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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

  

  

 

  

  مقدمه

اند اي طبیعی و مبهم است که دانشمندان علوم طبیـعی تاکنون نتوانستهپدیده ،زمان     

ت دقیق آن را روشن کنند امد این ابهام در جوهـرا با وجوماهی ، ض و ابعاد مختلـف رَع

 یهر علم میانمحسوس و ملموس است و در این  ،هاي انسانیاین پدیـده در تمام جنبه

فیزیک، فلسفه، .فراخور موضوع خود به تبیین و بررسی این ابعاد بپردازدبه سعی کرده 

کنون ابعاد که از دیرباز تا ندا ییها ي علوم و دانشجملهشناسی از   تاریخ، جغرافیا و زیست

   .اند یافته و مفیدي نیز دست مثبتبه نتایج  ص قرار داده،را مورد تفح »زمان  « مختلف

                                                
   ت زمان ـد شناخدر مور»درآمدي بر تاریخ پژوهی«استاد فلسفه و تاریخ در کتاب  استنفوردمایکل

ه در ـــیابی، بدان کخود را درمانده می ، زمان چیست؟ , ال کهاگر در پاسخ به این سؤ« : نویسدمی
متکلّم مشهور مسیحی را که قبل از  »قدیس آگوسین  « سخـنه نیز ـو در ادام» .ي بزرگان هستیزمره

تا وقتی که کسی : کند که گفته بوداین زمینه نقل می ي غرب داشت دررنسانس نفوذ فراوانی در فلسفه
اما اگر کسی از من بپرسد که زمان چیست؟ و من  ؟زمان چیستدانم که من نپرسیده است، نیک میاز 

  )295درآمدي بر تاریخ پژوهی، ص (                                          . در صدد توضیح برآیم، نمی دانم
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ل تأمدکی ا با اننماید ام ید ارتباط با زمان مقارسـی هرچند در نگاه اول فاادبیات ف       

ریافت و وبی دن را به خاسی، نقش زمامانند ادب حم ،آن هاي شاخهبـرخی از در توانمی

ي فردوسی شاید بارزترین شاهنامهراستا در این  .ي آن پرداختوشکافانهــبه بررسی م

هاي ها استوار است اما داراي ویژگیي کنش و واکنشکه هـرچند بر پایه باشد اينمونه

 اد توس سازد؛ به عبارتـی دیگر، استها جدا میزمانی است که آن را از دیگر حماسهخاص

و  بوده که رویدادهاي ایـران باستان که به سبب گذر از اعصارواقف این نکته  بر به خوبی

بایست از نظر زمانی ، میاندي خود را از دست دادهمتمادي، شکل و جزئیات اولیه قرون

و نمایی با هنر جهتهمین  به .رنگ واقعی به خود گیرند شکلبدین سازماندهی شوند تا 

 هاي مختلف روزهروز و شب و نیز بهر هاي زمانیِ کانوناز کرده  تالش اصی خظرافت

که رخدادها  کنددادهاي شاهنامه استفاده ــحوادث و روی ي درا گونه به...) طلوع، غروب و(

  .گنجندبي واقعی و قابل درکی پیدا کرده ، بهتر در باور خواننده جلوه

ساختارشناسی رویدادها تواند در ، هرچند میشاهنامه این هنر فردوسی درشناسایی        

متاسفانه تاکنون به شکل  اامم و ارزشمند باشد بسیار مه هوشمندي شاعرو نیز نمایش 

و ابهام آمیز بودن بعد زمان در  مجازيبه سبب  انو محقّق است ن پرداخته نشدهه آب جامع

 تحلیلتنها در ضمن  ،بخش اساطیري و پهلوانی، ارج و بهایی براي آن قائل نشده

 حمیدیان در سعیددکتر چون  بزرگانی اند و به آن اشاراتی داشته ات دیگرموضوع

 »رنگ گل تا رنج خاراز  « و دکتر قدمعلی سرّامی در »درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی«
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غلب به توجیه یا ا واقع، در اند بررسی کردهبه شکل مجزّا و البتّه موجز را که موضوع 

حماسه سرایی در  «ي دکتر صفا درتناقضات زمانی طرح شده به وسیله ل ایرادات وتفصی

  . اند هدنمو، از غور در موضوع اجتناب پرداخته »ایران 

پراکنده و مبهمی که ِ موضوعبه چنین  ورودمشخص شد که  و توضیح  با این مقدمه    

 اام منتج به نتیجه نشود دارد احتمالاست و  کاري دشوار ،نداردنیز ي بررسی دقیق  سابقه

اي دیگر از هنر فردوسی  وشهتواند گ از آنجا که این پژوهش راهی نو و بی سابقه است و می

 ي دکتردلگرم کننده پروردگار وراهنمایی یاري به کند، دوستان آشکار را براي ادب

از بررسی  پس و پرداختیمپیچیده تحقیق  به اینبا جدیت ازندرانی، محمدرضا صالحی م

ه، توانستیم به نتیجه مورد نظر رسیدسرانجام  ،ي حوادث شاهنامه هاي دقیق و همه جانبه

ها را در جاودانگی  نقش و تاثیر آن کرده،شناسایی  را زمانی هاي مختلف کاربرد جلوه

   .شاهنامه نشان دهیم

ندي پیو ،زمان با مکاناي که توضیح آن ضروري می نماید این است که  نکته     

ولی از آنجا که مبناي کار بر  است ناممکنر هریک بدون دیگري و تصو ناگسستنی دارد

آن در شاهنامه پرداخته شود  به نقش زمان و مظاهر بررسی دقیق است، سعی گردید تنها

تاریخی یا فلسفی دارد اجتناب  يپیوند آن با مکان که بیشتر جنبه هاي   و از ورود به بحث

جغرافیایی ي در حوزهبیشتر ها  تالش شد که محور بحث ن به این منظوررسیدبراي . شود

  نکاتی که ما را به به ا ــــــتنه ،باشد و آنجا که بحث در ارتباط با موضوعات فلسفی است
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  .اکتفا شود ،سازندمی رهنمون  هادر رویداد ش زمانـنق بهترِ شناسایی

پژوهش در این را  ماکه  یبزرگوارانتمام مساعدت هم فکري و  از شایسته است ،در پایان   

                                                                                                                     .میکنتشکر و قدرانی  صمیمانه ؛اندیاري داده

  

                                      بیات - احمدي مهر 

  93بهار  - رامشیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  در شاهنامه زمان نقش عنصر                                                                               10
  
 

 

  فصل اول

  

  

  

  

  زمان چیست؟
 

 پیچیده و نماید اما بسیارکه ساده میعین این در » زمان «باب مفهوم  بحث در       

تالش ... فلسفه و  شناسی،فیزیک، زیست: هایی چوندانش گسترده است و علماي علوم و

و  ها  ایی کنند اما کاوشــماهیت آن را شناس ،به ایـن عنصر با نگاه موشکافانه اند کرده

و اغلب این اندیشمندان است  نرسیده اي روشن کنون به نتیجهآنان تاطرح نظریات مختلف 

هویت و در تشخیص  اشاره کرده، به نوعی به ناتوانی خود »زمان «رقابل تعریف بودنبه غی

اند؛ مثالً، آلبرت انیشتن در این ارتباط معتقد است که زمان  ان نمودهچیستی آن اذع

آگوستین نیز در . بیننداي ساعت خود میههمان چیزي است که مردم بر روي عقربه

زمان چیست؟ تا آنگاه که کسی از من  «:نویسددر مورد زمان چنین می »اعترافات«کتاب 

و ] که زمان چیست؟[دانم که چیست اما اگر کسی از من بپرسداست، نیک می نپرسیده

   1».من در صدد توضیح برآیم، نمی دانم
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  وان ــهاي لغت نیز این واژه به شکل مبهم و موجز تعریف شده است؛ به عندر فرهنگ     

نامه دهخدا قبل از  داند و لغتمی2»مقدار حرکت فلک اعظم « مثال، برهان قاطع زمان را

  : ه داده استهاي مختلف آن، تعریفی کلّی از این واژه ارائره به صورتااش

مقدار حرکت  ،زد حکمانـ )انجمن آرا(ماست میان عرب و عج ان از لغات مشتركزم «

را بدان سنجند و اگر نه زمان ) حرکت(زمان ترازویی بود که جنبش . فلک اطلس است

   3».شداز دیریش میسر نمیرکت آن یعنی ودي تمیز سبکی حرکت از گرانی حب

هاي زیر را براي این واژه  ف، تعری»زمان «ي که فرهنگ معین نیز  ذیل مادهاینو سرانجام 

 : شمردبرمی

  4.دور، عهد. 2وقت، هنگام   . 1

     ت پژوهش ما اغلب در ارتباط با علم جغرافیاست و در برخی بحث از آنجایی که ماهی

ت، شایسته است قبل از ورود به بحث، نگاهی گذرا از این دو ها مرتبط با دانش فلسفه اس

  .منظر به عنصر زمان داشته باشیم

  

  زمان در جغرافیا  -1

زمانی که انسان تمـدن خود را آغـاز کرد و نوشتن و خواندن آموخت، بدیـن فکر افتاد      

ش با خبر گذشتگـان خویود وي خود مطّلع شود و آیندگان را از حال خ که از گذشته

به نگارش سرگذشت طوالنی بشریت و نمایاندن تمدن بشري به همین دلیل .سازد
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زمانِِ وقایع و حوادث، بر تمام ه احساس کرد که نیاز مشخّص کردن او در آن بره. پرداخت

توان قدمت مسائل مربوط به این موضوع برتري دارد؛ زیرا، تنها از این طریق است که می

 -حلّ آن درك این مسأله و. کرد وقایع را نسبت به هم مشخّص و روشني زمانی  و فاصله

اي  ي تازه حاکی از رشد فکري و وصول به مرحله -اجتماعی است که خود از مسائل مهم

ل خود از سیر خورشید ان بود که طی آن توانست با تفکر و تعقّاز مراحل تمدن براي انس

را کشف کند و از حرکت  »ماه  «و  »روز  «نی وم زماها، مفهه و طلوع و غروب آنو ما

ببرد تا  پی »سال  «ان و درختان، به ي گیاه سمان و نیز تغییر آب و هوا و چهرهسیارات آ

  5 .به وجود آید »زمان سنجی «م گونه اساس علبدین

  یگیري زمان جغرافیایاندازه

رد که آدمی ن استنباط کتواها میشماريگاه از آثار لفظی و اصطالحات موجود در     

. است گیري آن، از مظاهر طبیعت استفاده نمودهبراي تعیین و تشخیص زمان و اندازه

یکی از این مظاهر مهم طبیعت است که طلوع و غروب متناوب آن، نظر انسان  »خورشید«

 را به عنوان یک واحد) طلوع تا غروب(ي زمانیاو این فاصله. باستانی را به خود جلب کرد

همیشه در پس این روشنایی،  د کهسپس متوجه ش. یدنام »روز«زمانی به شمار آورد و

رو، با پیوند این شود که طول مدت آن تقریباً با روز یکسان است؛ از اینی پدیدار میتاریک

  . تر از واحد روز بود را به وجود آورد که طوالنی »شبانه روز « دو، واحد

 وانست ارقام آن را به نحوي محدود و نی اعداد روزها، انسان نتزمان و فزوبا گذشت       
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. نترل و حساب روزها عاجز ماندکوتاه نماید، همین امر موجب سردرگمی وي شد و از ک

رانجام تالش مستمرّ او براي رهایی از این وضعیت، وي را به  سوي طبیعت و تغییرات س

ي گرما یا سرما، شکوفه دادن آغاز دورهدگرگونی و تغییراتی؛ مانند  .آن رهنمون ساخت

 زمان درو و از محلّی به محلّ دیگر، رت پرندگانــها، مساف درختان یا ریزش برگ آن

    ي ان رودهاي بزرگی همچون نیل و هم زمانی آن با طلوع ستارهــبرداشت محصول، طغی

کرد  ان تداعی میها رویداد دیگر که هر یک مفهومی را در ذهن انسو ده »شعراي یمانی «

  .تعبیر کند »سال «ا به عنـوان ه و سبب شد تا بعدها از این مفهوم

ي  که بعدها طبق کشف انسان، مبناي آن گردش ساالنه »سال «پیدایش واحد پس از      

ر هم که انسان شمارش روزها را پشت س رارگرفت، دیگر نیاز نبودزمین به دور خورشید ق

ارقام ، این »لسا «وان قراردادنبا عن او. را به هزاران هزار برساندها  ادامه دهد و رقـم آن

اي وعـهو بدین ترتیب بود که سال، مجم روزه قرار داد 360در واحدهاي ی روزها را طوالن

بار بـود؛ به  360تقریباً ها  رار آناي شد که تعداد تکهاي به هم پیوسته»روز شبانه «از 

  .کردروز جدید خود را با سال جدید آغاز می مقدار، که بعد از سپري شدن اینطوري

، مظهري دیگر از مظاهر مطرح شد »سال « که به عـنوان یک درون مدت زمانی     

حاالت مختلف در آسمان و نامیم، به صور و می »ماه  «یا  »قمر «امروزه آن راطبیعت که 

زودي کرد، انسان متفکّر بهین دائماً جلب نظر مي زمیروي کرهانسان ساکن بر باالي سر

روز یک بار 30یا 29/ 5ر و یا هاللش در هر ت بدــدریافت که حاالت قمر؛ مثالً حال
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وان واحد جدیدي براي زمان بنابراین تصمیم گرفت آن را به عن. شودرار میتجدیـد و تک

 »ماه قمري «الل و یا دو بدر را اصطالحاً یکي دو هسنجی به کار ببرد؛ از این رو، فاصله

، دوازده 5/2912روز یا  354ي هر ه در فاصلهتدریج دریافت کـر بهبشهمچنین . نامید

 360شود و روي این اصل یک سال را که تقریباًرار میــمرتبه حاالت قمر در آسمان تک

  6.ماه تقسیم کرد12  روز گرفته بود، به 

ه تر از سال است کـزرگــسنجی مطرح شد، واحدهایی بموضوعی که بعدها در زمان   

راد ممکن است افـ. را نام برد »قرن «و »دهه «توانها در زمان حاضر میترین آن ازمعمول

 ترین واحدچون معموالً عمده. ل نشوندواحدهاي کالن چندان بهایی قائ عادي براي این

ي ندان در کلیهدر صورتی که اندیشم. اندیشندها سال است و به فراتر از آن نمیی آنزمان

هستند تا بتوانند بررسی و نتایج یک  مسائل اجتماعی، ناگزیر به استفاده از این واحدها

  .تر از سال طبقه بندي کنندامر بشري را در واحدهایی بزرگ

ه ب ت روزها راعلمی توانسکه براساس اصول از بود که انسان پس از اینــق این نیطب      

و بر  محدود نماید، به فراتر از این واحدها گام گذاشت »قرن «و »دهه  « ،»سال «،» ماه «

  7.را نیز به وجود بیاورد »عصر «و  » هزاره «اصطالحاتی نظیر  ي اصول منطقی و علمی، پایه

  

  زمان در فلسفه-2

  کشف ماهیت زمان و ارتباط مستقیمی که با مکان و همچنین حرکت، دارد از جمـله       
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  عرفی خود، کانون توجه ی ون، به علّت سادگباز تا کنباشد که از دیرهم فلسفه میمسائل م

هاي فراوانی در ارتباط ثي آفرینش نظرات و بح رفته، مایهعلماي فلسفه قرار گبسیاري از

 .رسندنتیجه و بیهوده به نظر میها، بیبا این موضوع شده است که برخی از آن

ر مکـرّر از هشت قـول غی 8 »زمان  «ي  می سجادي ذیل مادهارف اسالدر فرهنگ مع       

ه است و این موارد، ي ماهیت زمان نقل شدمحمد زکریاي رازي درباره » رسائل فلسفی «

این . داندگانه میي قدماي پنج معروف رازي است که زمان را از جمله ي غیر از نظریه

همان نسبت که تشخیص دقیق نظریات را  تشتّت آرا و مباحث مختلف مربوط به زمان، به

  .سازدي صحیح را نیز دشوار میکند، انتخاب نظریهبا مشکل مواجه می

  ي زمان ارسطو و مسأله)الف

توان نظر می باشدو نامنظم ارسطو که القائات ضمن تدریس می از گفتارهاي پراکنده      

  :وي در مورد زمان را این چنین بیان کرد

   9.که یک چیز نیستند اما به همدیگر وابستگی شدید دارندحرکت در عین اینزمان و )لفا

است  »کمیت  «ها در یکی از مقوالت دهگانه مندرج است و آنزمان مانند دیگر هستی)ب

   10.گیردجاي می »عدد  «و از انواع کمیات نیز در

ته را با زمان حال باشد و زمان گذشي زمان می هکه در حلق است »آن « مقیاس زمان) ج

اي در مقابل هفرضی زمان است، درست مانند نقطجزء ِ »آن «در عین حالدهد، پیوند می

  11 .خط
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  زمان از دیدگاه ابن سینا ) ب

 »شفا  «اب در بخش الهیات و نیز در کت »االشارات و التنبیهات «اب ابن سینا در کت      

براي زمان  »شفا  «وي در .است کردهمورد زمان بحث یات به تفصیل دردر بخش طبیع

ي حرکت است و  به واسطه موجودیت قائل است اما این وجود قائم به خود نیست بلکـه

. دانست »مقدار « دــگیرد که زمان را بایسپس نتیجه می. باشد آن نیز قائم به ماده می

به محور آراي این نظر حکیم ابن سینا بعدها  .رکت استــمقداري که متّصل و محاذي ح

  12.ها تنها به بسط و گسترش این نظر پرداختندسایر فالسفه تبدیل گردید و آن

ي زمان  نماید که به تاریخچه ، الزم می »زمان  «پس از این آشنایی نسبی با تعاریف        

ي رویدادهاي دنیاي باستان ه به اینکه شاهنامه عصارهنیز نگاهی اجمالی بیفکنیم و با توج

این عنصر آگاه شویم  هاي پیشینیان در موردبنديست، باید از دیدگاه و همچنین تقسیما

، آگاهانه و منصفانه کنیم هایی که صفحـــات بعد ارائه می تا بتوانیم در نظرها و مقایسه

  .قضاوت کرده باشیم

    

  زمان در ایران باستان

قریباً همچون سایر ملل دنیاي طبیعی ت دیدگاه ایرانیان باستان در باب این عنصر      

هاي کردند در پرتوي تعالیم دینی خود و با استفاده از اندیشه آنها سعی می .باستان است

  هاي طبیعی توجیه منطقی پیدا کنند د سایر پدیدهخویش، براي زمان نیز مانن اياسطوره
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  .هندداي آن ارائه بر تقسیماتیی آن را تبیین کرده،ستچیهاي اوستایی،و با بهره از دیدگاه

  ه ـي خود را بغزنوي بخشی از کتاب آثارالباقیه عصر آور ابوریحان بیرونی دانشمند نام      

ایرانیان، عمر جهان را طبق : نویسد در این زمینه میاست و این موضوع اختصاص داده

ته که از نداشاند و زردشت در این مورد چنین پگانه، دوازده هزار سال دانستهبروج دوازده

اي نظر در برابر این پنداشت، عده. ور وي سـه هزار سال گذشته استپیدایش عالم تا ظه

زار سال مذکور از اول آفرینش کیومرث است؛ زیرا بودند که سه هدیگري داشتند و معتقد 

است و امهات به هم ممزوج نشده بودند و کون  پیش از او فلک شش هزار سال ساکن بوده

       13.یز وجود نداشتو فسادي ن

بعدها محقّقان با دقّت در آثار قدما براي این زمان چند هزار ساله که اشاره شد، قائل      

 ول یونانیانــــان زمان دورانی یا به قان کرانمند همزم. کرانمند شدندواکرانه  به دو بعد

ان بازگشت ابدي زمان دورانی اساطیر ایر. است که انعکاس زمان اکرانه است »ائیون «

گونه که ي کامل این زمان کرانمند همان دوره. نیست، بلکه رجعت به مبدأیی ابــدي است

  . ي سه هزارساله تشکیل شده است قبالً اشاره شد، دوازده هزار سال است که از چهار دوره

 ي سه هزارسالهظاهر شد و در  »مینوي  «به صورت ي اول،  آفرینش در طی سه هزاره     

ي آمیختگی و آلودگی  ي اهریمن و آغاز دوره سپس حمله. درآمد »گیتی «م به صورت دو

    بهدایی و رستاخیز و ــــي آخر نیز ج سه هزاره .ر واقع هستیمعصاین است که اینک در 

   ه از نژاد زرتشـت نیز تحقّقـــهاي برخاست روشـــل است که ســـعبارتی رجعت به اص



  در شاهنامه زمان نقش عنصر                                                                               18
  
 

 

  .د یافتخواه

  ی و نیکی ـــدانای »بندهشن «ي رساله. پایان استان اکرانه و اهورامزد روشنایی، بیزم     

  زمانِ دوام این پیراهــن . کند که تن اهـورا را پوشانده استاهورا را به پیراهنی تشبیه می

ن اهورا از زمانی که خود نیز می گویند، بی نهایت است؛ زیرا نیکی و دی »دین  «که به آن 

  . ، وجود داشته و همیشه خواهد بوداو بوده

است تا بر اهریمن چیره  اهورا زمان کرانمند را به صورت نوجوانی پانزده ساله آفریده      

زمانی که اهریمنی از قعر اعماق، بیدار شد و به شکوه و شوکت آفرینش اهورایی . شود

ین، با وجود ا. ه طلبیدت رشک برد و اهورا را به مبارزگاه گردید، بر آن همه جالل و عظمآ

رد که روزي ن این پیشنهاد را رد نمود و عنوان کرد، ولی اهریماهورا به او پیشنهاد صلح ک

) اهریمن(  ود و به اوکه آفرینش اهورا از وي جدا شبرخواهد خاست و کاري خواهد کرد 

  .بپیوندد

د، ولی براي اهدشروزي از آن خود وي خوـدانست در نهایت، پی که میاهورا با این      

ا ر »اهوور «به همین دلیل ورد سحرآمیز. زمان نیاز داشتتحقّق این پیروزي به وقت و

من به قعر ا در برگرفت و باعث شـد که اهریي برخورد ر رود فضاي میانهخواند و این س

اهورا در این مدت، یعنی . ظلمات فرو برود و به مدت هزار سال در آن جا بیهوش بماند

  ي مینوي  را از مرتبه  گان، امشاسپندان و ایزدان آفرینشم، بسیاري از فرشتي دو ارهسه هز

  ی آدمیان ـکه در عین مینوي بودن، فرشتگان درونفروهرها . تنزّل داد »گیتی«ي  به مرتبه
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  .هستند، اهـورا را در این کار یاري کردند

  ي آمیختگـی  باشد، به دورهمی ي اهریمن ي بیداري و حمله م که دورهي سو سه هزاره      

گذارند و اهریمن اهورا و اهریمن براي مبارزه قرار نه هزارساله می 14.وآلودگی معروف است

اهورا نیز براي پیروزي قاطع . پذیرد به فرجام این مبارزه آگاه نیست، این مدت را می که

پندان و فرشتگان به ی آن بسیاري از امشاسآفریند که در طرا می کرانمندخود، زمان 

ي واحدهاي آن از قبیل سال، ماه، روز  این دوره به غایت آیینی است و همه. وجود آمدند

ي زمانی آن، کیفیتی خاص دارد و توالی  از این رو، هر لحظه. و ساعت، نشان مینوي دارند

ش گزاري شي آن بر نمونه. باشندهاي آیینی، خود مظهر و تکرار حقایق مینوي میرسم

هر یک از دوازده ماه . باشدجشن بزرگ زرتشتی است که مطابق با شش امشاسپندان می

      15. گذاري شده استسال، روزها و حتّی هر ساعت از روز طبق اسم یکی از فرشتگان نام

. باشدایی میي جدایی و رهکه دورهرسد فرا میي چهارم که؛ سه هزارهسرانجام این       

چنین  »ویچارشن «وانــگذاري آن تحـت عنن نامـــضم »مازهاي راز«کزازي در دکتر

  :        نویسدمی

وي پالودگی ــسبه ،اندك ي فرجامین، اندكدر این سه هزارهآفرینش آلوده و آمیخته،  «

ی آغازین ـــتا زمانی که کار آفرینش یکسره شود و آفرینش به پاک. گرایدی میو پیراستگ

   16 ».خویش برگردد

  تدریج از شکل اولیه خارج شد و به »زمان «بندي معنوي و آیینی اعتقاد به این بخش      
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اي در زندگی اجتماعی بعدها با زمان دنیوي پیـدا کرد، نقش تعیین کننده در پیوندي که

ي اولیه از هاي سادهيدین ترتیب تقسیم بندب .فا نمودي ایران باستان ای و مذهبی جامعه

  ردم به ویژه ـبه وجـود آمد تا م »تقویم  «اي به نام  کم نظام پیدا کرد و مجموعهمزمان، ک

  ی و ـــمنظّم و بخش بندي شده، امــور مذهب » زمان « ندر چهارچوب ایموبدان بتوانند 

  .هاي اجتماعی خود را ثبت کنندفعالیت

  

  تقویم مزدیسنا و واحدهاي زمانی آن

روزگار م رسمی و محلّی دردهد که انواع تقویاستان نشان میتاریخ ایران ب بررسی       

توان به تقویم دینی اوستا ها میي آنت که ازجملهـاس در ایران معمول بودهپیشین، 

هاي دینی زرتشت و مزداپرستی این تقویم مذهبی، براساس خواسته. اشاره کرد) مزدیسنا(

روزگـار بعد از است و در بنا شده و انجام مراسم و فرایض مذهبی و نیز اهداف دینی

هاي زرتشـتی جانشین ماه  داریوش هخامنشی، اهمیت بسیار فراوانی یافت ولی در آن ماه

 »تقویم یزدگردي  «و بعدها به  »تقویم زرتشتی «ویم ـگردید و به تق 17»فرس قدیم «هاي

هر یک از  در این تقویم مسائل مادي و سیاسی اغلـب مورد توجه نیست و. معروف شد

هاي اي منسوب است که انجام فرایض دینی را در زمان هاي سال به فرشتهروزها و ماه

  18.کندخاص توصیه می

  فارسیان چنین  «:نویسدآثار الباقیه میدر ویم ابوریحان بیرونیـــدرمورد آغاز این تق      
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و آن روز، هرمزد  هاي ایشان از آغاز آفرینش انسان است المبدأ سـ] که[کردندگمان می

  ي اعتدال ربیعی و در میان آسمان بوده و این وقت در ماه فروردین بوده که آفتاب درنقطه

 19».هفت هزارمین از سال هاي عالم است آغاز سال

     ت این تقویم به اینک با توجرویدادهاي در  عنصــر زمانارتباط آن با سبب ه به اهمی

 افکنیم تا شناخت نسبی از این هاي زمانی این تقویم میشاهنامه، نگاهی گذرا به واحد

  :دست آیدتقویم به

  

