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 مقدمه-1

 یمتفاوت و متنوع م ییعنام هايکاربردداراي که  به کار رفته استدر شاهنامه  فراوانیواژۀ زمان به

 يگریزمان، چه واژگان د شود که به همراه واژۀیمشخص م ،شناسانهبافت يابا مطالعه .باشد

کند بسامد یل بافت جلب توجه میبرآمده از تحل يهای. آنچه که پس از بررسسترفته اکاربه

زمان  به واژۀ« و»رف ربط با ح نن واژگایازمان است.  ۀن با واژیفراوان کاربرد مشترک مکان و زم

آن ذکر  يبرا ياقهیسل یلید دالیا شاید یبه نظر آ ید اتفاقیدر نگاه نخست شااند که عطف شده

آن در متن  يهاکاربردو انواع  ل مفهوم زمانیناچار از تحل ،ن موردیا یعلم یبررس يشود. برا

 ی)که مفهوم «نیزمان و زم» ای «مکان زمان و»ن یبتوان ارتباط ب ،ق آنیم تا از طریشاهنامه هست

، یعیو طب ینجوم يعالوه بر معنا ،زمان جا که واژۀاز آنتر از زمان است( را به دست آورد. یجزئ

-یم بردهکاربه يااسطوره و یخیتار ،یچون زمان فلسف ینجوم ير از معنایغ ییز در معنایگاه ن

با توجه به  .شودیپرداخته مدر شاهنامه  زمان یکاربرد انواع معان یبه بررسابتدا  ،ن مقالهیدر ا ،شود

 يبرا اًعموم یلیچه دالد به دنبال آن بود که یزمان در شاهنامه، با متفاوت از واژۀ يکاربردها

به  یدر فارس« و»که با حرف ربط  یرا اغلب واژگانیز زمان و مکان وجود دارد بافتاستفاده هم

 نافتی يحال برامتشابه، مترادف و متضاد را دارند.  گانۀاز روابط سه یکی ،شوندیگر عطف میدهم

رند تا ارتباط یگیقرار م یزمان مورد بررس يکاربرد یمعان همۀ ،گانهن روابط سهیاز ا یکیل یدل

 .مشخص شودبافت به صورت همزمان و مکان بردن کاربه یمنطق

 ق ينه و روش تحقيشيپ-2

ق در یتنها دو تحق ،شاهنامه انجام گرفته است نۀیدر زم ياگسترده يهاکه پژوهشنیبا توجه به ا

 زمان در شاهنامۀ»نامه با موضوع انیبه صورت پا یکیکه  شدهنه زمان در شاهنامه انجام یزم
زمان »با موضوع  يامقاله يگریاست و د «ش از اسالمیات پیآن در ادب يهاشهیر یو بررس یفردوس

ن دو یکرد ایبا رو ،زمان ق به مسألۀین تحقیاو هدف کرد یکه رو باشدیم «و سرنوشت در شاهنامه

زمان و مکان است و روش  یبافتل همیدال نافتین پژوهش یا ي؛ چون مبناباشدیق متفاوت ممحقّ

ن روش است که یمتن است. با ا یشناسل بافت و زبانیبر اساس تحل ،نخست ز در مرتبۀیپژوهش ن

 ل کرد.  یرا تحل یل آن همراهیت دالینهاه همراه با زمان را استخراج و در رفتکارتوان واژگان بهیم

ل یزبانشناسی متن و با ابزار تحل ياي ساختاري و بر مبنابر اساس مطالعهاول  در مرحلۀاین تحقیق 

در  ینیو جانش یی، شمول معناییآ، باهمییمعناهم» یل واژگانیانجام خواهد شد. در تحل یواژگان
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ا هاي نسبتز یکی از شاخهین« زبانشناسی متن» (771: 7333، ی)ساسان. «شودیم یسطح متن بررس

شناسی، بررسی آن دسته از قواعد زبانی این شاخه از زبان وظیفۀ»جدید پژوهش در متن است و 

شناسی متن، در زبان ،گیرد؛ به عبارت دیگرعناصر زبانی فراتر از مرز جمله را دربرمی است که

شوند. ... لیل میبلکه در سطح متن تح شوندی در سطح واژه یا جمله توصیف نمیواحدهاي زبان

ب نیز شامل سه متن مرکّ کند. هر نشانۀب تلقی میزبانی مرکّ متن را نوعی نشانۀ زبانشناسی متن،

 (.73: 7339)البرزي، « و، معناشناسی و کاربردشناسی استد نحبع

-هم»ا ی( TextualContext« )یبافت متن»خواه  ؛ل بافت استیبر تحل یمبتن ،متن یشناسزبان

 معموالً ،اصطالح بافت»( باشد. SituationalContext« )یتیبافت موقع»ا ی( Co –text« )متن

زمان و مکان  یعنیط اطراف یرود و به محیم کار به «است يزیرامون چیآنچه پ» يبه معنا

ا یک بند یک واژه، یتواند از ی(. متن م777: 7333،ی)ساسان« شودیمتن اطالق م ۀرندیدربرگ

