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-1مقدمه
واژۀ زمان بهفراوانی در شاهنامه به کار رفته است که داراي کاربردهاي معنایی متفاوت و متنوع می
باشد .با مطالعهاي بافتشناسانه ،مشخص میشود که به همراه واژۀ زمان ،چه واژگان دیگري
بهکاررفته است .آنچه که پس از بررسیهاي برآمده از تحلیل بافت جلب توجه میکند بسامد
فراوان کاربرد مشترک مکان و زمین با واژۀ زمان است .این واژگان با حرف ربط «و» به واژۀ زمان
عطف شدهاند که در نگاه نخست شاید اتفاقی به نظر آید یا شاید دالیلی سلیقهاي براي آن ذکر
شود .براي بررسی علمی این مورد ،ناچار از تحلیل مفهوم زمان و انواع کاربردهاي آن در متن
شاهنامه هستیم تا از طریق آن ،بتوان ارتباط بین «زمان و مکان» یا «زمان و زمین» (که مفهومی
جزئیتر از زمان است) را به دست آورد .از آنجا که واژۀ زمان ،عالوه بر معناي نجومی و طبیعی،
گاه نیز در معنایی غیر از معناي نجومی چون زمان فلسفی ،تاریخی و اسطورهاي بهکاربرده می-
شود ،در این مقاله ،ابتدا به بررسی کاربرد انواع معانی زمان در شاهنامه پرداخته میشود .با توجه به
کاربردهاي متفاوت از واژۀ زمان در شاهنامه ،باید به دنبال آن بود که چه دالیلی عموماً براي
استفاده همبافت زمان و مکان وجود دارد زیرا اغلب واژگانی که با حرف ربط «و» در فارسی به
همدیگر عطف میشوند ،یکی از روابط سهگانۀ متشابه ،مترادف و متضاد را دارند .حال براي یافتن
دلیل یکی از این روابط سهگانه ،همۀ معانی کاربردي زمان مورد بررسی قرار میگیرند تا ارتباط
منطقی بهکاربردن زمان و مکان به صورت همبافت مشخص شود.
-2پيشينه و روش تحقيق
با توجه به اینکه پژوهشهاي گستردهاي در زمینۀ شاهنامه انجام گرفته است ،تنها دو تحقیق در