 شبانه روز  -1  

یا »ازن « در اوسـتا روز.ویم طلوع آفتاب، آغاز روز و شب دانسته شده استدر ایـن تقـ      

همچنین اوستا شبانه روز . قرار دارد »خَشَپن «شود که در مقابلِ شب یا نامیده می »این «

ربیتونگاه، ازیرینگاه، اویسروترمگاه و اشهینگاه تقسیم  ،اه هاونگاهگرا به پنج وقت یا 

هاي شــاست که براي تعیین این اوقات به دستگاهی مانند ساعت نیاز بود تا بخ کرده

هاي  »هاثر «روز را بهها شبانه به همین منظور آن. روز به دقّت مشخص شودمختلف شبانه

  . دندمتعددي تقسیم کر

است در حقیقت همان  ر به کار رفتهها در اوستا و یا آثار پهلوي دیگي هاثر که بارواژه     

  .باشدساعت امروزي است که طبق زمان معیار امروز برابر با یک ساعت و دوازده دقیقه می

   گونه که قبالًانماه نیز هماین تقویم، روزهاي هر  در کنار نام گذاري اوقات شبانه روز در
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  این . شده استاي داشته که به نام آن فرشته نام گذاري میاشاره شد، اختصاص به فرشته

  :روزها بدین شرح می باشند

دي به -8امرداد - 7خرداد -6سفندارمذ -5شهریور  -4اردیبهشت -3بهمن  -2هرمزد  -1

مهر -16دي به مهر -15گوش -14تیر -13ماه -12خورشید - 11آبان -10آذر -9آذر 

 -24دي به دین   -23باد  -22رام  -21بهرام  -20فروردین  -19رشن  -18روش س-17

   20انیران  -30ماراسپند  -29زامیاد  -28 آسمان  -27اشتاد  -26)  ارت(ارد  -25دین 

                                                                    

  ماه   -2

ل دوازده مـاه ال را شاماند و هر سدهنامی می » ماه «ـک این تقویم هر سـی روز را یدر     

ماه اسامی دوازده . اندهاي مخصوصی بوده ها نیز همچون روزها، داراي نامدانستند ماهمی

حقیقت همان اسامی ایزدان معروف دین مزدیسناست که در تقـویم امروزي این تقویم در

  :اندایران نیز با اندکی تغییر محفوظ مانده

   مهر -7   شهریور - 6   امرداد -5  تیر -4     خرداد -3    اردي بهشت -2 فروردین  -1

  )اسفندارمذ(اسفند -12   )وهمن(بهمن  -11    )دذو(دي -10   آذر -9 آبان -8

 شد، ایرانیان اي ماه با اسم همان ماه برابر مییک از روزهجاست که اگر هر جالب این  

  :شمردندرگی، آن روز را محترم میقدیم با برگزاري جشن بز

  در فروردین ماه) روزنوزدهم (فروردین روز : جشن فرودگان  -1
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  دراردیبهشت ماه ) روزسوم  ( اردیبهشت روز : جشن اردیبهشتگان  -2

  ...درخردادماه )  روزششم(خرداد روز : جشن خردادگان  -3

  21.ان زرتشتی معمول استهنوز درمیان پارسی ها ها با وجودگذشت قرنین جشناغلب ا

  

  فصل  -3

  م سال بود، تقسیشناخته شده  برخالف سال که از دورترین روزگاران براي افراد بشر      

هاي امروزي اظ کمی با فصلها از لحدارد و فصول آریاییــي زیادي نسابقهها، به فصل

انیان قدیم تنها قائل ، ایر»اوستاخرده «و نیز  »هایشت «طبق روایت متـون 22.مطابقت ندارد

گاهی به تنهایی  بودند که در اوستا) زمستان( زیمو ) تابستان(23هامیندو فصل به وجود 

ل از فصل دیگري به ــفصدر این کتاب جز این دو  .اندم به کار رفتهـو گـاه نیز درکنار ه

تا، شبیه به اوسدر را »زرمیه«ي اي از محقّقان واژهالبتّه عده. صراحت سخن نرفته است

تـوان به ناصواب رد این واژه، میبا اندکی دقّت و بررسی در کارب اند که ار شمردهفصـل به

  . نظر پی برد نودن ایب

ي  ها در همهکه؛ مدت آني قابل توجهی که در مورد این دو فصل وجـود دارد این نکته    

ت؛ ها نقش اساسی داشته اس مدت آن مناطق یکسان نبوده و آب و هواي محل، در تعیین

 24 تابستان هفت ماه و زمستان پنج ماه و یا بالعکس بود؛ مناطق، بعضی از طوري که در به

  مهرماه ادامه  »انیران روز «شد و تا فروردین آغاز می » هرمزد روز «ولی معموالً تابستان از
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  25 .بود »اسفندماه «آبان تا  »هرمزدروز «داشت و زمستان نیز از 

جمالتی از اوستا  » زروان، سنجش زمان در ایران باستان «جنیدي در کتاب فریدون       

ها به دو فصل زمستان راي اثبات اعتقاد آریاییـتواند شاهد خوبی بیم اند کهکردهترجمه 

  :او می نویسد. و تابستان باشد

نواحی جنوبی  ن که درورد تابستان و زمستان این سرزمیدر مینوي خرد در اوستا و م «

  :سیبري واقع شده و بسیار سرد بوده است، چنین آمده
  ماه تابستان   2و آن ) تابستان ( پیدا است که ایران ویچ  ده ماه زمستان و دو ماه هامین  , 

  ها  نیز، آب سرد، زمین سرد، گیاه سرد، بر آن ها پتیاره زمستان و مار به آن بسیار، تا بر آن

  26»  ،دیگر پتیاره کم

نامساوي بودند، تقسیم  بعدها با گسترش دین زرتشت، سال به شش فصل که تقریباً     

ایان هریک از این شد که در پـاطالق می »ورتـ «یا  »ییر  «ها ه به هر کدام از آنگردید ک

  27.برگزار می شد باشکوهیها نیز معموالً جشن فصل

  

  سال  -4

 ي اسالمی مختلف منابع و مآخذ زرتشتی در اوایل دورهبا توجه به اطّالعات و اخبار       

توان در مورد آغاز سال اقوام باستانی به خصوص طرفداران اوستا، اظهار نظر قاطع نمی

نگاري توان گفت؛که از زمانی که اصول تقویمنمود اما با توجه به اقوال مقرون به یقین می
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مصري آغاز  »توت «شد، ماه معادل با ماه مصري در تقویم زمان هخامنشیان به کار برده 

سال شناخته شد ولی بعدها به دنبال اصالحاتی که در این زمینه صورت گرفت، آغاز سال 

به عنوان اول  »فروردین «را از اول پاییز به آخر اسفندارمذ منتقل کردند و بدین ترتیب 

  28 .سال قرار گرفت
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  پی نوشت فصل اول

:  به نقل از. 1380ي میثمی، تهران، نشر سهرودي، ي سایهاعترافات، ترجمه: ستین، قدیسآگو-1

ي مسعود صادقی، تهران، سازمان مطالعه وتدوین درآمدي بر تاریخ پژوهی، ترجمه: استنفورد، مایکل

  .295چ اول،  ص 1384، )سمت(ها کتب علوم انسانی دانشگاه

، ذیل 2بـرهان قاطع ، تهران، انتشارات امیرکبیر ، چ دوم، ج: خلف تبریزي، محمدحسین بن خلف -2

  .ي زمانماده

ي ، ذیـل ماده27، ج 1365ي دهخدا، ي لغت نامهلغت نامه ، تهـران، مؤسسـه: دهخدا، علی اکبر -3

  .زمان

  .ي زمان، ذیل ماده2، ج 1375فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ نهم، : معین، محمد -4

 .9، ص1366وي، چ دوم، ـتقویم و تقویم نگاري در تاریخ، مشهد، انتشارات قدس رض: نبئی، ابوالفضل -5

  .18-19همان ، صص  - 6

  . 58 - 59همان، صص -7

فرهنگ معارف اسالمی ، تهران، شرکت مؤلفّان و مترجمان ایران، چ اول، : سجادي، سید جعفر -8

  . ني زما، ذیل ماده501-504، ج دوم، صص 1362

  . 159 -163،ص1366رکبیر، چ اول، انتشارات امیهدي فرشاد، تهران،دکتر م يطبیعیات، ترجمه:ارسطو-9

  .160همان، ص  -10

  .162-164همان، صص  -11
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طاهري، سید : به نقل از. 477 -483ي محمدعلی فروغی طاهري، صص شفا، ترجمه: ابن سینا -12

 12ي ، شمارهي صدراخردنامهي ، فصل نامه » سطو تا صدراسیر زمان از ار « يصدرالدین، مقاله

  . 15، ص )1377تابستان(

ي اکبر دانا سرشت، تهران، انتشارات ابن سینا، ترجمه. بیرونی، محمد، آثار الباقیه عن القرون الخالیه -13

  . 24-25، ص 1352

به معنی آمیزش، عنوان » ومیچشنگ« ي سوم را سه هزارهنام »  مازهاي راز«کتاب دکتر کزّازي در -14

   )43ص ،1370رکز، چ اول،مازهاي راز، تهران، نشر م: لدینزازي، میرجالل اک . (   اندکرده

، 1371ي ازلی، تهران، انتشارات امیرکبـیر، چ دوم، هاي ذهنی و خاطره بت: شایگان، داریوش -15

  .143ص

  . 43-44مازهاي راز، پیشین،  صص  -16

 هايتقویم رایج در اوایل حکومت هخامنشی در ایران است که از متون کتیبهفرس قدیم، تقویم  -17

هاي شاهان هخامنشی استخراج شده اســت و به سایر فرماندرکوه بیستون وباقیمانده از داریوش بزرگ 

در  گاريتقویم و تقویم ن(        .هایی ازکتیبه بیستون ناقص و ناتمام استعلّت مخدوش بودن قسمت

  )113تاریخ، پیشین، ص 

  .12-115تقویم و تقویم نگاري در تاریخ، پیشین، صص  -18

  .710آثار الباقیه عن القرون الخالیه، پیشین، ص  -19

  .115-117اري در تاریخ، پیشین، صص تقویم و تقویم نگ -20

  .118 – 119همان، صص  -21

تهران، انتشارات نقش جهان، چ اول، زروان سنجش زمان در ایران باستان، : جنیدي، فریدون -22

  .22، ص 1358



  در شاهنامه زمان نقش عنصر                                                                               28
  
 

 

زروان سنجش زمان در ایران . (       گفته می شود» هامین« در زبان بلوچی هنوز هم به تابستان  -23

  .)23، ص  باستـــان، پیشین

  به نظر می رسد مبناي این تقسیم بندي، سرزمین هاي سردسیر و نیز گرمسیر جنوبی ایران مانند  -24

ها از گذشته تا  در این سرزمین. اندگاه و پایتخت شاهان ایرانی بوده وزستان است که از دیرباز سکونتخ

 سایرمناطق، در اثبات چهار فصل در کنون همیشه غلبه با سرما یا گرما بوده است؛ مثالً، امروزه با وجود

  .  ي واقعی نیستیمها در تصرّف گرماست و شاهد پاییز یا بهاري به معناخوزستان اکثر ماه

  . 21تقویم وتقویم نگاري در تاریخ، پیشین، ص  -25

  .22زروان سنجش زمان در ایران باستان، پیشین، ص -26

  .21تقویم و تقویم نگاري در تاریخ، پیشین، ص  -27

  .120تقویم و تقویم نگاري در تاریخ، پیشین، ص -28
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مفصل دو  

  

  

  

  

  و حماسه زمان در اسطوره

  ان در اسطورهزم

به معناي افسانه و  »سطـر «يرا عربی و از ریشـه »ورهاسط «ي نویسان واژهفرهنگ       

جمع مکسر  »اساطیر «1.دانند که مکتوب شده باشدانگیز می شگفـتاساس و سخنان بی

ه همرا »االولین  «ي با کلمه اغلباین واژه است که نُه بار در قران مجید به کار رفته که 

  2.است

هاي فلسفی، دانشی بسیـار مهم اسـت که سعی دارد جنبه »شناسیاسطوره «امروزه       

هرچند که ریشه شناسی آن به دلیل . آن را مورد بررسی قرار دهد... اجتماعی، تاریخی و

اند نبود مستندات قوي و مکتوب امري دشوار و شاید ناممکن است اما محقّقان سعی کرده

هاي اجتماعی، عریف ماهیت و گوهر اسطوره، بیشتر به تأثیر آن در روند تشکّلبه جاي ت

مانند جشن، مراسم و غیره و نیز چگونگی تکامل و منتهی شدن آن به علوم امروزي به 

  . ویـژه فلسفه بپردازند



  در شاهنامه زمان نقش عنصر                                                                               30
  
 

 

ي خوبی براي نشان دادن تصور اسطوره به دلیل همزاد بودن با انسان، مطمئناً آیینه      

ودي از هاي اقوام و ملل، نمترین اساطیر و افسانهکهن .نسان بدوي در مورد زمان استا

خاص بوده و با زمـان به زمان داراي معنا و ماهیت . خ استبینش انسان در سپیده دم تاری

  3 .نیوتنی آن بسیار اختالف دارد تعبیر

ان واقع، عینیت خود را زم. آمیزدوره دنیاي عینی و ذهنی به هم میدر حقیقت در اسط   

الهـه به صورت انسان در . شودهاي ذهنی تبدیل میاندهد و به زماز دست میتقریباً 

مافوق طبیعی اما مورد  -هاي غیرعینی را که اسطوره به حوادث مینوي قدرت آید ومی

نی را خ و زمان عیارواح مینوي، عالم تاری. دهددارد، از خود نشان می منسوب می - اعتقاد 

اند، ي زمان عینی زیستهاجدادپرستی، نیاکان از یادرفته را که در محدوده.کنند تسخیر می

 4 .سازدها الهه میراند و از آنواپس می ي زمان ذهنی،گونهبه قلمرو نامحدود ابدیت

رخورد با رویدادهاي شگرف بداراي گوهري کیفی است که در  درواقع زمان اساطیري،

ان و مکان واجد معنا ـــجمله زم در چنین بینشی هیچ چیز، از5.پذیرندمی اساطیري معنا

و اعتبار داراي ارزش  )بن دهشن( ها در پیوند با مبدأ مینويي امور و پدیدهنبوده و همه

  .شوند می

اي عالم، درگذر رویدادهاي خاص اسطورهر اساطیري، زمان همچون سایر اموردر تفکّ     

ي بزرگ، واقعیات ان باستان و تا قبل از ظهور فالسفهـــمثالً، در یون ؛6اعتبار می پذیرد

  را با ) بن دهشن(ت ــکردند و زمان بدایهاي مینوي بیان میهستی را در قالب سرگذشت
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  یافت و در برابر نقش کلیدي می جهاناین روایات، آفرینش  يهمهدر . دادندیوند میآن پ

  7 .شدندگی، در لباس اسطوره بیان میاین آفرینش، عاقبت و فرجام ز

خطّی، محقّقـان به  اي در کنار زمانبدین ترتیب پس از مطرح شدن زمان اسطوره       

ها پرداختند و در پی تبیین آنها برآمدند؛ مثالً ، میرچا الیاده تري به این زمانصورت دقیق

کنند؛ یکی زمان ان اشاره میــو ارنست کاسیرر در آثار و مقاالت خود به دو وجه از زم

  .**و دیگري زمان متعارف یا گیتی مدار *مینوي

زمان گیتی مدار بر روزگار و دیرند روزمره و بیرونی که گردش دوران و حـرکت روز        

اما آنچه که وراي روزمرگی و عادت . و شب و ماه و سال تجلّی عینی آن است، داللت دارد

ک دقیقه و ساعت و ثانیه قابل اندازه گیري نیست و از حرکت زندگی قرار دارد و به کم

  . شودکند، زمان مینوي نامیده می خطّی زمان پیروي نمی

 گیر انسان درتوان دریافت که رویدادهاي اساطیري از داد و ستد پیمی یکلّبا نگاهی      

 اي شگرف،رو در عرصهناز ای. گیردل میگیتی و مینو شک ي به هم پیوسته بخشدو 

این . بخشندآمیزند و هستی را قوام میاي اسرارآمیز با یکدیگر در میگونهگیتی و مینو به

، زندگی انسان را هستندچالش و آمیزش  با هماساطیري که پیوسته  شگرفدو قلمرو 

هاي زمینی و مینوي در برخوردي بدیهی است که ساحت. کنند معنا و جهت میداراي 

اي از وجود را ر یک به صورت نمودي از دیگري تجلّی یافته و هر یک نحوهپایدار با هم، ه

                                                
sacred time  *  

  profane time**  
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دهد با معناي تعریفی که ارنست کاسیرر از زمان مینوي به دست می. بخشندتجسم می

بدین معنا که زمان مینوي بر زمان درونی و . دي سازگار استمینو در فرهنگ پهلوي تا ح

عارف بر گردش دوران و تسلسل یکنواختی زمان تجربی داللت داشته و برعکس زمان مت

  .  شودنیوتنی اطالق می

ور جهان مینوي است و بدین اساطیري جهان دیداري و زمینی نمود و تبل در بینش        

ي ملموس و دیداري، صورتی مینوي وجود دارد که انسان ر پدیدهه در فراسويترتیب 

ت جهان متعارف درگذرد و به ساحتی دیگر مواره در پی آن است تا از ساحه اساطیري

بر عالم معنا و درون  »مینو «رون و آشکار و بر عالم ب »گیتی«راه یابد؛ به عبارت دیگر، 

ـر دو دهد تا هداللت دارد و البتّه انسان اساطیري هیچ مرزي بین دو ساحت قرار نمی

آمیخت؛ ویدادها به هم میها و راو این دو جهان را در حماسه.جهان در وجودش تبلور یابد

بنابراین . بردگسترد و گاهی به عالم مینوي راه میهان مییعنی گاه خویشتن را در ج

ی را باز ــــزمان خطّی معنا می پذیرفت اما ساحت مینوي زمان قدسساحت گیتی در

  8 .نمودمی

از جمله . دادند رخی از فالسفه براي نخستین بار گوهر هستی را با زمان پیوندبعدها ب      

. الم نمود؛ نظم عالم بر حسب تعین زمان جریان داردکه اعاین فالسفه آناکسیمندر است

  ود مقوم ــاي از واقعیت نیست بلکه خان تنها جنبهت که زماکلیتوس نیز عقیده داشــهر

  . گوهر هستی است
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  ي ري، دربارهـاساطیهاي آنان از روایت. ي اساطیري گذشتندفالسفه سپس از مرحله      

بدایت زمانمند یا بن دهشن دل برکنده اما در عین حال ماهیت زمانمند گیتی را به 

آنان مدعی شدند که عالم از نظر زمان . عنوان حقیقتی انتزاعی مورد توجه قرار دادند

  .کندچون ایام و فصول در حرکت بوده و پیوسته زمان بدایت را تکرار می

در . ي سامی در غرب رواج یافتزمان، با ظهور اندیشه است که حرکت خطّیگفتنی       

که در بینش حال آن. گرددت چیره میاین انگاره هرگاه زمان به پایان خود رسد، ابدی

ز از گاه نیار است و هیـچاي گرفتاساطیري یونان حرکـت، خطّی نبوده و همواره در دایره

چ چیز آن را ــن معنا واجد مفهومی گوهري بوده و هیزمان در ای. ماندت باز نمیحرک

  9.کندقطع نمی

  

  زمان در حماسه

شود که به توصیف اعمال ی، به شعري وصفی اطالق میـــحماسه در اصطالح ادب       

که شامل هاي قومی یا فردي بپردازد؛ به طوريها و افتخارات و بزرگیپهلوانی و مردانگی

  10.ن گرددمظاهر مختلف زندگی آنا

آیند، یعنی زمانِ بروز ها پس از وقوع حوادث، به وجود میها معموالً قرنحماسه       

اي در ارق العادهـر رویدادهایی هستند کـه هیچ امر خـها تماشاگها و حوادث، انسانجنگ

اما همین حوادث با گذر زمان و قرون متوالی، به تدریج از حالت . شودها دیده نمیآن
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هاوه به اهداف وقوع آنلیها، اعم ازاستقالل ملّی، جنگ با ي خود خارج شده، با توج

به رسند که ور میي ظهگیرند و پهلوانانی به منصهگ تقدس میکم کم رن... دشمنان و

کم فواصل زمانی و مکانی  حوادث نیز کم. یابندمرور زمان به درجات مافوق بشري ارتقا می

سپس . شوندشوند و به وقایعی منظّم مبدل میده، با یکدیگر مرتبط میخود را از دست دا

کم از حالت اختصار گردد، کمها اضافه میهایی که در طول زمان به آنبا شاخ و برگ

  . شونددیل میهاي مفصلی تببیرون آمده، به داستان

هاي نیـز از ویژگی ان و مکان رادر زم »ابهام «توانعالوه بر خصوصیت یاد شده، می     

ی، زمان و مکان محدود و مشخص نیست؛ زیرا ي حماسدر یک منظومه. حماسه دانست

 11.هر چه صراحت در زمان و مکان بیشتر باشد، ارزش حماسی آن منظومه کمتر است

در حماسه مورد  »زمان «کنون همین عدم روشنی و وضوح است که تابه دلیل         

کنون، به صورت محدود و در ته است و علماي ادب از دیرباز تانگرف بررسی موشکافانه قرار

و که الً، ارسطاند؛ مثوعات دیگر بدان اشاره کــردهگفتار خود در باب حماسه یا موض ضمن

خود، تنها در بخش  »فن شعر  «در کتاب 12ي قواعد حماسه استنخستین تدوین کننده

ردازد و پـه میوجز به زمان در حماسمورت ي تراژدي و حماسه است که به صمقایسه

چون تراژدي . تفاوت هست]حماسه و تراژدي[از حیث طول مدت بین این دو «: گویدمی

ي آفتاب محدود بماند و یا اندکی از آن سعی دارد که تا ممکن است به مدت یک دوره

  اعران ، شرکادر آغاز هرچند .ـدود نیستکه حماسه از لحاظ زمانی مح در صورتی.کندتجاوز
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  13 ».نه در تراژدي مقید به زمان بودند و نه در حماسه بدان تقیدي داشتند

 و هم در مورد زمان در حماسه با ارسط »ي رمانهنظری «جورج لوکاچ نیز در کتاب       

د درام ، زمان در حماسـه مانن «:نویسدي حماسه و درام میعقیده است و در باب مقایسـه

ها و گذشت زمان در حماسه هیچ اثري بر آدم. ی یعنی مدتی مشخص نداردواقعیتی حقیق

اي گونهها بهپویایی و یگانه کارکرد آن، بیان عظمت اعمال و تنش. گذاردسـرنوشت نمی

کاربرد سال به این علّت ضروري است تا شنونده معناي تسخیر تروا در . انگیز استشگفت

ان ترتیــب که اودیسه را بفهمد، دقیقاً به هم اي دریایـیایلیاد و اودیسه و یا معناي سفره

رورت باید پیموده شود در ایــن امر ضاوري که یاد جنگجویان و یا قلمروهاي پهنتعداد ز

زمان بر دگرگونی . کنندمیاما قهرمانان به هیچ وجه زمان را درون خـود اثر، تجربه ن. دارد

نستور . شودشان جذب میها در خصائلسنّ آن.دترین اثري ندارشان کوچکدرونیو ثبات 

  14».همان سالخورده است، هلن زیباست و آگاممنون قدرتمند

در  «:گویدی دیگر، در مورد بستر زمانی وقوع حوادث حماسه میــنویسنده در جای       

دبی، که این دو نوع ااز آن جایی. حماسه و درام یا گذشته وجود ندارد یا تماماً کنونی است

ي زیستی گذشته و ها هیچ تفاوت کیفی میان تجربهشناسند، براي آنجریان زمان را نمی

درت دگردیسی ي ادبی، زمان داراي قدر این دو گونه. ي زیستی حال وجود ندارندتجربه

  15». چیزي وجود ندارد که بتواند معنایش را تقویت کند و نه آن را تضعیف کند. نیست

  : گویدحماسی نیز در مورد همین ویژگی زمان حماسه می ي ادبژوهندهکزازي پدکتر     
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  ها رویدادها و اند در آني باستانی دارند و از درون اسطوره برآمدههایی که پیشینهحماسه«

از این روي، در آن زمان و مکان رنگ باخته یا به یکبارگی . اندها نمادین شدهسرزمین

هاي اي زمان و جایگاه پدیدهن حماسهتوان در چنینمی انیاست و به آس فراموش شده

آور حماسی را  تهاي نمادین و پهلوانان شگفـاي و حماسی را نشان داد یا چهرهاسطوره

  16 ».شان باز پس برد و آنان را در تاریخ باز یافتبه بنیاد و خاستگاه تاریخی

آمیز بودن، هنگامی که موجودیت امتوجه داشت که زمان حماسه با وجود ابهالبتّه باید     

رار جش و ارزشیـابی مجدد گذشته قي سنها تعلّق دارد، در بوتهمردمی که حماسه به آن

  17 .ساز خواهد بودگردد، بسیار سرنوشتگیرد و یا دچار تغییر و تحول میمی

آن با زمان توان به نزدیکی می رد قابل ذکر در مورد زمان حماسه،واــاز دیگـر م      

کرد؛ مثالً اندیشه یا مضمون بقا که در اساطیر به صورت  ها اشارهدر بعضی جنبه اياسطوره

. کندگري میاست، در حماسه به صورتی دیگر جلوه زندگانی جاودان در پناه خدایان آمده

ی شدن حماسه که بر فصل مشترك اسطوره و تاریخ قراردارد، در عین گرایش به تاریخ

ي زمان و بقا را نیز به از این رو مسأله. کندمی را حفظ، وضعیت اساطیري او قهرمان

. گیردهاي حماسه را در بر میآورد که سراسر دورانمی صورت عمرهاي دراز و پردوامی در

با مرگ یابد و این خود به نوعی مقابله قهرمان حماسه در طول عمر حماسه زندگی می

اساطیر جاودانگی صورت، زمان و بقاست، در حماسه ادامه و  ر دربه بیان دیگر، اگ. است

  . دوام یافتن قهرمان خود همین بقاست
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  اي ین دورهان اصلی در همقهرماند اما در حماسه،مرگ در اساطیر خدایان، جاوید و بی     

اي برخوردار مرگی دورهاو از نوعی بی. یابد که دوره سرآیدزید، چندان دوام میکه می

رستم و زال از آغاز دوران  .اي از مرگ نیستانهــست و تا دوره تمام نشده، در او نشا

ان یرساند نه از محماسی تا پایان آن همچنان هستند؛ نه گذشت زمان آنان را به مرگ می

او تجلّی نیروهاي مادي .تر از زال استاما رستم زمینی. مرفتن و کاهش نیروي مادي جسـ

تر است و زال یعنی رستم حماسی یابد؛ میتر او را دررگ، طبیعیــم .حماسه است

ي حماسه نیز نخست باید رستم را فرو گیرد؛ یعنی اگر تر، پس مرگ یک دورهاساطیري

که البتّه این برخورداري  18 .ی او نیز به سر نمی آمدـرسید زندگسر نمیحماسه به  يدوره