(. 771ل شود )همان، یسنده تشکیاز آثار هر نو ياا مجموعهیک کتاب یک فصل، یجمله، 

خواهد یانتخاب کند که م یلیرا بر اساس تحلک متن ی يتواند مرزهایل میگر هنگام تحللیتحل

درون خود متن قرار  ،بخش متنروابط انسجام يشه دو سویهم چون(. 771انجام دهد )همان:

ک یممکن است  ،گیردمتن انجام می مختلفی که از گسترۀهاي شنبسته به گزی رد، بلکهیگینم

 (.همان) ردیقرار گ و در بافت متن رون از متنیآن در ب يسو

ش یپ یرانیمتون ا از یبعضو  ،ک طرف پژوهشیک متن و ی ۀشاهنامه به منزل ،ن پژوهشیدر ا

 شدهگر پژوهش قرار داده یو در طرف د متنی دیگربه عنوان د یم و جدیقد یو متون فلسف از اسالم

در  زمان و مکانبا بررسی ؛ بدین شیوه که نظر گرفته خواهد شدشاهنامه در  يو به منزله بافت برا

همان ها و با بندي آن یافتهید که با دستهآنکاتی به دست می ،یمعنزبان و  در سطحشاهنامه 

 پرداخته خواهد شد. گر پژوهشیطرف دهاي هایی از آن در نوشتهرویکرد، به مقایسه با نمونه

 يکردهایمفهوم و انواع رو ،قیدق با مطالعۀ -پژوهش است که مقدمۀ -یل بافتیپس از تحل

ل کاربرد مشترک آن با مکان پرداخته یدال یبه بررسآن  يبندزمان استخراج شده و ضمن طبقه

بدان صورت  یفراوان يک طرف پژوهش شاهنامه است و استنادهایجا که از آن .خواهد شد

، از ارجاع خالصه در مورد شاهنامه ذکر مرجع واحدز از تکرار در یپره يخواهد گرفت، برا

 مثالً ؛که در کمانک فقط به ذکر جلد و شماره صفحه شاهنامه بسنده شده است شودمیاستفاده 

 است. شاهنامۀ 717در جلد اول صفحه ات مورد استناد یا ابیت یآن است که ب ۀدهند( نشان7/717)
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المعارف بزرگ رهیچاپ مرکز دا مطلق یح جالل خالقیبه تصح ،قین تحقیا مورد استفاده در

 .شودمیبه دلیل محدودیت حجم مقاله به حداقل ابیات به عنوان شاهد مثال اکتفا  .است یاسالم

 قيتحق یهاپرسش -3

 افته است؟یو چگونه بازنمود اشاره شده است  به چند نوع زماندر شاهنامه الف: 

 ؟ستچین دو مفهوم یا یبافتهم لیدل دارد و یشتر با مکان هماهنگیکدام مفهوم زمان بب: 

 زمان ميمفاه  -4

-یها را در چهار دسته مف واقع شده است که آنیح و تعریمنظر علوم مختلف مورد توض زمان از

 :توان آورد

 (ياهوم زمان در اسطوره )زمان اسطورهمف 

 (یعیو طب یمفهوم زمان در علم نجوم )زمان نجوم 

 (یخی)زمان تار شودبراي ترتیب و ذکر وقایع استفاده میخ که یمفهوم زمان در علم تار. 

 هاي فیلسوفان نسبت به زمان است )زمان فلسفی(مفهوم زمان در فلسفه که بیانگر دیدگاه. 

 یازمان اسطوره  -4-1

همان که بوده  ر است و مطلقاًیناپذهیتجز ،است که بنا به سرشت خود یزمان ،يازمان اسطوره»

زمان در  بر آن گذشته باشد. پهنۀ یزمانمدتکند که چه ینم ین فرقیماند. بنابرایم یهمواره باق

از  يا، رشتهيارا زمان اسطورهیز ت استیّازل ینوع ياک لمحه است. زمان اسطورهینظرش 

 ؛ستین ینیع ،نفسهیک زمان است که فیست بلکه فقط ین ،ندیآیگر میکدی یلحظات که در پ

زمان گذشته(  یعنید زمان )یآیش میکه در پ یبلکه فقط نسبت به زمان ،ستیها نزمان یتوال یعنی

 (.737، 7313رر، ی)کاس «شودیم

که در دل  یزمان ؛گرددیمباز یبه زمان ساسان ایرانی، يااسطوره یزمان در آگاه يریگشکل

ن ییان مردم جا بازکرد و آیکم در مد و کمیبه ظهور رس یبه نام زروان يگرین دییآ ،ین زرتشتییآ

ش قرار یبه عنوان خدا مورد ستا ،ن، زروان که همان زمان استیین آیپس رانده شد. در ا یزرتشت

زمان  يبه معنا zurvan، اوستا: zurwān: يپهلودر  شد.یاو دانسته م دۀیآفر ،زیگرفت و همه چ

در  .شود، با نام زمان از او یاد شده میهاي پهلوين خداي زمان است و اغلب در نوشتهزروا» است.