زمینه زمان در شاهنامه انجام شده که یکی به صورت پایاننامه با موضوع «زمان در شاهنامۀ
فردوسی و بررسی ریشههاي آن در ادبیات پیش از اسالم» است و دیگري مقالهاي با موضوع «زمان
و سرنوشت در شاهنامه» میباشد که رویکرد و هدف این تحقیق به مسألۀ زمان ،با رویکرد این دو
محقّق متفاوت میباشد؛ چون مبناي این پژوهش یافتن دالیل همبافتی زمان و مکان است و روش
پژوهش نیز در مرتبۀ نخست ،بر اساس تحلیل بافت و زبانشناسی متن است .با این روش است که
میتوان واژگان بهکاررفته همراه با زمان را استخراج و در نهایت دالیل آن همراهی را تحلیل کرد.
این تحقیق در مرحلۀ اول بر اساس مطالعهاي ساختاري و بر مبناي زبانشناسی متن و با ابزار تحلیل
واژگانی انجام خواهد شد .در تحلیل واژگانی «هممعنایی ،باهمآیی ،شمول معنایی و جانشینی در
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سطح متن بررسی میشود»( .ساسانی« )771 :7333 ،زبانشناسی متن» نیز یکی از شاخههاي نسبتا
جدید پژوهش در متن است و «وظیفۀ این شاخه از زبانشناسی ،بررسی آن دسته از قواعد زبانی
است که عناصر زبانی فراتر از مرز جمله را دربرمیگیرد؛ به عبارت دیگر ،در زبانشناسی متن،
واحدهاي زبانی در سطح واژه یا جمله توصیف نمیشوند بلکه در سطح متن تحلیل میشوند... .
زبانشناسی متن ،متن را نوعی نشانۀ زبانی مرکّب تلقی میکند .هر نشانۀ متن مرکّب نیز شامل سه
بعد نحو ،معناشناسی و کاربردشناسی است» (البرزي.)73 :7339 ،
زبانشناسی متن ،مبتنی بر تحلیل بافت است؛ خواه «بافت متنی» ( )TextualContextیا «هم-
متن» ( )Co –textیا «بافت موقعیتی» ( )SituationalContextباشد« .اصطالح بافت ،معموالً
به معناي «آنچه پیرامون چیزي است» به کار میرود و به محیط اطراف یعنی زمان و مکان
دربرگیرندۀ متن اطالق میشود» (ساسانی .)777 :7333،متن میتواند از یک واژه ،یک بند یا
جمله ،یک فصل ،یک کتاب یا مجموعهاي از آثار هر نویسنده تشکیل شود (همان.)771 ،
تحلیلگر هنگام تحلیل میتواند مرزهاي یک متن را بر اساس تحلیلی انتخاب کند که میخواهد
انجام دهد (همان .)771:چون همیشه دو سوي روابط انسجامبخش متن ،درون خود متن قرار
نمیگیرد ،بلکه بسته به گزینشهاي مختلفی که از گسترۀ متن انجام میگیرد ،ممکن است یک
سوي آن در بیرون از متن و در بافت متن قرار گیرد (همان).
در این پژوهش ،شاهنامه به منزلۀ یک متن و یک طرف پژوهش ،و بعضی از متون ایرانی پیش
از اسالم و متون فلسفی قدیم و جدید به عنوان متنی دیگر و در طرف دیگر پژوهش قرار داده شده
و به منزله بافت براي شاهنامه در نظر گرفته خواهد شد؛ بدین شیوه که با بررسی زمان و مکان در
شاهنامه در سطح زبان و معنی ،نکاتی به دست میآید که با دستهبندي آن یافتهها و با همان
رویکرد ،به مقایسه با نمونههایی از آن در نوشتههاي طرف دیگر پژوهش پرداخته خواهد شد.
پس از تحلیل بافتی -که مقدمۀ پژوهش است -با مطالعۀ دقیق ،مفهوم و انواع رویکردهاي
زمان استخراج شده و ضمن طبقهبندي آن به بررسی دالیل کاربرد مشترک آن با مکان پرداخته
خواهد شد .از آنجا که یک طرف پژوهش شاهنامه است و استنادهاي فراوانی بدان صورت
خواهد گرفت ،براي پرهیز از تکرار در ذکر مرجع واحد ،از ارجاع خالصه در مورد شاهنامه
استفاده میشود که در کمانک فقط به ذکر جلد و شماره صفحه شاهنامه بسنده شده است؛ مثالً
( )717/7نشاندهندۀ آن است که بیت یا ابیات مورد استناد در جلد اول صفحه  717است .شاهنامۀ
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مورد استفاده در این تحقیق ،به تصحیح جالل خالقی مطلق چاپ مرکز دایرهالمعارف بزرگ
اسالمی است .به دلیل محدودیت حجم مقاله به حداقل ابیات به عنوان شاهد مثال اکتفا میشود.
 -3پرسشهای تحقيق
الف :در شاهنامه به چند نوع زمان اشاره شده است و چگونه بازنمود یافته است؟
ب :کدام مفهوم زمان بیشتر با مکان هماهنگی دارد و دلیل همبافتی این دو مفهوم چیست؟
 -4مفاهيم زمان
زمان از منظر علوم مختلف مورد توضیح و تعریف واقع شده است که آنها را در چهار دسته می-
توان آورد:
 مفهوم زمان در اسطوره (زمان اسطورهاي)

 مفهوم زمان در علم نجوم (زمان نجومی و طبیعی)