گیرد که و موجودات دیگر را نیز در بر می شودمیاز زمان طوالنی، تنها شامل پهلوانان ن

  . ها اشاره خواهیم کردهاي دیگر به آندر بخش
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مفصل سو  

  

  

  

  

  در شاهنامهنقش آفرینی زمان 

  

راحتی  نظمی، امري بس دشوار است و بهي مبهم و بیدقیق هر پدیده بررسی        

ماهیت آن، حکم  هاي مختلف آن پرداخت و در مورد چیستی وتوان به بررسی جنبهنمی

در حماسه است که به  »بحث زمان  «ي این موضوعات مبهم از جمله. نهایی صادر کرد

ندگی بیش از حد آن به سادگی قابل سازماندهی و نظام بخشی نیست و دلیل ابهام و پراک

اند به شکل صریح و مجزّا به این موضوع ر پژوهندگان ادب حماسی ترجیح دادهــاکث

 ان دکتر ذبیح اهللا صفاست که زمان در حماسه را فاقد هرگونهــیکی از این ادیب .نپردازند

به صورت کلّی و موجز به این موضوع اشاره کرده  ،براي بررسی دانسته » بها «و  »ارج «

   1.است 

ناخت عنصر است که ش این عدم توجه دقیق به بررسی زمان در حماسه، باعث شده      

ي همین دو ویژگی زمانی؛ یعنی ابهام و پراکندگی شکل پایهزمان در شاهنامه که بر
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ه از لحاظ زمانی از سایر موارد که، شاهنامنماید؛ به ویژه ایناست، امري دشوار  گرفته

ي تاریخ چند اي دانست که چکیدهتر است و آن را باید مجموعهمشابه حماسی پیچیده

اً در بیان وقایع این چند هزارسال، به است و طبع لّت را درخود گنجاندهي یک مهزار ساله

ه بسا نیز چ. است صورت گلچین عمل شده و تنها به ذکر برخی از رویدادها اکتفا کرده

ي اي از دو یا چند حادثه باشد که در گذر زمان با حذف فاصلهوقایع ثبت شده، آمیزه

 اند؛ به عنوان مثال، دکتراي واحد مبدل شدهزمانی، به تدریج به هم پیوستـه و به واقعـه

راي این ادغام حوادث باستانی، ب » درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی «حمیدیان در کتاب

  :   کندر میرا ذک »رستم و اسفندیار «ان داست

رویارویی رستم و اسفندیار که به فرض هم که موجودیتی تاریخی براي این دو قائل  «     

م و رستم را در . شویم؛ مثالً اسفندیار را با توجه به زمان زردشت در حدود قرن ششم ق

م یعنی زمان ورود سکاها به . ق 140صورتی که او را از سکاها بدانیم و زمان او را بعد از 

  2».زرنگ بینگاریم، دست کم حدود پنج قرن میان این دو فاصله است

امـري   »اتّحاد زمـانی  «پس این گونه است که در چنین آثاري، تالش براي نشان دادن      

ـ دشوار و شاید بیهوده  ـ  به نظر برسد، ول ررسـی  ن وجـود بـا ژرف اندیشـی  و نیـز ب    ی بـا ای

ترگ ترسـیم  اي زمان به کار رفته در این اثر سـ توان چهارچوبی برموجود می هايشباهت

در شـاهنامه   »زمـان  «ها داد تـا در نهایـت  ماهیـت    کرد و نظمی شبیه به یک نظام به آن

  .تر شودروشن
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توان دریافت که حرکت زمان در شاهنامه با خلقت جهان و  دکی دقت میـــبا ان      

م زمان هستند، آغاز هاي مهصــکه از شاخ »ماه  « و »خورشید« هاي آن از جملهپدیده

ی ظهور تري کرده و با بیان چگونگتوجه دقیق » ماه «شود و در این میان فردوسی به می

، این پدیده را ابزاري مناسب براي تقسیم بندي زمان دانسته حاالت حرکت آن در آسمان

 :است

  شـــود تــــیره گیتـی بدو روشنا      چو ســــی روز گردش  بپیمایــــدا 

  پدید آیــــد آنــگاه باریـــک و زرد        چو پشت کسی کو غم عشق خورد

  )81 -82ب/ 18ص/ 1ج( 

هاي زمانی؛ مانند سال، ماه توان از همین ابتدا دریافت که شاخص بدین ترتیب می      

اند، با ماه و سال تقویم امروزي کار رفته که به عنوان ممیز امور مختلف در شاهنامه، به. ..و

جایی که . شوداین مسأله در بخش دیگري بهتر ثابت نیز می. یکسان است و تفاوتی ندارد

هایی در قالب معما خرد زال را کنند با طرح پرسشموبدان به دستور منوچهر سعی می

  :بسنجند

  رديـش راه بیــن بخبپرسید مـــر زال را مــــوبـــدي       از این تیــزه

  هیـا فرّـکه رستست شــــاداب بــ     ـی  ـکــه از ده و دو تـــاي سروسه

  از ان بـر زده هــــریکی شاخ سی        نگـــــردد کم و بیش در پــارسی

  ـــزتازایه وتیــــدو اسپ گـــرانم      دگر موبدي گفت کـــــاي سرفراز   

  یکی چون بلـــــورسپیـــــد آبدار ـار        ـق یکی زان بکــردار دریــــاي
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  انداند         همـــــان یکــــدگر را نیابندهبجنبـــند و هـردو شــــتابنده

  سدیگر چنین گفت کان سی سوار         کجـــا بگذرانـــند برشـــــهـریار

  گريیکـی کم شود باز چون بشـمـري         همان ســی بود باز چــون بن

  )1251-1258ب /  217-218ص / 1ج(

ماهیت سال و ماه را که از و  ددهــموبدان پاسخ میهاي پرسشبه تیزهوشی، با زال 

  :شاهنامه اند، مشخص می سازداحدهاي زمانی رویدادهاي و

  نخـست از ده و دو درخت بلــند         که هریک همی شاخ سی برکشند

  چو شاه نــــوآیین ابرگـــــاه نو           بسالــــــی ده و دو بود ماه نـو

  بســــی روز مه را سرآید شمـار          بــــرین سان بود گردش روزگار

  سپـکنون آنکه گفتی زکار دو اســپ          فروزان بکــــــردار آذرگشـ

  سپید وسیاهــست هـردو زمـان          پس یکدگـــــر تیز هـر دو دوان

  ذرد          دم چـــــرخ بر ما همی بشـمردــاشد که می بگــشب و روز ب

  ریارـــــر شهکجا برگذشتند بـــسدیگر که گفتی که آن سی سوار         

  بگاه شمردن همــــــان سی بود   ی کم شــود       ــازان سی سواران یک

  هاه         که یک شب کم آید همی گاه گاـنگفتـی سخن جـز ز نقصان مـ

  )1276-1284ب /  220-221ص / 1ج(

هاي اساطیري، پهلوانی و تاریخی شاهنامه دورهبه تحلیل وضعیت زمان دراین مقدمه  با

  :کنیم ت ابعاد آن را بررسی میرسیم و با دقّمی
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ها چندان مطرح نیست؛ به است که زمان در اسطوره »بخش اساطیري « ،ي اولدوره      

تر باشد، معموالً فضاي معنوي آن خیال انگیزتر این دوره مبهم که هرچه زمان درطوري

هاست که طی آن بشر پس از تثبیت اقتدار خود،  »آغاز «زمان  ي اسطورهدوره .3است

اي به همین سبب ما در بخش اسطوره. آوردنخستین نهادها و ابزارها را به وجود می

راندند، ابداع ن و دیوان حکومت میکه بر انسا ور نخستین پادشاهانشاهنامه، شاهد ظه

ي طبیعت و موارد برداري از آتش به عنوان یکی از قواي نهفتهري، بهرهاولین مظاهر بش

  .4فراوان دیگر هستیم

      ي ن کنندهیهاي اسطوره است و تبیترین جنبهماین اختراعات و اکتشافات یکی از مه

ي حماسی فردوسی قبل از رسیدن به دوره.اشندببرخورد بشر با طبیعت پیرامون مین اولی

 ،در ادامه. است ها اشاره کرده »آغاز «وار به بسیاري از این به صورت فهرست »پهلوانی «

  :کنیمها را به عنوان نمونه نقل میبرخی از آن

  :آفرینش عالم

  خستاز آغاز بایــد که دانـــی درســـت       سر مــایه گـــــوهــــران از ن    

  که یـــزدان ز نــــاچیز چیز آفرید       بــــدان تــا توانـــــایی آرد پدیــد  

  )35 -36ب/ 14ص/ 1ج(                                                             

  :آفرینش مردم

  چو زین بگذري مردم آمد پدید        شد ایـــن بندها را سراسر کلیـد

  )60ب/ 16ص/ 1ج(                                                            
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  :آفرینش آفتاب

  ز یاقوت سرخست چـــرخ کبود       نه از آب و گـرد و نه از باد و دود

  )75ب/ 17ص/ 1ج( 

  :آفرینش ماه

  چراغست مر تیره شب را بسیچ        ببـد تا توانـــی تو هرگز مپیچ

  )80ب/ 18ص 1ج(                                                              

هایی که زندگی انسـان را بـه سـوي اجتمـاعی     طبـق روایت شاهنامه بسیاري از پدیده     

به وجود آمدند و حیوانـات و طبیعـت    »جمشید «يار در دورهدهند، اولین بشدن سوق می

ي پنجـاه  ي این اکتشـافات سـه دوره  فردوسی برا. اند نیز در همین زمان مسخّر انسان شده

آالت جنگـی را پدیـد   دهد که در پنجاه سـال اول،  وي ابـزار  ساله را به جمشید نسبت می

  :آورد

  چو خفتان و تیغ و چو بر گستوان        همه کــــرد پیــدا بروشن روان

  بدین اندرون سال پنـــجاه رنـــج        ببرد و ازیـن چنــــد بنهاد گنج

  ) 10 -11ب/ 39ص/ 1ج(                                                                        

ویژه لباس جنگی پنجاه سال دوم پادشاهی او نیز به چگونگی ایجاد پوشش و جامه به     

  :اختصاص دارد

  دگر پنجــــه اندیشه جامه کرد       که پوشنـــد هنگام ننگ و نبرد

  )12ب/ 39ص/ 1ج(                                                                         
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 هاي اجتماعیباشد، نظامترینِ این سه دوره میمم که مهپنجاه سال سوسرانجام در و      

ور ـــي ظهی نوروز نیز به منصهها و حتّ، معماري، جواهرآالت، پزشکی، عطرها و بوي

ي اي براي ورود به دورههاي شاهنامه را مقدمبخش اسطورهن شرایط باید در ای. رسندمی

بایست اي که در طی آن میمقدمه. ي هنرنمایی فردوسی است، دانستعرصه پهلوانـی که

ه باشند تا ــــها در تقابل با یکدیگر قرار گرفتزندگی بشر به تکامل رسیده و حکومت

ها دوران ؛ چون وقوع حماسه زمانی است که ملّتنظیر حماسی خلق شودهاي بیصحنه

  . اندو اینک به تکامل نسبی رسیده 5تشکیل و تکوین را گذرانیده

ان اي که در آن پهلواندوره. هاستاست که میدان برخورد »بخش پهلوانی «ي دیگردوره    

که تمام مسائل  طوريآفرینند؛ بهانگیزي میهاي شگفتیکدیگر قرار گرفته، صحنهدر برابر 

  .گیرندها قرار میدیگر از جمله زمان، تحت تأثیر این رویدادها و کنش و واکنش

اند و م بالمنازع این بخش از شاهنامهــها، حاکویژه جنگحوادث بهدر این دوره،       

در چنین . روندتوصیف به شمار میبراي بروز خالقیت فردوسی در  ،جوالنگاهی مناسب

هاست و واقعیت و اصالتی بیشتر براي بیان عظمت اعمال و تنش »زمان  «بردشرایطی کار

توان دارد یا داراي چنان پراکندگی است که نمی مجازيي این زمان اغلب یا جنبه. 6ندارد

اي در نظر گرفت؛ براي مثال، زمان خطّی که بستر حوادث براي آن نظام و ساختار پیوسته

شود و از سوي دیگر، گاه از بعضی هاي متوالی میوصلاست از یک سـو دچار قطع و 

ه شرح جنگ یک ساعته را در شود کقدر کُند میگذرد و گاهی آنحوادث به سرعـت می
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کند؛ مثالً، ي پهلوانان را توصیف میبینیم و شاعر لحظه به لحظه بیت میصد چند 

ن، جنگ رخ داد؛ اما سه هفته طول کشید که تنها در یک روز آ »هفت گردان «ماجـراي 

بیت  120ابیات اختصاص یافته به این جنگ که در ساعتی از همان روز صورت گـرفت، 

دي و تندي زمان، دلیل ین مثال عالوه بر نشان دادن کنـا. بیت ماجراست 168از مجموع 

ت حوادث به ویژه جنگ اسـخوبی براي نشان دادن میزان اهمت که در این دوره، سایر ی

  .ا به حاشیه رانده استامور ر

باعث ... رجز ووجود توصیف، : عالوه بر محوري بودن حوادث، عوامل دیگري؛ چون       

ها، داراي جایگاه ثابتی نباشد؛ به جنگاین دوره به خصوص در  گردیده که زمان در

ز حوادث ي نمایش ممیشود وگاهی نیز مانند پردهکه گاه بسیار با اهمیت ظاهر میطوري

  .کنداي ایفا میاست و نقش حاشیه

است که بسامد این واحد از عهد  »هفته «واحد شمارش زمان در این بخش عمدتاً         

. است   به کار برده شده »روز  «کند که گویی به جاي واحدکیخسرو آنقدر افزایش پیدا می

  ان شاخصی براي نشان نیز در این دوره نباید غافل شد که به عنو »خورشید «البتّه از نقش 

  :است دادن مدت فعالیت یا زمان آن، مورد استفاده قرار گرفته

  ازین گـونه تا گشت خورشید راست       سپـــاه فـــرود دالور بــــــکاسـت

       )     854ب/  63ص/  4ج(

 هاي زمانی،ن دوره، مانند ابهام در آغاز حوادث، پرشـــاکثر خصوصیات بارز ای     

  ه به ـــامه است که در ادامـهاي اساسی زمان شاهنیــهمان ویژگ... ی زمان وـــفشردگ
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  .ها خواهیم پرداخت آن

اي پادشاهی جایگزین حوادث هاست که از نظر اهمیت، دوره »بخش تاریخی «و سرانجام  

گیرد و زمان خطّـی نمی شکلصورت یکنواختی  ها بهشوند اما توالی این حکومتمی

ات مربوط به یک طوريکند؛ بهي پیدا میکندي و تندي بیش از حدکه گاه تمام جزئی

  . شوندو گاهی چندین حکومت در چند بیت خالصه میشود حکومت بیان می

که در  ي اهمیت یکسانی برخوردار نیست؛ به طـوريهاز درجـّ در این دوره، زمان       

کند و در بیان ت رفتن اسکندر نقش مهمی ایفا میاهاي داستانی، مانند به ظلمقسمت

کلّی هویت خود ها و نیز سخنان حکیمانه و مواعظ، زمـان بهمجالس بزم شاهانه، افسـانه

  . شوددهد و بود و نبود آن یکسان میرا از دست می

که، در یابیم که این نوسان بیشتر معلول دو علّت است؛ اول اینبا اندکی تأمل درمی       

ها ، مجالی هاي آني کنش و واکنشاین دوره شاهد نبردهاي زیادي نیستیم که در سایه

براي حضور زمان فراهم شود و دیگر این که معموالً وقایع در هر دوره، مختــص به آن 

هاي شوند که با حضور در دورهي پهلوانی، کسانی یافت نمیشوند و مانند دورهدوره می

  . ها پیوند زمانی ایجاد کنندد با رجز و گفتارهاي خود میان آنمختلف بتوانن

     در سه دوره به دست آمد، به شاهنامه  ،ه به این شناخت نسبی از زماناینک با توج

  الم به ذکر ــاب کــپردازیم و براي جلوگیري از اطن هاي عنصر زمان در این اثر می ویژگی

  .چنــد نمونه بسنده می کنیم
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  هاي عنصر زمان در شاهنامه  ویژگی

 

 تنـوع زمان در شاهنامه - 1  

که با دو نوع زمان که به یابیم میت در ساختار زمان در شاهنامه، دربا اندکی دقّ      

دادهاي شاهنامه ــپود روی و پیوند با یکدیگرند، مواجه هستیم که در حقیقت تارشکلی در

  . زمان حوادث) زمان خطّی ب) الف: زها عبارتند ااین زمان. دهندرا تشکیل می

  

  زمان خطّی) الف 

تا پایان آن جریان دارد؛ به عنوان  زمان خطّی زمانی است که از آغاز یک پدیده       

کند که امروزه ما آن  مثال، خورشید از طلوع تا غروب بر روي یک زمان خطّی حرکت می

تر باشد ده از نظر مدت، طوالنیحال هرچه پدی. کنیمرا با ساعت و دقیقه محاسبه می

... ، سال وي زمان آن باید از ماهتر است و براي محاسبهگیري نیز بزرگواحد اندازه

به عنوان یک رویداد در شاهنامه را نیز  »حکومت «توانبا یک نگاه کلّی می. استفاده کرد

مت چند هزارساله ایـن حکو.شودجایی قطع میي آغاز و دراکه از نقطهکالن به شمارآورد 

دهد که هاي متعددي تشکیل شده است، یک زمان خطّی را نشان میکه خود از پادشاهی

و چون . ـدیابه میــآغاز و تا پادشاهی ساسانیان ادام - اولین پادشاه پیشدادي-از کیومرث 

کیومرث تا سقوط ساسانیان -رویداد راوادث و وقایع بین این دوري است که تمام حبست

–  
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  .ر روي خود جاي داده استب

که؛ زمان خطّی شاهنامه، برخالف  که در این زمینه وجود دارد این بحثیي قابل نکته     

هاي فراوانی است؛ به عبارتی  سایر پدیدها ممتد و یکنواخت نیست و داراي قطع و وصل

ر نها به ذکپیوسته نشان نداده و تران را به صورت ي ایشاهنامه تاریخ چند هزارسالهبهتر، 

ي ساسانیان بر این مرز و بوم دم تاریخ تا دوره ها که از همان سپیدهبرخی از پادشاهی

ا ذکري به میان نیامده یا آن ی ها است و از سایر پادشاهی اند، اشاره کردهحکومت کرده

پادشاهی در شاهنامه ثبت  ها گذشته که تنها نامی از آناز مدت حکومت آنسریع قدر

توان مجدداً خورشید را به  ی در شاهنامه میــبراي درك چگونگی زمان خطّ. ستا شده

پشت ابرها پنهان  دائم درسیر حرکتی خود از شرق به غرب ،  عنوان مثال ذکر کرد که در

  . هاي متفاوت صورت می گیرد و این ظهور و پنهان شدن با مدت زمانو ظاهر می شود 

در مورد این خصوصیت یعنی،  »حماسه ملّی ایران  «ابخاورشناس آلمانی در کت ،نولدکه 

  :نویسدکوتاهی و بلندي مدت پادشاهی ها بر زمان خطی شاهنامه، چنین می

شاهنامه عبارت از تاریخ جامع شاهنشاهی ایران است از بدو شروع تا انقراض آن به  «  

ها که مدت آن ي پادشاهیشود به پنجاه دورهاین شاهنشاهی منقسم می. هادست عرب

  ها نیز باهم از حیث تفصیل و اختصار به شرح هریک از این دوره. با یکدیگر متفاوت است

  7».دهد هاي شاهی از لحاظ دوام وفق نمیکلّی مختلف بوده و با دوره

  ها بر روي زمان خطّی شاهنامه ،گاه آن  ایجاز و اطناب در بیان مدت حضور پادشاهی     
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، در ت کیخسرو در بخش پهلوانی، حکومي شگفتی است؛ مثالًه مایهک شوداد میزیقدر 

گور در د بهرامرزنف ،شود، ولی در مقابل پادشاهی یزدگردبیت بیان می 5000بیش از 

این تندي . ده استبیت نقل ش 24تنها درسال بر ایران حکومت کرد،18بخش تاریخی که 

هرچه به پایان شاهنامه نیز توان دید و ور میفـو هاي را بهـیبیان زمان پادشاهوکُندي در 

ري احساس می شود؛ به هاي حکومـت شاهان شتاب بیشت ان زماندر بی ،شویم نزدیک می

گیرد که ی به خود میچنان حرکت سریع »زمان  «اردشیر،که، بعد از پادشاهی  طوري

ي که ا کند؛ به گونهسخنان کوتاهی از ایشان بسنده می نام شاهان و سراینـده تنها به ذکر

 حرکت زمان در شاهنامه در. کندبیت خالصه می 280حکومت شش پادشاه را تنها در

اه راه می رود و دود،گاي است که در مسیري طوالنی گاهی به آرامی میبسان دونده واقع

  . کند بر سرعت خود بیفزایددر پایان نیز سعی می

پردازد  و ابعاد مختلف زمان در شاهنامه می قابل توضیح است که این پژوهش به نقش     

وضوح نشان دهد و به این کوتاه سعی دارد چگونگی حضور این پدیده را در شاهنامه به  و

نکته نه که خوانندگان گو چون، هماننگرد؛  نمی »چرایی«ها از منظر بلندي زمان پادشاهیو 

بودن شاهنامه نه تنها عیب و دانند این نابرابري زمان، با توجه به حماسی  سنج نیز می

شود؛ بلکـه ویژگی خاص این نوع ادبی است و اگر شاعر بیش از این به نقص محسوب نمی

   8.شدپرداخت، ارزش حماسی اثر به مراتب کمتر میتاریخ و جزئیات آن می
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  زمان حوادث)ب

از  یکهرومت بدین شکل که اگر حک. دارددرون زمان خطّی قرار  وادثحزمان         

شاعر در ی فرض کنیم، بر مسیر زمان خطّ شاهان در شاهنامه را مانند ایستگاه یا شهري

آن  کند و به بررسی و نقل وقایع مربوط به دوران روایت خود در آن پادشاهی توقف می

 ردها، مناسبات،توان به نبـ ي شاعر میي رویدادهاي مورد اشارهپردازد که از جملهشاه می

ها و گفتگوهاي طوالنی حکیمانه ي تاریخی به افسانهدها در دورهشقانه و بعهاي عاداستان

  . اشاره کرد... و

جدایی زمان از آن امري گیرد و قالب زمان شکل میاي در که هر پدیده از آنجایی     

 گیرند ین و یا در زمانی مشخص صـورت میدت معاین نوع رویدادها نیز در ممحال است، 

شـب، روز، طلوع و همچنین واحدهاي زمانی : اي مانندانیهاي زمان شاخصکه در این می

ی در بیان چگونگی این رخدادها دارند و نقش مهم... روز، هفته، ماه ومختلفی چون؛ شبانه

سبب شایسته است این نوع زمان به همین . روندبه نوعی تار و پود آن حادثه به شمار می

  . نامید »حوادث زمان «به دلیل این ویژگیرا 

  هاي  والً در قالبمدت وقایع و ماجراهاست که معم ترین نقش زمان حوادث، بیان عمده    

 »زمان شمارشی «شود و به نوعی باید آن را  بیان می ...و »هفته  « و »روز شبانه « مختلف

ع ن نویا. کند ها را در یک حادثه بیان می ت کنش و واکنشبه حساب آورد که طول مد

  راي نشان طوري که گاه بشود؛ بهرح میزمان از عهد کیخسرو به بعد با دقّت بیشتري ط
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  :شودنیز استفاده می »ساعت  «دادن رویدادي از 

 چو از روز نُه ســـاعت اندر گذشت    ز ترکان نُبد کـس بر آن پهن دشت

  )1972ب /  200ص/  5ج(                                                                  

مطـرح  ... دو روز، سه هفته وها در یک رویـداد که به صورت،  در حقیقت مدت فعالیت     

انتهـا بیـان    روع تـا ان یک واقعه را از شــهاي خطّی کوچکی هستند که زماند،  زمانشده

هـاي زمـانی   دیریتدست به م ها،هاي شاهنامه معموالً با تـوجه به آنکنند و شخصیتمی

  .رسانندغاز کرده یا به انجام میزنند و امور خود را آمی

هاي ب به یقین، مدت زماناین موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که احتمال قری       

تـوان  دارد و نمـی  مجازيي تر جنبهها، بیشویژه جنگحوادث مختلف به رح شده برايمط

اشـاره   »فـن شـعر    «گونه که ارسـطو در  کرد؛ چون، همانها مبنایی حقیقی فرض براي آن

ي ویـژه در دو دوره و وقـایع آن بـه   9تقیدي نسـبت بـه زمـان نـدارد     ،کرده است ، حماسه

انـد و  اسـاطیري و پهلوانی با گذر از یادکرد متعدد سینه به سینه به صورت مکتوب درآمده

تـاریخ   «هـاي تـاریخی؛ چـون    کتـاب  ي جزئیـات وقـایع  تواند در برگیرندهطور حتم نمیبه

هـا را کـه بـه    کند این مـدت کـنش و واکـنش   م میـــبنابراین، منطـق حک. باشد »بیهقی

انـد، زمـانی فرضـی و     ذکـر شـده  ... هاي مختلفی چون دو روز، سه هفتـه، چهارمـاه و  شکل

هـا  الي آنبه حساب آورد که براي تجسم و ملمـوس جلـوه دادن حـوادث، درالبـه     مجازي

  . اندآورده شده
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  ابهام در زمان  -2

هاي زمانی شاخص در شاهنامه به ویژه در بخش اسطوره و پهلـــوانی، از جمله ویژگی     

و رویـدادهاي ایـن اثـر حماسـی را در     حـوادث   ،است که چـون هالـه اي   »ابهـام زمانی  «

ادبـی حماسـه   ن عدم شفافیت که در ذات نـوع  ترین دلیل ایــ مبی شک مه. ه استبرگرفت

ها از منشأ حادثه است که در طـی آن، رویـدادها    ها و گاهی هزارهنهفته است، گذشت قرن

خود را از دست داده، ضمن ممزوج شدن بـا عناصـر تـاریخی،     ي کم رنگ واقعی و اولیهکم

طوري که پس از گذشت سـالیان دراز از یـک    به. گرددتدریج حذف میها نیز بهجزئیات آن

هـاي فـراوان کـه در طـی     ، تنها خود عمل است که به شکل مبهم و با شاخ و بـرگرویداد

