تأمل در بیتی از دیباچۀ شاهنامه
مهـدی مهـدیزاده
درآمـد:

است گوهر آسمان از آب و باد و گرد و دود نیست.
ماهيت آسمان
برخي از آثار نيز به ناتواني بش��ر در ادراك ّ
اقرار كردهاند .براي مثال ،در عجايبنامه آمده است:

در اين مقاله نخس��ت نظريات برخي شاهنامهشناس��ان دربارۀ
يكي از ابيات ش��اهنامه بيان ميگردد .سپس به تحليل ياقوت
س��رخ و نگاه اساطيري فردوسي به آسمان ،در مق ّدمۀ شاهنامه
ميپردازيم.
***
ش��اهنامه گنجينهاي از فرهنگ و هو ّيت قوم ايراني است زيرا
در ابعاد گوناگون ،بس��ياري از باورها و پندارهاي كهن ايرانيان
ماهيت آسمان،
را در خود نهفته دارد .نگرش اقوام كهن دربارۀ ّ
به عنوان پديدهاي اسرارآميز ،يكي از مباحث بنیادی و گستردۀ
دنياي اساطيري و آييني است زیرا بيشتر آیینهای  بشری ،به
طریقی با آسمان و اسرار آن پیوندی ناگسستنی دارد.
ماهيت و
از ديرزمان ،يكي از پرس��شهاي ّ
مهم انس��انّ ،
جنس آس��مان بوده است و چون دربارۀ چندوچون اين پهنۀ پر
رمز و راز ،به پاسخی روشن دست نمييافت ،بناچار میکوشید
تا با تحليلهاي اس��طورهای ،پاسخي براي مجهول خود بيابد.
مهم شكلگيري
بدینسان ،اينگونه پرسشها ،يكي از عوامل ّ
اساطیر در اندیشۀ مردم باستان بوده است.
هر يك از اساطير ملل ،براي این پهنۀ پر رمز و راز جنسي
قائل شدهاند .براي مثال ،در آيين ماني آسمان از جنس پوست
ديوان ،در اس��اطير هند از مردمك چش��م نارايانا و در اساطير
چين از پوستۀ تخم مرغ اس��ت (هادي 195 ،182 ،147 :1377 ،و.)...
ایرانیان باستان ،گاهی آسمان را از جنس خماهن (فلز گداخته)
(بهار )18 :1362 ،و گاه بر اس��اس اوس��تا ،جنس آن را از س��نگ
پنداشتهاند (اوشيدري.)109 :1371 ،
در بعضي از آثار دورۀ اس�لامي ،مطابق آيۀ يازدهم سورۀ
فصلت ،گفتهاند« :جنس آس��مان از دود است( ».محمد بن قطان،
ّ
 )1370الب ّته به نظر ميرس��د ،اين اشخاص برداشت نادرستی از
آسمان پيش از آفرينش به
قرآن داشتهاند زيرا در آيۀ مورد نظر،
ِ
دخان تشبيه شده است و فردوسی هم به این دلیل معتقد  بوده

ماهيت آسمان  -و كس نداند
...بدان كه حكما گويند در ّ
چيست  -اگر فلك از آب بودي ،قصد كردي به زير؛ اگر از
بادبودي ،به هوا درآميختي؛ اگر از خاك بودي ،قصد خاك
ك��ردي؛ اگر از آتش بودي ،همرنگ آفتاب بودي .پس علم
آن آفريدگار داند كه چيست( .همداني 21 :1375 ،ـ )20

ب��ه طور قطع در قرن چهارم و همزمان با فردوس��ی نيز ،يكي
ماهیت آسمان بود و فردوسي
از پرس��شها و مجهوالت بشرّ ،
با نگاه اس��اطيري خ��ود در مق ّدمۀ ش��اهنامه ميگويد« :جنس
آسمان از ياقوت سرخ است»:
ز ياق��وت س��رخ اس��ت چ��رخ كب��ود
ن��ه از آب و ب��اد و ن��ه از گ��رد و دود
(فردوسی)8 :1379 ،

