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 چكيده

و اشعار كالسيك درباره هـا مطـالبيو تأثير آن بر انساني آسمان در زبان فارسي

و توضيح اين اشعار، به آرايه. شود متنوع ديده مي ي اسـتعاره معموالً، هنگام شرح

و و قـدر و اغلب، آسمان، استعاره يا مجـاز از خداونـد، قضـا ... يا مجاز متوسل

و اسطوره نگاهي به پيشينه. شود دانسته مي ميي اعتقادي در اي مشخص كند آنچه

م نهزبان و به تبع آن، در بسياري از اشعار راه يافته است، يا وجود است تنها مجاز

و  استعاره نيست، بلكه باورهايي اسـتوار در فرهنـگ گذشـتگان، اعـم از ايرانـي

و  و باوري بر محمل زبان به اشـعار غيرايراني، است كه همانند ديگر عناصر ديني

كوشـد براسـاس متـون كهـنمياين پژوهش. زبان كنوني فارسي راه يافته است

و باورهاي ملت و اساطير و باورهاي پيرامون هاي ديگر، به ريشه ايراني يابي آسمان

و شواهد كاربردي آن باورها را در زبان فارسي، با استناد به مثال هـاي آن بپردازد

زبـان دليل گستردگي ادبيات فارسي، ديوان چهار شاعر پارسيبه. شعري تبيين كند

بهي سده و مسعود سعد، در پنجم، عنصري، منوچهري، ناصرخسرو عنـوان مـالك

و. نظر گرفته شده است پس از بررسي كاربردهاي گوناگون آسمان در اين اشـعار

آن مقايسه و باورهاي متقدم بر ي كاربردهـاي ها آشكار شد كه همهي آن با اساطير

آگاه يا ناخودآگـاه، در زبـان هاي اعتقادي دارد كه خود آسمان، در اين آثار، زمينه

.اين شاعران بازتاب يافته است

.زدايي، شعر آسمان، اساطير، استعاره:هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( rezaeimehdi56@gmail.comدانشيار زبان
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 مقدمه.1
مي هرگاه از كرانه بي مندي زمين خسته نگـريم؛ كرانه را فراروي خـود مـي شويم، آسمان

و راز شگفت و پر رمز و پرسـش. انگيز هنـوز. گيـز اسـت بران هنوز هم آسمان، ناشناخته

و كتاب هم، تقويم ته هاي طالع هاي نجومي و ي اسـاطير مربـوط مانده بيني خريدار دارند

مي به آسمان در گفت ي موجودات آسماني، هايي درباره پرسش. شود وگوهاي مردم ديده

آن جنس پديده و هاي آن، تأثير و زمينيان ذهن نياكان بشر كنوني را به خود ... ها بر زمين

و پاسخ تخيلمش و آيين آميز آنان، مايه غول داشته هـا شـدهي پيدايش بسياري از اساطير

. است

و جايگزيني با ديگر اعتقـادات، كـم كـم، رنـگ بسياري از اين باورها با گذر زمان

و از حوزه و جوامع رانده شدند؛ اما كاركردشان در زبان بـه بيني انساني جهان باختند ها

ن رفت؛ بلكه چنان بر ساختار زبان اثر گذاشـته بودنـد كـه زبـان ماننـد آن سرعت از بين

و هزاره محملي آرام براي گذر آن باورها از سده و هنوز پس از هـزاره ها هـايي ها درآمد

و كه از اعتقاد به بسياري از اين باورها گذشته است، بـر زبـان جـاري  و ناخواسـته انـد

و مجا زدايـي از واژگـان بـراي اسـتعاره. انـد زي گرفتـه ناآگاهانه، مفاهيم نوين استعاري

و شناختشان الزم است تا مطالعه از شناسانه درباره اي ريشه كليدي اين باورها ي بسياري

و پركاربرد زبان صورت گيرد واژه . هاي اعتقادي

و ادب فارسي، مفاهيم فراوان بـدان نسـبت از واژه» آسمان« هايي است كه در زبان

و به تبـع آن، ادبيـات فارسـي دارد داده شده است  بـراي.و كاركردهاي فراوان در زبان

و كليدي در ادب فارسي، الزم اسـت كـه بـه شدن زواياي باوري اين واژه روشن ي مهم

ي هـاي اعتقـادي آن، بتـوان حـوزه اي آن پرداخته شود تا با يافتن ريشـهي ريشه مطالعه

م. مفهومي كهن آن را مشخص كرد زدايي بهتر انجـام كند تا عمل استعارهياين امر كمك

. شود

در مراد از استعاره زدايي آن است كه يك واژه ممكن است، در طول هزاران سـال،

و باورهايي خاص را در زبان نمايندگي كند هنگـامي كـه. مفهوم اصلي خود به كار رود

مي بنا به داليل اجتماعي يا گذر زمان، آن باور كم آن شود، واژه كم كنار گذاشته اي كه از

و شود، بلكه به حيات خود ادامه مـي كرده است متروك نمي در زبان نمايندگي مي دهـد

رود؛ اما ممكن است در ساختارهاي زبـاني خاصـي، مفهـوم در معنايي جديد به كار مي
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به اصلي خود را بازتاب دهد كه آن مفهوم اصلي را به عنوان استعاره دليل فراموشي باور،

ميقل زباني، باورهاي وراي واژگان كشف شد،ي تاريخي هنگامي كه با مطالعه. كنند مداد

مي مشخص مي شده، جزئي از ماهيـت شود مفاهيمي كه با استعاره به واژگان نسبت داده

و براي اهل فن، ديگر مفهـوم اسـتعاري واژهو مفهوم اصلي واژه به شمار مي رفته است

مي. استنيست؛ بلكه معناي اصلي آن  . زدايي ناميد توان استعاره اين روند را

 روش تحقيق.2

زدايي از آن، نخست، بايـدو به منظور استعاره» آسمان«ي براي يافتن مفاهيم اصلي واژه

كه استعاره. كاركردهاي گوناگون آن در زبان را استخراج كرد زدايي، مفهومي نوين است

وي مشترك زبان، تاريخ زبان، ادبيات، اسـطوره محصول مطالعه و تـاريخ اسـت شناسـي

ميشناي زبان نوعي مطالعه هاي مطمئن براي انجـام ايـن از راه. آيد سي تاريخي به شمار

وي ظرفيـت كار، مراجعه به زبان شعر اسـت كـه در آن از همـه  هـاي واژگـان اسـتفاده

مي زواياي گوناگون مفهومي آن به شيوه رو، در اين شود؛ ازاين هاي متفاوت به كار گرفته

بر» آسمان«ي پژوهش، واژه ي قـرن پـنجم ادبيـات فارسـي، جستهدر اشعار چهار شاعر

و بررسـي شـده و مسعود سـعد سـلمان مطالعـه يعني عنصري، منوچهري، ناصرخسرو

به شاعران پيش. است ي زماني را با ايـران اين دليل انتخاب شدند كه حداقل فاصله گفته

و شعر فارسي دري، در زمان آن و پيش از اسالم دارند ها، شكل كامل خـود را بازيافتـه

شـود، در ايـن گيري آغازين شعري كه سبب ايجاد محدوديت زباني مـي تنگناهاي شكل

به دوره و شاعر مي از بين رفته است به راحتي زبان را به كار و امكان هـاي كارگيري گيرد

و كاركردهاي آن و معاني متفاوت واژگان مي متنوع زبان از داليل مراجعـه بـه. يابد ها را