ق بـا بررسـی دقیـ    10.شـود هاي بعد منتقل می، بــه نسلمسیر زمــان به آن اضـافه شده 

به دو صورت نمود ) ابهام ( ممی یابیم که  این ویژگی مهحوادث و رویدادهاي شاهنامه، در

  .کنیم مه به اختصار و با ذکر چند نمونه به آنها اشاره میاست که در ادا پیدا کرده

  

  ابهام در شروع) الف

  ي اساطیري و پهلوانی، شروعی ابهام انگیز دارند حوادث شاهنامه به ویـژه در دو دوره     

ها در اواخـر عهد کیخسرو و نیز برخی از تن. ص نیستها مشخّ و ماه آغاز آن و سال

ها مانند بهار و زمستان یا به بــرخی است که به بعضی از فصلرویدادهاي بخش تاریخی 

کل، حوادث شاهنامه بعد از بیان علّت یا پس از وقوع ا دراست ام اي شدهها، اشارهماه
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اکثراًً با قیدهاي مبهمی  و ند و تاریخ دقیق و مشخّصی ندارندنمای اي دیگر، رخ میحادثه

شود و  یل مناسبی بر نامعلومی زمان است، شروع میکه دل... روزي، یکـی روز و : مانند

  . رسند هاي فراوان به پایان می پس از کش و قوس

  :چند نمونه

  :ي هوشنگکشف آتش به وسیله

  ..یکـــی روز شاه جهان سوي کوه      گذر کــرد با چند کس همگروه 

  )9ب/ 33ص/ 1ج(                                                                                   

  :کاوس به مازندران داستان رفتن کی

  خورد روزي می خوشگوار چنان بد کـــه در گلـشن زرنگار      همی

  یکــی تخت زرین بلورینش پـاي      نشسته بــرو بر جهان کدخداي

  )15 - 16ب/ 76ص/ 2ج(

  :آغاز داستان اکوان دیو

  د      که یــک روز کیــخسرو از بامدادسخنگوي دهقان چنین کــرد یــا

  )21ب/ 302ص/ 4ج(                                                                       

  

  ابهام در سپري شدن زمان) ب

الي یعنی گاه در البهتوان در خود حوادث و وقایع یافت؛  را می شکل دیگري از ابهام      

چندي، روزگاري  :با عباراتی نظیرشود و سراینده به گذر زمان می میي مبهارهحوادث، اش



  در شاهنامه زمان نقش عنصر                                                                               56
  
 

 

وي از این قیدها که ممکن است . کند سپري شدن زمان را در آن رویداد بیان می... و 

مبین یک فاصله زمانی چند روزه، چند ماهه و یا چندین ساله باشد، به عنوان پلی براي 

  :11.کند اتّصال یک ماجرا استفاده می

  :تان عاشق شدن زالداس

  همی گشت یکچند بر سـر سپـهـر       دل زال آگــنــده یکــسر بمـــهر

  )351ب/ 159ص/ 1ج(                                                                              

  :ي سام در زمان پادشاهی نوذروسیلهبعد از آرام کردن اوضاع به

  نه با نـــوذر آرام بـــــودش نـه مهر      ــدي سپهر    چنین نیز بگذشت چن

  )61ب/ 10ص/ 2ج(                                                                          

  :مدتی ازحکومت سیاوش در کهستانبیان گذشتن 

  ــه پر نگـاربرآمــــــد بریـــن نیز یک روزگـار       چنــــان بد که ســودابـــ  

  ز ناگــــــاه روي سیـــــاوش بدید       پر اندیشــه گشــــت و دلش بر دمیـد 

  )134-136ب/ 14ص/ 3ج(                                                                        

  یان کند و مدتی از جرگیرد و او را زندانی میرجمهر حکیم خشم میذخسرو پرویز بر بو

  :گذردزندان شدن او می

  رجمهرذبرین نیز بگـــذشت چندي سپهــر        پــــر آژنگ شـد روي بــــــو

  )3553ب/ 260ص/ 8ج(                                                                          
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  فشردگی زمان  -3

  است؛ گاه رویدادهاي چند هفته،  »فشردگی زمان «خصوصیات دیگر زمانی در شاهنامه    

شوند تا ی چندین سال متمادي در ابیاتی اندك به صورت خالصه بیان میچند ماه و حتّ

اکثر . ردازدشاعر با گذر از این مقدمات یا جزئیات کم اهمیت، به اصل مطلب و ماجرا بپ

که استاد  استها رشد شخصیتدن و ي زمان در شاهنامه، در باب بالیها این فشردگی

ها را در چند بیت بیان  خود مراحل کودکی، نوجوانی و جوانـی آن طوس با مهارت خاص

هاي بالیدن و رشد وي تا  مثالً؛ پس از بیان رها شدن زالِِ نوزاد در پاي کوه، سال. کند می

  :شود جوانی، این چنین خالصه می

  ون از دو دیده چکاننگه کرد سیــمـــــرغ با بچــــــگان      بران خُـــرد خ

  شگفتی بــــــرو بر فگنــدند مـــهـر       بماندند خیــره بدان خــــوب چهر

  شکـــاري که نازکـتر آن بـــرگـزید        که بی شیر مهمان همی خون مزید

  بدیـــــن گونه تا روزگـــــاري دراز         بــر آورد دانـــــنـده بگشـــاد راز

  دك خرد پرمایه گشت        بر آن کوه بر روزگــاري گــــذشتچـــو آن کــو

  یکــی مرد شد چون یکی زاد ســـرو        برش کوه سیمین میانش چــو غرو

  )86-91ب / 141ص/ 1ج(                                                                              

ختلف ایران بعد از جلوس بر مسند پادشاهی که ممکن و یا بازدید کیخسرو از نقاط م     

  :ها صورت بگیـرد در این هفـت بیت خالصه شده استها و شاید سالاست مـاه

  سپاهی که شد تیره خورشیــد و مــاه           همی رفــــت با یــوز و با باز شــاه
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  نی انــدر گـــذشــتهمه بوم ایــــران سراســــر بگـــشت          بآباد و ویـــرا

  هـــران بـوم و بر کـان نـــــه آباد بود          تبــــه بود و ویــــران ز بیــداد بود

  درم داد و آبـاد کــــردش ز گنــــــج           زداد و ز بخــشش نیامـــدش رنـج

  تبهر شهر بنشست و بـنهــاد تــــخـت          چنانچـون بود خسرو نیــک بخــ

  همـه بـدره و جـام مــــی خـواستــی           بدیــــــــنار گـیـــتی بیاراستــی

  و زانجا سـوي شهر دیــــگر شــــدي           همی با می و تخت و افسر شـــدي

  )65-71ب/ 12ص/ 4ج(                                                                            

جایی . دهد تولّد منوچهر رخ می شرحدر  »فشردگی زمان «ي شک زیباترین نمونه ا بیما     

این دختر پس از  آورد کها میـــآفرید چندي پس از مرگ ایرج، دختري به دنی که ماه

. آیددنیا می به »منوچهر «کند و بعد از نُه ماهرسیدن به سن بلوغ، با پشنگ ازدواج می

ل بیست سال به طول احل را که حداقاص و بی نظیر خود این مرفردوسی با مهارت خ

  :نمایدانجامد، در چند بیت خالصه میمی

  چــــو هنگامـــه زادن آمـــد پدیــد         یکــــــی دختـــر آمد ز مــاه آفرید

  جهـــانی گــرفتند پـــــــروردنــش        بر آمـــــــد بناز و بزرگــــی تـنـش

  ــر آن مــاه رخ را ز ســر تا بپــاي         تو گفتـــــی مگـر ایرجستی بجـــايمـ

  ون مشک مويچو پروین شدش روي و چ    ام شـوي     ـــــچو برجسـت و آمدش هنگ

  نیـا نـــام زدکرد شویـــش پشنــگ          بدو داد و چنــــدي برآمــد درنــگ

  مـاه          چگونـــــــه ســـزاوار تخــت و کاله یـــکی پـور زاد آن هــنــرمـند
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  چــــو از مـادر مهربـــان شد جــدا          سبـــــــک تـــاختنــدش بنزد نیـا

  )478- 484ب/ 108ص/ 1ج(                                                                   

  

  )پرش زمانی(حذف زمانی  - 4

 و حوادث که بارها در رویدادها شاهنامه استزمان درویژگی انی از دیگر حذف زم      

این حذف یا به عبارتی دیگر پرش زمانی به دو شکل در شاهنامه . است مختلف تکرار شده

حذف زمان در میان یک  -2حذف زمان میان دو رویداد مختلف  - 1: ظاهر شده است

  .رویداد

اي حوادث را به هم وصل کرده و در گونهنظیر خود، بهیدر نوع اول، شاعر با مهارت ب     

 -ي زمانی بین رویدادها است که خواننده، به هیچ وجه متوجه فاصله امتداد هم قرار داده

ه قدر با ظرافت صورت گرفته ک شود؛ این کار آننمی  -رسد که گاهی به چندین قرن می

  ر محمد ـــوري که دکتـــط است به اشتهرا نیز در پی دحتّی ستایش محقّقان غیر ایرانی 

  :نویسدعبدالسالم کفافی می

ملّت را در سلسله  یم که میراث یکــما در شاهنامه با شاعري نابغه روبرو هست «  

   12».هاي مرتبط به هم با مقداري از تاریخ منظوم ساخته و پرداخته کرده استحماسه

رخی کافی است نگاهی به آغاز ب ،ها گذشت که وصف آن نیهاي زما براي درك پرش      

اند بیندازیم تا دریابیم که  نقل شده... که از زبان موبد، دهقان و ییهاحوادث و داستان

ها آن، به هاي پراکنده را منظّم ساختهوقایع و داستان فردوسی چگونه با هنرنمایی خود،
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؛ به 13اندزمانی دقیق شده است که از لحاظ منطقی داراي تقدم و تأخّر وحدتی بخشیده

ان خطرناك، مازندران، رستم با پیمودن هفت خو س دروعنوان نمونه، پس از گرفتاري کاو

سرزمین  «س نیـز به پاس قدردانیوو کیکاو گرداندو به ایران باز می دهدوي را نجات می

ن رفتن پادشاه ي به مازندراهي پر غصقصه بخشد و این چنین،پهلوان میرا به این »نیمروز

رزم کیکاوس با شاه  « روع ماجرايـماجرا و شی پایان این فردوس. رسدپایان میبه 

ي زمانی موجود در بین دو زند و فاصلهرا با یک بیت به هم دیگر پیوند می »هاماوران 

  :کند رویداد را حذف می

  : پایان داستان به مازندران رفتن کیکاوس

  ــه زین شگفـت       که کاوس شاه ایــن بزرگــی گـرفتبمانـدند یکســـر هم       

  همــه پاك با هــدیه و بـا نثـــــــار        کشیـــدند صف بــر در شهــــریار

  جهــان چون بهشتـــی شد آراســته        پـــر از داد و آگنــــده از خواسـته

  م جنـــگ هــامـــاورانســـرآمد کنـــون رزم مـــازنــدران        به پیش آور

  )915-918ب/ 126ص/ 2ج( 

  :س با شاه هاماورانوآغاز داستان رزم کیکاو

  س راي        که در پادشــــاهی بجــنبد ز جايوازان پـــس چنــین کرد کاو

  از ایران بشد تا بــــتوران و چـــین        گذر کــرد ازان پـس بمکران زمین

  )1-2ب/ 127ص/ 2ج(
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. شودي دیگر، پیروزي رستم بر خاقان چین است که منجر به فرار افراسیاب می ونهنم      

گردد و بعد از دو هفته جشن و رستم پس از این پیروزي به درگاه کیخسرو رهسپار می

کیخسرو ضمن موافقت با بازگشت . خواهد تا به زابل برگرددسرور، از شاه ایران اجازه می

کند و داستان چنین پایان د و رستم را تا دو منزل بدرقه میبخشوي، هدایایـی به او می

  : یابدمی

  چـــو خسرو غمی شـــد ز راه دراز        فــــــــرود آمد و بـــــرد رستم نمـاز

  درود و ز ایــران بـــرفت        ســـــــوي زابلستان خــــرامیـد تفتبورا کـــرد 

  همی گشت گیتی بران سان که خواست      سراســـر جهان گشت بر شـاه راست  

  )1417- 1419ب/ 300ص/ 4ج(                                                                        

 »اکـوان دیـو   «داستان دیگري که بالفاصله بعد از این جریان به آن پرداخته می شـود       

رگان از جمله رستمی هستیم که در پایـان  است که در آغاز آن، شاهد تجمع پهلوانان و بز

داستان قبل به زابل بازگشته بود و بدین ترتیب شاعر با پرش زمانی، دو واقعه رابا ظرافـت  

  :صل کرده استبه هم متّ

  بیاراست گلـــــشن بســـان بـهـــار        بزرگان نشستـــــند با شهـــــریار

  چو بر زین گرشاسپ از تخــــم جم چو گودرز و چون رستم و گســتهـم        

  )21-22ب/ 302ص/ 4ج(                                                                                  

      دارد که قبالً به  »زمان مبهم میان حوادث «م حذف زمانی، شباهت زیادي به نوع دو

ي طوالنی یا بیان چگونگی حکومتی، به طبق این پرش زمانی، یک حادثه. آن اشاره شد
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ي زمـانی حذف شده،  شود و سپس با آوردن بیتی که مبین فاصلهدو بخش تقسیم می

ال و گاهی نیز چند ي چند سکه این بیت نمایندهوريط پیوندند؛ بههم می  باشد بهمی

ي اثر، دهي مهمی رخ نداده و سراینها هیچ اتّفاق و حادثهقرنی است که گویی در آن

سیاوش، گیو براي جستن  پس از جریان مرگمثالً،  است؛ ز شمردهـــحذف آن را جای

ن وي ـو، سرانجام موفّق به یافتــرود و بعد از هفت سال جستجکیخسرو به توران می

کند تا به کانون اصلی فردوسی این هفت سال جستجو را دریک بیت خالصه می. شودمی

  :برسد) ي خونخواهیهاجنگ(ها کنش و واکنش

  بتوران همــی رفت چــون بیهشان        مگر یــــــابد از شاه جایی نشان  

  چنین تا برآمـــد برین هفت سـال        میان سوده از تیـــغ و بنـد دوال 

  )3112-3113ب/ 204ص/ 3ج(                                                                      

 »شصت ساله «سرو با پرش زمانیس و تاجگذاري کیخوایی دیگر، بعد از مرگ کیکاودرج

  :شویممواجه می

  یکــــــی سور بد در جهــان سـربسر        چو بر تخــــت بنشست پیـروزگر

  برین گـــونه تا سالیان گشــت شست       جهان شــد همه شاه را زیـر دست

  شاه        ازان رفـتن کـــار و آن دستـــگاه پر اندیشـــه شد مایه ور جــــان

      )2420-2422ب/  379ص/ 5ج(                                                                      

این . رسد ي تاریخی به دو قرن نیز می ؛ این پرش زمانی در دورهي جالب این کهنکته

دارد که رسد اذعان می پادشاهی اشکانیان می حذف، زمانی است که استاد توس وقتی به
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ذرد؛ رعت از این سلسله بگـــس دهد بهاطّالع چندانی از این حکومت ندارد و ترجیح می

  شد، در ی اداره میـکه دویست سال پادشاهی آنان را که به صورت ملوك الطوایفطوريبه

  :دهددو بیت مورد اشاره قرار می

  نشاندند        ملـــــوك طـــوایف همی خواندندچو بر تختشان شــــــاد ب

  برین گونه بگذشـــت سالی دویست        تو گفتی که انــدر زمین شاه نیست

  )52-53ب/ 115- 116ص/ 7ج(                                                                        

  

   ایستایی زمان -5

هاي مختلف شاهنامه را باید زمانی ایستا و تکراري خشزمان و فضاي حاکم بر ب       

ایی در فضا معموالًدادهها و رویجنگ. شوداهده نمیتنوع چندانی در آن مشـ دانست که

ها، ر آنوارد از لحاظ تنوع جو حاکم بــدهند و روزها در اکثر مروح رخ می یخشک و ب

معموالً بر اثر تاخت و تاز دهد، ها رخ اگر تغییري در جو روزتفـاوتی با یکدیگر ندارند و 

داد ـــخیال شاعر براي جلوه بخشی به روی ياسبان و یا انبوهی دو لشکر است که زاییده

   :به شمار آورد »فضاي مصنوع «یا به اصطالح  »ساختگی  زمان «وعی است و باید آن را نـ

  شب را جدایی نماندز گـــرد سپـــــه روشنایی نمـــاند        ز خورشیــــد 

  ز تیر و ز پیکان هــــــوا تیره گشت         همی آفتــــاب اندران خیره گشت

  )1249-1250ب/193ص/4ج(                                                                    

  :و یا 
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  ز بانــــگ کمانهــاي چرخ و ز دود        شده روي خورشیـــد تابان کبود

  ز عــــرّاده و منجنیق و ز گـــــرد        زمــین نیلگـــون شد هوا الژورد

  خروشیـــدن پیل و بانـگ ســـران        درخشیـــدن تیــغ و گرز گـران

  تو گفـتی بر آویخت با شیــــد مـاه        ز بــــاریدن تیـر و گرد ســپـاه

  )1304-1307ب/313ص/5ج(                                                                    

اهی زمان به شکل نادري، حالت ــحرکت، گاي ایستا و بیـــاما در میان همین فض       

شکل  14»زمستان «و »بهار «هایی؛ چونگیرد و رویدادها در بستر فصلطبیعی به خود می

حدودي نیز فضاي ساکن شاهنامه گیرنـد که عالوه بر کمک به شفافیت زمان وقوع، تا می

  .سازدمیرا زنده و پویا 

    هاي بهار نمونه) الف

  ماند و در جا میکیخسرو بعد از شکست دادن شاه مکران و کشتن وي، یک سال آن    

 :پردازد فصل بهار به تعقیب افراسیاب می

  نرا بخواندگراجهاندار ســـــالی بمکــــران بماند         ز هــــــر جـاي کشتی

  و زمین گشت سبز        همـــــه کـــوه پر الله و دشت سبز بهارچو آمـــــد 

  چــــراگاه اسبــــــان و جاي شکار        بیاراســـــت باغ از گــل و میـوه دار

  بــاشـــکش بفـــــرمود تا با سپـاه        بمکران بباشــد یکـــی چنـــــد گاه

  )1946- 1949/  349ص/ 5ج(                                                                    

  جا رود و در آن ـار به نخجیرگاه میــــبه ل فصلدر اوای بهرام »بهرام گور«داستان و یا در
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  :شودمدتی نیز مهمان زن روستایی می

  رامشگــران می روشـــــــن و جام  ـــی بود یک چنــد با مهتــران      همـ

  بهشت        بخاك سیه بــــر فلک الله کشــت بهار آمد و شـــد جهان چـون

  )1303-1304ب/ 379ص/ 7ج(

  هاي زمستان نمونه) ب

ران به فرماندهی طوس که به خونخواهی سیاوش عازم توران بود، پس از عبور لشکر ای     

  :شود از کالت و کشتن فرود در سرماي شدید محاصره می

  ی لـــب بدندان فسرد ــزســـرما هم    ی ابـــر تند اندر آمد چــــــو گـرد   یک

  وه بر بــرف نخـخ        کشـــــید از بــــرکـسـراپــــرده و خیمها گشـــــت یـ

  بیـــک هفتــه کس روي هامون ندیـد        همــــه کشــور از برف شد ناپـدید

  )993-9954ب/ 71-72ص/ 4ج(

 وشویم که رنگ  شاهد برف و سرمایی می ،ار این سرماي طبیعی گاه در چند رویداددر کن

  : ي حماسه به حساب آوردالعادهوادث خارقها را در شمار حد و باید آنبوي طبیعی ندارن

  :سرما در اردوگاه ایران  استفاده تورانیان از جادوگر براي ایجاد برف و

  کـــز ایدر برو تا سـر تیـغ کـوه         چنیــن گفت پیران بافسـون پــژوه

  یکی بـــــرف وسرما و باد دمـــان          بریشان بیــــاور هـم اندر زمان

  سیــاه گون بود از تیــــرماه          همـــی گشت برکوه ابرهــــــوا تیره

  ـانبـاد دم چــو بازور  در کــوه شد  در زمـان         برآمـــد یکی برف و
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  ارزارـار          فرومــــاند از بــرف در کـهمه دست آن نیــــزه داران زک

  )346-350ب/ 137-138ص/ 4ج(

  :مواجه شدن اسفندیار با برف و کوالك در خوان ششم

  وه        بــرآمد که شد نامـور زان ستـوهـهم اندر زمـــان تندبادي زکـ

  انست کس باز هامــون ز راغجهان سربسر گشت چون پرّ زاغ          ند

  بباریــــد از ابر تاریـــــک برف         زمینی پر از برف و بادي شگرف

  )353-355ب / 187ص/ 6ج(

ري براي وقایع به عنوان بست »زمستان «و » بهار «فصل هاي استفاده از عالوه بـــر       

ها زیر تنها نامی از فصـل يون نمونهــي فردوسی یا چهــسایر موارد شاهنام مختلف، در

  :شودبرده می

  نکردي بشـــهر مدایـــــن درنـگ        دالور ســـــري بود با نام و ننــگ

  بهار و تمــــوز و زمســــتان و تـیر        نیاســــــود هرمز یــل شیـرگیـر

        )270-271ب/ 330-331ص /8ج(                                                                  

کرده و در این امر نیز معموالً  ها براي موارد تشبیهی یا توصیفی استفادهو یا شاعر از فصل

در توصیفات خود، ه کطوريگیرد؛ بهمی ل است، بهرهاز دید خود که مبتنی بر چهار فص

این نـوع کاربرد . کنداستفاده می -هالـبرخالف دید باستانی به فص-ازفصل خزان نیز 

  ها که هرگز ارتباطی با زمان وقوع یک واقعه ندارد، در اغلـب توصیفات رزمی و بزمی فصل
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  :شوند شاهنامه یافت می

  ش تـــوي نامدارش تويبهـــــارکزین لشکر اکنـــون سـوارش توي        

  )700ب/ 52ص/ 6ج(

  تو بایوان چین بر نگار نــــه چون        بهارو نه چون تو  خزاننه چون تو 

  )3256ب/ 203ص/ 9ج(

بخشند، ها که در زمان ایستاي شاهنامه پدیدار شده و به آن تحرّك میعالوه بر فصل      

در مواردي  باشند و حتّیخوریم که کامالً طبیعی میگاه به برخی از تغییرات جوي برمی

  است که در  »باد «رات،بارز این تغییي نمونه. مستقیم دارند نیز بر جریان یک رخداد تأثیر

  ف جنگ ــعنوان مثال، شاعر در توصیچندین رویداد شاهنامه شاهد وزش آن هستیم؛ به

  :    گویدي طبیعی چنین میرستم و پیلسم در مورد این پدیده

  یکــــی باد برخاست از رزمـــگاه        هـــــوا را بپوشید گــــــرد سپاه

  ـون همی تاختـند       یک از دیگــران بـــاز نشنـــاختنددو لشـــکر بهام

  )   2859- 2860ب/ 187ص/ 3ج(                                                                           

این وزش باد در جریان حرکت رشنواد به سوي روم، همراه با رعد و برق و بارش باران   

  . است

  روزي یکـــی تندباد        بر آمـد غمـــی گشت زان رشنوادچنـــان بد که 

  یکی رعـــد و باران با بــرق و جوش         زمین پر ز آب آسمــان پر خروش

  )152-153ب/ 362ص/ 6ج(
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  تناقض زمانی -6

  استهاي زمان در شاهنامه، تناقض در بیان تعریف زمان یک رویداد از دیگــر ویژگی      

  به عبارتی دیگر شاعر زمان یک رویداد را با  .آورد زمانی به وجود می »اردوکسپ «که نوعی 

کند که خواننده در تشخیص زمان دچار شک و  کمک مظاهر طبیعی طوري توصیف می

در هیأت  »انوهفت خ «شود؛ به عنوان نمونه، زمانی که اسفندیار پس از گـذر از  تردید می

افروزد تا مناسب ، طبق قرار قبلی شبانه آتشی میشود می »دژ رویین  « یک بازرگان وارد

پشوتن نیز پس از دریافت پیام، با . بودن زمان حمله به دژ را به پشوتن اطّالع دهد

اما . شودآن شب آغاز میکند و جنگ سختی در میلشکریان خود به سوي دژ حرکت 

است و  گویی در روز رخ داده کند کهاي وصف میگونهجا نیز نبرد را بهوس در ایناستاد ت

  : کندخواننده را با یک تردید زمانی مواجه می

  شب آمـــد یکی آتشی برفـــروخت         که تفّش همـــی آسمان را بسوخت

  بان بنگــرید          بشب آتــــــش و روز پر دود دیـدگه دیدهچو از دیــــده

  تو گفتــــی که با باد همبـاز گشت زجایی که بد شـــــادمان بازگشت         

  چــــو از راه نـــزد پشــوتن رسید          بگفـــت آنچ از آتـش و دود دیـــد

  پشوتــن چنین گفت کز پیل وشیر           بتنبل فـــزونـست مــــرد دلــیـر

  ادکه چشم بدان از تنـــش دور بــاد          همـــه روزگـــاران او ســــور بــ

  بـــزد ناي رویین و رویینــــه خـم          بـــــرآمــــد ز در نالــه گــاو دم
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  زهامـــون سوي دژ بیامــد سپــاه          شد از گرد روي خورشید تابان سیاه

  همه زیر خفـتان و خود انــــدرون          همــــی از جگرشان بجوشید خون

  )588 - 596ب/ 199-200ص / 6ج( 

توان مشاهده کرد؛ یگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب مي دیگر از این نوع را در جنونهنم

ولی به زودي  برداه کیخسرو یورش میبه اردوگ ،فراسیاب به قصد شبیخونکه اجایی

اي گونهبههد که فردوسی آن را هم دگ سختی در همان شب رخ میشود و جنغافلگیرمی

  :مان وقوع جنگ مشخص نیستوز بودن زتوصیف کرده که شب یا ر

  ز یک دست رستـــم برآمد ز دشــت        زگـــرد ســــــواران هوا تیــره گشت

  ز دست دگر گیو گـــودرز و طــوس         بپیش انـدرون نـــــاله بوق و کـــوس

  شهنــــشاه با کاویانـــــی درفـــش        هوا شـد ز تیــغ ســــواران بــنفــش

  ...ــد ده و گیـر و بــربند و کـش         نه با اسـب تــاب و نه با مرد هـــشبرآمـ

  سپاه اندر آمد همی فـــوج فـــــوج         بران سـان که برخـــیزد از باد مـــوج

  در و دشت گفتی همه خون شدسـت        خور از چرخ گردنــده بیــرون شدست

  بقیـــــر اندر انــدود گفتــی سپـــهر       کسی را نبد بر تن خویــــش مـــهر 

  )1613-  1616و  1626-1628ب/ 331 -332ص/ 5ج(                                          

دوکس زمانی، در یک رویداد شاهنامه در بیان مدت نیز با تناقض ادر کنار این نوع پار      

یف ویژگی زمانی قرار داد و باید این عدم توان آن را در رد شویم که البته نمیروبرو می