شاید همین پندار اساطیری فردوسی در آغاز شاهنامه سبب شده
است در برخی نسخهها ،از جمله دستنویس موزۀ فلورانس ،این
بیت جزو ابیات الحاقی تلقی و حذف شود .حال آنکه فردوسی
ترتیب ارزشمندی انواع
بر پایۀ دانش گستردۀ خود ،آگاهانه ،به
ِ
یاقوت ،ابتدا در دیباچه یاقوت سرخ ،و سپس در داستان جمشید
یاقوت زرد را به کار برده است:
دگـ��ر روز چ��ون گنـب��د الج��ورد
ب��رآورد و بـنـم��ود یــاق��وت زرد
                                               (فردوسی  )65 :1375 ،

خوش��بختانه در برخی مناب��ع ،از جمله چاپ دکتر خالقیمطلق
این بیت حذف نشده و جزو ابیات دیباچۀ شاهنامه است.
(فردوسی)8:1368 ،

ش��اهنامهپژوهان درب��ارۀ اي��ن بيت نظری��ات گوناگونی
پرداختهاند .برخي آن را به دليل نامفهوم بودن ،از ابيات الحاقي
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ش��اهنامه دانس��تهاند .براي نمونه ،مرحوم دكتر زرياب خويي
معتقد است:

حضرت ختمیمرتبت در ش��ب معراج  بوده اس��ت .برای مثال،
پیامبر (ص) در آن شب ،به هنگام مشاهدۀ بهشت ،کوشکی از
یاقوت سرخ مشاهده نمودند (عتیق نیشابوری.)252 :1375 ،
ع�لاوه بر احادیث و روایات ،ب��راي ياقوتين بودن فلك و
اين نگاه اسطورهاي فردوسي به آسمان ،داليل دیگری  هست
ك��ه ميتوان در تحليل اين بيت از آنها بهره جس��ت .در اين
بيت ،واژۀ سرخ براي ياقوت ،حشو نيست زيرا ياقوت گونههايي
دارد« :سرخ ،زرد ،كبود ،سبز و سپيد» (شهمردان بن ابيالخير:1362 ،
 )259و از اين انواع «بهترين ياقوت ،ياقوت س��رخ است( ».مط ّهر
جمالي يزدي .)189 :1346 ،براي ياقوت نيز ،خواصي ذكر نمودهاند:
«ياقوت جمله سنگ سخت است و گرم ...و طاعون و وبا را باز
دارد و هركه بپوشد ،به چشم بزرگان عزيز باشد و كارها گشاده
گردد( ».شهمردان بن ابيالخير ،همان).
این سنگ زیبا و ارزش��مند ،جزو گرانبهاترین زیورآالت
بوده اس��ت و گوهرشناس��ان بر این باور بودند که یاقوت تنها
در کوه س��راندیب در هند یافت شود و بهترین گونۀ آن یاقوت
بهرمانی است ...در دست سنگینی نماید ،در دهان خنک باشد
و در برابر آتش پایدار ماند (ثعالبی.)554 :1376 ،
گذش��تگان آس��مان را منبع وحی ،الهام و فیض رحمانی
میدانس��تند و معتقد بودند اس��اس آن گوهری ارزشمند است
و هر طبقۀ آن جنس و رن��گ خاصی دارد (مهدیزاده.)38 :1390،
يكي از مهمترين منابع در این باره ،مروجالذهب است .نويسندۀ
آن ،كه تقريب ًا معاصر با فردوسي است ،براي هر يك از طبقات
آسمان جنسي ذكر كرده است:

اي��ن بيت از لحاظ معني سس��ت و نامعقول اس��ت« .چرخ
كبود» اگر از ياقوت س��رخ اس��ت ،پس چرا «كبود» است؟ و
اگ��ر ياقوت از جنس يكي از عناصر چهارگانه اس��ت ،يعني
خاك ،پس چرا در مصراع دوم ميگويد كه «چرخ كبود»

از «گرد» ،يعني خاك ،و «دود» ،يعني آتش ،نيست؟                         
(زرياب خويي 19 :1374 ،ـ )16

مرح��وم دکتر احمدعلی رجای��ی مفهوم این بی��ت را با تعالیم
ماهیت آسمان
اسالمی مغایر میدانس��تند زیرا به نظر ایشانّ ،
در قرآن از دود اس��ت ولی فردوس��ی میگوید :از یاقوت سرخ
اس��ت .الب ّته علی ابوالحسنی ،با استناد به احادیث و روایات این
نظر ّیه را رد کرده اس��ت (ابوالحس��نی169 :1378 ،؛ نیز ،نک :مهاجرانی،
.)134: 1372