آ علـت. انـدن است كه زبان را به شكل عمومي خود بـه كـار گرفتـه ديوان اين شاعران

از شاهنامهپرهيز از اشعار  و قدمت زبـان، آن اسـت كـه بخشـي عمـده باوجود كهنگي

و دوره اي تعلق دارد كه واژگان در مفهوم اعتقادي خود بـهي اسطوره شاهنامه به باورها

م كار رفته و هدف اين پژوهش كه بررسي زبان در فهـوم عـام آن اسـت، بـه نحـوي اند

و شايسته، محقق نمي . شود بايسته

دقـت،ي ابيات ديوان ايـن چهـار شـاعر، بـهي بهتر، همه يافتن به نتيجه براي دست

و هر نوع سخني درباره ي تحقيق، اسـتقرايي تـامي آسمان استخراج شد تا نتيجه مطالعه
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م دليل مجال اندك مقاله، شاهد مثالبه. باشد وجود در آن بسيار كـم اسـت؛ امـا هـر هاي

ده بيت مي و نمايانگر بـراي دسـتيابي بـه.ي ديگر باشـد شده ها بيت حذف تواند نماينده

و كاركرد، بررسي شده اسـت از دو جنبه» آسمان«ي بهتر، نتيجه ي مهم آن، يعني صفات

و ريشه در بحـث. هاي باوري آن آشكار شـود تا ارتباط بين كاربردهاي آن در زبان شعر

مي بر، مطالعه هاي باوري آسمان، عالوه ريشه ي مستقيم تواند ريشهي اعتقادات ايراني كه

مي استعارات آسمان باشد، به اسطوره شود؛ زيرا استعاره، بنا بـر هاي ملل ديگر نيز اشاره

و زاده در ) Levi Strauss( لوي استروس.ي ذهن بشر ماهيت خود، امري جهاني است

مياين زمين مي من مدعي«: گويده با تأكيد را ام كه توانم نشان دهـم كـه انسـان اسـطوره

مي نمي بي انديشد؛ بلكه اسطوره در ذهن او عمل و ايـن كند، آنكه وي از آن آگـاه باشـد

مي بي گويـد ذهنيـت انسـان بـدوي از ذهنيـت انسـان شباهت به سخن يونگ نيست كه

سـان بـدوي، هنـوز، انديشـيدن آگاهانـه پديـد متمدن متفاوت است؛ بدان دليل كه در ان

مي انديشد، بلكه انديشه انسان بدوي آگاهانه نمي. نيامده است شوند؛ مثل ها در او پديدار

مي آن است كه چيزي در او مي و مانند لوي استروس ادعا كند كه ذهـن انسـان انديشيد

مي بدوي اسطوره را نمي ).ده: 1392 پراپ،(» كند آفريند، بلكه آن را تجربه

ي پژوهش پيشينه.3

ي مشـترك زدايي مفهومي نوين است كه محصول مطالعـه گونه كه گذشت، استعاره همان

و نوعي مطالعـه زبان، تاريخ زبان، ادبيات، اسطوره و تاريخ است شناسـيي زبـان شناسي

كـرد بـا روي» آسمان«ي در زبان فارسي پژوهشي مستقل درباره. آيد تاريخي به شمار مي

ميرچـا اليـاده، مهـرداد: شناساني چـون زدايي انجام نگرفته است؛ در آثار اسطوره استعاره

و و در بيشتر پژوهش به آسمان اشاره... بهار ي اساطير نيز، بخشـي هاي حوزه هايي شده

و كاركرد آن اختصاص يافتـه اسـت؛ امـا همـه هـا، صـرفاًي پـژوهش به خلقت آسمان

از شناسانه اسطوره زدايي رو، ضرورت ايجاب كرد تا اين پژوهش به روش استعاره ايناند؛

به» آسمان«ي درباره ويژه كه آسمان در متون كهـن ايرانـي، جايگـاهي ويـژه انجام شود؛

و متفكران، به و شاعران، از ديربـاز، آسـمان را در سرنوشـت دارد خصوص نويسندگان

و ها، پديده انسان . اند مؤثر دانسته... هاي طبيعت
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 آسمان در باورهاي كهن.4
و الوهيـت در بيان اهميت آسمان، همين بس كه در بيشتر اساطير ملل، ويژگي خدابودن

خود آسمان خـداي بزرگـي بـود كـه بـا«در بين بسياري از ملل،. به آن داده شده است

آن كمال تضرع به عبادت آن مي پرداختند؛ زيـرا آن را سـبب نـزول بـاران يـا بندآمـدن

و الوهيـت، كلمـه. دانستند مي ي در نزد بسـياري از قبايـل اوليـه، بـراي ناميـدن آسـمان

و دينكا، معنـي، در نزد طوايف»خدا«رفته است؛ لفظ واحدي به كار مي » بـاران«لوباري

مي نيز مي به دهد؛ مغوالن خداي بزرگ را تنگري در. معنـي آسـمان هـم بـود ناميدند كه

در هندوستان ودايـي، خـدا را بـه نـام. همين حال را داشته است»تي«ي چين نيز، كلمه

خمي» بابا آسمان«ناميدند كه معنيمي» ديئوس پيتار« ،»زئـوس«دا دهد؛ نزد يونانيان، نام

» اهـورا«ي در ميـان ايرانيـان، كلمـه. بوده اسـت»ي ابرها گردآورنده«و» آسمان«معني به

» آسـمان«نـد كسـاني كـه از هـم اكنـون، چـه فراوان. داشـته اسـت» آسمان آبـي«معني

و ازدواج بـارور زمـين هسته مركزي علم! كنند درخواست حمايت مي االساطير نيز اتحاد

).73: 1372دورانت،(»تو آسمان بوده اس

به. بود» كيشار«و» انشار«آنو فرزند« النهرين در بين و بـر نامش معني آسـمان بـود

او،. سـكني گزيـد ... در آنجـا، بـر بـاالترين ناحيـه. ها فرمانروايي داشـتي آسمان همه

 آسـمان«).65: الـف 1386ژيـران،(» برتر بودمعناي دقيق كلمه، خداي متعال يا خداي به

و سرنوشت او ناظر همه. وان كنفوسيوس خداستدر آثار پير كريستي،(»است... ساز چيز

شن«خداي آسمان،«). 178: 1384 ).71: 1389بيـرل،(»، شبيه به يك ورزاو است»تيان

در« در اساطير روس مي» سوارگ«آسمان وارنـر،(» بود... يافت كه خداي خدايان تجسم

ــ«).25: 1385 ــاطير آفريق ــت در اس ــت خداس ــمان هوي ).49: 1390پارينــدر،(»ا آس

تـرين كننـد كـه خـدايي سـاكن در رفيـع را تقـديس مـي» نـوآم«ساموئيدهاي آفريقا نام

و نــامش بــه آسـمان  ژوپيتــر،« در يونــان).118: همــان: نــك(معنــاي آســمان اســت هــا

و خـداي آسـمان اسـت درعينِ نـام«). 132: 1390ورمـازن،(» حال، پادشاه مقتدر المپ

و پديـده» زئوس«پس. معني آسمان درخشان استبه...»زئوس« هـاي اساساً ايزد آسمان

ورونـا نـام يكـي از خـدايان باسـتاني«بـين هنـدوان).61:ب1386ژيران،(» بودجوي 

و به و بـه.ن استويژه هندوا آرياييان و نگاهبـان نظـام جهـان ي منزلـه او خداي آسمان

ج1388،اوستا(» اهوره در اوستا است ،2:1074.(
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و: اسراييل، به دو گونه آسمان اشاره شـده اسـت در روايات بني آسـمان هيـواليي

و آسمان روحاني و. جسماني آسمان هيواليي، همين است كه در برابر زمـين قـرار دارد

اني، موضعي است خارج از اين دنيا كـه محـل خداسـت، جايگـاه سـعادت آسمان روح

و عرش حضرت باري و در برابر جهنم قرار گرفته مسـيح. تعالي در آن واقع است است

و به همان مالئكه در اين آسمان سكونت دارنـد. جا هم صعود كرد از اين آسمان نزول

در پندار مسيحيان، درواقـع، همـان اين آسمان،. شودو مشيت خداوند در آنجا مقدر مي

و نيكـان اسـت  : 1375يـاحقي،: نـك(بهشت يا فردوس اعلي است كه جايگاه مؤمنـان

47.(

و سپهر است آسمان، نام ايزد نگهدارنده«در باورهاي ايراني، آموزگار،(»ي آسمان

هـاي نيـك را در هـر آسمان ايزدي است كـه انسـان،شايست ناشايستدر).36: 1389

و چيـز بسـتاياد) ترا(: آسمانت) ايزد(«: ستايد هنري كه دارند مي مزداپـور،(» در هر هنر