که او خدایی  آیدهاي عصر ساسانی برمیاهمیت دارد، اما از نوشتهچک و کمشخصیتی کو ،اوستا

ذات او جاودانگی  ،خدایی که به عنوان خداي زمان ؛مردم بوده است سخت مورد ستایش تودۀ
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کرانه کرانه است و جز او ذاتی بیهمه آفرینش در او است و بی ،است و به عنوان خداي مکان

... او خداي  ؛ه، زمان، قرار کیهانی و سرنوشت استمادّ مایۀاو بن ؛او سرچشمه هستی است ؛تنیس

خداي تاریکی و روشنایی و خداي سرنوشت است.  ؛خداي داور، خداي قرار و نظم ؛مرگ است

ان قابل شناخت نیست. از حتی خدای ،براي هیچ یک از آفریدگان او ،کرانه استاما زروان چون بی

 میان هرمزد و ،آن یّآید که در طپدید می ،با نه هزار سال درازا ،مندکران، زروان کرانهبیزروان 

ن یتربنا بر کهن»(. 13 :7311)بهار، « گیردنبرد درمی  ،مند هستنداهریمن که دو فرزند زروان کرانه

که ش از آنین خالصه کرد: پیتوان افسانه او را چنیم ،زروان ها و مدارک موجود دربارۀافسانه

ستاد تا مگر او یا یهزار سال به قربانکیتنها زروان وجود داشت. زروان  ،وجود داشته باشد يزیچ

 آلودشه شکیبه اند ،هزار سالکیپس از آن  ... .د زاده شودوکه نامش هرمزد خواهد ب يرا پسر

ا ینام، خواهد آمد مزد، هريا مرا پسریبوده است و آ بر در يرا سود ین همه قربانیا ایافتاد که آ

ا زهدان ی -يمن به زهدان ویهرمزد و اهر ،شه بودین اندیکه او بد یام؟ و هنگامدهیهوده کوشیب

چون  ...زروان  .من از شک اویهرمزد از خواسته او به داشتن فرزند و اهر ؛د آمدندیپد -يهمسر و

ک زودتر به نزد من یهر »تر است سوگند خورد که کیزهدان نزد دانست که هرمزد به دهانۀیم

رون یش از هرمزد از زهدان بید پیکوش ...من یاهر ....«سلطنت جهان را به او خواهم سپرد ،دیرسـ

د و از شکم یمن زهدان را دریاهر ،ين رویبد .تر بودکیزهدان نزد هرمزد به دهانۀ یول ،شود

نمود و گفت: من فرزند توام. زروان چنان ش را به زروان یشتن زشت خویرون جست و خویب

ن هنگام هرمزد یدر هم .دینپسند ،ز داشتیستپر يو گند بود و وجود یرگیت یرا که همگ يفرزند

زروان  او است. يپسر مورد آرزو ،بود و زروان دانست که او يبوزاده شد که روشن و خوش

کنم تا به نه یمن! من ترا شاه میاهر يمن سپرد و گفت ایچون سوگند خورده بود جهان را به اهر

هزار ابد و پس از دورۀ نهیق ام که بر تو تفوّدهیهرمزد را چنان آفر ،و من یهزار سال سلطنت کن

رومندتر یزمان ن»ن آمده است: یدر بخش اول بندهش چن .)همان( دیخواهد رس یاو به شاه ،تو سالۀ

زمان از  ان کارها است.یجر ابندۀیمن. زمان یاهرز آن ینش هرمزد و نینش است، آفریاز هر دو آفر

به زمان توان کردن.  يکه داورتر است. چنانتر است. زمان از آگاهان آگاهابندهیابندگان یکین

ر )باشد( در زمان، آراسته فراز شکسته شود. کس یزمان است که خانمان برافگنده شود. )اگر( تقد

ند یکند و درنش یچاه ینه اگر به باال پرواز کند، نه اگر به نگون  ابد،ین ییرنده از او رهایاز مردمان م

 (.39، 7331)بهار، « سرد فروگردد يهار چشمه آبیو نه اگر ز
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ر آن در احوال مردمان همراه با جبر در یثاعتقاد به زمان و زمانه و تأ ،پس از ورود اسالم

از اذهان  ياریدر دست زمانه است بر بس ،امور رشتۀشه که سرین اندیماند و ا یان باقیرانیاعتقادات ا

 الف(نمود:  یتوان بررسیرا م یدو محور اصل ،يادر زمان اسطوره. (13، 7311)زنر، غلبه داشت 

 .ان و مرگمز ب(ان و سرنوشت مز

 زمان و سرنوشت-1 -1 -4

است  یزندگ یینها کنندۀنییعامل سرنوشت و تع ،در بخش هشتم از کتاب بندهش، زروان )زمان(

است بر  يگرید دیر و زمانه در بخش نخست آن تاکی(. تقارن نقش تقد91: 7331، بندهش)

شود از جمله یم ير پافشاریبر نقش تقد ،خرد ينویممختلف کتاب  يدر جاها .یات زروانینظر

 از هفتان ،رسدیگر میدگان دیز به آفریکه به مردمان و ن يو بد یکیهر ن»د: یگویکه م ییجا

 ثیرتأ باور به .(37/1/71: 7337، خرد ينویم« )رسدیاره( و دوازدهان )دوازده برج( می)هفت س