 مفهوم زمان در علم تاریخ که براي ترتیب و ذکر وقایع استفاده میشود (زمان تاریخی).
 مفهوم زمان در فلسفه که بیانگر دیدگاههاي فیلسوفان نسبت به زمان است (زمان فلسفی).
 -1-4زمان اسطورهای
«زمان اسطورهاي ،زمانی است که بنا به سرشت خود ،تجزیهناپذیر است و مطلقاً همان که بوده
همواره باقی میماند .بنابراین فرقی نمیکند که چه مدتزمانی بر آن گذشته باشد .پهنۀ زمان در
نظرش یک لمحه است .زمان اسطورهاي نوعی ازلیّت است زیرا زمان اسطورهاي ،رشتهاي از
لحظات که در پی یکدیگر میآیند ،نیست بلکه فقط یک زمان است که فینفسه ،عینی نیست؛
یعنی توالی زمانها نیست ،بلکه فقط نسبت به زمانی که در پیش میآید زمان (یعنی زمان گذشته)
میشود» (کاسیرر.)737 ،7313 ،
شکلگیري زمان در آگاهی اسطورهاي ایرانی ،به زمان ساسانی بازمیگردد؛ زمانی که در دل
آیین زرتشتی ،آیین دیگري به نام زروانی به ظهور رسید و کمکم در میان مردم جا بازکرد و آیین
زرتشتی پس رانده شد .در این آیین ،زروان که همان زمان است ،به عنوان خدا مورد ستایش قرار
گرفت و همه چیز ،آفریدۀ او دانسته میشد .در پهلوي ،zurwān :اوستا zurvan :به معناي زمان
است« .زروان خداي زمان است و اغلب در نوشتههاي پهلوي ،با نام زمان از او یاد شده میشود .در
اوستا ،شخصیتی کوچک و کماهمیت دارد ،اما از نوشتههاي عصر ساسانی برمیآید که او خدایی
سخت مورد ستایش تودۀ مردم بوده است؛ خدایی که به عنوان خداي زمان ،ذات او جاودانگی
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است و به عنوان خداي مکان ،همه آفرینش در او است و بیکرانه است و جز او ذاتی بیکرانه
نیست؛ او سرچشمه هستی است؛ او بنمایۀ مادّه ،زمان ،قرار کیهانی و سرنوشت است؛  ...او خداي
مرگ است؛ خداي داور ،خداي قرار و نظم؛ خداي تاریکی و روشنایی و خداي سرنوشت است.
اما زروان چون بیکرانه است ،براي هیچ یک از آفریدگان او ،حتی خدایان قابل شناخت نیست .از
زروان بیکران ،زروان کرانهمند ،با نه هزار سال درازا ،پدید میآید که در طیّ آن ،میان هرمزد و
اهریمن که دو فرزند زروان کرانهمند هستند ،نبرد درمیگیرد» (بهار« .)13 :7311 ،بنا بر کهنترین
افسانهها و مدارک موجود دربارۀ زروان ،میتوان افسانه او را چنین خالصه کرد :پیش از آنکه
چیزي وجود داشته باشد ،تنها زروان وجود داشت .زروان یکهزار سال به قربانی ایستاد تا مگر او
را پسري که نامش هرمزد خواهد بود زاده شود ... .پس از آن یکهزار سال ،به اندیشه شکآلود
افتاد که آیا این همه قربانی را سودي در بر بوده است و آیا مرا پسري ،هرمزدنام ،خواهد آمد یا
بیهوده کوشیدهام؟ و هنگامی که او بدین اندیشه بود ،هرمزد و اهریمن به زهدان وي -یا زهدان
همسر وي -پدید آمدند؛ هرمزد از خواسته او به داشتن فرزند و اهریمن از شک او .زروان  ...چون
میدانست که هرمزد به دهانۀ زهدان نزدیکتر است سوگند خورد که «هر یک زودتر به نزد من
رسـید ،سلطنت جهان را به او خواهم سپرد» ....اهریمن  ...کوشید پیش از هرمزد از زهدان بیرون
شود ،ولی هرمزد به دهانۀ زهدان نزدیکتر بود .بدین روي ،اهریمن زهدان را درید و از شکم
بیرون جست و خویشتن زشت خویش را به زروان نمود و گفت :من فرزند توام .زروان چنان
فرزندي را که همگی تیرگی و گند بود و وجودي پرستیز داشت ،نپسندید .در همین هنگام هرمزد
زاده شد که روشن و خوشبوي بود و زروان دانست که او ،پسر مورد آرزوي او است .زروان
چون سوگند خورده بود جهان را به اهریمن سپرد و گفت اي اهریمن! من ترا شاه میکنم تا به نه
هزار سال سلطنت کنی و من ،هرمزد را چنان آفریدهام که بر تو تفوّق یابد و پس از دورۀ نههزار
سالۀ تو ،او به شاهی خواهد رسید (همان) .در بخش اول بندهش چنین آمده است« :زمان نیرومندتر
از هر دو آفرینش است ،آفرینش هرمزد و نیز آن اهریمن .زمان یابندۀ جریان کارها است .زمان از
نیکیابندگان یابندهتر است .زمان از آگاهان آگاهتر است .چنانکه داوري به زمان توان کردن.
زمان است که خانمان برافگنده شود( .اگر) تقدیر (باشد) در زمان ،آراسته فراز شکسته شود .کس
از مردمان میرنده از او رهایی نیابد ،نه اگر به باال پرواز کند ،نه اگر به نگونی چاهی کند و درنشیند
و نه اگر زیر چشمه آبهاي سرد فروگردد» (بهار.)39 ،7331 ،
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پس از ورود اسالم ،اعتقاد به زمان و زمانه و تأثیر آن در احوال مردمان همراه با جبر در
اعتقادات ایرانیان باقی ماند و این اندیشه که سررشتۀ امور ،در دست زمانه است بر بسیاري از اذهان
غلبه داشت (زنر .)13 ،7311 ،در زمان اسطورهاي ،دو محور اصلی را میتوان بررسی نمود :الف)
زمان و سرنوشت ب) زمان و مرگ.
-1 -1 -4زمان و سرنوشت
در بخش هشتم از کتاب بندهش ،زروان (زمان) ،عامل سرنوشت و تعیینکنندۀ نهایی زندگی است
(بندهش .)91 :7331 ،تقارن نقش تقدیر و زمانه در بخش نخست آن تاکید دیگري است بر
نظریات زروانی .در جاهاي مختلف کتاب مینوي خرد ،بر نقش تقدیر پافشاري میشود از جمله
جایی که میگوید« :هر نیکی و بدي که به مردمان و نیز به آفریدگان دیگر میرسد ،از هفتان
(هفت سیاره) و دوازدهان (دوازده برج) میرسد» (مینوي خرد .)71/1/37 :7337 ،باور به تأثیر
سرنوشت در این متون ،بدان حد است که در مینوي خرد ذکر شده است که «با کوشش ،آن نیکیی
را که مقدّر نشده است نمیتوان به دست آورد؛ ولی آنچه مقدر شده است ،با کوشش ،زودتر می-
رسد» (همان1/77/17 :و .)1نکتۀ قابل توجه در این متون ،همراهی زروان و تقدیر است ،به گونهاي
که یگانگی آنها به ذهن متبادر می شود« :کار جهان همه به تقدیر و زمانه و بخت مقدر پیش
میرود که خود زروان فرمانروا و دیرنگ خداست .به گونهاي که در هر دورهاي براي هر کسی
مقدر شده است که آنچه الزم است بیابد ،به همان گونه آن چیز به او میرسد» (همان:
71/79/11و.)77
در آیین زروانی که خداي زمان باالترین جایگاه را اشغال میکند و تقدیر ازلی ،خود را به
باورهاي ایرانیان وارد مینماید و نیز در متونی که زروان را همچون نیرویی قدرتمند معرفی کرده-
اند که حاکم بر سرنوشت آدمیان است ،هیچ جایی براي آزادي ارادۀ آنان نمیماند( .زنر:7311 ،
 )339-337زروان دیرند خداي عامل تقدیر جهانی است ،اما سرنوشت تعیینشده براي هر
موجودي در این گیتی ،از طریق تجسم آن ،گنبد گردنده آسمان و آنچه در آن است انتقال می-
یابد .پس حرکت آسمانهاست که سرنوشت را تعیین میکند و سیارات و بروج ابزارهاي تحقق
تقدیر انسان هستند (جاللی مقدم.)711 :7331 ،
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زمان در شاهنامه ،همان کارکرد باوري زروان را به صراحت در خود دارد .هنگامی که
منوچهرشاه براي سنجش میزان علم زال از او در مورد معماي بیابان و مردي که داس در دست
دارد و تر و خشک را درو میکند ،سؤال میپرسد ،چنین پاسخ میدهد:
بیابان و آن مرد با تیز داس