)36-34: 1385راشدمحصـل،:نك(آسمان نخستين آفرينش اورمزد است ). 259: 1369

و زمـان بـي«و او تأكيد كرده است كه و ويـو ايـزد كرانـ اي زرتشت، آسـمان زبـرين ه

ج1388، اوستا(» بردست را بستاي تقـدس آسـمان در بـاور ايرانـي تـا).866و2:865،

شـوند؛ حدي است كه اگر بعضي گناهكاران به آن نگاه كننـد، مسـتوجب مجـازات مـي 

؛ رضـايي بـاغ86: 1386ژينيـو،: نـك(كردن زن دشتان بدان مجازات دارد كه نگاه چنان

 ). 110: 1384بيدي،

 هاي صفات آسمان استعاره.5

و صفات آسمان مي و اسـطوره با مطالعه. پردازد بخشي از اشعار به ويژگي اي اي تاريخي

و ويژگي مشخص مي دهنـد، تنهـا هايي كه شعرا بـه آسـمان نسـبت مـي شود كه صفات

و از مقوله آني استعاره نيست؛ بلكه همه برآمده از ذوق شاعرانه ها در باورهايي بـسي

و در شـعر آنـان كهن و به ايـن شـعرا رسـيده ريشه دارند كه بر محمل زبان سوار شده

. اند بازتاب يافته
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 طبقات آسمان.5.1

و معماري معبد آسمان زير تأثير تعداد آن در در اساطير چين، سه آسمان وجود دارد ها،
و سفال آبـي«. سه طبقه طراحي شده است و آجر رنـگ بـام ايـن ساختمان چتري شكل

و سه پله) معبد آسمان در پكن(معبد  . بودن آن نشاني است از سه آسماناي نماد آسمان
دگان فرمـانرواي آسـمان بـا فرمـانرواي آسـمان مشـورت در اين معبد، خاقان يـا نماينـ

 ). 213: 1384كريستي،(» كردند مي
پايگـاه سـتارگان، پايگـاه: در باورهاي كهن ايراني، آسمان داراي چهار طبقه است«

و سرانجام پايگاه روشني بي بهو از دوره) بهشت(پايان ماه، پايگاه خورشيد ي ساسانيان
بـر مبنـاي«). 146: 1389هينلـز،(» شـود دن آسمان مطرح مـيبو طبقه بعد است كه هفت

و گرودمـان كـه انديشـه: روايت پهلوي، آسمان چهار پايه دارد ي ستاره، ماه، خورشـيد
و كردار نيك، نماد سه پايه و گرودمـان نيك، گفتار نيك و خورشيد هستند ي ستاره، ماه

و امشاسپندان است در روشني بي مي.كران، جايگاه اورمزد در هنينگ پندارد كه ايرانيـان
و بهشـت سپهر اختران، مـاه: اند شناخته اصل چهار آسمان مي . كـدگاه پايـه، خورشـيدپايه

و اضافه بعدها، ابرپايه نيز بدان افزوده سـبب هاي آسمان تـا هفـت پايـه، بـه شدن پايه اند
و نيز نفوذ نجوم بـابلي اسـت  در ). 116و115: 1385راشدمحصـل،(» تقدس عدد هفت

اساطير بابلي، مانند ايران پيش از ساساني، آسـمان داراي چهـار طبقـه اسـت؛ در الـواح 
مي» تيامت«،»مردوخ«بابلي چنين آمده است كه  مي را و از تن او، آسمان را . سـازد كشد

در باورهاي سرخپوستان آمريكـا).49: 1378گري،(» كرد... پس آسمان را چهار بخش«
و«. ار طبقه استنيز آسمان داراي چه » تسـيت تينـامو«پرسيدند كه پدرشان كجـا اسـت

در) تيناكو( و آلفونسـو،(» اسـت) چهـار آسـمان فوقـاني(»تيونـامي«گفت : 1388ارداز
176.(

و سرانجام آسـمان ... آفريندمي...را... آنگاه هرمزد، امشاسپندان: ...در بندهش آمده«
...ي آسـماني امشاسپندان نيز با هفت پايـه مارهش«).98: 1385گويري،(» هفت طبقه را

قدما بر اين باور بودند كه فراز هفت فلك كه بـه فلـك«).69: 1389بهار،(» برابر است
و محيط بر تمام افالك، اطلس يا فلك اشاره بـه . ...االفالك قرار دارد ثوابت موسوم است

در). 148: همان(» نه فلك از همين جا است هـاي سـومريي زيگورات بارهميرچا الياده
به«: گويد مي ي هفـت طبقـه پرستشـگاه، نماينـده. معناي كوه كيهاني بـود لفظ زيگورات

).34: 1390الياده،(» هفت آسمان بود
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ي ايـن بـر پايـه. ماني نيز در آيين خود به تعداد طبقات آسمان توجه كـرده اسـت
ميجهان را هست... مهرايزد«: كيش، ده آسمان وجود دارد و جهاني با ده آسـماني بخشد

مي...و هشت زمين ).260: 1389بهار،(» گيرد شكل
عقيـده بـر ايـن بـود كـه آسـمان از سـيزده«ي يوكاتان جزيره در ميان ماياهاي شبه

ي خــدايان آزتــك در اســطوره).95و94: 1384تــوپ،(» تشــكيل شــده اســت... طبقــه
ا« در آيـين).92: 1387كنـدري،(»ستمداركي حاكي از وجود سيزده آسمان در دست

پيرامـون«. آسـمان وجـود دارد26بودايي هند كه با باورهاي كهن آميخته شـده اسـت، 
و آسمان چهار شهريار بزرگ قله بر فـراز ايـن آسـمان،. قرار دارند...ي كوه مرو، بهشت

و بهشت سكَره آسـمان24ي كوه مـرو، ها در قله بر فراز اين آسمان. قرار دارد... آسمان
 ). 262: 1381ايونس،(» قرار دارند... ديگر

كردنـد كـه بـر دو قطـب دانشمندان اسالمي هم آسمان را كوهي بزرگ تصور مـي
و همـه  و جنوب قرار دارد، از مشرق به مغـرب در حركـت اسـت ي ثابت كه در شمال

عمومـاًي ساسـاني، طبقـات آسـمان را پـس از دوره. اند ستارگان بر اين كره ثابت شده
. گانـه تعلـق داشـته اسـت پنداشتند كه هر طبقه به يكي از سـيارات هفـت هفت عدد مي

:فردوسي نام اين طبقات را در يك بيت آورده است
و شير و ناهيد و بهرام و تيـــچــ)ريـمشت(چو كيوان بــــو خورشيـــد ر ماه زيرــر از

به( )46: 1375ياحقي،از نقل فردوسي؛
:بندي آسمان اشاره شده است؛ براي نمونه فارسي، بارها، به طبقهدر ادبيات

و آدم منورنـــدبــاالي هفــت چــرخ مــدور دو گوهرنــد كـــز نـــور هـــردو عـــالم
)242: 1388ناصرخســــرو،(

و چهــار طبــعروزي ــددهــان پــنج حــواس ــت اخترن و هف ــك ــه فل ــواليگران ن خ
)243: همــــان(

ز هشت فلـكودوحال نيك و چار اركانبه هفتبد آيد همي و از پنج حس كوكب
)1364:537مسعود سعد،(

تچون ايـزد شـايد ملـك هفـت سـموات و شاه يــو شايـبر هفت زمين بر، ملك
)151: 1390منوچهري،(