ونه است که در جنگ گ این تناقض بدین. در بیان به شمار آورد » سهو «تطابق را نوعی 
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م ـروي هگ، رو در ــدون اقدام به جنچندین روز ب لشکر گودرز و پیـرانرخ، دودوازده

  :کندان میرا سه شبانه روز بی فردوسی ابتدا این مدت.  ایستندمی

  دولشکـــر بـــروي اندر آورده روي       همــــه نامــــداران پرخاشجوي

  چنین ایستاده ســه روز و سه شب        یکــــی را بگفــــتن نجنبید لب

  )349-350ب /  105ص /  5ج(                                    

  تکلیفی جنگ هومان که از بیاین عدم اقـدام به نبرد به روز هفتم نیز کشیده شد و       

  :گویدخسته شده بود، نزد پیران آمده، چنین می

  بهفتــم فراز آمـد ایــن روزگــــــار       میان بسته در جنـگ چندین سوار

  ز آهـن میان ســـوده و دل زکیــن        نهاده دو دیــــــده بایـران زمـیـن

  )404-405ب /  108-109ص /  5ج(  

دهد تی بین دو لشکر رخ میراوان، جنـگ سخهاي فش و قوسسرانجام پس از ک و       

ال بیند که با ارسپیـران چاره را در این می. شوده دست ایرانیان کشته میان بو هوم

در اثناي این گزارش است که با نوعی  .اي، ماجرا را به اطّالع افراسیاب برساندفرستاده

نبــرد را ران روزهاي بیل که پیــبدین شک. شویمرو میت زمان روبتناقض در بیان مد

  :کندجاي هفت روز، سه روز عنوان میبه

  سپه را ســه روز و سه شب چون پلنگ        بروي انــدر آورده بـــد روي تنــگ

  نجستیم رزم انـــدران کیــــــنه  گاه        کــه آید مگــر سوي هامـون سپـاه

  ـاه ازان کُـــــه بـرون         سر پهـــــــلوانان ما شــد نگـــوننیــــــامد سپــ
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  بــــرادر جهانـــدار هومـــــــان مـن         بکیــــنه بجوشیـد ازین انجــــمن

  بایران سپه شد کــه جویـــد نبـــــرد         ندانـــــم چه آمــد بران شـیـرمرد

  )1373ب /  163ص /  5ج (

  

  هاي زمانیراقاغ   -7

  اغراق .است »اغراق زمانی« ویژگی زمانی دیگري که به تناوب در شاهنامه به کار رفته،     

در  15.رودشمار نمی باشد و به عنوان آرایه بههاي ذاتی نوع ادبی حماسه می خود از ویژگی

ایش ــــحاالت پهلوانان و نم در توصیف رویدادهاي نبرد، ها که بیشترنماییاین بزرگ

بــراي نشان دادن تأثیر اعر ـکند و ش م ایفا می، گاهی زمان، نقشی مهاستها صحنه

از زمان به عنوان ابزاري در این  تالش داردنمایی امري، اي یا بزرگي حادثهالعاده فوق

یو، کیومرث پس از جهت استفاده کند؛ مثالً، در جریان کشته شدن سیامک به دست د

فردوسی این تالش و تصمیم او را با . شود ي انتقامی سخت میماده، آیک سال عزاداري

  : کند استفاده از اغراق زمانی چنین بیان می

  وزان پس بکــــین سیاوش شتافت        شــب و روز آرام وخفـــتن نیافت

  )51ب / 31ص/ 1ج(

زمانی این چنین ي ، رودابه نیز با استفاده از همین مشخّصه»زال و رودابه «در داستان      

  :کند میزان عشق خود را به زال بیان می

  دلم        بخــــواب انــدر اندیشه زو نگسلم    پــر از پــــورسامست روشـــن



  در شاهنامه زمان نقش عنصر                                                                               72
  
 

 

  همیــــشه دلـــم در غم مهر اوست       شب و روزم انـــدیشه چهـر اوست

  )381-382ب/ 161ص/ 1ج(                                                                      

  توان اب میواخر جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیـانی را در اـترین اغـراق زماما جالب       

  ) دریاچه هامون( زرهاب را از طریق دریاي ــشت که افراسیکیخسرو، قصد داکه  ؛ آنجادید

  ول ــــط! دریاچه، شش ماه ور ازــباین بهانه که عتعقیب کند، ولی بزرگان و پهلوانان با 

  : کنند کشد، با نظر وي مخالفت می می

  شدنـــد انـدران پهــــلوانــان دژم         دهـــان پر ز باد ابــروان پر ز زخم

  که دریاي با موج و چنــدین سپــاه        سر و کـــار با باد و شـش مــاه راه

  د آمـــد سپــه را ز افراسیــــابکه داند که بیـــرون کــه آید ز آب        ب

  )1715-1717ب/ 336ص/ 5ج(                                                                  

دهند و مدتّی بعد رهسپار تن در می ،وانان به فرمان شاهـسرانجام با دخالت رستم، پهل    

هوایی بر وفق مراد بود، و  بکه؛ شرایط آجاست که با اینشوند وجالب آندریاچه می

  :موفّق به عبور از این دریاچه شدند - و نه شش ماه  –رو و یارانش در هفت ماه کیخس

  ببخشایـــش کــردگار سپـــــهر      هـــوا شد خوش و باد ننمود چهر

  گذشتند بـــــر آب بر هفـــت ماه       که بــــادي نکرد اندریشان نــگاه

  )1979- 1980ب/ 351-352ص/ 5ج(                                                           

  خواندن این »غیرقابل تصور  «ضمن  »ي ملّی ایرانحماسه «نولدکه در کتاب  تئودر      

  :نویسد اغراق زمانی می
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در موقع عبور کیخسرو از دریاي بزرگ که مطابق وصف فردوسی در هفت ماه به انجام  «

است یک سال طول بکشد، فقط یک بار هوا  که در اصل بنا بوده د، در صورتیرسمی

کشد، هوا در موقع مراجعت از همان دریا نیز که هفت ماه طول می... طوفانی می شود

   16 ».کنند هیچ طوفانی نشده، دو قایق جلو و ده هزار کشتی از عقب حرکت می

       ري و پهلوانی است، این ـاساطی ي در دوره ه به اینکه بیشتر توصیفات نبردبا توج

ی کرد و در بخش تاریخ توان در این دو بخش جستجو را نیز بیشتر می ویژگی اغراق زمانی

  .توان جست از این شاخص زمانی می ،، کمتر نشانیکه مبنا بر روایت است تا توصیف

  

  یوند زمان و مکان در شاهنامهپ

ـز داراي ي مستقیمی دارد، با مکـان نی طهراب ،تغییر ت وگونه که با حرک نزمان هما      

 نمود؛ تصور یکدیگر توان این دو را جدا ازاي که نمی به گونه. پیوندي ناگسستنی است

ا که مبتنی بر زمان گیرد و حوادث و رویدادهچون همیشه تحقّق زمان درمکان صورت می

ن به همی. همان مکان است »ا ج «بایست در جایی به وقوع بپیوندند که این هستند می

 . شودهاي مکانی استفاده میسبب جهت نمایش زمان معموالً از چهارچوب

ي فالسفه و دانشمندان علوم دیگر مورد  وسیلهارتباط زمان و مکان از دیرباز تا کنون به    

هاي بسیار پیچیده و طوالنی است و  است که حاصل آن بحث بررسی موشکافانه قرار گرفته

ی رابطه ی با  چگونگرسد اما براي آشنای ها در این پژوهش ضروري به نظر نمی ورود به آن
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 ي به این پیوند در شاهنامهاست نگاهی گذرا  الزمدر این اثر،  » مکان «و  »زمان  «

  .فکنیمفردوسی بی

ها  زمان و مکان در شاهنامه در بسیاري از موارد مفهوم ترکیبی دارند و نمی توان آن      

هاي باستان، این بعد طوري که گویی در ذهن انسان را از یکدیگر جدا فرض نمود؛ به

را که  ) Time place (اند و مفهوم جایگاهی ماده را در مکان سه بعدي تنیده ،چهارم

این پیوند  17.انداست، پیشینیان آن را به شهود دریافته کشف کردهي اخیر اینشتین در سده

وجود در ذهن انسان باستانی، بیشتر از تغییر مکان خورشید در آسمان به زمان و مکان 

  .است و گرنه به خودي خود مفهوم زمان بدون وجود مکان ممکن نیست آمده

از اسطوره، تاریخ و افسانه است، زمان  اي آمیختهي حکیم توس که حماسهدر حماسه    

در کل، مکان و جغرافیا از زمان و تاریخ  هرچند که. اندو مکان دو مفهوم درهم تنیده شده

ها رخ آنهایی که رویدادها در دارتر است و حماسه پرداز همواره از سرزمینتا حدي معنی

  .  18کنندر دو کمتر از دیگر اجزا نقش آفرینی میولی به طور کلّ ه برداند نام میداده

در شاهنامه وجود دارد این است که ی که در ارتباط زمان و مکان ي بسیار مهمنکته      

علل این عدم شفافیت، نامشخص  از جمله. ها فاقد وضوح و شفافیت الزم است پیوند آن

هاي ذکر شده در شاهنامه به موقعیت جغرافیایی تعداد زیادي از مکان. بودن مکان است

، یمن گزارمکران، دشت سواران نیزه ایران، توران، سند، هند،. طور دقیق مشخص نیست

است که این  چندان انقباض پذیرفتهاند اما این کره ي حماسه نشستهکرههمه بر ... و
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وح مدت حرکت این ابهام در مکان، طبیعتاً مانعی براي وض.19اندها درهم فرو رفتهسرزمین

توان به براي درك این نکته می.کندي زمان را امري ناممکن میمحاسبه و تو عمل اس

  :یر اشاره کردمثال ز

  دهد تا کیخسرو و فرنگیس را  ي رستم به توران، افراسیاب به پیران دستور میدر پی حمله

  :به درگاه او بیاورند

  نونـــدي برافگن هم اندر زمــــان        بـــر شـــــوم پی زاده بــدگمان

  وکمکه با مادر آن هر دو تن را بهـــم         بیارد بگـــوید سخـــن بیش 

  )2914-2915ب/  190ص / 3ج ( 

  :کندو پیران نیز به سرعت دستور شاه توران را اجرا می

  نونــــدي بیامد ببــردندشــــان       شدند آن دو بیچاره چون بیهشـان

  بنــزدیــک افراسیـــاب آمـــدند       پر از درد و تیمار وتاب آمـــــدند

  )2916-2917ب /  191ص / 3ج ( 

  :گویدبیت بعد میو در 

  و زان جایگه شاه توران زمـــین        بیـــاورد لشــکر بـدریاي چین

  )2918ب /  191ص / 3ج ( 

توان در در مورد نخست، به دلیل نامشخص بودن مکان اقامت کیخسرو و مادرش، نمی 

م این ابها. کرد و زمانی براي این انتقال حدس زدها اظهار نظرمدت احضار آن مـورد

خورد و خواننده به دلیل مبهم  به ابهامی دیگر در این زمینه پیوند می ،زمانی، در ادامه
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در بیت اخیر، قادر به تخمین زمان رسیدن شاه توران به دریاي  )درگاه (»جایگه «بودن

  .چین نیست

 بیند،گ میــاب وقتی عرصه را تنافراسی. تاسـ »داستان خاقان چین «ي دیگرنمونه     

  :کندب کمک میـاي به نزد پوالدوند فرستاده، از وي طلرا با نامه) شیده( ند خودفرز

  کمربست شیـــده زپیـش پــدر       فرستـــاده او بــود و تیمــار بر

  بـــــــکردارآتش زبیـــم گـزند      بیامــــــد بنــزدیـک پــوالدوند

  )1169 -1170ب/  285ص/  4ج( 

  :شتابدسرعت به کمک افراسیاب میو پوالدوند نیز به 

  فرود آمــد از کوه و بگــذاشت آب       بیـــامد بنــــزدیک افـراسیاب

  )1180ب /  286ص/  4ج(  

توان در مورد مدت در این مثال نیز به دلیل نامعلوم بودن مکان اقامت پوالدوند، نمی      

ر آورد و طبعاً تصور اندك یا زیاد بودن در راه بودن شیده یا آمدن پوالدوند زمانی را در نظ

   .ي شاه توران و این پهلوان نامی هر دو جایز است فاصله

ها هرچند جزء خصایص ذاتی حماسه است این ابهام موجود در پیمودن مسافت مکان     

ر از ذکر مدت پیمودن مسافت خودداري گیرد و شاعاما گاهی جهت ایجاز کالم صورت می

شود این ایجاز گاهی به قدري اعمال می. ي حادثه بپردازدهاي عمده به قسمتکند تا می

هاي مختلـف، هاي آن مانند پرده کند و قسمتکه روایت حادثه را به نمایش نزدیک می

  ي مکانی  عنوان نمونه،دو پادشاه که صدها کیلومتر با هم فاصله شوند؛ به ی هم نقل میدر پ
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  دل ــث یا جــبحر به ــدیگاي با یک گونه  ي نامه یا پیام به سیلهدارند، در برخی موارد به و

  .ی در دو اتاق مجاور نشسته و با هم به گفتگو پرداخته اندپردازند که گویمی

امه دیده ـعدم ذکر زمان در پیمودن مسافت، در اغلب حوادث و رویدادهاي شاهن      

  .کنیمشود که در این جا به ذکر دو نمونه بسنده میمی

  :انتقال ضحاك به کوه دماوند

  بــیاورد ضحــاك را چون نوند      بکـــوه دمــاوند کــردش ببند

  )   464ب 77ص /  1ج( 

  : رفتن فرستاده از توران به چین

  فـرستــاده از نــزد افراسیـــاب         بچین انـــدر آمد بهنگام خواب

  )1067ب /  298ص /  5ج( 

بی که در این میان وجود دارد؛ این که، چگونگی پیمودن مسافت دو ي جالنکته     

پردازد؛ مثالً، گودرز درجنگ  شود و شاعر به بیان این زمان میمکان، گاه حذف نمی

رسیدن . دهد تا به کیخسرو برساندرخ، گزارش پیروزي خود را به دست هجیر می دوازده

نجامید که فردوسی این گونه آن را بیان این پهلوان به دربار کیخسرو یک هفته به طول ا

  :کندمی

  ز لشکر دو تن را بر خویش خواند         سبکشــــان باسب تگـاور نشاند

  برون شد ز پرده ســـــراي پـــدر         بهـــــر منزلی بر هیونی دگــر

  خور و خواب و آرامشان بر ستــور        چه تاریکی شب چه تابنده هـــور
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  ران گــونه پویان براه آمدند          بیـــک هفتــه نزدیک شاه آمدندبـــــ

  چو از راه ایــــــران بیامد سـوار        کس آمــــد بـــــر خسرو نامـدار

  )952- 956ب / 140ص/  5ج (

ي دیگري از ارتباط زمان و مکان در شاهنامه، استفاده از مکان براي نشان جنبه       

ها به عبارتی دیگر، شاعر درخالل رویدادها، به پیمودن سریع مسافت ت؛دادن سرعت اس

نماید؛ مثالً،  هاي راه استفاده می »منزل «کند و در این کار از راد اشاره میي افوسیلهبه

ها  شود، با سرعت به تعقیب آنافراسیاب وقتی از جریان گریز کیخسرو از توران مطّلع می

  :کندمی نزل یکیپردازد و دو ممی

  دو منزل یکـــی کرد و آمد دوان       همی تاخت برســان تیر از کمان

   )    3401ب /  223ص /  3ج(        

خواهد براي گرفتاري ایرانیان در کوه هماون نیز وقتی کیخسرو از رستم می ماجرايدر   

  :یدپیمارستم  مسافت موجود را این گونه با سرعت می. ها اقدام کندنجات آن

  کرد رستــم یکی        نیاســــود روز و شبــــان انــدکیدو منــزل همی

  )  691ب /  160ص /  4ج( 

شود و از زمان به عنوان متري در شاهنامه گاهی عکس مورد یاد شده نیز دیده می       

ا ي موجود بین دو مکان رمثالً فاصله. شوداستفاده می طی شده براي نشان دادن مسافت

 20. کردندبیان می... با واحدهایی نظیر هفته به صورت دو هفته راه، پنج هفته راه و 
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  زمان و شخصیت ها 

  است و امـور مختلف وي  -رخواه باستانی و خواه معاص -دگی بشرپود زن و تار »زمان «     

عده نیستند امه نیز خارج از این قاهاي شاهنشخصیت. کنندي زمان معنا پیدا میلهبه وسی

ي زمان  ایهـها در سهاي آنطور مستقیم با این پدیده ارتباط دارند و کنش و واکنش و به

این ارتباط با زمان از چند زاویه قابل بررسی . است که قابل بررسی و حتّی سنجش است

  :است

  چهارچوب زمان)1

در توالی روز و هرچند انسان خود، مهار تقسیم را بر زمان بسته است و با تدقیق       

را به وجود بیاورد اما ... شب همچنین حرکت ماه توانست اصطالحاتی چون؛ ماه و سال و

کند، خود نیز در این فضاي بیکران که در آب زندگی می اي از سوي دیگر همچون ماهی

  .و جوالن او منجر به عبور از مرزهاي زمان نخواهد شد 21قراردارد

نامه بسیار جالب و با ارتباط انسان امروزي با این ر زمان در شاهن جوالن و تسلّط بای      

اي خارق العادهطرز ري و پهلوانی بهي اساطی هاي دورهتشخصی.تفاوت اساسی دارد  پدیده

ي بارز آن عدم تأثیر  اي در فضاي زمان هستند که نمونهداراي امتیازات و اختیارات ویژه

  . هاست زمان بر سن یا نیروي آن

ي بقاست، در این عمر طوالنی شاهان و پهلوانان که در حقیقت انعکاس اندیشه        

که است؛چنان اي نمود پیدا کردهجالب و خارق العاده شکلهاي اساطیري و پهلوانی بهدوره
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فریدون پانصد سال، منوچهر صدو بیست سال،  ضحاك هزارسال، جمشید هفتصد سال،

اند؛ به عنوان مثال، پهلوانان نیز همین گونه. کنندمی کیکاوس صد و پنجاه سال عمر

شود، افزون بر هفتصد سال دارد و طبعاً عمر رستم هنگامی که به دست برادر کشته می

   22.زنده بود، بیش از هشتصد سال است زال که هنگام مرگ رستم

توان یافت ي میي اساطیرترین نمونه براي عدم تأثیر زمان بر عمر را در دورهجالب       

شکند و که فریدون بعد از حدود هزارسال، حکومت استبدادي ضحاك را درهم می جایی

گذشته از مدت طوالنی حکومت ضحاك، جوانی دختران . سازددختران جمشید را رها می

ها تاثیري نداشته، هنگام آزادي گویی دخترانی هجده  جم است که گذر زمان بر سنّ آن

  :کننددر نهایت نیز با فریدون ازدواج می که 23اندساله

  ايـنهـــاد از برتخت ضحــاك پـاي        کاله کئی جست و بگـرفت ج

  برون آوریــــد از شبـسـتان اوي        بتان سیه موي و خـورشیـد روي

  بفرمود شستن سرانشان نخــست       روانشان از آن تیرگیها بشــست

  ) 310- 312ب /  69ص /  1ج(

ري آن پهلوانان از نوجوانی تا پیـ ي پهلوانی است که در طی اوج این امر هم در دوره       

ها کاسته شده  اي از این نیروي آن که ذرهکنند و بدون اینهاي سخت شرکت میدر جنگ

تر نیز ها در کهنسالی به مدد تجربه افزونکنند و چه بسا نیروي آننمایی می باشد، قدرت

اي است که عالوه بر عمر چند صد ساله »رستم  «ترین مصداق در این زمینه شنرو. شود

  :کندبه آن  اشاره می »رستم و اسفندیار «که خود در داستان 
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  زپانصد همانا فـــــزونسـت سال        که تا مــن جـدا گشتم از پشت زال

  ) 672ب / 258ص /  6ج(

  اد ان پیري هیـچ تغییري در آن ایججوانی تا دوري اوست که از دوران نونیروي فوق العاده

  هاي دانـهمیشه پیروز بالمنازع میي این قدرت ناکاستنی است که شود و به واسطهنمی

  . باشدنبرد می

ي کاهش قواي جسمانی است اما این قاعده در مورد پهلوانان دوره مسلماً پیري،         

اي در هاي خیره کنندهرستم در این سن، نمایش کند و پهلوانی مانندشاهنامه صدق نمی

  :است  »کاموس کشانی «ي بارز آن جنگ با گذارد که نمونهها به اجرا میجنگ

  تن رخش زان نیــــــامد گــزنــد          گو پیلتن حلقه کــرد آن کمــند

  نبینداخت وافگندش انـــدر میـــان          برانگیخت از جاي پیــــل ژیــا

  بزین انــدر آورد وکــــردش دوال           عقابی شده رخــــش با پرّ و بال

  سوار از دلیــري بیفــــشـارد ران          گران شد رکیب و سبک شد عنان

  همی خواست کان خم خام کمـند           بنــــیرو زهم بگسالند زبنـــــد

  پیلتـــن رخش را کــرد رامشد از هوش کاموس ونگسست  خـام           گو 

  عنـــان را بپیچــید و او را ز زین           نگون انــدر آورد وزد بر زمــیـن

  ) 1447-1454ب / 205ص /  4ج(

 ی دیگر نیز معموالً داراي شرایطی شبیه رستم ـــــرستم، اغلب پهلوانان نامعالوه بر       

  هاي شاهنامه حضور وانی در کش و قوســـپهل يها از اوایل تا پایان دورهاکثر آن.هستند
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  .    اند که مدتی کرّ و فرّي کردند و رفتنددارند و شاهد حکومت شاهان متعددي بوده

این پهلوانان نامی از نظر قواي جسمانی همیشه در حالت مناسبی قرار دارند و پیري       

،پهلوانی مانند گودرز تا عهد ها ندارد؛ به عنوان نمونهترین اثري بر نیروي آنکوچک

لف با تورانیان شرکت ــردهاي مختـــدر نب )گیو و بیژن(همراه با فرزند و نوه  کیخسرو

اي از گوشه »دوازده رخ «در جنگ. نشاندها دشمنان را به خاك میو هم پاي آن کندمی

  :توان مشاهده کردنیروي او را که با پیران درگیر شده بود، می

  کمان برگرفتند و تیر         دو ساالر لشکـر دو هشیـار پـیـرازان پــس 

  یکی تیــــرباران گرفتند سخـت          چو باد خزان برجهد بـر درخـت

  نگه کـــــرد گودرز تیرخدنــگ         که آهن ندارد مر او را نه سنــگ

  شــــیدببرگستــوان بـــــرزد و بردرید          تگاور بلرزیــد و دم درک

  بیفتاد و پیران درآمــــد بزیـــر          بغلتید زیــــــرش سـوار دلــیر

  بدانـست کآمد زمــــــانه فــراز          وزان روز تیـــــره نیابـد جــواز

  زنیرو بدو نیم شد دسـت راســت         هم آنگـه بغلتید و برپاي خاسـت

  ) 1987-1993ب / 201ص /  5ج(
ي تورانیان مواجه لهلهراسپ پیر است که در غیاب گشتاسپ با حم ي دیگر،نمونه       

  کنند ن تصور میـــردازد که لشکر دشمـــپها میچنان دالورانه به مقابله با آنشود و می

  .است اسفندیار به میدان نبرد گام نهاده

  ستبپیري بغرّیـــدچون پــیل مست        یکی گـــرزه گاو پیکـر بد
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  بهرحمله یی جادوي زان ســران         سپــردي زمین را بگـرز گـران

  همی گفت هرکس که این نامدار         نباشـــد جز از گرد اسفنـدیار

  بهرســـو که باره برانگیـــخـتی         همی خاك با خون برآمیختـی

  ) 61-64ب /   139- 140ص/  6ج(

ها ان آنکه، در کنار پهلوانان، اسبر است؛ اینه قابل ذکي جالبی که در این زمیننکته      

. اي دارندر و نیرو تفاوت عمدهـنوع خود در عمنیز داراي شرایطی ویژه هستند و با هم

اسب رستم است که تا پایان عمر چند صدساله ي سوار خود،  »رخش «، مصداق این ادعا

  . هم پاي او در سفر و حضر است

نیز مانند رخش داراي عمر طوالنی است و بعد از کشته شدن ) هزادب(اسب سیاوس       

  .گیردي کیخسرو قرار میسیاوش مورد استفاده

  برانگیخت شبـــرنـــگ بهـزاد را        که دریـــافتی روز تــگ بـــاد را

  ) 598ب / 271ص /  5ج(

  »رستم و اسفندیار «تانکه در داس طوري شود؛ بهشامل سربازان نیز می  گاهی این قاعده     

ورد در افتند که این مبه یاد سام، پدر بزرگ وي می ،سربازان با دیدن رستم پانصد ساله

  :در این دوره باید شمرد ،ها را رکورد دار عمرنظیر است و آنپهلوانی بی يدوره

  هر آنکس که از لشکر او را بـــدید        دلش مهر و پیـــوند او برگــزید

  گفت هر کس که این نامدار         نماند بکس جـــز بسـام ســوارهمی 

  ) 577- 579ب / 252ص /  6ج(
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ها بر ها، هر چند از نوعی شمول آنعمر طوالنی و عدم فرسایش نیروي شخصیت       

ان خارج گونه که قبالً نیز اشاره شد، آنان را از چهارچوب زم کند اما همانزمان حکایت می

این شاهان و پهلوانان  . توانند فراتر از زمان باشندد و با وجود عمر چند ساله، نمیسازنمی

اند، روزي نیز رخت از این جهان برخواهند که روزي پاي به عرصه گیتی نهاده طوري همان

بست و خود نیز بارها به این محدویت زمانی و واقع شدن در یک زمان با آغاز و پایانی 

  :اند مشخّص اذعان کرده

  :کیخسرو

  رسیدیــم و دیدیـــم راز جهــان        بد و نیــک هم آشکـار و نهان

  کشاورز دیـــــدیم گـــر تاجـور        سرانجــام بر مرگ باشـد گذر

  ) 2449- 2450ب / 381ص / 5ج(

  :سیاوش 

  اگرسال گــردد هـــزار و دویست           بجــز خاك تیره مرا جاي نیـست

 ) 2180ب / 141ص /  3ج(

  :پیران 

  اگر سر همه ســوي خنجر بریم           بــــروزي بزادیم و روزي مـریم

  ) 1749ب / 185ص /  5ج(

  ت زمانمدیری)2

  در میان . ي بهینه از زمان استهاي مهم خردگرایی در شاهنامه، استفادهیکی از جلوه     
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ا پهلوانان به زمان هستیم که گاه آن رویدادهاي مختلف، بارها شاهد توجه خاص شاهان ی

