا ا ه استت .اش نظتر اخت انالصتفا

(4041ق )412-414 :ناا نگهام سااهت سبا و آبتی واقتع يتک نتگ
مخنلف هسنند.

غلظتتهتام

حديثی اش اما صا ق(ع) ناا نگ آسةان «سبا مايل به ستااه» انستنه

اده است (مجلسیت  .)44 :4014اما قرابت نگ هتام آبتی و ستااه بته ا باتات فا ستی و
فرهنگ اسالمی میدو نةی ا .

آثتا هت مرت واژه هتام  Kvavoو ( Kvdveovکته

امروش معا ل  Cyanيا فاروشه ام هستنند) بتهمعنتام تاتره تترين ستااه بتهکتا فنته انتد
( .)Geiger, 1880: 55هةچنانت

بخزهام شيا م اش آستاا بترام نتگ آبتی کلةتة

«نال» بهکا می و که احنةاالً مشنق اش نا و نال ب ه و اش طريق شبان ايراناان مننشر
اده است؛ اما:
من ن ي نانی مانند آثا ه مر و هاي ت و نال ( the blackسااه) ناماده میا
نا  neilusبه و م اساطارم

و

سرشمانی جا مصر اطالق می ا  .واژ ناال ناا کته

نسبات شبانی و ک نگ آسةان
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من ن کهن هند بهمعنام سااه بهکتا فنته استتت بتا ( nigerستااهپ ستت) التتان
هم يشه است (هةانت .)10

گاگر با ذکر اينكه

شبانهام منعد م واژهام که به نگ آسةان اللت میکندت بترام

سااهی اب هم بهکا می و ت میپرسد :کا کر ذهنی و جنبتههتام واناتناخنی ايتن
نسل ها چگ نه ب ه که نگ آسةان ا

وش و اب سااه می يتده انتد؟ آيتا اختنالف

آنها با ما فقط مرب ط به نا گذا م نگهاست يا اخنالف
باشنر شبانهام کهنت واژهام برام باان نگ آبی وج

ا اک است؟ (هةانجا).

ندااتنه و

3

بستاا م اش

شبانهام امروش هم برام نگ سبا و آبی اش يک واژه اسنفا ه میا :
امروشهت نگ آبی ا

بساا م اش پديده ها و بهويژه مصن عات ست بشر میبانام؛ اما

نگ آبی طباعت بساا کةاا است .باشنر نقاط جهان هاچ حا انت ما ه يا گااه
آبی نگی وج ندا  .گل هام آبی نگ ناتا حاصتل ستتکتا م هتام بشتر هستنند
(.)Loria, 2015

يگرت نگ آبی وج

گاگر می ن يسد « :قرآن و بساا م من ن مقد

نتدا .

قرآن باآنكه با ها اش آستةان ستخن گفنته اتدهت ااتا هام بته نتگ آن نشتده استت»
( .)1880: 55البنهت می انام که
معنام کب
اخنالف
می ا .

قرآن کريم واژ «شُ ْقتاً» آمتده استت (طته)442 /؛ امتا

و تاره می هد و معا ل آبی ناست.
نا گذا م نگها م

نگهام مشابه يا نا يک بههتم باشتنر يتده

طباعت هاچ مرش قاقی ماان نگ ها وج

نگانکةان

ندا و مشخص ناست مثالً

کدا نقطه نگ سر به نا نجی می پا ند  .اين شبان است که نگ ها ا

اش هم تفكاک میکند .اما تعاان مرش ماان نگها
نةی هد و مةكن است مثالً نگتی ا کته

شبانهام مخنلفت بهص ت مشتابه
مترش بتان ش و نتا نجی قترا ا ت

گروهی شيرمجة عه هام نگ ش بدانند و گروهی شيرمجة عته هتام نتگ نتا نجی؛
بهنظر می سد اين اتفاق باز اش هر نگی با
نگهام سبا و آبی

نگهام بان سبا و آبی افنا ه است:

نگان کةان کنا هم قترا ا نتد و

میتل تةتا

ايتن و
ويننتا

نگت به نگی برمیخ يم که هرکسی مةكن است آن ا سبا يا آبی بنامد.
نگ آسةان و نگ برگ خنان ا  xanhمتینامنتد .شبتان تايلنتدم واژ khiaw
معنام سبا می هد؛ مگر آنكه برام آسةان و يا بهکا و که