ج
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 رنگ آسمان.5.2

» رنگ آسمان به روايت بندهش سفيد اسـت«. نيست در اساطير ايراني، رنگ آسمان آبي
را«: است) مانند بيشه(در روايتي ديگر آسمان سبز ). 146: 1389هينلز،( نخست، آسمان

و تـاريكي آسـمان اهـريمن دانسـته).45: 1389بهار،(» مانند بيشه... آفريد علت تيرگـي
ن بـا فروكشـيدن اهـريم. پايه، همان سپهر اختران، يعني دومين آسمان است ستاره«: شده

بنابراين،. رود آاليد؛ اما تيرگي او از اين آسمان فراتر نمي بن آسمان، آن را به تاريكي مي
در باورهـاي ). 116: 1385راشدمحصـل،(» از اين طبقه بـاالتر آميختگـي وجـود نـدارد 

كه سرخ و نگهـدار گنبـد گفت من آشـيانه« پوستان آمريكا آمده است سـاز خـواهم بـود

آ و آلفونسو،(» بي خواهم بودآسمان ).244: 1388ارداز
ــد زنگــاري ــو اي گنب ــردار ت و ك ــار ك

 دين ميان خلق تا محشر همي در جهان

 كبود كه بودي ملك در اين خيمه از اهل

 نكــوهش مكــن چــرخ نيلــوفري را

 دوش در روي گنبــــــد خضــــــرا

 گــردد هميشــه تــا فلــك آبگــون همــي

 همــه كــاراال كــه بــه كــام دل او كــرد

 سرگشـــته چـــرخ الجـــورديم همـــه

و ستمكـــبينم جز مكنه همي اريـــر
)74: 1388ناصرخسرو،(

و فعل گنبد اخضر كني  كار اين اجرام
)453:همان(

چ ود؟ــرخ كبـكه ملك ازو نربود اين
ــان( )31: همـ

ب ز سر راـــس اد خيرهــبرون كن  ري
)142: همان(

م داًـــن عمــمانده بود اين دو چشم
ــان( )1:همـ

چ  ون دوالبـگهي بسان رحا گاه باز
)59: همان(

گ و ييــردون رحاـاين گنبد پيروزه
)150: 1390منوچهري،(

ج

همـــد درنورديـــا درنگريــت هـــم
)318، 1362عنصري،(
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 شكل آسمان.5.3

آن را چون بيضهآسمان«در اساطير ايران گفته شده است كه اي آفريـد كـه مرغكـي در
» اي نهـاد سـپهر آن اختـران را چـون چرخـه) اهورامزدا(او«). 133: 1389بهار،(» است

به«).55: همان( »ي تهي گرد توصـيف شـده اسـت صورت يك پوسته آسمان، در اصل،
مي« در آيين ماني).18: 1388كرتيس،( امـا ... شد كه نمازخانه به شكل غار باشـد دقت

).48و45: 1390ورمازن،(»ي گنبد آسمان است غار نشانه
مي« گرد) نوعي كدو(گويند جهان سپهري است چون كدو كالباش در داهومي گاه

» كنـدو خط افق، همانند خطي است كه يك كدو كالباش را بـه دو قسـمت تقسـيم مـي 
و در بسياري از روايـات«).28: 1390پاريندر،( زنـي اسـت كـه نوت خدابانوي آسمان

و هـم«).72: 1385ايونس،(» طاق آسمان را شكل داده است هم زيارتگاه توتان خامون
ور«ي ستي اول تصاويري از گاو مقبره مي» مهت دهند كـه گنبـد يا توفان بزرگ را نشان

پوسـتان آمريكـا آمـده در باورهـاي سـرخ).61: 1388هارت،(» دهد افالك را شكل مي

آش« است كه و نگهدار گنبد آسمان آبي خواهم بود يانهگفت من ارداز(» ساز خواهم بود

» رفـت هر روز كه آفتاب از گنبد آسمان رو به مغرب باال مـي«). 244: 1388و آلفونسو، 
آسمان شبيه به يك گنبد گرد بـود«هاي آفرينش چيني در يكي از اسطوره). 251: همان(

مي... كه زمين مسطح در باورهـاي اسـكانديناوي آمـده).17: 1389بيـرل،(» پوشـاند را
در آسمان را شـكل مـي» يمير«يو برادران او از جمجمه» ادين«پس«است كه  و دهنـد

ديويدسـون،(» دهنـد قـرار مـي ...ي آسمان، چهار كوتوله زير چهار تكيه گاه اصلي دايره
بـه ...)خداونـد(او«: بيـان شـده اسـت)ع(در كتاب مقدس از قول ايوب ). 199: 1385
ميي آسمان دايره  ). 973: 1380، كتاب مقدس(» كند ها گردش

مي در ادبيات فارسي نيز جلوه :شود هايي از اشكال گوناگون آسمان ديده
ك و فسـادـطلب استريــد چنبـــر اين گنبــهمه زين بقا را كه كـون

)110: 1388ناصرخسرو،(

ــ ــدرامـكاي كــبشوريدهن گنبــد گــردان گــرد ب كـــسي پـــرد درامـــار
)70:همان(

ت چـــفرقدين پــشرـــدگان هزبـو ديـا چــديـــد اـرخ دوتـــد از كران
)1: 1364مسعود سعد،(
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چنبريگشت احكام چرخنزد او منسوخر تراــاحكام تدبيتا بديد اخترشناس
)295: 1362عنصري،(

 جنسيت آسمان.5.4

:داند كه مايه شگفتي است ناصرخسرو آسمان را مؤنث مي
اي مادر ما چون كه همي كين كشي از مافرزند توايم اي فلك، اي مادر بدمهر

)4: 1388ناصرخسرو،(
 اد ترا با من؟ـي كه چه افتــون نگويــچنـستمگر فلك اي خواهر آهرماي

)35: همان(
و زمـين را مـادر اين نگـرش يـادآور بـاوري باسـتاني اسـت كـه آسـمان را پـدر

و. دانستند مي و مؤنث دانسته شده است بـه خـالف«تنها، در اساطير مصر، آسمان، مادر
و آسما اسطوره ).11: 1388هـارت،(»ن مؤنث استهاي هندواروپايي، زمين اصل مذكر

مي« شـايد بتـوانيم گمـان).33: 1385ايـونس،(» پنداشتند مصريان آسمان را خدابانوئي
هاي باورهاي مصـريان باسـتان كنيم كه در زمان اقامت اين شاعر در مصر، هنوز بازمانده
هي او جـاي گرفتـه اسـت؛ البتـ در فرهنگ مردم آن سرزمين وجـود داشـته، در انديشـه 

و مذكر دانسته است ناصرخسرو، در جايي ديگر، مانند هم :وطنانش، آسمان را پدر
و فلك و هر دوان حيرانتنت را مادر اين زمين پدر او

)240: 1388ناصرخسرو،(
هـا آيد، در اشعار شـاعران گذشـته، آسـمان را پـدر انسـان تاآنجاكه از باورها برمي

در اند، همان دانسته شد بخشگونه كه رودكي نيز در مرگ يكـي. هاي پيشين بدان اشاره
مي از هم :گويد عصران خود

 كالبد تيره به مادر سپرد جان گرامي به پدر باز داد
)106: 1369رودكي،(

 هاي عملكرد آسمان استعاره.6

هاي اساطيري ملل گوناگون، به ويژه ايرانيان، در اين بخش سعي شده تا از طريق ديدگاه
و كاركردهاي آسـمان، همچـون  اثرداشـتن بـر سرنوشـت، پـدربودن،: برخي از وظايف

كــاال كه به كام دل او كرد هم و گردون رحاييـــد پيـــاين گنبارــه روزه
)150: 1390منوچهري،(
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و حمايت از حاكمان، ثروت سرسبزنمودن دشت و آرامـش ها، پشتيباني دادن بـه بخشـي
و نمونه انسان .تاب آن در ديوان اشعار شاعران قرن پنجم ارائه شودهايي از باز ها بررسي