 ییکیآن ن ،با کوشش»که  ذکر شده است مینوي خردکه در  بدان حد است ،متونسرنوشت در این 

-یزودتر م ،با کوشش ،است هآنچه مقدر شد یول ؛توان به دست آوردیر نشده است نمرا که مقدّ

 يابه گونه ،ر استیتقد زروان و یهمراه قابل توجه در این متون، نکتۀ. (1و17/77/1)همان:  «رسد

ش یر و زمانه و بخت مقدر پیکار جهان همه به تقد»شود:  یها به ذهن متبادر مآن یگانگیکه 

 یهر کس يبرا ياکه در هر دوره يارنگ خداست. به گونهیرود که خود زروان فرمانروا و دیم

)همان: « رسدیز به او میبه همان گونه آن چ ،ابدیمقدر شده است که آنچه الزم است ب

 (.77و11/79/71

خود را به  ،یر ازلیکند و تقدیگاه را اشغال مین جایزمان باالتر يکه خدا ین زروانییدر آ

-کرده یقدرتمند معرف ییرویچون نکه زروان را هم یز در متونید و نینمایان وارد میرانیا يباورها

: 7311)زنر،  .ماندیآنان نم ارادۀ يآزاد يبرا ییچ جایه ،ان استیاند که حاکم بر سرنوشت آدم

هر  يشده برانییاما سرنوشت تع ،است یر جهانیعامل تقد يرند خدایزروان د (337-339

-یو آنچه در آن است انتقال م ق تجسم آن، گنبد گردنده آسمانیاز طر ،یتین گیدر ا يموجود

تحقق  يارات و بروج ابزارهایکند و سین مییست که سرنوشت را تعهاابد. پس حرکت آسمانی

 (.711: 7331مقدم،  یر انسان هستند )جاللیتقد
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که  هنگامیزروان را به صراحت در خود دارد.  يهمان کارکرد باور ،زمان در شاهنامه

که داس در دست  يابان و مردیب يعلم زال از او در مورد معمازان یسنجش م يشاه برامنوچهر

 :دهدین پاسخ میچن ،پرسدیال مسؤ ،کندیدارد و تر و خشک را درو م

 ز داسیابان و آن مرد با تیب

 بدرود یکسان همیتر و خشک 

 ایدروگر زمان است و ما چون گ

 ک ننگردیک به یر و جوان یبه پ

 

 اسکجا خشک و تر زو دل اندر هر 

 سخن نشنود يو گر البه ساز

 ایره همانش نیهمانش نب

 (7/717)دش بشکردیش آیکه پ يشکار

 

 د بس مستمندیشما دل مدار

 د زمانیرا به جنگ اندر آ یکی

 کسان شودیتن مرده با زنده 

 

 ن بود چرخ بلندیکه تا بد چن 

 شادمان یبا کاله مه یکی

 (7/317)ک زمان بازش آسان شودیپد ت

 

 پدر بد زمان يبود بهانه تو
 

 (1/173)ر و کمانیمرغ و تینه رستم نه س 
 

رو ین نیدن اینام يچطور برا« زمان» يرفته براکاربه يهاافت که واژهیتوان دریم یبه سادگ»

عالوه بر زمان واژگانی دیگر نیز در شاهنامه  .(77: 7333نگرن، ی)ر« روندی)سرنوشت( به کار م

در شاهنامه گاه  .است «زمانه»ن واژگان یاز ا یکی همان مفهوم را در خود دارد؛ شود کهدیده می

چ یه یآدم یمطلق بر زندگ شود که با سلطۀیانگاشته م یره بر سرنوشت آدمیچ یقدرت «زمانه»

با همان  و زمان يخت و نه در مرگ. زمانه در معنایاز چنگ او تواند گر یکس نه در زندگ

 يبرا ka ،āka ،Īkaيهاباستان به صورت یرانیدر ا ،ان آنیدر پا« ه»ن یا کارکرد زروان است؛

ن یا banda+ka=bandaka: )بنده( ییرفت. مثال از اوستا یساختن اسم و صفت به کار م

ن یاز ا یکیدارد که  ياریبس يکاربردها ،انه استیم یفارس agاز  يگریپسوند که صورت د

-یگر را میز دیبه چ يزیچسبد و نسبت دادن چیبه زمان م« ه»است که پسوند  یزمان ،کاربردها

ساخته شده است و منسوب به گاو « ه»گاو و سال و پسوند  يمانند گوساله که از تکواژها ؛رساند

که نشان  نیاست بر ا یلین دلینسبت دادن است و ا يبرا يز پسوندین پسوند در زمانه نیاست. ا

 (. 17 :7333ان، یمنسوب به زمان )موسو یعنیواقع همان زمان است و زمانه دهد که زمانه در 
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 زمانه نبشته دگرگونه داشت
 

 (7/793)د گذاشتیچنان کو گذارد ببا 
 

 تو بی رنجی از کارها برگزین

 که نیک و بد اندر جهان بگذرد
 

 چو خواهی که یابی به داد آفرین 

 (3/733زمانه دم ما همی بشمرد)
 