آن ص تت معنتام
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شبان کترهام و واژ qīng

آبی می هد .واژ purueda

شبتان چانتی قتديم هتم

معنام سبا می هند و هم معنام آبی (.)Bhatia, 2012

گذانهت کلةهام برام باان نگ آبی نداانهاند؛ اما ايتن اتفتاق

بساا م اش شبانها

ژاپن بهاكل برعكس افنا ه است:
پاز اش و ان مد نت

شبان ژاپنی برام باان نگ هام سبا و آبی اش يک کلةه («آئ »
و ان مد ن و پتس

بهمعنام آبی) اسنفا ه میکر ند و واژ «مادو م» بهمعنام سبا
اش وا ادن مدا نگی

سال  4947وا شبان ژاپنی اتد .امتا هنت ش هتم آثتا م اش

کا بر قديةی نگ آبی

نی

شبان ژاپنی بتهچشتم متیخت

 .هنت ش گااهتان خت

(سبايجات) ا ( Ao-monoآبیجات) مینامند و نگ چتراغ اهنةتايی ا ( aoآبتی)
ت صاف می کنند؛ حالی که نگ چتراغ اهنةتايی ژاپتن ناتا ماننتد نقتاط يگتر
نااست (هةانجا).

ک نگهات

پژوهزهام مرب ط به تأثار شبان
اگرفی سادهاند .تیقاقات ق اناسان
مر مان قبالة هاةبا

با

يكی و هة اخار به ننايج

برخی شبانهام آفريقايی نشان ا

ناماباا نگها ا مانند ما طبقهبندم نةیکنند؛ مثالً قسةنی اش

طاف سبا و آبی ا «ب و» مینامند و قسةت يگرم اش طاف سبا ا

کنا طاف ش

و نا نجی قرا می هند و به آن « ومب » میگ يند (.)Loria, 2015

سال  2444ت با

اسنفا ه اش تص ير شير آشمايشی انجا اد که ننايج اگفتآو م

پی اات.

آشمايزت ابندا چند مربع نگی به مر مان هاةبا نشان ا ه میا

( اير سةت چپ)

که به نظر ما (غارهاةباها) هةگی سبا هسنند؛ اما اخنالفی بساا جائی
مربعها وج

ا

که ناای اش تفاوت نامیس سی

اين
يكی اش

مااان نگ سبا و ش

است.

هاةباها بی نگ مربع منفاوت ا تشخاص می هند؛ شيرا برام آن نگ واژهام مسنقل
شبانشان ا ند.
که اينبا

مرحلة بعدت باش هم تعدا م مربع نگی به آنها نشان ا ه میا

نگ يكی اش آنها اش نظر ما بهوض ح با بقاه فرق ا ( اير سةت است)؛

اما هاةباها نةیت انند تفاوت ماان مربعها ا بهآسانی تشخاص هند؛ شيرا
هر وم اين نگها سبا ناماده میا

(هةانجا).

شبان آنها

نسبات شبانی و ک نگ آسةان
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اين تیقاق نشان می هد تفاوت

نا گذا م نگ ها با ک ما اش نگ هتا ا تبتاط

معنا ا م ا و نتگهتايی ا کته

شبانةتان بترام ناماتدن آنهتا کلةتهام نتدا يمت
پژوهزهام يگر ناا ثابت اده است کته «بتا يتا

بهگ نهام منفاوت ک میکنام.

ا ن کلةات جديد مرب ط به نگ ها به افرا ت ت انايی آنتان

تةاتا نتگ هتا افتاايز

میيابد» (.)Boroditsky, 2011: 65
نناجه اين است که چه فرضاة نسبات شبانی ساپار -و ف ست بااد چته نبااتدت
مطالعات انجا اده برام اثبات يا

اين فرضاه ثابت کر هاند که ک نگها تاحتدو

شيا م منأثر اش چگ نگی ناماده اتدن نتگهتا

هتر شبتان استت (بترام نة نته نتک:

& Deutscher, 2010; Goldstein, Davidoff & Roberson, 2009; Regier, kay
 .)Khetarpal, 2007واقعت اش تیقاقات و آشمايزهتام انجتا اتده متیتت ان نناجته

گرفت که به لال قرا گرفنن نگ آبی آسةانی ماان و نگ اصلی آبی و سبات اگتر
شبان خاصی آبی آسةانی سبا ناماده ا ت سخنگ يان آن شبان آن ا سبا خ اهند يتد
و

ذهن خ

ناا جاو خان ا

نگهام سبا طبقهبندم خ اهند کر .