کجا خشک و تر زو دل اندر هراس

تر و خشک یکسان همی بدرود

و گر البه سازي سخن نشنود

دروگر زمان است و ما چون گیا

همانش

نیا

به پیر و جوان یک به یک ننگرد

شکاري که پیش آیدش بشکرد()717/7

شما

دل

مدارید

بس

نبیره

همانش

مستمند

که تا بد چنین بود چرخ بلند

یکی را به جنگ اندر آید زمان

یکی

شادمان

تن مرده با زنده یکسان شود

تپد یک زمان بازش آسان شود()317/7

بهانه تو بودي پدر بد زمان

نه رستم نه سیمرغ و تیر و کمان()173/1

با

کاله

مهی

«به سادگی میتوان دریافت که واژههاي بهکاررفته براي «زمان» چطور براي نامیدن این نیرو
(سرنوشت) به کار میروند» (رینگرن .)77 :7333 ،عالوه بر زمان واژگانی دیگر نیز در شاهنامه
دیده میشود که همان مفهوم را در خود دارد؛ یکی از این واژگان «زمانه» است .در شاهنامه گاه
«زمانه» قدرتی چیره بر سرنوشت آدمی انگاشته میشود که با سلطۀ مطلق بر زندگی آدمی هیچ
کس نه در زندگی از چنگ او تواند گریخت و نه در مرگ .زمانه در معناي زمان و با همان
کارکرد زروان است؛ این «ه» در پایان آن ،در ایرانی باستان به صورتهاي Īka ،āka ،kaبراي
ساختن اسم و صفت به کار می رفت .مثال از اوستایی( :بنده)  banda+ka=bandakaاین
پسوند که صورت دیگري از  agفارسی میانه است ،کاربردهاي بسیاري دارد که یکی از این
کاربردها ،زمانی است که پسوند «ه» به زمان میچسبد و نسبت دادن چیزي به چیز دیگر را می-
رساند؛ مانند گوساله که از تکواژهاي گاو و سال و پسوند «ه» ساخته شده است و منسوب به گاو
است .این پسوند در زمانه نیز پسوندي براي نسبت دادن است و این دلیلی است بر این که نشان
دهد که زمانه در واقع همان زمان است و زمانه یعنی منسوب به زمان (موسویان.)17 :7333 ،
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داشت