 اثرگذاري بر سرنوشت انسان.6.1

داشتن بـه تـأثير آسـمان در سرنوشـت انسـان از باورهـاي كهـن در بـين مردمـان ايمان
هـا مـرگ،آن. شايد علت آن، خـدا دانسـتن آسـمان باشـد. هاي گوناگون است سرزمين

از جوان و بدبختي را مي شدن، خوشبختي هـا تـرين نوشـته شايد ديرينـه. دانستند آسمان
النهـريني تالش انسان براي تغيير در سرنوشت خود مربوط به تمدن كهنسال بين درباره

بيي بشري، گيلگمش، جست باشد؛ تاآنجاكه بخشي از نخستين حماسه مرگي وجو براي
دري جالـب ايـن اسـت كـه نكتـه. كردن سرنوشت حتمي انسان اسـتو دگرگون هـم

و هم متن ديگر، راز اين كار با يافتن يـك گيـاه پيونـد خـورده اسـت  آتنـه«: گيلگمش
و گياه والدت را براي او پيدا بالدرنگ از عقاب مي خواهد كه سرنوشت او را تغيير دهد

مي اما نمي... كند و لذا به آتنه پيشنهاد را تواند اين گياه را پيدا كند بـه هـوا ... كند كـه او
ميآن...ببرد شـايد بتـوانيم ... در همين جا، متن شكسته است... شوند ها وارد آسمان انو

مي حدس بزنيم كه سرانجام آن ).89: 1375كال،مك(» ...كنند ها گياه والدت را پيدا
و آسمان را قدرت بسياري است كه همه چيز را مـي ... در آئين كنفونسيوس،« بينـد

ــي ــنود م ــ ... ش ــار پي ــمان در آث و آس ــز ــه چي ــاظر هم روان كنفوســيوس خداســت؛ او ن
در رومي). 178: 1384كريستي،(» است... ساز سرنوشت هـا بـه تـأثير خواسـت آسـمان

و تالش مي ي پرندگان يا تفسـير كردند با تفأل به اندرونه سرنوشت انسان اعتقاد داشتند
كه. آذرخش به آن پي ببرند ب«در شعر اويد آمده است يازمـاييم كـه آيـين بيا پرندگان را

كه از اين ديد از چنين نمودهـايي اسـت كـه خواسـت ... بزرگ نهفته در پرندگان است
در آفريقا نيز، به تأثير آسمان در زنـدگي).79: 1381پرون،(» توان دريافت آسمان را مي

مي«. خود اعتقاد داشتند  نامند؛ اما مردمان تونگا در موزامبيك، دوقلوها را فرزندان آسمان
آورد كه بايد با انجام مراسمي خـاص معتقدند كه زايش دوقلوها مصيبتي را به همراه مي

آن اما به هنگام توفـان ايـن دوقلوهـا عزيـز مـي ... بال را زائل كرد و مـردم از هـا شـوند
و بر اين باورند كه آسمان سخن فرزنـدان خـود مي خواهند توفان را از روستا دور كنند

مي... وهادوقل... پذيرد را مي و از توفان و روسـتا خواهند نزد پـدر خـود تنـدر بـازگردد
اهـالي قبيلـه«در ميان اقوام بـومي اسـتراليا،).83: 1390پاريندر،(» مردمان آن را نيازارد
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و ابزاري است كـه بـه تواننـد بـاي آن، مـي واسـطه آچيلپا بر اين باورند كه تيرك وسيله
ي ايـن واسـطه بدين ترتيب، هسـتي انسـاني فقـط بـه.قلمرو آسمان ارتباط داشته باشند

و ثابت با آسمان امكان مي ارتباط پايدار نـام ديگـر).28و27: 1390اليـاده،(» گـردد پذير
به«. آسمان در زبان فارسي سپهر است و اقبـال، در پهلـوي لقـب ... معناي سپهر، بخـت

و نيكويي. سرنوشت جهان در دست او است... خداي دارد او بديكردن كردن، هردو، از
).158: 1389بهار،(» ساخته است

ـــوليك ــاقي آسمانـــــ ـــن اتفــــ مــرهــد تدبيــــــكنيـــــ لــــرد باطــــاي
)1388:65ناصرخسرو،(

اي همي جــدانم كه اســـن ز آسمــــدانـــننـت، ليكــور يــــم رـــا آسمانگــان
)533: همان(

ريــنزد او منسوخ گشت احكام چرخ چنبر تراــام تدبيــاس احكـد اخترشنـــتا بدي

)1362:295عنصري،(
ز هشت فلك و بد آيد همي و چار اركانبه هفتدو حال نيك و از پنج حس كوكب

)537: 1364مسعود سعد،(

و چــرخ و قــدر پيشــكار اختــر هبــود قضــا و زميــبود و آبــزير بار آتنــوا ش
)42: همان(

خلد است وليكن نه درو جوي عقار اسـتاست وليكن نه درو طالع نحس استچرخ

)1390:217منوچهري،(
و زيشــان جهــان را هــم از خيــر بهــره، هــم از شــربــه گــردون گردنــده ماننــد

)1362:45عنصري،(
و كرم خواجه گردش فلك اسـت سياست

ج

ــوار ــزو س ــوارك ــاده س ــود، پي ــاده ش پي

)109:همان(
مي اما بيت و آموزه هايي نيز ديده هاي ديني، هر گونه شود كه شاعر، زير تأثير عقل

:كند تأثير را از آسمان سلب مي
و ضـررچهز اختران كه همه سـرنگون كننـد غـروب و نحس وچه نفع باشد سعد باشد

و نـه شـرتو اي برادر خود را مـيفكن از ره راسـت و اختر هرگز نـه خيـردان ز چرخ

)1364:348مسعود سعد،(
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چرخ به هر وقتي مأمور قضاسـتكه اينزانچرخ را نيست گناهي، به خرد يار شدم

)72:همان(
و بـد خـويش ز ايــــزد ديــــد نــــه از آســــمان ديــــدخرد آن داشت كو نيـك

)188:همان(
ميمولوي نيز به پندار تأثير آسمان :كند بر سرنوشت آدميان اعتراض

راـملك زان داده اس فك«ت ما خلــــا ننالـــت»انــكن ســـد انـــوي آسمـــق
به( ).47: 1375ياحقي،از نقل مولوي؛

 پدربودن.6.2

بين هنـدوان،.در بسياري از اساطير ملل، وظايف پدري به آسمان نسبت داده شده است
و بـه« و دياؤوس، آسمان، از خدايان كهن باروري و پـدر پرِيتوِي، زمين، روايتـي، مـادر

و انسان حضـرت(«در كتاب مقـدس آمـده اسـت كـه).17: 1381ايونس،(» اند خدايان
ده): عيسي فرمود آنگـاه آوازي از آسـمان آمـد كـه جـالل. اي پدر، اسم خود را جالل

و هـم خــواهم داده از«). 221: 1380، عهــد جديــد،كتــاب مقـدس(» داد ام ناگــاه آوازي
: همان(» آسمان رسيد به اين مضمون كه اين است فرزند محبوب من كه از او خوشنودم

و وظيفه).6 و فلـك اي بر عهـده در ادبيات فارسي ما نيز، چنين خويشكاري ي آسـمان
:گذاشته شده است

ــك و فل ــين ــن زم ــادر اي ــت را م هــــــپتن و رانـــر دوان حيـــدر او
)1388:240ناصرخسرو،(

ــره فلــــك و نبيــ ــاكي ــه خــ بــادر زيريـــمبچــ و پدرت از رينــن
)456: همان(

و نبيـرهنبسهاي تــن تيــره اگــر شــريفي اگــر دون ي گـردوني گردونـي

ر دونــي گردون دون نبود مگنبسهنيست به نسبت بس افتخار كه هرگـز
)8: همان(

ها سرسبزكردن دشت.6.3

و گياهان از كارهايي است كه بـه آسـمان و بارآوري درختان و دمن سرسبزكردن دشت
ي روزانـهي منطقي مشاهده شايد در نگاه اول، اين ارتباط، نتيجه. نسبت داده شده است