بهنظر می سد اين هةان اتفاقی است که
آسةان افنا ه است.

گذانة شبان فا ستی ناتا بتا

نتگ
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 .6نتیاله
آبی ب ن آسةان برام بساا م اش ما بديهی است و ا ا است که ک کنتام چگ نته
مةكن است کسی با اين م ض ع با ما همنظر نبااد؛ اما ااعران کالساک

م ا

منعد نهتنها آسةان ا سبا نامادهاند؛ بلكه بهصتراحت آن ا بته پديتدههتام ستبا نگی
هةچ ن شمر ت شبرجدت گندنات خ يد و ...تشباه کر هاند .اين م ض ع نشان می هد آنهتا
م) ناماده میا ت جتاو ختان ا

نگی ا که امروشه آبی آسةانی (فاروشهام يا الج
نگ سبا بهاةا میآو هاند.

اينكه برخی پژوهشگران سبا خ انده ادن آسةان ا به ن عی کا بر مجتاشم منتأثر
اش نگاه مذهبیت اساطارم يا نج می ااعران نسبت ا هاندت صتیاح بتهنظتر نةتی ستد.
چنان يدگاهی مسنلا آن است که بپذيريم قدما نگ هام سبا و آبی ا اش هم تفكاک
کر ه ب ند؛ حالی که

بخزهام قبلی مقاله يديم که ايراناتان ناتا ماننتد بستاا م

اق ا يگرت بساا م اش نگهام منن ع امروش ا نةیاناخنه و بهويتژه و نتگ ستبا و
آبی ا سبا مینامادهاند؛ ضةن اينكه اين کا بر به نگ آسةان میتدو نبت ه استت و
ااعا منعد مت نگ يا ا ناا سبا انسنهاند.
بساا م اش کش هام يگر ناا تفكاک کامل و نگ سبا و آبی ستابقة چنتدانی
ندا و بهنظر می سد تا پاز اش گسنرش ا تباطات

قرن باسنم و سنرسی هةگتانی

به اخنراعاتی مانند مدا نگیت تل ياي نت مجالت و کنتا هتام مصت

و...ت

منتاطق

بساا م اش جهان تعدا نگ ها میدو ب ه است و بهويژه برختی نتگ هتام نا يتک
بههم مانند سبا و آبی هن ش اش هتم جتدا نشتده ب نتد و بتا واژگتان مشتنرکی ناماتده
میادند .هن ش هم
ستنخ

برخی مناطق مانند افغانسنان که ستنن و کا بر هتام شبتانی گتاه

هتر اش سنتها و کا بر هام شبانی

نگ آبی وان ا سبا می نامند و

ايران باقی ماندهاندت

لهجة هاا گتی

کنا ان اع يگر سبا مانند «سبا اقهام» ( اقه:

ي نجه) و «سبا افنلی» (افنل :ابد سفاد)ت اش «سبا نالی» و «سبا آسةانی» ناا ستخن
میگ يند (نک :سن هت  .)4094اين م ض ع فقط با آبی آسةانی مصداق ندا و يكتی
اش میققان میگ يد وقنی خ کا آبی ا به انزآم شان مد سهام

کابتل نشتان ا ه

و پرساده «چه نگی است؟»ت تةا انزآم شان بهجا کسانی که اش ايران آمدهانتدت آن ا
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مناطقی اش ايران ناا که به لال ا تباطات میتدو ترت کةنتر
برختی

معرض يكسانساشم شبانی قرا گرفنه اندت چنان کا بر م يده میا ؛ مثالً

نقاط لرسنان برام هر و نگ سبا و آبی اش واژ «سُت ْش» ( )sowzو گاهی «کِ ْ» ()kew
(احنةاالً تغااريافنة «کب ») اسنفا ه می ا .