چنان کو گذارد بباید گذاشت()793/7

زمانه

نبشته

دگرگونه

تو بی رنجی از کارها برگزین

چو خواهی که یابی به داد آفرین

که نیک و بد اندر جهان بگذرد

زمانه دم ما همی بشمرد()733/3

کنون جامه رزم بیرون کنید

به آرایش آسایش افزون کنید

غم و کام دل بی گمان بگذرد

زمانه دم ما همی بشمرد()317/3

چو پیري در آرد زمانه به مرد

جوانش کند بادۀ سالخورد()3/1

 -2 -1 -4زمان و مرگ
«مرگ گونه دیگري از تقدیر است که زروان براي آفریدههایش رقم میزند؛ سرنوشت محتومی
که به هیچ گونه از آن گریزي نیست ،چنانکه در بندهش نیز آمده است که «زمان است که خانمان
برافگنده شود .اگرتقدیر باشد در زمان ،آراسته فراز شکسته شود .کس از مردمان میرنده ،از او
رهایی نیابد؛ نه اگر به باال پرواز کند و نه اگر به نگونی چاهی کند و درنشیند و نه اگر زیر چشمه
آبهاي سرد فروگردد» (بهار« )39 :7331 ،از جمله اموري که بیشک براي همه هست مرگ
است .قانون وجود این است که هر چه به عالم کون آمد ،بهناچار دچار فساد خواهد شد.
موجودات متعین این جهانی را از نابودي گریزي نیست .بنابر مینوي خرد از واي بد (یا دیو مرگ)
کسی نمیتواند بگریزد» (مینوي خرد .)91 :7313 ،پس هرمزد و اهریمن را توان آن نیست که
مرگ را براي همیشه از کسی دور دارند .مرگ و نابودي اجتنابناپذیر و قانون وجود است ،لذا به
حوزۀ بخت و تقدیر ازلی تعلق دارد .بخت همان اراده و مشیت زروان است که از طریق زمان
وجودي یا زروان دیرند (بیکرانه) خداي جاري میشود (جاللی مقدم .)713 :7331 ،بنابراین در
یک جمله میتوان گفت که زروان (زمان) خداي تقدیر (بخت) و مرگ است» (زنر.)397 :7311 ،
مرا بیش از این زندگانی نبود

زمانه نه کاهد نه خواهد فزود()773/9

در شاهنامه در برخی موارد ،مرگ و زمان (زمانه) یکی انگاشته میشوند و شاعر به جاي لفظ
مرگ از واژه زمان به جاي آن نام میبرد .زمان به معناي مطلق مرگ را در عباراتی مانند «زمان او
رسیده»« ،کی آید زمان»« ،زمانه به دست تو دادم کلید» و از قبیل این عبارات و جمالت میتوان
دید.
همانا که او را زمان آمده است

که ایدر به جنگم دمان آمده است()331/7
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اگر کشته گر مرده هم بگذریم

سزد گر به چون و چرا ننگریم

چنان رفت شاید که آید زمان

مشو تیز با گردش آسمان()719/3

بپیچید از آن پس یکی آه کرد

ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد

بدو گفت کین بر من از من رسید

زمانه به دست تو دادم کلید()731/7

اما با این وجود ،چون مرگ کس فرانرسیده باشد ،کسی نمیتواند باعث مرگ کسی دیگر شود.
بدان

گرزه

بیامد

گاوسر

سروش

دست

خجسته

برد

بزد بر سرش ترگ بشکست خرد

دمان

مزن -گفت -کو را نیامد زمان()37/7

من ایدون شنیدستم از شهریار

که

سرانجام بر دست گودرز هوش

برآرد تو اي باب چندین مکوش

گر

او

را

زمانه

نیامد فراز

پیران

فراوان

کند

کارزار

چه پیچی تو او را به سختی و آز()711/1

-5زمان نجومي
مفهوم زمان قبل از هر چیز ،به دلیل گردش اجرام سماوي در ذهن ،شکل میگیرد و این همان
معنایی نجومی زمان است« .در جامعۀ کشاورزي ،نام ماههاي سال و تفسیر از فصلهاي مختلف،
طبعاً شکل کار کردن با حیوانات و زمین را منعکس میکند .آهنگ و تپش طبیعت و جامعه
مستقیماً به هم ارتباط دارند .به همین خاطر ،زمان به مثابه یک سري فعالیتهاي ضروري که هر
کدام وقت معیّن خود را دارند ،به نمایش درمیآید؛ مثل بذرافشانی ،درو کردن ،خرمنچینی،
شخمزدن ،شکار و ذبح کردن .در آن دوران زمان ظرفی بود که با فعالیتهاي انجام شده پر
میشد ... .در زبان نروژي کلمۀ زمان ( )tidاز کلمۀ جزر و مد ( )tidevannمشتق شده است و
کلمه سال ( )årنیز از کلمه « »åringerگرفته شده که به معناي برداشت فصلی است ،زمان به
اشکال دیگر نیز خود را از طریق مضمونش بیان میکند؛ براي مثال :عصر طالیی ،عصر آهن ،زمان
جنگ ،زمان صلح .در جهان پیشامدرن ،اغلب پادشاه ،هم حامل غنائم جنگی و هم عامل بارآوري
طبیعت بود .به همین خاطر طبیعی بود که تاریخ را بر اساس سلسلههاي شاهی و یا نام سالطین
محاسبه کنند» (اریکسن.)711-33 :7331 ،
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در شاهنامه به اجزاي زمان نجومی اعم از سال ،فصل ،ماه و نام ماهها ،هفته و نام بعضی روزهاي
هفته ،روز و نام روزها ،بخشهاي شبانه روز ،ساعت و همچنین گذشته ،اکنون و آینده فراوان
اشاره شده است:
به