مي قلمداد شود؛ اما با نگاهي به باورهاي اسطوره وـشود كه رسيدن برك اي مشخص ت
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و نعمت، نتيجه .ي تأثير مستقيم آسمان است سبزي
به اي كه جيمز فريزر مطرح كرد، آيين نكته« و گياهي بود كه يك هاي باروري ياري

و شگفت به رشته مراسم پيچيده و ديني، و دراختيارداشتن آور جادوئي منظور برانگيختن
و باران پديـد آمـده عمل باروركنندگي آسمان و زمين، خورشيد : 1389بهـار،(» بـود ها

كه» آنات«ي خدابانو در اساطير كنعان، درباره). 349 پس آنات«چنين روايت شده است
در ). 138: 1378گـري،(» سـازد معبد را تطهير كرد با شبنم آسمان كه زمين را بارور مي

و موجـودات زنـده اسـت«اساطير هند  و نيـروبخش خـدايان » سوريا، خوراك آسماني
و ...»هئومــه«و در اوســتا ...»ســومه«ودا، در ريــگ«).32: 1381ايــونس،( شــاه گياهــان

مي. بخش است داروئي سالمت و مرگ را دور مـي او زندگي دراز و. كنـد بخشد سـومه
). 479: 1389بهـار،(» شد كه بر زمين آورده شـده بـود هئومه گياهي آسماني شمرده مي

هـاي ايـن به شـكل گيـاه هـوم در شـاخه روح پاسبان كه از آسمان بر زمين آمده بود،«
مـادر(» دوغـدو«... وي ايـن گيـاه را بـراي همسـر خـود بريـد. درخت نهاده شده بـود 

و شـير را مـي) زرتشت : 1388كـرتيس،(» خـورد مخلوطي از گياه هـوم كوبيـده شـده
).66و65

تنها هر سه يا چهار روز ... وجوي يافتن خوراك انسان در جست«در اساطير چين،
ميغذائ را. آوردي براي خوردن به چنگ و درماندگي انسـان، فرمـانرواي آسـمان تالش

و ستاره  ... ها فرستاد تا آنان را در تالش بيشتر راهنمـايي كنـد را نزد انسان» ورزاو«آزرد
و اين بدان در زمين ماند تا انسان را در شخم...»ورزاو«... سان بدين زدن زمين ياري كند

»و پاي انسان را قدرت كار در حد توليد سه وعده غذاي روزانه نبوددليل بود كه دست 
را دانه«: جايي ديگر آمده است). 150و148: 1384كريستي،( از» كؤآن يين«ي برنج كـه

و گرسنگي انسان و گاو شخم قحطي زني را نيز بـراي يـاري ها غمين بود، به زمين آورد
).118: همان(» ها از آسمان به زمين فرستاد انسان

كز گشت چرخ دشت چو گـردون اسـتچون در جهان نگه نكنـي چـون اسـت؟

و راغ مفـــــرش زنگـــــاري ــتدر بـــــاغ ــون اس و طبرخ ــران ــش زعف ــر نق پ

)1388:256ناصرخسرو،(
هــچو نوب ن ايمنـي از هـر زيـانـچو آسـمان بريـكـر فلــهار گزين خرمي از

)1364:578مسعود سعد،(
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ي آسمان بارها اشـاره وسيله در ميان شاعران قرن پنجم هجري، به باروري زمين به
: شده است

 پشتيباني از حاكمان.6.4

در ايران، سلطنت، امري«. اند در برخي اساطير، پادشاهي را امري آسماني به شمار آورده
بنـا«). 501: 1390بهار،(» شد كه از سوي خدايان فرستاده شده بود آسماني محسوب مي

و نشانه به نوشته و ديهـيم، از آسـمان فـرود آورده هاي سومري، سلطنت هاي آن، عصـا
و فرمـانروا فرمانروايي چين بر سرزمين چين فرمـان مـي«). 426: همان(» بودشده  رانـد

در«). 171: 1384كريستي،(» تحت حمايت آسمان قرار داشت بنياد فرمانروايي درست،
و زمين نهفتـه اسـت هم و هماهنگي آسمان در(در«).67: همـان(» نوايي معبـد آسـمان

و آسمان با فرمانرواي آسمان مشـورت مـي خاقان يا نمايندگان فرمانرواي) پكن كردنـد
). 213: همـان(» كردنـد هم در اينجا بود كه فرمان فرمانروايي بـر چـين را دريافـت مـي 

و انسان فرمانروا واسطه« و مراسـميي آسمان و خويشان او تنهـا بـه شـعائر و او ها بود
ت توجه داشتند كه رابطه و موجبات راي آنان را با آسمان استوارتر داوم قـدرت فرمـانروا

هاي آسـمان، حمايـت از حـاكم؛ بنابراين، از خويشكاري)43: همان(» ساخت فراهم مي
ي اسالميي دوره اين باورها در انديشه. اي ديرينه در فرهنگ بشري دارد است كه ريشه

مي نيز وارد شده كه در انديشه و با توجه به پيشينهي شعرا نيز گيي فرهن توان آن را ديد
.ي ذهن شاعر دانست توان آن را فقط زاييده نمي

ــين ــرده كم ــانش ك ــد گم ــر ب ــرخ ب انــده كمــش كشيــنحس بر دشمنچ
)242: 1388ناصرخسرو،(

اــي صفپرورده ذات پاكش در پردهجاه محمـدعلي آن گـوهري كـه چـرخ
)24: 1364مسعود سعد،(

چمسعود جهانگيري هر لحظه به سوي تو فرستد نفر فتحادتـرخ سعــوز
)120: همان(

ــينگريـــد آبـــي وان رنـــگ رخ آبـــي ــر دوالب ــن چنب ــردش اي ــته از گ گش
ج

ــي ــد محرابـ ــون رخ آن زاهـ ــر ســبت ســقالبيرخ او چـ ــر، اث ــر رخــش ب ....ب

)1390:202منوچهري،(
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بـــاقبال سمايي بــه تــن او متنــزلــــتأييــد خداي هـــوجــه رخ او متــي
)99: 1390منوچهري،(

تفلـكشادمانه بزي اي مير، كـه گردنـده دــو كنــاين جهان زير نگين خلفاي
)28: همان(

يـــد سمايــز تأييــود هرگـباطل نشسمائي اسـتاين مملكت خسرو تأييد
)150: همان(

شـهرگز به كجا روي نهاد اي و غالمـان سرايـبا حاشـيهه عادلــن يـي خـويش

ــار ــه ك ــرد هم ــام دل او ك ــه ك ــه ب و گــردون رحايــاال ك يـايــن گنبــد پيــروزه
ــان( )همـ

گفتــا نخســت يــاري تأييــد آســمانمـر او را بـروز رزمگفتم كـه بـود يـار
ــري،( )245: 1362عنص

 بخشي ثروت.6.5

حتـي. از ديگر كارهايي كه به آسمان نسـبت داده شـده اسـت، بخشـيدن ثـروت اسـت
هـاي رگبـاري از كـرم«. اند ها دانسته هاي قيمتي را بر اثر تابش آسماني شدن سنگ ساخته

و توتسـتان اربـاب را فروپاشـيد ابريشم  و ... از آسمان فروباريد و سـفيد ابريشـم سـياه
: 1384پيگـوت،(»شد...تر ارباب با فروش ابريشم غني... مرغوبي از پيله آنان فراهم شد

:گر شده است اين عملكرد آسمان در ادبيات نيز جلوه).224
پ نــــجهان را آسمان تـزار اســـــگاه حقـــــپادشدم راــــختـــــوال اســـــر