گاه نیز براي رسیدن به مقصود مـورد نظر  د وکننبندي میرا براي اهداف مختلف بخش

از مورد اول . ها  به پایان برسدپردازند تا آن ماجرا به سود آنبه تقدیم یا تأخیر زمان می

هاي مختلفی روز را به بهرههایی از خسروپرویز که ماه و شبانه یعنی؛ تقسیم زمان نمونه

اینک به . ایمهاي دیگر ذکر کردهجهت انجام امور اجتماعی تقسیم کرده بود، در بخش

ر یابد که شصت سال عمکنیم که طی آن بهرام گور وقتی درمیي دیگري اشاره مینمونه

  :کندکند، آن را براي انجام امور مختلف به سه قسمت تقسم میمی

  م بیست سال         که دارم بـرفتن بگیتــی همالهمی گفت شادي کن

  دگر بیسـت از داد وبخشش جهان         کنم راســت با آشکـار ونهــان

  نمـــانم که ویران شود گوشـه یی         بیابد زمن هرکسی گوشــه یی

  سوم بیست برپیش یــزدان بپـاي          ببــــاشم مگر باشدم رهنماي

  ) 2482-2485 ب/ 447ص /  7ج(

ت زمان ـت به نوعـی مدیریاما در مورد دوم، افراد در مواقع خاص به ویژه جنگ، دس      

یجاد شده زنند تا با تنظیم کارهاي خود بر مبناي زمان، بتوانند از شرایط سخت امی

ه شاه توران در پیـــامی ابتدا ب »جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب «رهایی یابند؛ مثالً، در

در . کند که به طریقـی او را از نبرد باز داردپردازد و تالش میکیخسرو می نصیحت

پذیري و عزم خود را براي جنگ سخنان مرا نمیگوید اگر انتهاي آن نامه نیز به او می

  :اي پساستوار کرده
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  بمان تا تا بیاساید امشب سپـاه          چو بر سـر نــهد کو زرین کاله

  گزینیم جنــگاوران          ســــرافراز بــا گرزهاي گـرانزلشـــــکر

  زمین را زخون رود دریــا کـنیم          زبــــاالي بــدخواه پهنا کنیم

  دوم روز هنگــام بـانگ خـروس         ببنـــــدیم برکوهه پیل کـوس

 سران را بیــــاري برون آوریـم          بجوي اندرون آب و خون آوریم

  )  456  -  460/  263ص /  5ج( 

در . و این چنین با تأخیر در زمان، قصد تعویق رویــارویی خود با شــاه ایران است    

شویم؛ بدین شکل نیز با چنین مدیریتی در مورد زمان روبرو می »کاموس کشانی «داستان

ود، شیدار م جریحه »ارژنگ «که وقتی احساسات پهلوانان تورانی پس از کشته شدن 

ورود به میدان و نبرد با ایرانیان هستند که هومان با توجه با ناتوانی لشکر  دـبالفاصله قص

  ن ـــدارد و خواستار خویشتها را از این کار برحذر میو به امید رسیدن نیروي کمکی، آن

  .شودداري و اتالف وقت در نبرد کردن تا رسیدن نیرو می

  گ        بســـازید دل را مـدارید تنـگچنین گفت هومان که امروز جنـ

  گر ایدونک زیشان یکـــــی نامـور         زلشــــکر بـرآرد به پیکار سـر

  پذیره فرستیم گــــــردي دمــان         ببینیم تـــا بر که گــردد زمان

  وزیشان بتندي نجــــوییـد جـنگ        بباید یـک امـروز کردن درنـگ

  ر بجنبــــد زجــاي        تبیــره بــرآیــد ز پـرده سرايبدانگه که لشک

  )  177  -  181ب/  127ص / 4ج( 
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  اعمال نمود  »بندوي «ي مدیریت زمانی که ي تاریخی خسرو پرویز به واسطهدر دوره      

این مدیریت در پی آن صورت . توانست از دست بهرام نجات یابد و به سوي روم بگریزد

مأموریت یافت تا به تعقیب خسرو  ،فرزند سیاوش از سوي بهرام چوبینه ،رامگرفت که به

ماند و با اطّالع از این تعقیب، خود در دیري باقی می »بندوي «. پرویز در راه روم بپردازد

با رسیدن بهرام، . خواهد تا با سرعت بیشتر به راه خود ادامه دهداز خسروپرویــز می

ها گمان کنند که رود تا آندر هیأت شاه ایران به باالي دیر می بندوي ابتدا براي لحظاتی

ي پرویز در درون دیر است سپس بارها به عنوان پیام آور ظاهر شده، به دروغ وعدهخسرو

پرویز بتواند تا حد کافی داد تا از آن سوي خسرواي آتی میهتسلیم شدن شاه را در زمان

  . جا دور شوداز آن

  هاندار شـاه        که من سخت پیچانم از رنـج راهبدوگفت گــوید ج

  ستــوران همه خسته وکـوفتـه        ز راه دراز انــــدر آشـــــوفتـه

  بدین خانه ســـوکواران بـرنـج         فرود آمدستــیم با یــــار پنـج

  چو پیدا شود چاك روز سپــید         کنــــم دل زکار جـهان ناامـید

  ــم بـا تـو بــــراه دراز         بنــــزدیک بـهرام گردن فــرازبیاییـــ

  برین بر که گفتم نجویـم زمـان         مگر یـــارمندي کنــد آسمـان

  )  727  -  732ب/  53ص / 9ج(  

کرد، این پیشنهاد چنگ خود تصور میبهرام فرزند سیاوش که خسروپرویز را در        

  . ي مشاور شاه غافل مانداین حیله بندوي را پذیرفت و از
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  دگر روز بنــــدوي بــربام شــد        زدیـــوار تا سـوي بهــرام شد

  بدو گفت کـــامروز شاه از نمـاز         همـــــانا نیاید بکــاري فـراز

  چنین هم شــب تیره بیدار بـود        پرستنــده پــاك دادار بــــود

  ردد بلنـد         زگرمــا نبایـد که یـابد گــزندهمان نیز خورشید گــ

  بیاساید امروز و فـردا پـــــگـاه         همی رانـد اندر میـــان سپــاه

  ) 740  -  744ب/  54ص / 9ج(   

اعمال کرد توانست خسرو  »سوختن وقت  «تی که دراین چنین بود که بندوي با مدیری و 

  .کندپرویز را از آن شرایط سخت خارج 

  اعتقاد به زمان)  3

 نگاهي اعتقاد نیز به زمان  اره شده، از زاویهاشي فردوسی عالوه بر موارد در شاهنامه        

ن توجه کرده، طبـق عقایدي که به زما »تقدس «است و شاهان و پهلوانان از دیدگاه  شده

اعتقاد را در جاي  این.اندشک در جهان اسطوره ریشه دارد، براي آن حرمتی قائل شده بی

هاي سوگند به مظاهر زمان، توان مشاهده کرد که در شکل جاي این اثر حماسی می

  .اد به فرخندگی روز و نیز نحسی آن ظاهر شده است قاعت

  :سوگند

  چو بشنید زو شهریار جــوان      ســوي آتش آورد روي و روان

  الژورد بدادار دارنده سوگنــد خورد      بـــــروز سپید وشـب

  ) 96  - 97ب/  14ص / 4ج( 
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  : اعتقاد به نحسی یا فرخندگی زمان

  چوبشنید نــوذر که قارن بــرفـت        دمان از پسش روي بنهـاد و تفــت

  همــی تاخـــت کز روز بد بگذرد         سپــهرش مگـر زیر پــی نســپرد

  )304  -  305ب /  26ص / 2ج( 

  ست        که بیرون شدن را کی آید درستز اختــر یکی روز فــرّخ بج

  )103ب/  122ص / 4ج( 

  

  هاي دقیق در شاهنامه  زمان

است، گاه با تاریخ و زمان ي ابهامی که رویدادهاي شاهنامه را فرا گرفتهدر میان هاله      

 ي تاریخیشاید این شفافیت در دوره. شویم که درخور توجه استهاي مشخّصی روبرو می

ا با ها غیرطبیعی نباشد؛ امجه به سازماندهی معیارهاي زمان و نیز وجود انواع تقویمبا تو

ی حاکم بر زمان رویدادهاي شاهنامه، این بیان نسبتاً دقیق زمان در نوع ه به ابهام کلّتوج

که  -وقوع رویداد و گاه به روز آن  »ماه  «این اشاره دقیق گاه تنها به نام. خود جالب است

باشد که در بعضی موارد نیز، ماه و روز می -یاي باستان هر کدام داراي نامی استدر دن

  : کندر میي را با هم ذکرخداد

  ها  ماه) الف

  :فروردین؛ رفتن کنیزان رودابه نزد زال -1

  برفتــند هرپنـــج تا رودبـار       زهر بوي و رنگی چو خرّم بهار
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  ــب رود لشکرگــه زال بودو سر سـال بــود        لـ فرودینمه 

  )419 -421ب ب /  164ص/  1ج( 

  :مهرماه؛ تاجگذاري فریدون -2

  بروز خجـــسته سر مهرماه       بســـر بر نهاد آن کیانی کاله

  )3ب /  78ص/  1ج( 

  :ي کیخسرو تیرماه؛ پس از تنبیه طوس به وسیله -3

  ابر سیاهماه      همی گشـــت بـرکوه تیــــرهوا تیرگون بود از 

  )348ب /  137ص/  4ج( 

  روزها ) ب     

  ):روز ششم( خرداد روز  -1       

  فریـدون بخورشیــد بر برد سـر         کمر تنگ بستش بکیـــن پدر

  بنیک اختر وفال گیتـــی فروزبخـــرداد روز         برون رفـت خرّم 

  )269 - 270ب /  66ص /  1ج( 
  :)روز بیستم( بهرام روز  -2

  شد       که بهـــرام را آن نه پدرام شد روز بهــــرامهمی بود تا 

  )2601ب /  163ص / 9ج( 

  ):روز بیست و پنجم (روز ارد  -3

  چو پیران بیامد ز هنــد و ز چین       سخـــن رفــت زان شهر باآفرین



  زمان در شاهنامهنقش عنصر 
  

 

91

  روز اردخنیده بتــــوران سیاوش گرد       کز اختــر بنش کرده شد 

  )1738-1739ب /  113 ص/  3ج( 

شوند که اشاره شد گاه براي نشان زمان رویدادي، ماه و روز با هم ذکر می همان طوري    

  :که همه موارد از این نوع در دوره تاریخی می باشند

  :گذاري بهرام خردادماه؛ تاج)بیست وپنجم(روز ارد  -1

  ه انــدرون روز اردکه تاج کیان یافـــت از یــزدگرد          بخـــرداد مــا

  ) 1916ب / 413ص/ 7ج( 

  :ي بهرام آذرماه؛ ربودن تاج شاهی از میان شیران بوسیله)هفدهم(روز سروش -2

  زگیتــی برآمد سراسر خــروش        در آذر بد این جشــن روز سروش

  )686ب / 302ص/ 7ج(

  :اسفندماه؛ ورود کیخسرو به سیاوش گرد) بیست وپنجم(روز ارد -3

  فت ســوي سیاوش گرد       بمـــــاه سفنـــدار مــذ روز اردهمی ر

  چو آمد بدان شارسـتــان پــدر      دو رخساره پرآب وخسـته جگــر

  )2081 – 2082ب / 358ص / 5ج( 

جنگ و توصیف ردوسی یک بار نیز در شرح ـــو در پایان به این نکته اشاره کنیم که ف

کردن روز مورد نظر استفاده براي مشخص » چهارشنبه « اوه شاه از نامــبهرام چوبین و س

  :است کرده

  ستاره شمر گفــت بهـــرام را       که در چارشنـــبه مزن گام را
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  اگر زین بپیـچی گزنــد آیدت       همه کار ناســـودمند آیـــدت

  )1044-1045/ 377ص/ 8ج(
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  پی نوشت فصل سوم

  .240، ص1384حماسه سرایی درایران، تهران ، انتشارات امیرکبیر، چ هفتم،  :ذبیح اهللا صفا، -1

  . 17، ص1383درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران، انتشارات ناهید، چ دوم، : حمیدیان، سعید-2

قلمرو ادبیات حماسی ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، چ : رزمجو، حسین -3

  .40، ص 1، ج 1381اول، 

  .   149  - 150درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی، پیشین، صص  -4

  . 299، ص 1374جـام جهان بین، تهران، انتشـارات جامی، چ ششم، : ندوشن، محمدعلیاسالمی  -5

  .117، ص1380ي حسن مرتضوي ، تهران، نشر قصه ، چ اول،ي رمان، ترجمهنظریه: لوکاچ، جورج  - 6

،  1379زرگ علوي، تهران، انتشارات نگاه، چ پنجم، ي بـي ملّی ایران، ترجمهحماسه: ـدکه، تئودرنولـ-7

  .124ص 

  .30درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی، پیشین، ص  -8

  .121،  ص 1369ران، امیرکبیر، چ دوم، ـي عبدالحسین زرین کوب، تهفن شعــر، ترجمه: وارسطـ -9

  .23-24، صص1ایران، پیشین، جقلمرو ادبیات حماسی  -10

در » متناقضات« در بحثی تحت عنوان » حماسه سرایی در ایران « دکتر ذبیح اهللا صفا در کتاب -11

پس از سیاوش، رستم به انتقام خون او به « :نویسد هاي شاهنامه چنین می مورد یکی از نقیضه گویی

هاي بعد  در آن فرمانروایی کرد اما در افسانه توران تاخت و آن جا را گشود و ویران ساخت و سه سال نیز

در این کشور ویران که یک درخت نیز برجاي نمانده بود، یکباره شاه وپهلوانان و لشکریان پدید آمده 

که )  231 - 232حماسه سرایی در ایران، ص (» ...اندها به سختی در برابر ایرانیان مقاومت کردهومدت 

ضمن تصحیح اشتباه سهوي جناب » در آمدي براندیشه و هنر فردوسی«  دکتر حمیدیان در کتـــاب

همین ي دالیلی با استفاده از دکترصفا درمورد مدت اقامت رستم در توران که شش سال بود، با اقامه
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... « :نویسد این ایراد را رد کرده، در نهایت چنین می) ابهام درسپري شدن زمان( ث ما ویژگی مورد بحـ

است، منتها ما از طول  ید نکرده که این کار افراسیاب فوراً و بدون گذشت هیچ زمانی رخ دادهفردوسی ق

  )46پیشین ص  در آمدي براندیشه وهنر فردوسی،(» .این زمان اطّالعی نداریم

ي ترجمه) ي  ادبیات و شعر رواییپژوهشی در باب نظریه(ادبیات تطبیقی: محمد عبدالسالم،کفافی  -12

  . 250، ص 1382حسن سیدي، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، چ اول، سید 

  . 145-146درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی، پیشین، صص  -13

که در فصل پیش اشاره شد ایرانیان باستان قائل به وجود تنها دو فصل تابستان و طورالبتّه همان -14

ي جالب در این مورد این که آقاي جنیدي در ا نکتهام. اند و ذکري از بهار نشده استزمستان بوده

برزین « ي که هنوز هم روستائیان اطراف آتشکده ؛کندبیان می» زروان سنجش زمان در ایران « کتــاب

جنیدي،  .  (       کنندان تقسیم میـدر شمال غـرب نیشابور، سال را به دو فصل بهـــار و زمست» مهر

  ) .24ص  1358ن در ایران باستان، تهران، انتشارات نقش جهان، چ اول، زروان سنجش زما: فریدون

  . 77، ص1375ردوس، چ هشتـم، زه به بدیع، تهران، انتشارات فنگاهی تا: شمیسا، سیـروس -15

  . 162-163ي ملّی ایران، پیشین، صص حماسه -16

، تهران، انتشارات )اي شاهنامههشکل شناسی داستان( از رنگ گـل تا رنـج خار : امی، قدمعلیسرّ -17

  . 885، ص 1373علمی و فرهنگی، چ دوم، 

  . 886 - 892همان، صص  -18

  .892همان، ص  -19

  . 885-886همان، صص  -20

ي مسعود صادقی، تهران، سازمان مطالعه درآمدي بر تاریخ پژوهی، ترجمه: استنفورد، مایکل -21

  .294چ اول ، ص 1384، )سمت(ها وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
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  . 354، ص 2قلمرو ادبیات حماسی، پیشین، ج  -22

  . 887، پیشین، ص )هاي شاهنامهشکل شناسی داستان( از رنگ گل تا رنج خار  -23
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  چهارمفصل 

  

  

  

  

  

  واحدهاي زمانی در شاهنامه

 

این مدت . دهند خ میردر مدت زمان خاصی  حوادثشاهنامه مانند سایر رویدادهاي      

ی تداعی ــگیرد و به نوعي مورد نظر را در بر میبیان شده همچون قالبی است که حادثه

ي اعتباري و ت که در برابر نظریهـدر فلسفه اسـ »مایکل استنفـورد «يي نظریه کننده

  . 1ذهنی بودن زمان مطرح شد

ي مجازي دارد و گذرد، جنبه ها می نها از منشأ آ این بیان مدت براي حوادثی که قرن     

ل در با تام. گیرد ت درك بهتر صورت میـــبیشتر براي عینیت بخشیدن به رویداد جه

است و  »سال «و حداکثر آن »ساعت« یابیم که حداقل معیار استفاده شده، میشاهنامه در

براي بیان واحد پرکاربردترین  »هفته «را در نظر بگیریم، واحدهاي زمانی  این اگر بسامد

  . ر استمدت رویدادهاي این اث
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  ایم با نگــاهی ش در شناسایی زمان حوادث سعی کردهبا توجه به اهمیـّت این بخــ     

ها،  یم و ضمن دسته بندي آنصی به این واحدهاي زمانی بدهق، نظم خادقی موشکافانه و

با بیان چند نمونه به جزئیات  هایی ارائه دهیم تا بنديبراي آن معیار سنجش نیز تقسیم

  .آن واحد هم بیشتر واقف شویم

 ساعت. 1

به عنوان معیاري براي بیان مدت  »ساعت  «از موارد جالب در سنجش زمان، کاربرد       

مورد  »دوازده رخ «زمان رخدادهاي دنیاي باستان است که در چند رویداد به ویژه جنگ 

  :است ي استاد توس قرار گرفته  استفاده

  :داستان اکوان دیو

  بیـــامد بدرگـــاه چوپان ز دشت          چو از روز یک ساعت انـــدر گذشت

  )24ب/ 302ص/ 4ج(                                                                               

  :جنگ دوازده رخ؛ آمدن کیخسرو به کمک گودرز

  خــور از گنبـد چرخ گردان بگشت      گذشت    چو از روز نه ساعت انــدر 

  )2371ب/ 225ص/ 5ج(                                                                            

  :جنگ دوازده رخ؛ فرار فرشیدورد و لهاك

  بیـــک ساعت از هفــت فرسنگ راه       برفتـــــند ایــمن ز ایــران سپاه  

  )2264ب/ 218ص/ 5ج(                                                                         
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  روز. 2

  دادها ــیکی دیگر از واحدهاي زمانی که کاربرد زیادي در نشان دادن مدت زمان رخ      

هاي دیگر کاربرد بیشتري نسبت به قالب »سه روز «دارد، روز است که در این میان قالب 

  . رددا

  یک روز) الف

  :کندسیاوش را که عازم جنگ با افراسیاب بود، بدرقه می »یک روز  «کیکاوس 

  دو دیده پـر از آب کــاوس شاه       همـــی بـــود یـک روز با او براه

 )630ب/ 43ص/ 3ج(                                                                                  
  :راحت گشتاسب در راه هنداست

  بدان جاي خرّم فــــرود آمــــدند        ببودند یک روز و دم بــــر زدند

  )68ب/ 12ص/ 6ج(                                                                             

  دو روز)ب

  :حمل جنازه رستم که در کابل کشته شد، دو روز طول کشید

  نــدران کار شـــد روزگار         تـــن رخـــش بر پیل کردند باردو روز ا

  )262ب/ 337ص/ 6ج(                                                                          

  سه روز)  ج

  ارگیري آن در موارد ــکیکی از اعداد مورد احترام ایرانیان قدیم است که به »سه  «       

  بهترین نمونه در . باشد ت این عدد در دنیاي باستان میدلیل مناسبی براي اهمی مختلف
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نیک، گفتار نیک، کردار  ي اندیشه(این زمینه مطرح شدن دستورات اخالقی دین زرتشت 

اي بود که ایرانیان باستان، وقتی در  ت این قداست به گونهــدر قالب این عدد اس) نیک

آن آیین اجتماعی را در شدند، به جاي یک هفته، ه میمواجاجراي مراسمی با تنگی وقت 

، این قالب »روز «گونه که اشاره شد در میان واحد زمانی  همان. 2کردندرگزار میسه روز ب

جنگ، درنگ و شادي شاهد  :تبیشتر در سه موقعی در شاهنامه پرکاربردترین است و

  . آن هستیم ي استفاده

  ــنگ           ســه روز اندر آن تاختن شد درنگبشد گیو با آن ســواران جـ

  )1034ب/ 275ص/ 4ج(                                                                         

  بگلزریون شــاه توران ســـــه روز            ببـــود و برآســــود با بـــاز و یوز

  )889ب/ 288ص/ 5ج(                                                                       

  همی خورد پیروز و شادان سه روز            چهــارم چو بفروخت گیتی فروز  

  )1835ب/ 343ص/ 5ج(                                                                            

  پنج روز) د

  اه         همی کشته جستـــند ز ایران سپاهبدین پنج روز انـــدرین رزمــگ

  )853ب/ 286ص/ 5ج(                                                                           

 چهل روز)  هـ

  است که  »چهل  « ددــآید، عنماد تکامل به شمار می از جمله اعداد مقدس دیگر که     

  ته، مدت بسیاري از امور و مراسم خاص اجتماعی و دینی برخی ادیان آن را محترم دانس
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  . انددادهدر این قالب انجام می... ریاضت، سوگواري و: خود را، مانند

  :س و کیخسرو پس از نابودي افراسیاب وجشن و سرور کیکاو  

  چهل روز با شـــاه کــاوس کی          همی بود با رامـــش و رود و مـی

  )2388ب/ 377ص/ 5ج(                                                                           

  :بر اورمزد نرسی  3سوگواري

  داشتند         ســـــرگاه او خــــوار بـــگذاشتند چهــل روز سوکش همی

  )26ب/ 217ص/ 7ج(                                                                            

  :جنگ میان اردوان و اردشیر      

  چهل روز زین سان همی جنگ بود        بـــران زیردسـتان جهان تنگ بود

  )404ب/ 134ص/ 7ج(                                                                           

  هفتاد روز)  و

  :بهرام چوبین گرفتار شدن بندوي ، مشاور خسروپرویز ،در بند

  همی بود بندوي بسته چــو یوز        بزنـــدان بـــــهرام هفتــاد روز

  )894ب/ 63ص/ 9ج(                                                                            

  شبانه روز.  3

  انجامید  طول می به »روز  «اي بیشتر از یک در میان رخدادهاي شاهنامه گاه حادثه        

  این . بود »روزانهـشب« گرفت که نام این مدت به اصطالح یک میو شب آن روز را نیز در بر
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ه  ت یک رویداد، گاهی نیز به شکل ویژهواحد زمانی عالوه بر تعیین مداي مورد توج

  . کردندهاي مختلف تقسیم می گرفت و آن را به بهره هایی چون شاهان قرار می شخصیت

  جهت انجام امور مختلف  »شبانه روز «هایی است که  یکی از این دوره »خسرو پرویز  «عهد

  :به چهار بهره تقسیم شد

  ازان پس شـب و روز گردنده دهر         نشســـت و ببخشیــد برچـار بهر

  ازان چار یک بهــر موبـــد نهــاد         که دارد سخــــنهاي نیکـو بیـــاد

  اه و زکارجـــــــهان          بگفتـــی بشـاه آشــــکار ونـهـانزکـار سپـــ

  چودرپادشاهی بدیدي شکـــست          زلشـــکر گر از مــردم زیر دسـت

  سبک دامن داد بــــــــر تافتـی         گذشـــــته بجـستی و دریـافـتـی

  رام با مهتــراندگر بهرشــــادي ورامشـــگران           نشستـــــــه بـــآ

  نبودي نه اندیشـه کـــردي ز بد          چـــنان کـز ره نــامداران ســــزد

  سیم بهره گـاه نیایـــش بــدي           جهــان آفرین را ستـــایش بــدي

  چهارم شمـار سپـــــهر بلنـــد           همی برگرفتی چه وچون وچنـــد

  که بودي بدانـش ورا رهنمــــــاي          ستاره شمر پیـش او بر بـپـــاي

  )  3144-3153ب / 196ص /9ج(

هاي مختلفی درشاهنامه ظاهر شده و  دهاي دیگر در قالباین واحد زمانی نیز مانند واح

  :کنیم ها اشاره می هایی به آن رویدادها را در خود جاي داده است که با ذکر نمونه
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  یک شبانه روز)الف

  یک شب بهم         همــی راي زد خسرو از بیش و کم نشستند یک روز و

  )976ب/ 141ص/ 5ج(                                                                                

  ببودند یک روز و یک شـب بپاي          بپیــش جهانـــــــداور و رهنماي

  )2372ب/ 376ص/ 5ج(                                                                              

  بیک روز و شــــب بآمـــوي شد         ز نخچیر و بــــازي جهــانجوي شد

  )1538ب/ 392ص/ 7ج(                                                                            

   دو شبانه روز                        )ب

  دو روز و دو شب باده خـــام خـورد         بـــــر ماهــرویــش دل آرام کـــــرد

  )27ب/ 219ص/ 6ج(                                                                           

  دولشکر چنین هم دو روز و دو شـب          ازیشــــــــان یکـــی را نجــنبید لب

  )352ب/ 256ص/ 5ج(                                                                              

  همی رفـت ازین سان دو روز و دو شب            کســـــی را بخــوردن نجنـــبید لب

  )1369ب/ 81ص/ 7ج(                                                                           

  سه شبانه روز)ج

  چنــین ایستــــاده سه روز و سه شب         یکـــــــی را بگفتـــن نجنبـــید لب

  )350ب/ 105ص/ 5ج(                                                                       
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  همی لشکر آمد سه روز و ســـه شب          جهــان شد پــر آشوب جنگ و جلب