 دیرون کنیجامه رزم بکنون 

 گمان بگذرد یغم و کام دل ب
 

 دیش افزون کنیش آسایبه آرا 

 (3/317)بشمرد یزمانه دم ما هم
 

 چو پیري در آرد زمانه به مرد
 

 (1/3)سالخورد جوانش کند بادۀ 
 

 زمان و مرگ -2 -1 -4

سرنوشت محتومی  ؛زندهایش رقم میتقدیر است که زروان براي آفریده مرگ گونه دیگري از»

زمان است که خانمان »چنانکه در بندهش نیز آمده است که  ،که به هیچ گونه از آن گریزي نیست

از او  ،برافگنده شود. اگرتقدیر باشد در زمان، آراسته فراز شکسته شود. کس از مردمان میرنده

و نه اگر زیر چشمه  نشیندنه اگر به باال پرواز کند و نه اگر به نگونی چاهی کند و در ؛رهایی نیابد

همه هست مرگ  يشک برایکه ب ياز جمله امور»( 39: 7331)بهار، « گرددفرو هاي سردآب

ناچار دچار فساد خواهد شد. هب ،ن است که هر چه به عالم کون آمدیاست. قانون وجود ا

و مرگ( یا دیبد ) ياز وا خرد ينویمست. بنابر ین يزیگر يرا از نابود ین جهانین ایموجودات متع

ست که یمن را توان آن نیپس هرمزد و اهر .(91 :7313، خرد ينویم« )زدیتواند بگرینم یکس

لذا به  ،ر و قانون وجود استیناپذاجتناب يدور دارند. مرگ و نابود یشه از کسیهم يمرگ را برا

ق زمان یاز طرت زروان است که یتعلق دارد. بخت همان اراده و مش یر ازلیبخت و تقد حوزۀ

ن در ی(. بنابرا713: 7331مقدم،  یشود )جاللیم يجار يکرانه( خدایرند )بیا زروان دی يوجود

 (.397: 7311)زنر،  «ر )بخت( و مرگ استیتقد يخدا توان گفت که زروان )زمان(یمک جمله ی

 نبود ین زندگانیش از ایمرا ب
 

 (9/773)زمانه نه کاهد نه خواهد فزود 
 

لفظ  يشوند و شاعر به جایانگاشته م یکیمرگ و زمان )زمانه(  ،موارد یشاهنامه در برخ در

زمان او »مانند  یمطلق مرگ را در عبارات يزمان به معنا برد.یآن نام م يمرگ از واژه زمان به جا

توان ین عبارات و جمالت میل ایو از قب« دیبه دست تو دادم کل هزمان»، «د زمانیآ یک»، «دهیرس

 د.ید

 همانا که او را زمان آمده است
 

 (7/331)در به جنگم دمان آمده استیکه ا 
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 میاگر کشته گر مرده هم بگذر

 د زمانید که آیچنان رفت شا
 

 میسزد گر به چون و چرا ننگر 

 (3/719)ز با گردش آسمانیمشو ت
 

 آه کرد یکید از آن پس یچیبپ

 دین بر من از من رسیبدو گفت ک
 

 شه کوتاه کردیو بد اند کیز ن 

 (7/731)دیبه دست تو دادم کل هزمان
 

 گر شود. ید یتواند باعث مرگ کسینم یکس ،ده باشدینرسچون مرگ کس فرا ،وجود نیاما با ا

 سر دست بردبدان گرزه گاو

 امد سروش خجسته دمانیب
 

 بزد بر سرش ترگ بشکست خرد 

 (7/37)امد زمانیکو را ن -گفت-مزن 
 

 اریدستم از شهریدون شنیمن ا

 سرانجام بر دست گودرز هوش

 امد فرازیگر او را زمانه ن
 

 ران فراوان کند کارزاریکه پ 

 ن مکوشیباب چند يبرآرد تو ا

 (1/711)و آز یتو او را به سخت یچیچه پ

 يزمان نجوم-5

ن همان یرد و ایگیشکل مدر ذهن،  يل گردش اجرام سماویبه دل ،زیقبل از هر چزمان  مفهوم

هاي مختلف، سال و تفسیر از فصلهاي ، نام ماهکشاورزي در جامعۀ»است. زمان  ینجوم ییمعنا

کند. آهنگ و تپش طبیعت و جامعه شکل کار کردن با حیوانات و زمین را منعکس می طبعاً

 هاي ضروري که هر، زمان به مثابه یک سري فعالیتبه هم ارتباط دارند. به همین خاطر مستقیماً

چینی، نی، درو کردن، خرمنافشاآید؛ مثل بذربه نمایش درمی ،ن خود را دارندکدام وقت معیّ

هاي انجام شده پر در آن دوران زمان ظرفی بود که با فعالیت .زدن، شکار و ذبح کردنشخم

( مشتق شده است و tidevannجزر و مد ) ( از کلمۀtidزمان ) شد. ... در زبان نروژي کلمۀمی

زمان به  ،گرفته شده که به معناي برداشت فصلی است« åringer»( نیز از کلمه årسال )کلمه 

کند؛ براي مثال: عصر طالیی، عصر آهن، زمان اشکال دیگر نیز خود را از طریق مضمونش بیان می

هم حامل غنائم جنگی و هم عامل بارآوري  ،اغلب پادشاه ،جنگ، زمان صلح. در جهان پیشامدرن