)1362:22عنصري،(

وانچه زين دو چيز بخشي تـو نباشـد مسـتعارمستعار است آنچه بخشيد آسمان از ماه وجـاه

)124: همان(

 بخشي آرامش.6.6

و ادبيات كهن فارسي، آرامـش و عملكردهاي آسمان، در اساطير و يكي از وظايف دادن
و انديشمند اسـت) روح(در متون زرتشتي، مينوي. ها است شادكردن انسان آسمان آگاه

و آسمان همچـون.ي دفاع بر ضد اهريمن را برعهده داردو وظيفه او روح آسمان است
هاي اين مينو، آفرينش شادي است كـه نـزد ايرانيـان يكي از كاركرد. تن يا لباسش است

و اين كار را با كمك آسمان انجام مي او به ياري آسمان،«: دهد باستان ارزش بسيار دارد
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بخشـي را در ابيـاتي از ناصرخسـرو هـم امر آرامش).45: 1389بهار،(» شادي را آفريد
:توان ديد مي

ــردان را ــد گ ــن گنب ــار، اي پســر، اي ــززنه ــداريج ــده نپن و بن ــن ــار ك يكــي ك

و تو كه بخسـبيم نگهبـاني اسـت ز بيـــز رنجــردد هرگــكه نگبر من داريــه
)1388:75ناصرخسرو،(

و شـادي انسـان اگر بتوان شعر را نوعي موسيقي به شمار آورد كه منجر به آرامش
مي مي به شود، در اسـاطير. بشـر دارد نوعي، ريشه در ادوار اسـاطيري توان مدعي شد كه

مي چي«: چين آمده است كه و در همـين گه، گاه، سوار بر دو اژدها به آسمان سفر كنـد
و بـا يـادگرفتن موسـيقي ايـن هنـر را بـه مردمـان نيـز سفرها با موسيقي آشنا مي شـود

:ي آسـمان اسـت در آيين مـاني نيـز موسـيقي هديـه ). 139: 1384كريستي،(» آموزد مي
و موسـيقي نـزد آن مانو... غنا« را يان آن را دوست داشـتند و آن هـا جـزو مثوبـات بـود

مي هديه تـوان؛ به همين دليل است كـه مـي)88: 1379زاده، تقي(» شمردند اي از آسمان
:كند مدعي شد كه آسمان با القاي شعر به شاعر به او نيكي مي

و نـهاشعارمن آن است كـه در صـنعت نظمـش يـمعنـيش مثنـنه لفظ معار است

و مــنقح كنــدش عقــل و زمانانشــا كنــدش روح اــد اصغــه كنــگردون كند امال
)8: 1364مسعود سعد،(

كه انخوداعشي منمكهگوييكنم،من ترا مدحتچون چــدر دامنــاز بس رخ بارد قافيهـم از

)1390:102منوچهري،(

 بازگشتگاه روح.6.7
در اسـاطير آفريقـا. گـردد در بسياري از باورها، روح پـس از مـرگ بـه آسـمان بـازمي

و از آنجا به زمـين گسـيل شـدند نخستين انسان« پارينـدر،(» ها در آسمان آفريده شدند
» سـازد منشـأ آسـماني روح او را بـه او آشـكار مـي ... منجي«در آيين ماني).26: 1390

د«).79: 1379زاده، تقي( و بـا صـعود بـه آسـمانر روي زمـين حيـات مـي ميتـرا يابـد
ميا زندگي كليسـاي ارتـدوكس روح را نـوعي«).12: 1390ورمازرن،(» پذيردش انجام

و رنج كند كه لذت هستي ناب تلقي مي و سفر پس از مرگش به سمت آسمان براي ها ها
وهعـراد«).75: 1385وارنـر،(» مواجهه با داوري فردي، ماهيت معنـوي دارد  ي آتشـين

و ايليـاه در گردبـاد بـه اسبان آتشين نمايان شدند كه ايشان را از يكديگر جـدا سـاخت



89 ــــــــدر اشعار كالسيك فارسي ــــــــــــــــــــــــ» آسمان«ي زدايي از واژه استعاره

، دينكـرد بنـابر روايـت ). 699: 1380، عهـد عتيـق، كتاب مقـدس(» آسمان صعود نمود
و طبقه و بهشت در ستاره برزخ، ميان زمين و از آنجا به باال اسـتي ستارگان است . پايه

و جاي اقامت بهشت واقعي نيز و ايزدان مينوي در آن جاي دارند در خورشيدپايه است
هر.ن استامشاسپندا يك از طبقات بهشـت، بسـتگي بـه ميـزان قرارگرفتن پارسايان در

گذشتن روان پارسايان از اين طبقات، بـه زادسپرمو بندهشندر. كارهاي نيك آنان دارد
، روان پرهيزگـاران در دسـتان دينيـگ داباالرفتن از نردبـان تشـبيه شـده اسـت؛ امـا در 

مي گردونه ) 101-99: 1364تفضلي،:نك(كندي چهارچرخ مجللي اين سفر را طي
ي زهـرااز اينجا هم تواني شد بـرون چـون زهـرهكـه اينجـاآيي از گـردونتوانسـتيارچوهاروت

)1388:2ناصرخسرو،(
جـز تــرا نزديـك خــويش از جــانورنخواهــدمـيمر تـرا بـر آسـمان بايـد شـدن، زيـرا خـداي

)175:همان(

 گيري نتيجه.7
از براي استعاره تـواني ايـن واژه را در دو حـوزه مـي، اشعار دربردارنده»آسمان«زدايي

و ويژگي و بررسي كرد؛ يكي بررسي آسمان از نظر صفات و ديگـر، بررسـي تفكيك ها
و طبقـات: در بخش صفات، مسائلي چون. ديدگاه كاركردآن از  رنگ، جنسـيت، شـكل

در. آسمان مطرح شده اسـت  در بخـش كـاركرد نيـز، شـاعران بـه نكـاتي ماننـد تـأثير
و بخشي بخشي، ثروت سرنوشت، پدربودن، بازگشتگاه روح، آرامش ، پشتيباني از حـاكم

و باورهـاي شاعران با اسطورهي ديدگاه از مقايسه. اند اشاره كرده سرسبزكردن دشت هـا
مي هاي زير اين نكته جدول. شود متقدم، چند نكته دريافت مي :دهند ها را نشان

در ويژگي:1ي جدول شماره و هاي آسمان ي پنجم هجريي سده ديوان شاعران برجستهاساطير

اساطيرديوان شاعرانويژگي آسمان
�ديوان ناصرخسروبازگشتگاه روح

و مسعود سعدبخشيآرامش ديوان ناصرخسرو

سلمان

�

وسرسبزكردن دشت ديوان ناصرخسرو، منوچهري

مسعود سعد سلمان

�
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 پشتيباني از حاكم

كردن ممدوحياري

 شاعر

ديوان عنصري

�

كردن پادشاهانياري

و تأييدكردن

فرمانروايي او

همچنين پديدآوردن 

شاهان

منوچهريديوان

دادنشكست

و دشمنان ممدوح

 افزودن ملك او

ديوان مسعود سعد سلمان

كردن بركمين

دشمنان ممدوح

ديوان ناصرخسرو

فرستادن نعمت

براي ممدوح

ديوان مسعود سعد سلمان

سازبودنسرنوشت

بد) سعد(تأثير نيك در) نحس(يا آسمان

زندگي انسان

�ديوان هر چهار شاعر

�ديوان ناصرخسروپدر بودن

 تعداد طبقات آسمان:2ي جدول شماره
هادر اسطورهشاعراندر ديوان

ــمان8:مسعود سعد ــات آس ــداد طبق ــاگون، تع ــاطير گون در اس

فقــط، در اسـاطير كهــن ايرانــي. متفـاوت اســت

ايــن تعــداد، از زمــان. آســمان چهــار طبــق دارد

به هفت كه عددي مقدس است  تغييـر ساسانيان،

.كرده است

7:منوچهري

9و گاهي7:ناصرخسرو

در ديوان اين شاعر، از طبقات:عنصري

به نام و فقط آسمان نامي برده نشده

. صورت كلي، اشاره شده است آسمان، به
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رنگ آسمان:3يجدول شماره