  )955ب/ 292ص/ 5ج(                                                                         

  سه روز و سه شب زیـن نشان جنگ بود         تو گفتی بریشان جهان تنــــگ بود

  )34ب/ 375ص/ 6ج(                                                                               

  ده شبانه روز)  د

  بدي ده شبـان روز بر پشـــــت زین          کشیــــــده ببــدخواه بر تیغ کین

  )2239ب/ 216ص/ 5ج(                                                                              

  هفــته. 4

ی در تنظیم ادوار روزانه ، روش جالب»هفت روز «بندي تعداد روزهاي سال به تقسیم        

ر به بهترین ا تعداد روزهاي ماه یا سال بر عدد هفت قابل تقسیم نیستند و بشاست؛ زیر

اما کاربــرد    4.ط ساختبه هم مرتب »هفته  «ي ها را به وسیلهصورت ممکن روزها و ماه

شود و هاي مسیحیان و اعراب دیده میشماريدرقبل از اسالم بیشتر درگاه »هفته  «

ي روابطی که با مسیحیان داشتند، با تقسیم ماه به هفته واسطه ایرانیان باستان هرچند به

ود هاي خشماريی این آشنایی منجر به پذیرش و رواج آن نشد و در گاهآشنا بودند ولّ

بعد از ورود . آوردندتر به شمار میپس از واحد زمانی ماه، روز را به عنوان معیار پایین

و روزهاي آن نزد مردم  »هفته «تــدریج م به ایران و برگزاري هفتگی نماز جمعه، بهاسال

    5.نیز رایج شد و به عنوان شاخص زمانی مجزّا پذیرفته شد

  هاي باستانی، شماريت که با وجود عدم استفاده از هفته در گاهدور از نظر نباید داش       



  در شاهنامه زمان نقش عنصر                                                                               104
  
 

 

رم به به عنوان عددي مقدس و محت »هفت « 6دیگر در ایران نیز مانند برخی از ادیان ملل

تقاد به رفت و عالوه بر شواهد تاریخی؛ مانند تقســیم جهان به هفت اقلیم، اعشمار می

  انیان به هفت د نوروز، تقسیم اشراف ساســــدر عیي هفت سین ههفت امشاسپند، خوانچ

  ز را نیـ... واري، جشن و سرور ووگهایی؛ چون، سن، مراسم و آیی7ها مثال دیگرطبقـه و ده

  .ردندکمعموالً درهفت روز  اجرا می

فردوسی به عنوان  ي در شاهنامه » هفته «واحد زمانی همانگــــونه که اشاره شد      

است که با توجه به عدم وجود این واحد  ین معیار سنجش زمان به کار رفتهترپرکاربرد

  .  بودن زمان در شاهنامه باشد مجازيدلیل روشنی بر  تواندزمان در ایران باستان، می

ي پهلوانی آنقدر اي آن در دوره »یک هفته «کاربرد این واحد زمانی به ویژه به صورت      

 »هفته  «کند که در نشان دادن مدت رویدادها، رایج و عادي است که خواننده تصور می

ت رویدادهاي ظمت امور پهلوانان، در مدشده و شاعر براي نشان دادن ع »روز  «جایگزین

پهلوانی و بعد از  ي توان در دوره ترین مثال را می ها نیز مبالغه کرده است؛ روشنآن

که شاه ایران به  آنجا. ازندران یافترستم بر شاه م ،س و یا به عبارتیوپیروزي کیکاو

این امور را در  ي این پیروزي به نیایش، بخشش و جشن پرداخت و هر کدام از شکرانه

  :یک هفته انجام داد

  بیک هفـــته بـر پیش یزدان پاك         همـــی با نیایــش بپیمـــود خاك

  بهشتـــم در گنجها کـــــــرد باز          ببخشید بر هر کـــه بودش نیــــاز
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  همی گشت یک هفته زین گونه نیز          ببخــــــشید آن را که بایست چیز

  ته چون کارها گشت راست          می و جام یاقوت و میخواره خـواستسیم هف

  بیک هفته با ویـژگان می بچنـــگ          بمازندران کــــــرد زان پس درنگ

  )867 -871ب/ 123 -124ص/ 2ج(                                                               

به عنوان نمایشگر زمان رویدادها بسیار  »هفـته «ده ازدر عهد کیخسرو بسامد استفا      

  . چشمگیر است و باید آن را به عنوان واحد زمانی برتر به شمـار آورد

  یک هفته)الف

این قالب زمانی، پرکاربردترین واحدزمانی در کل شاهنامه است که به طورکلّی به دو      

  .شکل مورد استفاده واقع شده است

  :مدت یک هفته از ماجرا یا حادثه سپري شدن) 1-الف

شویم بلکه زمان  در این نوع، شاهد انجام یک رویداد در قالب مدت هفت روزه نمی     

شود؛ مثالً، شــاه هاماوران یک هفته بعد سپري شده از یک واقعه در قالب هفته بیان می

  .کندها را به مهمانی دعوت میس و سودابه، آنواز ازدواج کیکاو

  یک هفته بگذشت هشتـم پگـاه         فـــرستاده آمــد به نــزدیک شاه چو

  که گر شاه بیند که مهمان خـویش        بیـــاید خرامــــان به ایوان خویش

  )123 -124ب/ 134ص/ 2ج(                                                                       

اسیاب یک هفته بعد از ازدواج سیاوش و فرنگیس، هدایاي داستان سیاوش، افرو یا در 

  .داردها ارسال مینفیسی براي آن
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  بدین کار بگذشت یک هفتـه نیـــز           سپهبـــد بیاراســت بسیــار چیـز

  )1546ب/ 101ص/ 3ج(                                                                               

  انجام فعالیت یک هفته اي ) 2-الف

  :دادي است رخدیگر کاربرد این مدت زمان در نشان دادن طول مدت انجام مورد      

شادي و میگساري  

در جنگ یا تحقّق امري  ها که بیشتر به مناسبت پیروزينگونه جشمعموالً این      

هاي ن هفتهتوان اییکشید و به وفور مه طول میـــگرفت به مدت یک هفتصورت می

اختصاص یافته به میگساري و شادکامی را در طول شاهنامه مشاهده کرد و اختصاص به 

  .دوره خاصی ندارد

  :میگساري کیکاوس به مناسبت پیروزي کیخسرو بر افراسیاب  

بیک هفته از کاخ کـــاوس کـی           همی مــــوج بر خاست از جام می                      

  )1807ب/ 341ص/ 5ج( 

  :یک هفته شکار و تفریح پهلوانان در شکارگاه افراسیاب

  ــاط نشستبیک هفته زین گونه با مــی بدست          گهــــی تاختن گه نش

  )490ب/ 158ص/ 2ج(                                                                           

  :یک هفته شادمانی خسروپرویز در مرگ بهرام چوبینه

  بیـــک هفتـــه مجلــس آراستند          بهــــر برزنـــی رود و می خواستند

        )2706ب/169ص/9ج(                                                                                
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نیایش و دعا                                                                                                                              

اند که اعران فارسی زبان به آن توجه خاص کردهبا توجه به اهمیت دعا و نیایش، ش      

ساز این اثر در ادوار قهرمانان حماسه .نیز از این امر مستثنی نیست حکیم توسو

اساطیري، پهلوانی و تاریخی خداپرست بوده، در همه حال پیروزي خود را از ایزد دادگر 

اغلب یک هفته به طول این نیایش و تعبد، همچون برخی امور دیگر  8.کننددرخواست می

  .پرداختندانجامید و شاهان و پهلوانان به نیایش خداوند جهان آفرین میمی

  :نیایش اسفندیار و گشتاسب براي پیروزي درگرفتن انتقام از لهراسب

  نیایش همی کرد خــود با پــدر        بران آفــــــــــرینــنده ي دادگر

  همی بـــود گشتاسپ با درد و باك یکی هفته بــر پیش یزدان پاك       

  )469 -470ب/ 164ص/ 6ج(                                                                    
  :نیایش کیکاوس بعد از پیروزي بر شاه مازندران

  بیک هفته بر پیــش یزدان پاك          همی با نیایــش بپیمود خاك

  )867ب/ 123ص/ 2ج(                                                                       

  :نیایش کیخسرو قبل از رهسپاري به کوه و ناپدید شدن

  بیامد بجاي پرستــــش بـشــب          بــــــدادار دارنــده بگشـاد لب

  چو یک هفته بگذشت ننمود روي          برآمد یکی غلغل و گفت و گـوي

  ) 2509و2513ب/ 384ص/ 5ج(                                                                   
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 توقّف و درنگ  

هاي یک در میان فضاي پر تکاپو و حرکت شاهنامه، گاه در برخی از رخدادها با درنگ    

درنگ پیام آوران  -1: دهداین توقف بیشتر در دو حالت رخ می. شویماي مواجه میهفته

توقف و استراحت شاهان در شهري که در مسیر حرکت آنها واقع  -2ي گرفتن پاسخبرا

  .است

  :ايبراي درنگ یک هفته) حامل پیام افراسیاب( درخواست رستم از گرسیوز 

  تهمتن بدو گفت یک هفتــه شاد         هــمی باش تــا پاســـخ آریم یاد

  )839ب/ 56ص/ 3ج(                                                                             

  :توقف کیخسرو در بخارا

  وز آنجا بشـــــــهر بخارا رســید        ز لشکــــر هوا را همی کس ندید

  بخورد و بیاسود و یک هفتــه بـود         دوم هفتــــه با جــــامه نابسود

  )2133 -2134ب/ 361ص/ 5ج( 

  :توقف کیخسرو در سغد

  بسغد اندرون بود یــک هفتــه شاه         همه سغـــد شد شاه را نیک خواه

  )2132ب / 360ص / 5ج(                     

جنـگ و درگیري  

هاست و شاهنامه به عنوان یکی آثار حماسی معموالً مملو از جنگاوري ها و شهسواري     

هاست که شده و در این جنگ ي همین نبردها بناهاي بزرگ جهان، بر پایهاز حماسه
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در این نبردها، زمان به صورت مستقیم یا .9شاهد بهترین توصیفات شاهنامه هستیم

توان به جنگ نگریست، طول هاي زمانی که مییکی از زاویه. غیرمستقیم دخالت دارد

باشند و ایـن امـر نیز به دلیل کنش هاي متفاوت میمدت آن است که اغلـب داراي زمان

هاي اختصاص یافته به در میان این مدت زمان. هاي غیر منتظره، طبیعی استواکنشو 

  :دانتاریخی  ياي هستیم که اغلب نیز در دورهها، گاه شاهد نبردهاي یک هفتهجنگ

  :جنگ کیکاوس با شاه مازندران

  بیک هفته دو لشکــــر نامــجوي        بــــروي انـــدر آورده بودند روي

  )805ب/ 120ص/ 2ج(                                                                           

  :جنگ روم و قیصر

  دو لشکر بروي انــدر آورده روي         ببــودند یـک هفـــــته پرخاشجوي

  ) 57ب /  384ص/  6ج(                                                                       

  :رویارویی خاقان چین و هیتالیان 

  یکی هفته آن لشـکر جنگجـــوي         بــروي اندر آورده بــــودند روي

  )1789ب/ 159ص/ 8ج(                                                                            

 سوگواري  

یکی از . گرفتهاي مختلفی صورت میانسوگواري بر شاهان یا پهلوانان در مدت زم      

 :باشد می »یک هفته  «هاي رایج این مدت
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  : سوگ منوچهر در مرگ فریدون

  منوچهر یک هفتـــــه با دردبـــود        دوچشمش پرآب ورخش زرد بود

  )1ب/ 135ص /  1ج (

  :سوگواري کاوس در مرگ سیاوش

  ه بنشست پر درد و خشمچو یک هفته با سوگ و با آب چشم         بدرگا

  )2630ب/ 172ص/ 3ج(                                                                             

  :سوگواري کردن رستم در زابلستان پس از اطّالع از کشته شدن سیاوش

  چو یک هفته با سوگ بــــود و دژم             بهــشتم بــــــرآمد ز شیپور دم

  )2605ب/ 170ص/ 3ج(                                                                         

سرگردانی  

  :سرگردانی پهلوانان در میان کوه پس از ناپدید شدن خسرو

  ببودند یک هفته بر پشــت کــوه        سر هفتـــه گشتند یکسر ستــوه

  )3056ب/ 415ص/ 5ج(                                                                              

  :سرگردانی گشتاسب در سرزمین روم

  همی گشت یــک هفته برگرد روم          همـــی کار جـست انــدر آباد بوم

  )151ب/ 17ص/ 5ج(                                                                              

ـزنیرایـ  

  :مشورت براي انتخاب کیقباد به پادشاهی
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  نشستند یک هفــــته با راي زن        شـــدند انـــدران موبدان انجمن

  )205ب/ 61ص/ 2ج(                                                                                   

  :ي کسري رایزنی قیصر براي پاسخ نوشتن نامه

  ته هر کس که بد راي زن           بنــزدیک قیصر شدند انجمنیکی هف

  )4103ب/ 293ص/ 8ج(                                                                         

هاي دیگري از قبیل مدت درمان، مهیا نمودن هدیه، عالوه بر موارد فوق نمونه      

اند که به دلیل اندك رخ داده)یک هفته(مین قالب زمانی نیز در ه... گرفتاري، مهمانی و 

  .ها صرف نظر می کنیمبودن بسامد از بیان آن

  دو هفتــه) ب

ها در مدت دو هفته رخ داده اي، برخی از فعالیتهاي یک هفتهدر کنار امور و فعالیت     

  :اند که به دلیل پراکندگی موضوعات، قابل تقسیم بندي نیستند 

  :ي گیو و پیرانمذاکره مدت

  دو هفته شد اندر سخنشان درنگ         بـــدان تا نبــاشد ببیــداد جنگ

  )221ب/ 98ص/ 5ج(                                                                           

  :توقّف کیخسرو در سیاوشگرد

  دران شارستان بود شاددر گنـــج بگشاد و روزي بــداد         دو هفـتـه 

  )2092ب/ 358ص/ 5ج(                                                                           
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  :تفریح اسفندیار پس از بازگشت از هفت خوان

  دو هفته همی بـــود با یوز و باز         غمـــــی بـــود از رنــج راه دراز

  )818ب/ 212ص/ 6ج(                                                                    

  :عبادت و نیایش خسروپرویز 

  دو هفته همی خواند اســـتا وزند          همــی گشـــت بــرگرد آذر نژند

 )2131ب/ 136ص/ 9ج(                                                                          

  ـهپنج هفت)ج

  :اي کیخسرو بعد از گرفتن انتقام خون پدرنیایش پنج هفته

  چنین پنج هفته خروشان بپــــاي        همی بود بـــــر پیش گیهان خداي

  )2569ب/ 388ص/ 5ج(                                                                           

  ماه. 5

ي معروف که نام سیـارهنـنامیده شده است ضمن ای »ه ماونگه «ماه که در اوستا        

باشد، اسم مدت سی روز از سال، و نیز نام روز دوازدهم هر ماه در تقویم مزدیسناست می

ولی  10بردهرچند اوستا تنها از هفت ماه اردیبهشت، تیر، شهریور، مهر و دي نام می. است

 دیشمندانی؛ مانند ابوریحان بیرونی درهاي پیشین اشاره شد، ان در فصلگونه که همان

اند که امروزه با تغییرات جزئی محفوظ ها را استخراج و نقل کردهي ماهآثارالباقیه، نام همه

  . اندمانده

  ماه باقی  ز نام نهــنی) فرس قدیم(هاي هخامنشیهاي مزدیسنا، از ماهعالوه بر نام ماه     
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باگ : اند؛ عبارتند ازدرج شـده ي بیستون داریوشکتیبهها که در اسم این ماه. است مانده

که 11.رَ و ثائیگرچی، ویخنَ، گرم پد ،ثور واه ریادیه، انامک، مرك ذَنَیادي، آدوکنی، آثـ

  .اندکردههاي مزدیسنا بر سی روز داللت میهرکدام مانند ماه

ي در شاهنامه در برگیرندهمانند سایر واحدهاي دیگر ) ماه(زمانی این واحـــد           

 دــگرفت و ماننرویدادهاي مختلف است و حتّی گاه مورد توجه خاص پادشاهان قرار می

ها ي آنهـــاند که از جملکردههاي مختلف تقسیم میآن را جهت فعالیت »روزشبانه «

  :اي که در عهد خسروپرویز صورت گرفته بود، اشاره کرد بنديتوان به تقسیممی

  همان نیز یــک ماه بر چار بـــهر          ببخشیــد تا شاد بــاشد ز دهـــر

  یکی بهره میدان چــوگان وتیـــر          یـــکی نـامور پیــش او یادگــیر

  دگربهره زو کوه ودشت وشــــکار          ازان تــــازه گشــتی ورا روزگـار

  برخـشنده روز وشـــــب دیـربـاز  هر آنگه که گشــتی ز نخچیر بـاز       

  هر آنکس که بـودي ورا پیش گاه          ببستی بشهـــر انـدر آیــین و راه

  دگر بهــره شطرنج بـــودي ونرد          سخـــن گفتــن از روزگار نبــرد

  دسه دیگر هر آنکس که داننـــــده بود            فزاینـــــده چــــــیز و خواننـده بو

  بنوبــت ورا پیـــش بنشــــاندي         سخنهاي دیـــــرینه برخـوانـدي

  چهــــارم فرستــــادگان را زراه          همــی خوانندي بنزدیـــک شـاه

  نوشتی همه پاسـخ نامــــــه بـاز         بدادي بــــدان مرد گــردن فراز

  )  3155- 3164ب/  197ص / 9ج (
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  یک ماه)الف

طول  »یک ماه «، رخدادهایی که به مدت»ماه  «در میان موارد استفاده از واحد زمانی      

هاي دیگر است و ما به صورت مکرّر شاهد استفاده از این قالب اند، بیشتر از قالبکشیده

  .هستیم... در وقایعی ؛ مانند مهمانی ، درنگ کردن، میگساري و

  توقف و درنگ  

  :درنگ کیخسرو در سغد

  سغد اندرون بود یــک ماه شــاه          همه سغـد شد شاه را نیک خواهب

  )915ب/ 290ص/ 5ج(                                                                            

  :توقف اسکندر در شهر سیاهان جادوگر در راه هروم

  تند شاه و سپاهببـود اندرآن شهر یک مــاه شاه         چو آسـوده گش

  )1317ب/ 78ص/ 7ج(                                                                             

 ت حرکت مد 

  :حرکت اسکندر به طرف اندلس

  همی رفت یـــک ماه پویان براه          چو آمــد سوي مرز او با سپاه

  )714ب/ 46ص/ 7ج( 

  :اسکندر در راه بابلیک ماه حرکت بی وقفه سپاه 

  همی راند یک ماه خود با ســپاه           نــدیدند زیشــان کس آرامگاه

  )1684ب/ 98ص/ 7ج(                                                                        
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مهمانی  

  :مهمان شدن کیکاوس نزد رستم پس از نبرد بربر

  ـروز            گهی رود ومی خواست گـه باز ویوزببد شــاه یک مـــاه در نیمــ

  )26ب/ 128ص/ 2ج(                                                                        

  :ي سیاوش نزد پیرانمهمان شدن یک ماهه

  همــــی بود یکـماه مهمـــان او          بــــران سر چنیـــن بود پیمان او

  )1575ب/ 103ص/ 3ج(                                                                      

سوگواري   

  :سوگ بهرام گور بر پدر

  چو یک ماه بنشست با ســـوك شاه           ســـر مــــــاه نو را بیاراست گاه

  )409ب  / 287ص /  7ج(

  :سوگواري بالش بر پیروز

  سرش پر زگرد و رخش پر خراش       چو بنشست با سوگ ماهــی بالش  

  )185ب/ 17ص/ 8ج(                                                                                 

  دو ماه )  ب

  :اسکندر در هند بعد از شکست دادن فور  اقامت

  همی بود بر تخت قیصــر دو ماه          ببخشیـــد گنجش همه بر سپاه

  )618ب/ 40ص/ 7ج(                                                                             
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  پنج  ماه)ج

  :اشاره پیران به جنگ انتقام جویانه ایران در گفت وگو با طوس   

  کنون ماهیـــان اندر آمــد به پنج         کــه تا تو همی رزم جویی برنج

  )532ب/ 149ص/ 4ج(                                                                         

  :مهلت خواستن کسري براي مشخص کردن دین خود

  ورا گفت کسري زمان پنــج ماه           ششــم را همه بــازگویم بشاه

  )299ب/ 46ص/ 8ج(                                                                         

  :تالش اسفندیار در جهت ورود به قلعه ارجاسب

  چنین داد پاسخ که من مــاه پنـــج          کشیــدم براه انــدرون درد و رنج

  )523ب/ 196ص/ 6ج(                                                                          

  هفت ماه)  د

  :گذر کیخسرو از دریاي زره

  بر آب بر هفـــت مــاه          که بـــادي نکــــرد اندریشان نگاه گذشتنـــد

  )1980ب/ 352ص/ 5ج(                                                                  

  نه ماه) هـ

  تولّد سهراب

  چو نه ماه بگــــذشت بر دخت شـاه           یکی پــــورش آمد چو تابنده مهر

  )112ب/ 177ص/ 2ج(                                                                                
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  تولّد اسکندر

  چو نه ماه بگذشت بر خوب چهـــر           یکی کودك آمــــد چو تابنده ماه

  )106ب/ 379ص/ 6ج(                                                                                

  سی ماه) و

  :نبرد ایرانیان و اعراب 

  برین گونـــه تا ماه بگـــذشت سی          همــــی رزم جســتند در قادسی

  بسی کشته شد لشکر از هردو سوي          سپــه یک زدیگر نه برگاشت روي

  )28-29ب/ 313ص/ 9ج(                                                                      

در پایان این بخش باید اشاره کنیم که این واحد زمانی عالوه بر تعیین مدت امري،         

ه است و شاعر در برخی از ها نیز به کار رفتبه عنوان شاخصی براي آغاز کارها و فعالیت

رویدادها  برخی»ي شروع نقطه «نفعل و انفعاالت جاري در شاهنامه، ابتداي ماه را به عنوا

ت ـشن بازگگردد که ایـل باز برمیاز ازدواج رودابه و زال، به زابآورده است؛ مثالً، سام بعد 

  : شودعنوان می »سرِماه  «وي 

  سر مــاه سام نریــــمان برفــــت          ســـوي سیستان روي بنهاد تفت

  )1451ب/ 234ص/ 1ج(                                                                       

 »سرماه  «و در جنگ فریبرز و پیران، پیمان صلحی میان دو طرف منعقد شد که       

  :ي رویارویی شدندمدت این عهد به پایان رسید و دو لشکر آماده
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  چو آمد سرماه هنــــگام جنـــگ         ز پیمــــان بگشتند و از نـام و ننگ

       )1314ب/ 93ص/ 4ج(                                                                               

  مورد دیگر، خلعت گرفتن گیو از کیکاوس است که به سبب رساندن پیغام پیروزي 

  :کیخسرو بر افراسیاب، مورد عنایت قرار گرفته بود

  ــروزه اندر نشناختسر ماه نــــو خلعت گیو ســاخت         همی زر و پیــ

  )1808ب/ 341ص/ 5ج(                                                                             

 سـال. 6    

است که در  »سال «ترین واحد زمانی مطرح شده در شاهنامه ترین و کالنبزرگ         

در ادامه به . کندوتی ایفا میهاي متفای نقشــارتباط با اشخاص، حوادث و امور مملکت

  . کنیمها اشاره میترین آنعمده

  ي زمان پرداخت باژسال؛ بیان کننده) الف

این نوع کاربرد بیشتر بیانگر مدت باژ یا مالیات است که از طرف حکومتی بر حکومت  

ه گردید؛ مانند باژ ساالنه کابل بشد و اغلب به صورت ساالنه پرداخت میدیگر تحمیل می

  :رستم

  چنان بد که هر سال یک چرم گــاو         ز کابـــل همی خواستی باژ و ساو

  )58ب/ 325ص/ 6ج(                                                                                 

  :ي هندیان به ایرانیان پس از شکست در بازي نردو یا باژ ساالنه
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  له از پیشــــگاه         فرستــــاد یکــــسر بــدرگاه شاهابا بــــاژ یکســـا

  )2783ب/ 215ص/ 8ج(                                                          

  ي زمان پس از یک رخدادسال؛ نشان دهنده)ب

  کند که گاهی در نقل حادثه یا رویـدادي به زمان سپري شده از آن واقعه اشاره می      

  بیان شده است؛ مثالً، در مورد دوستی ... اوت یکسال، سه سال وـهاي متفانـدر قالب زم

  :گویدافراسیاب و سیاوش می

  برین گـــونه یکسال بگـــذاشتند       غـــم و شادمـــانی بهم داشتند

  )1405ب/ 91ص/ 3ج(                                                                  

نتیجه ي این دوستی، ازدواج سیاوش با دخترشاه توران بود که افراسیاب یک سال پس    

  :کندها ارسال میاز این پیوند، هدایایی براي آن

  چنین نیـــز یکسال گردان سپهر       همی گشت بیدار بر داد و مهــر

  فرستـــاده آمد ز نـــزدیک شاه         بنـــزد سیاوش یـکی نیک خواه

  )1561-1562ب/ 102ص/ 3ج(   

  :دهدو یا توضیحی که چوپان در مورد مدت به زین آمدن رخش به رستم می

  سه سالست تا ایـــن بزین آمدست        بچــــشم بزرگــــان گزین آمدست

  )71ب/ 53ص/ 2ج(

  هاسال؛ نمایانگر سنّ شخصیت) ج

  شود که در نّ اشخاص ظاهر میسال در شاهنامه، هنگام نشان دادن سرکاربرد دیگـ     
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شویم؛ مورد اول، سنّ این مورد به صورت یکسان عمل نشده و ما با دو رویه مواجه می

هایی؛ مانند فریدون و رستم است که فردوسی به مراحل مختلف بالیدن و رشد شخصیت

کرده   کند؛ براي نمونه، شاعر در چندین رویـداد به سنّ فریدون اشارهها اشاره میآن

  :گویداست؛ مثالً، در مورد سه سالگی او می

  سه سالش همی داد زان گاو شیر          هشــیوار بیــــدار زنهــــار گیر

  )131ب/ 58ص/ 1ج(                                                                        

  :کندو شانزده سالگی وي چنین بیان می

  بر فریدون دو هشت         ز البــــرز کوه انــدر آمــد بــدشتچو بگذشت ازان 

  )149ب/ 59ص/ 1ج(                                                                         

ها به سنّ آن شخصیت ها و پهلوانانهاي پایانی عمر اما درمورد دوم، شاعر در سال        

  :کند اشاره می

  هرمنوچ  

  مرا برصد و بیست شــــد سالیان        بـــــرنج و بسختی ببستم میان

  )1628ب/ 247ص/ 1ج(                                                                      

  کاوس

  چو سالم سه پنجاه بر سر گذشت         سـر مــوي مشکین چو کافور گشت

  )2400ب/ 378ص/ 5ج(                                                                         

  کسري
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  چو ســال انـدر آمــد بهفتاد و چار          پـــر اندیشه مــرگ شــد شهریار