هاي شاهی و یا نام سالطین ی بود که تاریخ را بر اساس سلسله. به همین خاطر طبیعطبیعت بود

 (. 711-33: 7331)اریکسن، « محاسبه کنند
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 يروزها ینام بعضو  هفته ،هانام ماهو  ماه ،فصل ،اعم از سال یزمان نجوم يه به اجزامدر شاهنا

نده فراوان یاکنون و آ ،ن گذشتهیساعت و همچن، شبانه روز يهابخش ،هانام روز و روز، هفته

 :اشاره شده است

 به روز خجسته سر مهرماه
 

 (7/337)کاله یانیبه سر برنهاد آن ک 
 

 رماهیرگون بود از تیهوا ت
 

 (3/771)اهیگشت بر کوه ابر س یهم 
 

 :ال اشاره شده استم و شوّصراحت به دو ماه محرّدر شاهنامه در دو جا به

 دوزآمد سخن گفتن موزهسر
 

 (1/111)ز ماه محرم گذشته سه روز 
 

 گذشته ز شوال ده با چهار 
 

 (9/739)ارین بود بر شهریآفر یکی 
 

 :هفته فراوان استفاده شده است در شاهنامه از لفظ و واژۀ

 دو هفته بران گونه خوردند شاد

 ين کرد رایگر تهمتن چنیسد
 

 ادیز بگماز و ز پند کردند  

 (3/733)يباز جاروز و شادان شود یکه پ
 

 :آمده است« چهارشنبه» ،روزایرانی نام  يجابار به کیاما در سرتاسر شاهنامه فقط 

 ستاره شمر گفت بهرام را 

 بشد چارشنبد هم از بامداد
 

 که در چارشنبد مزن گام را 

 (1/113)م شادیبدان باغ کامروز باش
 

 :شودیان نام برده میحیمس لۀیشنبه به وسکیز ینک بار یو 

 ( 1/131ز  هر    در   پرستیدن   ایزدي)  همین   روزه     پاک      یکشنبدي

به  یرانیو طبق سنت اهفته نام برده نشده  يهاو مورد در سرتاسر شاهنامه از روزن دیر از ایو غ     

 ماه اشاره شده است. ينام روزها

 يخيزمان تار= 6

زمان (. 31 :7333دنلو، ی)آ« معلوم است قاّیداد دقیروب وقوع هر یهنگام و ترت ،یخیدر زمان تار»

حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک ملت، کشور، قومیت تاریخی بیان رویدادهاي مختلف در 

 يخ برایشمارش تار فقط از نظر مبدأ ،یخیتار ينگارعیوقا یعنیخ یعلم تار»براساس وقوع است. 

ان یحیمس يذکر شده است که در آغاز برا مثالً ؛ت استیحائز اهم یخیه مفهوم زمان تارینظر

 (.31: 7331دگر، یاه« )ند نبودیل اول سال چنان خوشاوّه به عنوان روز تحین روز ژانوینخست
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هنگام و  یخیشود که در زمان تاریداده م یخیکه از زمان تار یفیکه بنا بر تعر ییجااز آن

ده یدر شاهنامه د به صورتی محدودن نوع زمان یا ،مشخص است قاًیدق يدادیب وقوع هر رویترت

 :دیوگیزدگرد می یان پادشاهیدر پا یکه فردوس از جمله زمانی شودیم

 گردزدی سرآمد کنون قصۀ

 ز هجرت شده پنج هشتاد بار
 

 به ماه سپندارمذ روز ارد 

 (3/133)به نام جهان داور کردگار
 

 زمان فلسفي - 7

همبستگی بین  ،هستنیز بر سر آن اختالف  وشود فالسفه مطرح مییکی از مسائلی که در میان 

، بینیم که بالفاصله پس از زمانمیفراوان  ،آثار ادبی به ویژه نظم فارسیزمان و مکان است. ما در 

 ؛شوندثر موارد در کنار یکدیگر مطرح میشود یا برعکس و این دو در اکمکان آورده می واژه

رود و این می کار اي مکان، لفظ فضا یا زمین نیز بهد و در مواردي به جزادنگویی که این دو هم

اي با مکان دارد. باید گفت شود که این زمان چه نوعی از زمان است و چه رابطهال مطرح میسؤ

بافتی با که این نوع زمان همان زمانی است که بعضی فالسفه تالش می کنند تا آن را به یاري هم

 کنند.مکان تعریف 

زمان مقدار حرکت فلک و  زمان آورده است که مدخلذیل  ،نامهلغتعالمه دهخدا در 

زمان  ؛زمان امري است موهومکند: را چنین بیان می وي نظریات دیگر در مورد زمانافالک است. 