به نظر دكتر ك ّزازي« :بدرس��تي دانس��ته نيس��ت كه چرا
فردوسي گوهر و گونۀ آس��مان را از ياقوت شمرده است[ .ا ّما]
س��اختار معناي��ي و نحوي بيت آش��كارا گوياي آن اس��ت كه
خواس��ت وي از اين سخن ،پنداري ش��اعرانه نيست و باوري
باستاني را در آن باز نموده است[ .زيرا] در باورشناسي باستاني،
آسمان از گونه و گوهر سنگ پنداشته ميشده است( ».ك ّزازي،
 )200 :1379بنابراین ،یاقوتین بودن آس��مان در باورشناس��ی
ایرانی ،میتواند یادگاری از پیوند آس��مان با سنگ باشد که در
منابعی چون بندهشن از آن سخن رفته است (ک ّزازی.)81 :1384 ،
دکتر یاحقی به نقل از کتاب مینوی خرد ،گفتهاند« :آسمان
از گوهر یاقوت س��اخته ش��ده اس��ت و برخی نیز میگویند از
الماس» (یاحقی .)44 :1386 ،ولی در بهیننامۀ باس��تان توضيحي
براي اين بيت نیاوردهاند (ياحقي .)4 :1370 ،شاهنامهپژوهان دیگر
ه��م ،تنها به حدیثی از پیامبر به نقل از الدرالمنثور س��يوطي و
ُ
«العرش من ياقوتة
بحاراالنوار عالمه مجلسي بسنده کردهاند:
حمراء» (آیدنلو)684 :1390 ،
البت��ه عالوه بر این حدیث در بحاراالنوار ،احادیث دیگری
در م��ورد یاقوتین بودن فلک و وجود قصر و درخت یاقوتین در
بهشت ذکر شده است .به عنوان نمونه« :باب الرحمة من یاقوتة
حمراء»« ،له فیها قصر من یاقوتة حمراء» و...که برای دسترسی
ب��ه آنها ،میتوان به کتاب المعج��م المفهرس اللفاظ احادیث
(بحاراالنوار) ،جلد هشت ،صفحۀ  5593و  5594مراجعه کرد.
به نظر میرس��د سرچش��مۀ اینگونه احادیث ،مشاهدات  

زمرد سبز ،آسمان د ّوم از سيم سپيد ،آسمان
آس��مان دنيا از ّ
در سپيد ،آسمان
س�� ّوم از ياقوت س��رخ ،آس��مان چهارم از ّ
پنجم از طالي س��رخ ،آسمان ششم از ياقوت زرد و آسمان
هفتم از نور است( .مسعودي.)20 :1370 ،

این تقس��یمبندی در دایرةالمعارف بزرگ اس�لامی ،به نقل از
مفس��ران ،به اش��کال دیگری هم آمده است .به عنوان
برخی ّ
نمون��ه :آس��مان دنیا از موج مکفوف ،آس��مان دوم از س��نگ،
آس��مان س��وم از آهن ،آس��مان چهارم از مس ،آسمان پنجم
از س��یم ،آسمان ششم از طال و آس��مان هفتم از یاقوت است
(دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج.)364 :1376 ،1
ای��ن پنداره��ا در ادبیات و هن��ر ایرانیان به ش��کلهای
گوناگون��ی تبلور یافته اس��ت .برای مثال ،معم��اران با همین
برداش��تها قصری با هفت گنبد رنگارنگ برای بهرام گور بنا
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کرده بودند (نظامی.)690 :1372،
بنابراين ميتوان گفت كه فردوس��ي در اين بيت ،مطابق
یکی از باورهای روزگار خود ،جنس آس��مان را ياقوتين قلمداد
كرده اس��ت و س��خن مس��عودي ه��م ،دليل دیگ��ری بر اين
مدعاس��ت .لذا اين بيت فردوس��ي سس��ت ،بيمعني و الحاقي
نيس��ت و اين بيت را ميتوان جزو یکی از ابیات مهم فردوسي
براي ورود به مباحث اس��اطيري در دیباچۀ شاهنامه به حساب
آورد .به طور قطع ،در یک اثر حماس��ی  و اس��اطیری توصیف
آس��مان متفاوت است و اینگونه توصیفات ،ارزشهای ادبی و
هنری شاهنامه را هرچه بیشتر جلوهگر میکند.
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