روز

هوا

خجسته

تیرگون

سر

مهرماه

به سر برنهاد آن کیانی کاله()337/7

از

تیرماه

همی گشت بر کوه ابر سیاه()771/3

بود

در شاهنامه در دو جا بهصراحت به دو ماه محرّم و شوّال اشاره شده است:
سرآمد

سخن

گفتن

موزهدوز

گذشته ز شوال ده با چهار

ز ماه محرم گذشته سه روز()111/1
یکی آفرین بود بر شهریار()739/9

در شاهنامه از لفظ و واژۀ هفته فراوان استفاده شده است:
دو هفته بران گونه خوردند شاد

ز بگماز و ز پند کردند یاد

سدیگر تهمتن چنین کرد راي

که پیروز و شادان شود باز جاي()733/3

اما در سرتاسر شاهنامه فقط یکبار به جاي نام ایرانی روز« ،چهارشنبه» آمده است:
ستاره شمر گفت بهرام را

که در چارشنبد مزن گام را

بشد چارشنبد هم از بامداد

بدان باغ کامروز باشیم شاد()113/1

و یک بار نیز یکشنبه به وسیلۀ مسیحیان نام برده میشود:
همین روزه پاک

یکشنبدي

ز هر در پرستیدن ایزدي() 131/1

و غیر از این دو مورد در سرتاسر شاهنامه از روزهاي هفته نام برده نشده و طبق سنت ایرانی به
نام روزهاي ماه اشاره شده است.
 =6زمان تاريخي
«در زمان تاریخی ،هنگام و ترتیب وقوع هر رویداد دقیقاّ معلوم است» (آیدنلو .)31 :7333 ،زمان
تاریخی بیان رویدادهاي مختلف در حوزه فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی یک ملت ،کشور ،قومیت
براساس وقوع است« .علم تاریخ یعنی وقایعنگاري تاریخی ،فقط از نظر مبدأ شمارش تاریخ براي
نظریه مفهوم زمان تاریخی حائز اهمیت است؛ مثالً ذکر شده است که در آغاز براي مسیحیان
نخستین روز ژانویه به عنوان روز تحوّل اول سال چنان خوشایند نبود» (هایدگر.)31 :7331 ،
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از آنجایی که بنا بر تعریفی که از زمان تاریخی داده میشود که در زمان تاریخی هنگام و
ترتیب وقوع هر رویدادي دقیقاً مشخص است ،این نوع زمان به صورتی محدود در شاهنامه دیده
میشود از جمله زمانی که فردوسی در پایان پادشاهی یزدگرد میگوید:
سرآمد