 است؛ ؛ زمان مقدار و مقیاس حرکتزمان عبارت از حرکت است ؛االفالک استعبارت از فلک

 ؛زمان مقدار حرکت سیالنی در جواهر است ؛وجود است و بلکه نفس وجود استزمان مقدار 

زمان و مکان دو امري هستند که در ذهن از وجدان هیچ حادثه  ؛الوجود استزمان ذات واجب

بعضی دیگر از فالسفه به طور مطلق منکر وجود زمان  ؛سازدها را میشوند و ذهن آنمنفک نمی

 )دهخدا، ذیل زمان(.  .اندشده

تواند گفتند انسان میق معتقد بودند به این معنی که میارسطو و نیوتن هر دو به زمانی مطل

که این زمان مستقل از گیري کند و دیگر اینزمانی بین دو رویداد را اندازه ۀفاصل ،وضوحبه

فالسفه چندان به استقالل از دیگر بعضی (. اما 33:7393گیرنده است )هاوکینگ، شخص اندازه

زمان » اریکسن معتقد است که دانند؛ مثالًزمان اعتقاد ندارند و آن را تابعی از دیگر مسائل می

شود. خودآگاهی نسبت به زمان و هاي زبانی تسخیر میها و تواناییچیزي است که از طریق نماد

طوري که در به شود، یباعث ایجاد نظم تجسمی )مکان( در ذهن م ،شکل دادن به مفهوم آن
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: 7331)اریکسن، « سنگ درک خواهد شدها )گذشته( و انتظارات )آینده( همخاطره ،مرحله بعد

پس مالصدرا و  دهدزمان آن چیزي است که رویداد در آن رخ می»دارد که یان میهایدگر ب (.71

« ذات خود قرار نداردداند که در زمان را کمّ متصلی می ... ،از تقسیم کمیت به متصل و منفصل

بار، از یک طرف، همبستگی زمان و مکان را با براي نخستینوي (. 713: 7337)رستمی جلیلیان، 

 (.771: 7339ی، )دهباشیوند آن دو را با حرکت مطرح ساخت یکدیگر و از طرف دیگر پ

و زمان را از  معتقدند که نباید فضا )مکان(نیز و وایتهد  ، برگسنفیلسوفانی چون کانت، الکساندر

عیت جمع زمان و فضا را نباید از یکدیگر جدا شمرد. واق» برگسن  به عقیدۀ .یکدیگر جدا دانست

ین یافته و از دیگر نقاط آنی که در آن است، تع ضا به واسطۀاي از فزمان و فضا است، هر نقطه

: 7311)وال، « استوضع آن در فضا نیز چنین شده حسب ، برمتفاوت شده و هر آنی از آنات زمان

هیچ یک جدا از یکدیگر تصور  ،که نه نقاط فضا و نه آنات زمان»وایتهد نیز معتقد است (. 331

داند آنات زمان را جدا از نقاط فضا میپذیرتر نه تهد نیز چون الکساندر ولی انعطافشوند. واینمی

مکان شرایط »گوید: میکانت در تعریف مکان  )همان(.« و نه نقاط فضا را جدا از آنات زمان

خارج از  ،آیدآنچه به ادراک درمی ،ماتقدم وجود شی خارجی و ادراک آن است. به طور کلی

 چنین در نظریۀهم(. 37: 7393)مجتهدي، « گیردمدرک و فاعل شناسا است و در مکانی قرار می

شتین یبدون آنکه نامی از زمان ببریم. ان ،توانیم درباره فضا صحبت کنیمنمی»هرگز  ،نسبیت انیشتین

 (.777)همان: « ناپذیر دانستهمچون مالصدرا از یکدیگر انفکاک مکانی را –نیز امتداد زمانی 

 که فردوسی به دیدگاه فلسفی دربارۀتوان استدالل کرد از منظر همین نظرات است که می

ست که در اشعار خود مکان و زمان را در زمان و این جنبه ارتباطی بین زمان و مکان توجه داشته ا

رود گردد و احتمال میدیگري که در اشعار مشاهده می ئلۀاما مس کنار یکدیگر مطرح کرده است.

د که براي شودر شاهنامه مشاهده می که برخاسته از همین دیدگاه فلسفی به زمان باشد این است که

برند و گاه نیز منظور از زمان جهان و هستی یلند یا در معناي کیهان به کار مچرخش قائ ،زمان

 است.

زمان را در  ،ثیر همین تعاریف است که گاهتوان به این نتیجه رسید که تحت تأبنابراین می

برند و براي آن سیر و حرکت و جنبش مفهوم و معناي روزگار و جهان و یا حتی کیهان به کار می

اما اگر  ،تواند بودحرکت عین زمان نمی»گوید: می واست مخالف فلوطین با این عقاید  اماقائلند. 

د و بنابراین سخن کسانی هم تواند باشزمان حرکت کره کیهان نیست پس خود کره کیهان نیز نمی
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همین (. 177:  7333)فلوطین، « دانند باطل استکیهان را چون متحرک است زمان می که کرۀ

دهد که در مکان و اصرارش بر این امر، خود نشان میجدایی مفهوم زمان از  دیدگاه وي دربارۀ

الذکر با توجه به دیدگاه فوقاند. ه یگانگی مفهوم زمان و مکان بودهاي معتقد بعده زمان وي

همبستگی میان »شامل دو محور اصلی تحت عنوان  ،چه در شاهنامه بررسی خواهد شدآن ،فالسفه

 خواهد بود. « زمان، دهر و کیهان»و « زمان و مکان

 همبستگي ميان زمان و مکان -7-1

الی اند و سؤشود که زمان و مکان به دنبال یکدیگر به کار رفتهدر شاهنامه موارد بسیاري دیده می

کاربرد زمان را باید از کدام نوع زمان  آید این است که اینپیش می ،که در رابطه با این زمان

همان تعریف  ،کندامی بر این نوع زمان راهنمایی میتنها چیزي که ما را براي قرار دادن ن ،دانست

-د و میان آن دو همبستگی قائل شدهانبسیاري آن را با مکان تعریف کردهفالسفه از زمان است که 

که در بسیاري از یکی این :در دو دسته قرار دادتوان میرا در شاهنامه آیی زمان و مکان همبااند. 