شبان ترکی ناا بااينكه و کلةة «گؤم» و

«يااال» برام اللت بر نگهام آبی و سبا وج

ا ت

برختی منتاطق بته هتر و

نگ «گؤم» گفنه میا .
آسةان جا سبا با نگ هايی هةچ ن فاروشه امت الج

مت مانايیت اش قت کبت

و...

ناا ناماده اده است کته اش نظتر فا ستیشبانتان امتروشت شيرمجة عتة نتگ آبتی قترا
شيرااخة نگ سبا قرا می ا ند و هةتانطت

میگارند؛ اما قدما اين نگها ا هم

که می گفنند چةن و برگ خت و باغ و مرغاا سبا استتت معنقتد ب نتد آستةان و
نگ هام اباه به آن هم ن عی سبا است؛ هرچند نا هتام يگترم هتم ااتنه بااتند.
واقعت چنانکه امروشه نگهام شين نیت يشةیت مغاپسنهامت لجنتیت شمتر مت مااتیت
چةنی و ...هةگی سبا تلقی میا ندت

گذاتنه ايتر شيرمجة عتههتام نتگ ستبا

وساع تر ب ه و نگهايی هةچ ن الج

مت نالی و فاتروشهام ا هتم برمتیگرفنته

است.
بنابراينت هنگا ارح اباات مخنلفت برام ت ضاح اينكته چترا آستةان ستبا ناماتده
ادهت نااش ناست ست به امن ت جاهات اساطارم و نج می ا يم؛ بلكه میت ان گفت
با ت جه به سار آانايی بشر با تن ع نگهات ايراناتان
نگهام کةنرم ا میاناخنه و

گذاتنه

مقايسته بتا امتروشت

و کالساک هن ش نگهام سبا و آبی ا اش هتم

تفكاک نكر ه ب ند .اش آنجا که چگ نگی نا گتذا م نتگهتا
ا اک نگها تأثار می گذا ت برخی فا سیشبانان

غاا

شبتان بتر چگت نگی

نتگواژ مستنقلی کته بتر

تةا شيرمجة عههام نگ آبی اللت کندت اين نگها ا اش خان ا
میآو هاند؛ به هةان لالت

نگ سبا بهاتةا

اينكه آسةان ا هم فاروشهام و نالی و الج

و هم سبا و شمر م و شبرجدگ نت هاچ تناقضی احسا
کا بر واژگانی هةچ ن فاتروشهامت نالتی و الجت

م بنامنتد

نةیکر هاند.
م هتم بتهمعنتام آاتنايی بتا

نگهايی منفاوت با نگ سبا ناست؛ بلكه ناای اش سروکا اانن بتا اجستامی ماننتد
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فاروشهت الج

و نالت و

برخی م ا کا بر آنها

جايگاه مشبهٌبه بدون ت جه به

اخنالف نگ آنها با مشبه است .ظاهراً فا سیشبانان هنگا افاو ن يام نسبت بته ايتن
کلةاتت هةان تشباه ا نظر اانه و اين کلةات ا برام اللت عا بتر نتگ بتهکتا
نةیبر هاند.
پینوش ها
 .4البنهت خت آبن

عالوهبر برگ هام سبات به چ

سااهز ناتا اتهرت ااتنه و مةكتن استت

منظ اش چر آبن سی برخی ابااتت آسةان سااه اب بااد.
بااد و چه چ آنت قطعاً به نگ آبی ناست.