کنون

قصۀ

یزدگرد

ز هجرت شده پنج هشتاد بار

به

ماه

سپندارمذ

روز

ارد

به نام جهان داور کردگار()133/3

 - 7زمان فلسفي
یکی از مسائلی که در میان فالسفه مطرح میشود و بر سر آن اختالف نیز هست ،همبستگی بین
زمان و مکان است .ما در آثار ادبی به ویژه نظم فارسی ،فراوان میبینیم که بالفاصله پس از زمان،
واژه مکان آورده میشود یا برعکس و این دو در اکثر موارد در کنار یکدیگر مطرح میشوند؛
گویی که این دو همزادند و در مواردي به جاي مکان ،لفظ فضا یا زمین نیز به کار میرود و این
سؤال مطرح میشود که این زمان چه نوعی از زمان است و چه رابطهاي با مکان دارد .باید گفت
که این نوع زمان همان زمانی است که بعضی فالسفه تالش می کنند تا آن را به یاري همبافتی با
مکان تعریف کنند.
عالمه دهخدا در لغتنامه ،ذیل مدخل زمان آورده است که زمان مقدار حرکت فلک و
افالک است .وي نظریات دیگر در مورد زمان را چنین بیان میکند :زمان امري است موهوم؛ زمان
عبارت از فلکاالفالک است؛ زمان عبارت از حرکت است؛ زمان مقدار و مقیاس حرکت است؛
زمان مقدار وجود است و بلکه نفس وجود است؛ زمان مقدار حرکت سیالنی در جواهر است؛
زمان ذات واجبالوجود است؛ زمان و مکان دو امري هستند که در ذهن از وجدان هیچ حادثه
منفک نمیشوند و ذهن آنها را میسازد؛ بعضی دیگر از فالسفه به طور مطلق منکر وجود زمان
شدهاند( .دهخدا ،ذیل زمان).
ارسطو و نیوتن هر دو به زمانی مطلق معتقد بودند به این معنی که میگفتند انسان میتواند
بهوضوح ،فاصلۀ زمانی بین دو رویداد را اندازهگیري کند و دیگر اینکه این زمان مستقل از
شخص اندازهگیرنده است (هاوکینگ .)33:7393 ،اما بعضی دیگر از فالسفه چندان به استقالل
زمان اعتقاد ندارند و آن را تابعی از دیگر مسائل میدانند؛ مثالً اریکسن معتقد است که «زمان
چیزي است که از طریق نمادها و تواناییهاي زبانی تسخیر میشود .خودآگاهی نسبت به زمان و
شکل دادن به مفهوم آن ،باعث ایجاد نظم تجسمی (مکان) در ذهن میشود ،به طوري که در
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مرحله بعد ،خاطرهها (گذشته) و انتظارات (آینده) همسنگ درک خواهد شد» (اریکسن:7331 ،
 .)71هایدگر بیان میدارد که «زمان آن چیزي است که رویداد در آن رخ میدهد و مالصدرا پس
از تقسیم کمیت به متصل و منفصل ... ،زمان را کمّ متصلی میداند که در ذات خود قرار ندارد»
(رستمی جلیلیان .)713 :7337 ،وي براي نخستینبار ،از یک طرف ،همبستگی زمان و مکان را با
یکدیگر و از طرف دیگر پیوند آن دو را با حرکت مطرح ساخت (دهباشی.)771 :7339 ،
فیلسوفانی چون کانت ،الکساندر ،برگسن و وایتهد نیز معتقدند که نباید فضا (مکان) و زمان را از
یکدیگر جدا دانست .به عقیدۀ برگسن « زمان و فضا را نباید از یکدیگر جدا شمرد .واقعیت جمع
زمان و فضا است ،هر نقطهاي از فضا به واسطۀ آنی که در آن است ،تعین یافته و از دیگر نقاط
متفاوت شده و هر آنی از آنات زمان ،برحسب وضع آن در فضا نیز چنین شده است» (وال:7311 ،
 .)331وایتهد نیز معتقد است «که نه نقاط فضا و نه آنات زمان ،هیچ یک جدا از یکدیگر تصور
نمیشوند .وایتهد نیز چون الکساندر ولی انعطافپذیرتر نه آنات زمان را جدا از نقاط فضا میداند
و نه نقاط فضا را جدا از آنات زمان» (همان) .کانت در تعریف مکان میگوید« :مکان شرایط
ماتقدم وجود شی خارجی و ادراک آن است .به طور کلی ،آنچه به ادراک درمیآید ،خارج از
مدرک و فاعل شناسا است و در مکانی قرار میگیرد» (مجتهدي .)37 :7393 ،همچنین در نظریۀ
نسبیت انیشتین ،هرگز «نمیتوانیم درباره فضا صحبت کنیم ،بدون آنکه نامی از زمان ببریم .انیشتین
نیز امتداد زمانی – مکانی را همچون مالصدرا از یکدیگر انفکاکناپذیر دانست» (همان.)777 :
از منظر همین نظرات است که میتوان استدالل کرد که فردوسی به دیدگاه فلسفی دربارۀ
زمان و این جنبه ارتباطی بین زمان و مکان توجه داشته است که در اشعار خود مکان و زمان را در
کنار یکدیگر مطرح کرده است .اما مسئلۀ دیگري که در اشعار مشاهده میگردد و احتمال میرود
که برخاسته از همین دیدگاه فلسفی به زمان باشد این است که در شاهنامه مشاهده میشود که براي
زمان ،چرخش قائلند یا در معناي کیهان به کار میبرند و گاه نیز منظور از زمان جهان و هستی
است.
بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که تحت تأثیر همین تعاریف است که گاه ،زمان را در
مفهوم و معناي روزگار و جهان و یا حتی کیهان به کار میبرند و براي آن سیر و حرکت و جنبش
قائلند .اما فلوطین با این عقاید مخالف است و میگوید« :حرکت عین زمان نمیتواند بود ،اما اگر
زمان حرکت کره کیهان نیست پس خود کره کیهان نیز نمیتواند باشد و بنابراین سخن کسانی هم
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که کرۀ کیهان را چون متحرک است زمان میدانند باطل است» (فلوطین .)177 :7333 ،همین
دیدگاه وي دربارۀ جدایی مفهوم زمان از مکان و اصرارش بر این امر ،خود نشان میدهد که در
زمان وي عدهاي معتقد به یگانگی مفهوم زمان و مکان بودهاند .با توجه به دیدگاه فوقالذکر
فالسفه ،آنچه در شاهنامه بررسی خواهد شد ،شامل دو محور اصلی تحت عنوان «همبستگی میان
زمان و مکان» و «زمان ،دهر و کیهان» خواهد بود.
 -1-7همبستگي ميان زمان و مکان
در شاهنامه موارد بسیاري دیده میشود که زمان و مکان به دنبال یکدیگر به کار رفتهاند و سؤالی
که در رابطه با این زمان ،پیش میآید این است که این کاربرد زمان را باید از کدام نوع زمان
دانست ،تنها چیزي که ما را براي قرار دادن نامی بر این نوع زمان راهنمایی میکند ،همان تعریف
فالسفه از زمان است که بسیاري آن را با مکان تعریف کردهاند و میان آن دو همبستگی قائل شده-
اند .باهمآیی زمان و مکان در شاهنامه را میتوان در دو دسته قرار داد :یکی اینکه در بسیاري از
ابیات ،زمان و مکان به عنوان آفریدۀ خداوند یکتا نام برده میشوند و دیگر اینکه زمان و مکان که
گاهی به صورت زمان و زمین نیز آورده شده است ،میتواند بیانگر نگرش فلسفی به همبستگی
میان آن دو باشد.
از او گشت پیدا مکان و زمان