که زمان و مکان که این شوند و دیگرند یکتا نام برده میخداو زمان و مکان به عنوان آفریدۀ ابیات،

بستگی تواند بیانگر نگرش فلسفی به هممی ،گاهی به صورت زمان و زمین نیز آورده شده است

 میان آن دو باشد.

 پیدا مکان و زماناز او گشت 

 بر آن آفرین کآفرین آفرید 

 جهان و مکان و زمان آفرید
 

 (3/711نشان)پی مور بر هستی او  

 (9/71مکان و زمان و زمین آفرید)

 (3/11پی مور و کوه گران آفرید)

 

 زمان، دهر و کيهان  -2 -7

فلک است و همین  االفالک و یا حرکتسفه و حکما معتقدند که زمان فلکبیان شد که برخی فال

قائل شوند و گاه نیز  ردشتواند باعث شده باشد که گاه براي زمان یا زمانه چرخش و گاندیشه می

در شاهنامه زمانه در مفهوم و معناي دهر و  .آن را در معناي دهر و کل هستی و جهان به کار برند

 جهان فراوان به کار رفته است. 

 چنین داد پاسخ کز اسفندیار

 زمانه چن اویی نخاست که اندر
 

 اگر سر به خاک آوري نیست عار 

 (1/117بدو دارد ایران همی پشت راست)
 

 به دیدار او در زمانه نبود

 

 (7/713ز خوبی برو بر بهانه نبود) 
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 همانا شنیدستی آواز سام
 

 (1/319نام)نبد در زمانه چنو نیک 
 

  :توان زمانه را در معناي دهر دیددیگر نیز می ها در ابیاتیعالوه بر این نمونه

 چنان دان که این گنج ما پشت تست

 هم آرایش پادشاهی بود
 

 زمانه کنون پاک در مشت تست 

 (3/311درم بر تباهی بود)جهان بی
 

 زمانه زمانی است چون بنگري

 زمانه به مردم شد آراسته 
 

 (3/113ندارد کسی آلت داوري) 

 (7/713وزو ارج گیرد همه خواسته) 
 

 گيری نتيجه -8

، زمان یزمان فلسف ،يازمان اسطوره که عبارت است از شودمشاهده می در شاهنامه چهار نوع زمان

 زان کاربرد زمانیم .بسیار محدود استدر شاهنامه  یخیزمان تار مصداق .یخیو زمان تار ینجوم

در  دارد. ین مقوله زمانیبه ا ینشان از توجه فردوس کهار متنوع است یبسدر شاهنامه  ینجوم

.  و... «ارد روز»، «هرمز روز»مانند:  ؛اشاره شده است یرانیا يهاروزها و ها و ماهنام فصلشاهنامه به 

فراوان به  ین واژه توسط فردوسیا یول ،ندارد یچندان سابقۀ یرانیدر فرهنگ ا ،هفته که هرچند

که کشنبه و چهارشنبه اشاره شده است یبه دو روز  ،هفته يهاان روزیماما از  ؛کار رفته است

 ران قبل از اسالم است. یدر ا يشمارن نوع گاهیا یرواجیب دهندۀنشان

موضوع زمان و سرنوشت، با  یفلسف –يدو محور فکردر شاهنامه  ،يادر مورد زمان اسطوره

ات یاز اب يازمان در بخش عمده شۀیاند یکه نشان از کهنگقابل مشاهده است زمان و مرگ 

 باشد.یم یدوران ساسان یثر از افکار زروانشک متأیکه ب داردشاهنامه با موضوع زمان 

 یفلسف يبه کار رفته در شاهنامه با آرا ان زمان و مکانیم یستگبز همین یدر مورد زمان فلسف

با  یانطباق کاملدهر  و هان(یاالفالک )کزمان در مفهوم فلک کاربرد نیو همچن شودیده مید

بافتی همن یجه گرفت که ایتوان نتین انطباق میل اید دارد که به دلیم و جدیقد فالسفۀ يهاشهیاند

 یو عرف یو بالغ یگر عوامل ادبیو د یاز عادت زبان یو ناش یاتفاق زمان و مکان،همراه کاربرد و 

و  قیعم یفلسف ياشهیثر از اندمتأ یبافتن همیو ااند بافت شدهن دو واژه هوشمندانه همیاست بلکه ین

ک است و دقت و یار نزدیدگاه فالسفه و حکما بسیبه د یدگاه فردوسین نظر دیاز ا است. کهن

 دهندۀاست و نشان هقابل توجّد یم و جدیقد یصرف فلسف يهادگاهیمقوله با د ن دویا یهماهنگ

 ن شاعر است.یم به ایانتساب لقب حک دقت
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