هر حالت چه برگ خت م

نظر

2. Edward Sapir
3. Benjamin Lee Whorf
4. Franz Boas
5. Bronislaw Malinowski
6. Leonard Bloomfield
7. Lazarus Geiger
 .3نة نه هايی که گاگر ذکر کر ه استت مقايسه ا بتا کبت ت الجت م و نالتی منت ن کالستاک
فا سی که گاهی معنام آبی می هند و گاهی تاره و سااه .ظاهراً تغااتر نتگ تتد يجی آستةان
اب و وش مقابل چشم انسان ها باعث می اده ااعرم مانند فر وسی سااهی اب ا هةان نالی
يا الج م تاره بباند و شاهنامه با ها اش اب الج سخن بگ يد .بتهنظتر متی ستد اش نظتر
کسانی مثل فر وسیت نگ نالیت سااهِ کم نگ ب ه است و سااهت نالیِ پر نگ.
اباهت ماان آبی و سااهت و سبا و سااه هةچنان اايد ت ضاح هد که عبتا اتی هةچت ن «ختط
سبا» (بهمعنام م هام تاشه سنة ص ت) يا «چهر سباه» چه ا تباطی بان نگهام سبا و سااه وجت
ا ؛ البنهت نبايد اش با معنايی واژ سبا (که معنام ويادن ناا می هد) غافل اد .اايد سبا ب ن «سر»
عبا ات «سرت سبا با » يا «شبان سر سر سبا »...باشنر به مفه
نگ سبا ا تباطی نداانه بااد.

ويز و طراوت اللت کند و بتا

منابع
 ابنسانا ( .)4037النفس من كتاب الشفاء .بهک از حسن حسنشا ه آملی .قم :ب سنان کنا . اخ انالصفا (4041ق) .رسائل اخوان الصفا و خ ن الوفاء .ج .0قم :فنر تبلاغات اسالمی. اسناينبرگت نی ( .)4037درآمدي بر روانشناسی زبان .ترجةة ا سالن گلفا  .تهران :سةت. -اسنعالمیت میةد ( .)4032درس حافظ .تهران :سخن.
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 اسدم ط سیت علیبن احةد ( .)4039گرشاسبنامه .تهران :ناام کنا . باطنیت میةد ضا ( .)4034زبان و تفکر .تهران :نشر آبانگاه. -بادل هل مت عبدالقا

( .)4011كلیا ديوان بیدل دهلوي .تصتیاح حستان آهتی .تهتران:

فروغی.
 چ ناک ات ا« .)4071( . .جنبة نةا م نگفرهنگستان.

منن هام پهل م» .ترجةتة لتاال عستگرم .ناملة

 .0ش .42صص.72-10

 حافظت اةسالدين میةد ( .)4070ديوان حافظ .تصیاح میةد قاوينی و قاسم غنی .تهران:يساولی.
 خاقانیت افضل الدين ( .)4003ديوان خاقانی شروانی .تصتیاح ضتااءالدين ستجا م .تهتران:شوا .
 خرمشاهیت بهاءالدين ( .)4073حافظنامه .چ .3تهران :علةی فرهنگی. ذوالن ت حام ( .)4017در جس وجوي حافظ .تهران :شوا . -ش يا

خ يیت عبا

 -سپهرمت سهرا

( .)4013آيینة جام :شرح مشک

( .)4071هش

ديوان حافظ .تهران :علةی.

كتاب .تهران :طه م.

 -سن هت میةتد (« .)4094ستبا آستةانی (باشتتا

نتگ ستبا

لهجتة هاا گتی و ا باتات

فا سی)» .المیتو (وبالگ) .سنرسی آبان : .4090
http://www.qairo.blogfa.com/post-12.aspx.

 سعدمت مصلحالدين ( .)4030گلسلتان سلعدي .تصتیاح غالمیستان ي ستفی .چ .7تهتران:خ ا شمی.
 سنايی غان مت اب الةجد ( .)4071ديوان حکیم سنايی غزنوي .تصیاح بديعالامتان فروشانفتر.تهران :نگاه.
 س مت میةد ( .)4011شرح سودي بر حافظ .ترجةة عصةت سنا شا ه .تهران :نگاه. س نت پانر ( .)4033مکاتب زبانشناسی نوين در غرب .ترجةة علیمیةد حق انا  .تهران:سةت.
 افاعی کدکنیت میةد ضا ( .)4071صور خیال در شعر فارسی .چ .1تهران :آگاه. صف مت ک ش ( .)4079درآمدي بر معنیشناسی .تهران :ح ش هنرم. عقالی عل مت سادمیةدحسان ( .)4033مخزن االدويه .تصیاح میةد ضا اتةس ا کتانی.تهران :انشگاه عل پااكی تهران.
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