پی مور بر هستی او نشان()711/3

آن

آفرین

کآفرین

آفرید

مکان و زمان و زمین آفرید()71/9

و

مکان

زمان

آفرید

پی مور و کوه گران آفرید()11/3

بر
جهان

و

 -2 -7زمان ،دهر و کيهان
بیان شد که برخی فالسفه و حکما معتقدند که زمان فلکاالفالک و یا حرکت فلک است و همین
اندیشه می تواند باعث شده باشد که گاه براي زمان یا زمانه چرخش و گردش قائل شوند و گاه نیز
آن را در معناي دهر و کل هستی و جهان به کار برند .در شاهنامه زمانه در مفهوم و معناي دهر و
جهان فراوان به کار رفته است.
اسفندیار

اگر سر به خاک آوري نیست عار

چنین

که اندر زمانه چن اویی نخاست

بدو دارد ایران همی پشت راست()117/1

نبود

ز خوبی برو بر بهانه نبود()713/7

به

داد
دیدار

پاسخ
او

در

کز
زمانه
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همانا

آواز

شنیدستی

سام

نبد در زمانه چنو نیکنام()319/1

عالوه بر این نمونهها در ابیاتی دیگر نیز میتوان زمانه را در معناي دهر دید:
چنان دان که این گنج ما پشت تست

زمانه کنون پاک در مشت تست

پادشاهی

بود

جهان بیدرم بر تباهی بود()311/3

چون

بنگري

ندارد

داوري()113/3

شد

آراسته

وزو ارج گیرد همه خواسته()713/7

هم

آرایش

زمانه

زمانی

است

زمانه

به

مردم

کسی

آلت

 -8نتيجهگيری
در شاهنامه چهار نوع زمان مشاهده میشود که عبارت است از زمان اسطورهاي ،زمان فلسفی ،زمان
نجومی و زمان تاریخی .مصداق زمان تاریخی در شاهنامه بسیار محدود است .میزان کاربرد زمان
نجومی در شاهنامه بسیار متنوع است که نشان از توجه فردوسی به این مقوله زمانی دارد .در
شاهنامه به نام فصلها و ماهها و روزهاي ایرانی اشاره شده است؛ مانند« :هرمز روز»« ،ارد روز» و. ...
هرچند که هفته ،در فرهنگ ایرانی سابقۀ چندانی ندارد ،ولی این واژه توسط فردوسی فراوان به
کار رفته است؛ اما از میان روزهاي هفته ،به دو روز یکشنبه و چهارشنبه اشاره شده است که
نشاندهندۀ بیرواجی این نوع گاهشماري در ایران قبل از اسالم است.
در مورد زمان اسطورهاي ،در شاهنامه دو محور فکري– فلسفی با موضوع زمان و سرنوشت،
زمان و مرگ قابل مشاهده است که نشان از کهنگی اندیشۀ زمان در بخش عمدهاي از ابیات
شاهنامه با موضوع زمان دارد که بیشک متأثر از افکار زروانی دوران ساسانی میباشد.
در مورد زمان فلسفی نیز همبستگی میان زمان و مکان به کار رفته در شاهنامه با آراي فلسفی
دیده میشود و همچنین کاربرد زمان در مفهوم فلکاالفالک (کیهان) و دهر انطباق کاملی با
اندیشههاي فالسفۀ قدیم و جدید دارد که به دلیل این انطباق میتوان نتیجه گرفت که این همبافتی
و کاربرد همراه زمان و مکان ،اتفاقی و ناشی از عادت زبانی و دیگر عوامل ادبی و بالغی و عرفی
نیست بلکه این دو واژه هوشمندانه همبافت شدهاند و این همبافتی متأثر از اندیشهاي فلسفی عمیق و
کهن است .از این نظر دیدگاه فردوسی به دیدگاه فالسفه و حکما بسیار نزدیک است و دقت و
هماهنگی این دو مقوله با دیدگاههاي صرف فلسفی قدیم و جدید قابل توجّه است و نشاندهندۀ
دقت انتساب لقب حکیم به این شاعر است.
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