هادر اسطورهدر ديوان شاعران

و آبي:مسعود سعد .ايران، رنگ آسمان ديده شدتنها، در اساطيرسبز

.، رنگ آسمان سفيد استبندهشنبه روايت

دانسته) مانند بيشه(روايت ديگري آن را سبز

.است

)ايپيروزه(آبي:منوچهري

سبزآبي، كبودـ:ناصرخسرو

آبي:عنصري

 شكل آسمان:4ي جدول شماره

هادر اسطورهدر ديوان شاعران

و با واژه)گنبدمانند(و دوتاخميده:مسعود سعد هـاييشكل آسمان گرد يا بيضي شكل است

و گنبد، طاق، تخم: چون توصيف شـده ... مرغ، چرخه

.است

مانندگرد وخيمه:منوچهري

و گنبدي:ناصرخسرو .و چادرمانند)گرد(خميده

و دايره:عنصري مانندگرد

 جنسيت آسمان:5ي جدول شماره

هادر اسطورهشاعراندر ديوان

ــدر و پ ــذكر ــمان را م ــاعران آس ــتر ش بيش

فقط، ناصرخسرو در ديـوان خـود،. دانند مي

 خوانـد گاهي آسمان را مادر يا خـواهر مـي 
مي) مؤنث( تواند زير تأثير اسـاطير مصـركه

در.باشد شايد، در زمان اقامت ناصرخسـرو

در مانـده مصر، هنـوز تـه  ي باورهـاي كهـن

و شاعر فرهنگ مردم آن كشور وجود داشته

.ها تأثير گرفته باشداز آن

آسمان ريشه در)مذكربودن(باور پدردانستن

و هنـدواروپايي، بـه اساطير بين ويـژه النهرين

بـودن آسـمان باور مؤنث. يونان باستان، دارد

 تنها در اساطير مصر ديده شد
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 منابعفهرست

ج). 1388(.اوستا و پژوهش جليل دوستخواه، .مرواريد: تهران،2و1گزارش

و همكاران ترجمه). 1380(.كتاب مقدس .اساطير: تهران،ي ويليام گلن

(آموزگار، ژاله .سمت: تهران. تاريخ اساطيري ايران). 1389.

(الياده، ميرچا و نامقـدس ). 1390. وع: تهـران،ي بهـزاد سـالكي ترجمـه.مقـدس لمـي

.فرهنگي

و اورتيز آلفونسو (ارداز، ريچارد و افسانه اسطوره). 1388. . پوسـتان آمريكـا هاي سرخ ها

.چشمه: تهران

(ايونس، ورونيكا : تهـران،ي محمدحسـين بـاجالن فرخـي ترجمه.اساطير هند). 1381.

.اساطير

(ـــــــــــــــ :نتهـرا،ي محمدحسين باجالن فرخـي ترجمه.اساطير مصر). 1385.

.اساطير

(بيرل، آن .مركز: تهران،ي عباس مخبر ترجمه.هاي چيني اسطوره). 1389.

(بهار، مهرداد .آگه: تهران. پژوهشي در اساطير ايران). 1389.

(پاريندر، جئوفري .اساطير: تهران. شناخت اساطير آفريقا). 1390.

(پرون، استيوارد ،بـاجالن فرخـيي محمدحسـين ترجمه. شناخت اساطير روم). 1381.

.اساطير: تهران

(پيگوت، ژوليت : تهـران،ي محمدحسـين بـاجالن فرخـي ترجمه.اساطير ژاپن). 1384.

.اساطير

(پراپ، والديمير ،ايي فريـدون بـدره ترجمـه.هـاي پريـان شناسي قصه ريخت). 1392.

.توس: تهران

(تفضلي، احمد .توس: تهران . مينوي خرد). 1364.

(زاده، سيدحسن تقي و دين او). 1379. .فردوس: تهران. ماني

(توپ، كارل و مايايي اسطوره). 1384. .مركز: تهران،ي عباس مخبر ترجمه. هاي آزتكي

(دورانت، ويل ي احمـد آرام ترجمه.ي تمدن زمين گاهواره؛ مشرقتاريخ تمدن). 1372.

.آموزش انقالب اسالمي: تهران،و همكاران
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هـديويد (آليس.و.. سون، ي محمدحسين ترجمه. شناخت اساطير اسكانديناوي). 1385.

.اساطير: تهران،باجالن فرخي

(راشدمحصل، محمدتقي پژوهشگاه علوم انسـاني: تهران.هاي زادسپرم وزيدگي). 1385.

.و مطالعات فرهنگي

ــن ــدي، حس ــاغ بي ــايي ب (رض ــزادان). 1384. ــغ فرخ ــت آذرفرنب ــران.رواي ــ: ته ز مرك

.المعارف بزرگ اسالميهداير

(محمد رودكي، ابوعبداهللا جعفربن و حسـن.ي اشعار گزيده). 1369. شرح جعفـر شـعار

. اميركبير: تهران،انوري

ف (ژيران، و بابل). الف1386. : تهـران،پـوري ابوالقاسم اسـماعيل ترجمه.اساطير آشور

.كاروان

(ـــــــــ .كاروان: تهران،ابوالقاسم اسماعيل پورترجمه.اساطير يونان).ب1386.

(ژينيو، فيليپ و تحقيق ژاله آموزگار.نامه ارداويراف). 1386. .معين: تهران،ترجمه

(احمدبن عنصري، ابوالقاسم حسن ،تصـحيح سـيدمحمد دبيرسـياقي بـه . ديـوان ). 1362.

.ي سنايي كتابخانه: تهران

(وشي، بهرام فره .دانشگاه تهران: تهران.بابكاني اردشير كارنامه). 1382.

(كرتيس، وستا سرخوش : تهـران،ي عبـاس مخبـر ترجمـه.هاي ايراني اسطوره). 1388.

.مركز

(كريستي، آنتوني : تهـران،ي محمدحسين بـاجالن فرخـي ترجمه.اساطير چين).1384.

.اساطير

(كندري، مهران .ميترا: تهران.ي خدايان آزتك اسطوره). 1387.

(گري، جان ي محمدحسين بـاجالن ترجمه).النهرين بين(اساطير خاور نزديك ). 1378.

.اساطير: تهران،فرخي

(گويري، سوزان .ققنوس: تهران. هاي ايراني آناهيتا در اسطوره). 1388.

(مزداپور، كتايون و فرهنگي: تهران. شايست ناشايست). 1369. .علمي

(مسعود سعد سلمان .كمال: اصفهان،تصحيح مهدي نوريان به.ديوان). 1364.

(كال، هزيتا مك .مركز: تهران،ي عباس مخبر ترجمه. النهريني هاي بين اسطوره). 1375.
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(قوص منوچهري، ابوحفص احمدبن ،تصـحيح سـيدمحمد دبيرسـياقي به.ديوان). 1390.

.زوار: تهران

(ناصرخسرو محبه. ديوان).1388. و مهدي دانشـگاه: تهـران،قـق تصحيح مجتبي مينوي

.تهران

(وارنر، اليزابت .مركز: تهران،ي عباس مخبر ترجمه. هاي روسي اسطوره.)1385.

(ورمازن، مارتين .چشمه: تهران،ي بزرگ نادرزاد ترجمه.آيين ميترا). 1390.

(هارت، جرج .مركز: تهران،ي عباس مخبر ترجمه.هاي مصري اسطوره). 1388.

(راسل هينلز، جان ،ي محمدحسين باجالن فرخـي ترجمه.شناخت اساطير ايران). 1389.

. اساطير: تهران

(ياحقي، محمدجعفر و اشـارات داسـتاني در ادبيـات فارسـي ). 1375. .فرهنگ اسـاطير
و مطالعات فرهنگي: تهران و پژوهشگاه علوم انساني .سروش