  )544ب/ 186ص/ 7ج( 

  سال؛ بیان مدت رخدادي یا امري)د

  مانی چون ظرفی مانند سایر واحدهاي ز »سال «هاي یاد شده، گاهیعالوه بر نقش        

برخالف واحدهاي زمانی گذشته، . گیرده را بسان مظروفی در بر میـکند که واقععمل می

شود تا ، دیده نمی انـدد سال رخ دادهانی میان رویدادهاي که یک یا چنتشابه و نظم چند

  .هاي مختلف تقسیم بندي نمودها را در بخـشبتـوان آن

یکسال  

  :ژتوقّف کیخسرو در گنگ د

  همــــی بود در گنــــگ دژ شهریار         یکــــی سال با رامـــش و میگسار

  )2026ب/ 354ص/ 5ج(                                                                          

  :سوگواري بر سیامک

  کــــردگارنشستند سالـــــی چنـــین سوگوار            پیـــام آمـــــــد از داور 

  )45ب / 31ص/ 1ج (

دو سال  

  :باز سازي تخت طاقدیس در عهد خسروپرویز   

  نفرمـــود تــــا یک زمــــان دم زدند           بدو ســــال تا تخـــــت برهم زدند

  )3558ب/ 222ص/ 9ج(                                                                       
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شش سال  

رستم بعد از اطّالع از قتل ناجوانمردانه ي سیاوش، به توران زمین لشکرکشی کرده،     

این . کنداداره می »حاکم گونه  «ها توران را کشد و براي مدتجا را به خاك و خون میآن

  :شودمدت در بیت زیر شش سال عنوان می

  ر مــا یکــی روز خوشکجا سالیـــان انـــــدر آمد شـــــش         که نگذشت ب

 )2989ب/ 195ص/ 3ج(                                                                          

هفت سال  

هاي سال است که رویدادهاي ازجمله پرکاربردترین قالب) هفت سال(دت این م        

  .مختلفی را در برگرفته است

  :نخواهی سیاوش وقوع خشکسالی در میان سال هاي خو

  ز باران هوا خشک شد هفـــت سال        دگرگـــونه شد بخت و برگشت حال

  )3019ب/ 198ص/ 3ج(                                                                         

  :خشکسالی در عهد پیروز فرزند یزدگرد

  سـبــزي کهان و مهان برین گونه تا هفــت سال از جهان         نــدیــدي

  )74ب/ 10ص/ 8ج(                                                                               

  : مدت بافت فرش تخت طاقدیس    

  بچین در یکی مرد بـد بی همــال       همی بافــــت آن جامه را هفت سال

    )3603ب/ 225ص/ 9ج(                                                                            
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  :مدت ساختن ایوان مداین 

  چو شد هفت سال آمد ایــوان بجاي          پسندیـــــدة خســـرو پاك راي

                                        )3742ب/ 233ص/ 9ج(           

 ي ایهند نیز بر پباشکه برابر چند قرن می هاي کالنهاي معدود، سالدر کنار این سال

اند؛ مثالً، درمورد اداره شدن ایران در زمان اشکانیان به ورت مین واحد زمانی بیان شدهه

  :گویدنظام ملوك الطوایفی می

  برین گونه بگذشت سالــی دویست         تو گفتی که اندر زمین شاه نیست

  )53ب/ 116ص/ 7ج(                                                                       

ونخواهی سیـاوش از زبان کیخسرو هاي خگجنزمان کشیدن مدت ول و یا در مورد ط

  :گویدیم

  کجا گفت کاین کیـــن با دار و بــرد        بپـــــــــوشد زمــانه بزنگار و گرد

  تا شــود ســال بر پنج شستپسر بر پســر بگـــذرانم بـــــدست        چنین 

  )1120 - 1121ب/ 302ص/ 5ج(                                                                        

  سال؛ نشانگر مدت حکومت )هـ

ان مدت حکومت ــکنیم بی اره میـرین ویژگی زمانی که در قالب سال به آن اشآخ       

شاعر معموالً  ن در مورد همه آنها به کار رفته است وپادشاهان است که به صورت یکسا

 .کندن پادشاهی اشاره میـــي حکومتی آنان به مدت ایدر پایان دوره
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  کیومرث

  بگیتی درون سال ســـی شاه بود          بخـــوبی چــو خورشید برگاه بود

  )12ب/ 29ص/ 1ج(                                                                      

  فریدون

  ورا بد جهــان سالیـــان پانـــصد           نیفکــــند یـــــــک روز بنیاد بد

  )11ب/ 79ص/ 1ج(                                                                      

  گشتاسب

  ا همالنشستم بشاهــی صد و بیست سال        نــــــدیدم بگیــتی کسی ر

  )344ب/ 341ص/ 6ج(                                                                                   

  انوشیروان

  چل و هشت بد عهد نوشیـــن روان          تو بر شست رفتـی نمانی جوان

  )389ب/ 52ص/ 8ج(                                                                            
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 چهارم پی نوشت فصل

ي مسعود صادقی،تهران، سازمان مطالعه وتدوین درآمدي بر تاریخ پژوهی، ترجمه: استنفورد، مایکل -1

  .295، ص 1384، )سمت(هاکتب علوم انسانی دانشگاه

، 1358، چ اول، زروان سنجش زمان در ایران باستان، تهران، انتشارات نقش جهان: جنیدي، فریدون -2

  .  60ص 

سرایی در ادبیات مرثیه« دکتر امامی در کتاب : کهاي که در مورد این بخش قابل توجه است ایننکته -3

دهند که با توجه احتمال میقیـق از مرثیه در قبل از اسالم، ضمن اشاره به عدم وجود اطّالع د» فارسی

کردند، کمتر به سوگواري و طبیعی و منتظره برخورد میي اهکه زرتشیان با مرگ مانند پدیدبه این

  . مرثیه سرایی گرایش داشتند و آن چه در شاهنامه نیز آمده است، تحت تأثیر فرهنگ اسالمی باشد

رکزي جهاد دانشگاهی، چ اول، سرایی در ادبیات فارسی، اهواز، انتشارات دفتر مثیهمر: امامی، نصراهللا(     

  )20-21، صص 1369

، 1373شماري و تاریخ گذاري از آغاز تا سرانجام، تهران، انتشارات بردار، چ دوم،گاه: کاوه، علی محمد -4

  . 19ص 

  . 58زروان سنجش زمان در ایران باستان، پیشین، ص  -5

هاي زیادي از قبیل هفت که نمونهطورياي برخودار است؛ بهمثالً مبین اسالم نیز از اهمیت ویژه - 6

ن، هفت زمین، هفت بار بودن طواف خانه خدا، هفت طبقه بودن جهنم و دهها رویداد دیگر را می آسما

  . توان نام برد که بر مبناي این عدد شکل گرفته اند

ران، انتشارات اسالم، چ سی و چهارم، ـــقصص االنبیا از آدم تا خاتم، ته: عمادزاده، حسین(     

  )24ص 1370
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  485 -486، صص 1383ي مزدیسنا، تهران، انتشارات مرکز، چ سوم، دانشنامه: اوشیدري، جهانگیر -7

  ).هفت(ي هپتذیل ماده

قلمرو ادبیات حماسی ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، چ : رزمجو، حسین -8

  .358، ص  2، ج 1381اول، 

  .232، ص1384ارات امیرکبیر، چ هفتم، حماسه سرایی درایران، تهران ، انتش: صفا، ذبیح اهللا -9

  .424ي مزدیسنا، پیشین، صص دانشنامه -10

  .425همان،  ص  -11
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  پنجمفصل 

  

  

  

  

  

  نقش روز و شب در شاهنامه

 

ي خاکی نهاد، فضاي پیرامون او بعد از ساعاتی  از همان زمانی که بشر قدم به این کره     

با توجه به تکرار این . کردو سیاهی همه جا را تسخیر میگرایید روشنایی، به تاریکی می

اي در زندگی او ایفا نمودند و او توانست انجام کارهاي کم روز و شب نقش حیاتیامر کم

انسان بعدها با پیوند دادن این روشنایی و تاریکی . ي این توالی تنظیم کندخود را بر پایه

حرکت و ظهور ماه و تغییرات شکل آن در آسمان و بعدها از  هفتهو سپس  شبانه روزلفظ 

ها نیز واحد اهـــکه مدتّی بعد، توالی م 1را براي خود در نظر گرفت ماهشب، واحد زمانی 

رد و کار بشر موعه ي واحدهاي سنجش زمان اضافه کرا به مج »سال «زمانی دیگري به نام

  .را براي شمارش روزهاي زیاد، آسان ساخت 

  ي تجزیه و تحلیل انسان از حرکات اجرام آسمانی ین واحدها که بیشتر نتیجهاز میان ا     
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ترین معیارهایی است که از دیرباز ترین و بدیهیساده »شب  «و  »روز  «است دو شاخص 

ه خاصی ي خود، توجفردوسی در ساختار شاهنامه. اندرگرفتههاي او را در بانسان و فعالیت

ان یعنی؛ شب و روز ي این دو زم هها را بر پایتمام کنش و واکنش، به این دو معیار داشته

عبارتی دیگر، این دو شاخص بسان دو ظرفی هستند که تمام رخدادها به. است استوارکرده

  .اندو امور مختلف این اثر حماسی را در برگرفته

ر، موضوع یاضمن پرداختن به این دو مع »رؤیا، حماسه، اسطوره «دکترکزازي در کتاب     

که ایران در نمادشناسی  وي اعتقاد دارد. دهدورد بررسی قرار میي دیگري مرا از زاویه

ي مقابل آن قرار دارد و سرزمین است و توران در نقطه »روز«سرزمین روشنایی و باستانی،

به همین دلیل در شاهنامه دائم ایرانیان را در پیوند با روز و . است »شب  «تاریکی و

  2.بینیمنیان را همبستگان شب میتورا

در این بخش با نگاهی ساده و نه نماد شناسانه به بررسی رخدادهایی می پردازیم که      

کنیم با توجه به بسامدهاي موجود این  اند و سعی می اتفاق افتاده »شب  «و »روز «در قالب 

  .اییمنمرویدادها در شاهنامه، آنها را در مجموعه هاي منظم دسته بندي 

  

  روز. 1

هاي انسان در فاصله زمانی از طلوع تا غروب آفتاب ترین فعالیت بدیهی است که عمده     

هاي مختلفی؛ چون صبح، ظهر و صورت می گیرد که خود این زمان مشخص نیز به بهـره
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در حقیقت، خورشید در شاهنامه معیار سنجش مناسبی است تا . شـودغروب تقسیم می

راردادي به ــورت قــــاز مسیر حرکتی آن، بخش هاي مختلفی از روز را به صبا استفاده 

  :ي زیر به بهره هاي مختلف تقسیم کنندی بشناسند و یا مانند نمونهاسم

  چو پیدا شـود پـاك روز سپیــد        دو بــهــره بپیمـاید از چرخ شید

  خـنجـــر کابلـــی ببنـــدید یکـــسر میان یلـــی         ابا گـــرز و با

  )709-710ب/ 121ص/ 1ج(                                                                      

ي اصطالحات قراردادي ناشی از حرکت خورشید، امروزه با وجود وسایل پیشرفته        

روزانه بارها  روند وسنجش زمان، هنوز هم از معیارهاي مهم تعیین زمان بشر به شمار می

یم ـیاب شاهنامه در می وقایعا نگاهی به ب .شودها براي انجام امور زندگی استفاده میاز آن

در این شاهکار حماسی نیز نقش عمده ایفا می کنند و ...) طلوع، ظهر و( ها که این بهره

ي تهنک. ري شده از روز،در برگیرنده ي امور مختلف هستندـعالوه بر نشان دادن زمان سپ

اند و  ربی آنها ذکر نشدهین مورد این که؛ در شاهنامه ایـن بهره ها با نام عقابل ذکر در ا

  . اي به آنها اشاره می کند ل و یا به شکل غیرمستقیم و کنایهادفردوسی از اصطالحات مع

  طلــوع)الف

آمدن این بر. هاي بشري استسرزدن آفتاب از جانب شـرق، آغاز روز و فعالیت         

ي آمده، نقطه... هاي متعددي چــون؛ شبگیر، سرزدن خورشید، پگاه وآفتاب که به گونه

نولدکه خاورشناس معروف . شروع مناسبی براي امور مختلف در نظر گرفته شده است

  :گویدآلمانی در مورد زیبایی و اهمیت این شاخص زمانی در شاهنامه چنین می
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  هایی که در آن فــردوسی طلــوع صبح را بود اگر تمام بیتمی بسیار جالب توجه...  «     

او مخصوصاً دوست دارد که افسانــه را با تذکّــر . شدآوري میشرح داده است، جمع

مختصـري راجع به برخاستن خورشید حتّی در مواردي که جریان قضایا مهم نیست، 

از بعضی تصویرهاي نوي که گاهی ي روز همیشه براي راندن شب به وسیله. نمایدمهیج 

   3».کندبسیار تازه هستند، استفاده می

که طلوع آفتاب عالوه بر زیبایی  درمی یابیمتر به این بخش از روز  با نگاهی جزئی      

شروعی نیز براي برخی از فعالیت ها و رویدادهاي ي  ي نولدکه ، نقطههتوصیفی مورد اشار

  :مهم شاهنامه است

جنگ 

  :جنگ فرود و طوس آغاز

  چو خورشیــد تابنده بنمود چـهر         خـــرامـــان بــرآمد بخـم سپهر

  ز هر سو برآمــد خـروش ســران        گراییــــدن گــــرزهــاي گـران

  کــرّناي        دم ناي ســــرغین و هندي دراي هغو کــــوس با نالـــــ

  )848 - 850ب/ 62ص/ 4ج(                                                                     

  :آغاز جنگ ایرانیان و کاموس کشانی  

  چو خورشید زد پنجه بر پشــت گاو          ز هــــامون برآمـد خــروش چکاو

  ز درگاه کاموس برخــــــاست غــو         که او  بود اســپ افگن و پیــش رو

  )1061- 1062ب/ 182ص/ 4ج(                                                                     
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  :آغاز جنگ الیاس و گشتاسب  

  چو خورشید از آن کوشش آگاه شد      ز بـــــرج کمــان بر ســـرگاه شد

  ببد چشمه روز چون سنـــدروس        ز هــــر سـو برآمد دم نـاي و کوس

)                                                            712 -713ب / 53ص / 6ج(                                                                     

  :آغاز جنگ ایران و روم  

  چو خورشید برزد سر از تیره راغ        زمیـن شد بکـــردار روشن چراغ

  د از گــرد خورشید تابان سیاهبهم باز خوردنـد هر دو سپـــاه        ش

  )208 -209ب / 366ص / 6ج(                                                                

 حرکت و انتقال  

. ت و انتقال از مکانی به مکان دیگر استـبرآمدن آفتاب، زمان خوبی براي آغاز حرک       

بارها در شاهنامه رخ داده است و امري  گرفت،این عمل که به اهداف مختلفی صورت می

  .رودبسیار رایج و عادي به شمار می

  :عزیمت فرزندان فریدون به یمن  

  چو خورشید زد عکـــس بر آسمان         پـــــراگـــند بـــر الژورد ارغوان

  بـــــرفتند و هر ســـه بیاراسـتند         ابا خویشتن موبـــــدان خواستند

  )155 -156ب/ 88ص/ 1ج(                                                                         

  :حرکت رستم به سوي کوه هماون 

  چو خورشیــد تابــنده بنمود چهر         بســان بتــی با دلــی پر ز مهر
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  برآمد خروشیـــدن کــــــرّنــاي        تهمتـن بـیـاورد لشــکر ز جـاي

  اندیشه جـــان جهـانـدار شاه        دو فرسنــگ با او بـیـــامد بــراهپر 

  )688 -690ب/ 159-160ص/ 4ج(                                                            

  :حرکت بهمن اردوان به سوي اصطخر

  چو بـرزد سـر از تیغ کوه آفتـــاب           بسـوي صطخــر آمد از پیش آب

  )355ب/ 131ص/ 7ج(                                                                       

یا همزمان با  »شبگیر «ت به سوي مقصد را اهی فردوسی در برخی رخدادها حرکگ    

  :بانگ خروس بیان می کند که در حقیقت همان صبح زود یا آغاز روز است

  :ده در دربار نوذرحرکت سام براي دفع شورش به پا ش

  بشبگیر هنگــام بانـــــگ خروس       برآمــد خــروشیدن بوق و کوس

  یکی لشکـــري راند از گـــرگسار         که دریـاي سبز اندرو گشت خوار

  )25 - 26ب/ 2ج( 

  حرکت بهمن به سوي سیستان به قصد گرفتن انتقام

  د  لشکر سپهر آبنوسبشبگیر بـرخــــاست آواي کوس       شـــد از گـر

  همـی رفت زان لشـــــکر نامدار       ســـواران شمشیـــر زن صد هزار

  )25 - 26ب/ 8ص/ 2ج(                                                                        

  بار دادن  

  ی است که اشخاص ــــاز موارد دیگر این برهه از روز، باردادن شاهان و پهلوانان نام       
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ها  پذیرفتند و به امور آناب به حضور میلوع آفتزمان با طمختلف را در وقت شبگیر یا هم

  .کردندرسیدگی می

  :آمدن سام به بارگاه منوچهر 

  چو شـــب روز شد پرده بــارگــاه         گشادنــــد و دادنـد زي شاه راه

  بنـــــزد منــوچهــر شـاه بزرگ  بیامــد سپهـــــــدار سام سـترگ        

  )938-939ب/ 197ص/ 1ج(                                                                     

  :آمدن بزرگان به دربار کیخسرو

  چو خورشید تیغ از میان بـرکشـید          شب تیره گشت از جهان ناپـدید

  بســـــر بر نهادند گــردان کـاله       تبیره بــــرآمد ز درگــــاه شــاه   

  چو طوس و چو گودرز و گیو دلیـر          چوگرگین و گستهم و بهرام شیـر

  گرانمــــایگان نزد شـــاه آمدنـد          بــــران نامـــــور بارگاه آمـدنـد

  )59 - 62ب/ 12ص/ 4ج(                                                                  

  :باردادن گودرز در جنگ دوازده رخ 

  ببود آن شب و راي زد با پـــسر       بشبگیـــر بنشست و بگشاد در

  همه نـــــامداران لشــکر پگـاه       برفتنــــد بر ســـر نهاده کاله

  )1076- 1077ب/ 147ص/ 5ج(                                                                         

شکار و تفریح  

  اند، مورد اي در طول شاهنامه به کار رفتهار موارد فوق که به شکل گستردهــدر کن       
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ن تفریح که ای. نوعی زنگ تفریح به شمار آوردخورد که باید آن را نیز به چشم میدیگري 

رمی رگنان به بازي و سان و پهلواگرفت، شاهزمان با طلوع خورشید صورت میمعموالً هم

د و به دور از ـــپرداختند تا بدین شکل، خستگی کارهاي حکومتی را از تن بدر کننمی

این ویژگی . هیاهوي کارهاي دولتی و لشکري، ساعاتی چند را با آرامش به سر ببرند

اي و پهلوانی کنندگی، در ماجراهاي بخش تاریخی بیشتر از اسطوره تفریح آمیزي و سرگرم

  4.ستا

  چوگان بازي سیاوش و گرسیوز

  چو خورشید تابنـــده بگشاد راز       بهــــر جــاي بنمود چهر از فراز

  سیاوش ز ایوان بمیدان گـذشت       ببازي همی گـــرد میدان بگشت

  )1834 -1835ب/ 119ص/ 3ج(                                                                      

  :تن گشتاسب به شکار در کابلرف

  چو بفروخت از کوه گیتـی فروز          برفتــند ازان بیـشه بـا باز و یوز

  )71ب/ 12ص/ 6ج(                                                                                     

  :بهرام و شکار گور 

  جهاندار شد سوي نخچیـــر گــور  دگر روز چو تاج بفــــروخت هـــور       

  کمــــان را بــزه بر نهاده سپــــاه         پس لشـــــکر اندر همی رفت شاه

  )1176- 1177ب/ 372ص/ 7ج( 

رایـزنی  
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ي پیش آمده است که گاه نیز آغاز روز فرصتی مناسب براي رایـزنی و بررسی واقعه      

آن پادشاه یا پهلوان با افراد خاص خود مشورت کرده، اقدام مناسب را در این زمینه  طی

که؛ ایرانیان در شاهنامه برخالف تورانیان ي جالب در این زمینه ایننکته. نمودانتخـاب می

  5.نشینندبه شور می »روز  «کنند، اغلب در که اکثراً شبانه رایـزنی می

  :رایزنی کیخسرو  با کیکاوس و دیگر پهلوانان

  بــرآورد چــاك      بگستــرد یاقــوت بر تـیــره خـاكچو روز درخشـان 

  جهاندار بنشـست و کـاوس کـــی      دو شاه ســرافراز و دو نیــــک پـی

  ابا رستم گرد و دستـــان بـهـــم        همی گــفت کـاوس هر بیش وکم

  ) 78 -80ب/ 13ص / 4ج( 

  :راي زدن رستم با کیخسرو در مورد حمله به هند  

  و از روز شد کوه چون سندروس        بابر اندر آمــــد خـــروش خروسچ

  تهمتن بیامــد بدرگــــــــاه شاه        زترکان سخن رفت وزتـاج وگــاه

)                                                           245 - 246ب/ 23ص/ 4ج( 

   :ان مبنی بر باژ دادن ایرانیان مشورت لهراسب با زریر درباره ي خواست رومی

  چو خورشید بــــر تخت زرین نشست        شب تیـــره رخسـار خود را ببـست

  بفـــــرمود تا رفــــت پیشـــش زریر       سخــــن گفت هرگونه با شــاه دیر

  )    765 -766ب/ 56ص/ 6ج(                                                                           
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  )نیم روز(ظهــر)  ب

است که  »ظهر «ان، ی بر حرکت خورشید در آسماز جمله تقسیمات دیگـر مبتن        

برخالف طلوع، حضور چندانی در رویدادهاي شاهنامـه ندارد و تنها گاهـی در ضمن گفتار 

ش از روز به نام همان گونه که اشاره شد این بخ. ویـدادي، به آن اشاره می شودر یا روایت

در شاهنامه نیامده و شاعر از الفاظ و عبارات مختلفی که نشان دهنده ) ظهر(عربی آن 

 »نیم روز «توان به اصطالح ها میترین آناین زمان هستند، بهره برده است که از عمده

  . اشاره کرد

  :وچهر با سلم و تورجنــگ منــ

  چو از روز رخشنـــده نیــمی برفت       دل هـــر دو جنگی ز کینه بتفت

  )733ب/ 122ص/ 1ج(                                                                           

  :آمدن رویین پیران به دربار گودرز وگرفتن پاسخ نامه

  فروز        بگشــتی سپهبــــد گه نیـم روزز باال چـو خــــورشید گیتـی 

  می و رود مجلــــس بیـاراستـــی         فرستــاده را پیـش خود خواستی

  )1203 - 1204ب/ 154ص/ 5ج( 

  :اسفندیار به رستم  

  چنیـــــن پاسخ آوردش اسفنــدیار       کــه گفتـــــار بیشی نیاید بکـــار

  ت        ز گفــــتار پیکـــــار بسیار گشتشکم گرسنــــه روز نیمی گــذش

  )789ب/ 265ص/ 6ج( 
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  :بازگشت اردشیر از شکار

  چنان بد که یک روز شــاه اردشیـــر         بنخچیر بر گـــور بگشـــــاد تیـــر

  چـــو بگـــذشت نیمـــی ز روز دراز         سپهبـــد ز نخچیــرگه گشـــت باز

  )33-34ب/ 157ص/ 7ج(                                                                           

  غـروب)ج

آسمان شود که به زعم قدما نامیده می »غروب«آخرین ایستگاه خورشید در آسمان        

در شاهنامه این بخش از زمان نیز شاهد . دادکرد و جاي خود را به شب میرا ترك می

  . باشد که عمده ترین آنها پایان جنگ و درگیري استرخدادهاي متفاوتی می 

  :ي قارن در نبرد منوچهر با سلم وسیلهفتح دژ االنی به

  چو خـــورشید تابان باال بگـــشت         چه آن دژ نمود و چه آن پهن دشت

  )821ب/ 128ص/ 1ج(                                                                              

  :شکست لشکر نوذر در برابر افراسیاب 

  ها بر زمیـن سایه دار        شکست اندر آمـــد سوي مایه دارچو شد نیـــزه

  )266ب/ 23ص/ 2ج(                                                                                  

  : ي اردوانتعقیب اردشیر به وسیله

  ه خـــــورشید برگشت زرد        بگستـــــرد شب چــادر الژوردبدانگه ک

  بدین شهر بگـــــذشت پویان دو تن       پر از گرد و بـی آب گشته دهن

  )304 -305ب/ 128 -129ص/ 7ج( (                                                                    
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  شــب. 2

 »خَشَپ «و »خَشَپن «است که در اوستا به صورت  »شب «وز بخش دوم دیگر شبانه ر     

می شمردند؛ به طوري که حتی براي نشان دادن مدت  »روز «آمده است و آن را مقدم بر

طبعاً براي تعییـن دقیق این بخش از شبانه روز، تقسیم هایی . ایام نیز به کار برده می شد

  : ا، به دو بهره کوچک تر تقسیم می شوندنیز براي آن قائل بودند که خود این بخش ه

شد و تا نیم شب ادامه داشت و خود نیــز که از ابتداي شب آغاز می اویسر و تریمگاه  -1

  :شامل دو بهره بود

  اهی تمام ــشد و تا هنگامی که سیاز فرو رفتن خورشید آغاز می: هوفراشمودائیتی -الف

  .گیتی را فراگیرد، ادامه داشت

  .از شروع تیرگی شب تا نیم شب: ئوروئس ازر  -ب

که حدود آن از نیم شب تا برآمدن آفتاب بود، خود نیز از دو بخش تشکیل  اشهنگاه  -2

  :شدمی

  .از نیم شب تا سپیده دم بود: اوشَم سورم   -الف

  6.شد وتا برآمدن خورشید ادامه داشتاز سپیده دم شروع می: رئوچنگهم فرَگیتی -ب 

با توجه به سکون و آرامشی که دارد، فرصت مناسبی براي استراحت ) شب(ن زمانای    

اما در شاهنامه به . تا بتواند روز بعد را با آرامش خاطر و نیروي تازه شروع کند7آدمی است

هاي آن خاطر ماهیت حماسی آن، به صورت مطلق شاهد چنین آرامشی نیستیم و شب
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با رویدادهاي مختلف که گاه رنگ خشونت و خونریزي نیز برخالف معمول، در اغلب موارد 

گیرند، همراه است و  آرامش مختص به این زمان را کمتر در جریانات این اثر می توان می

ي شاهنامه، آن قدر فراوان است که از لحاظ کارکردي باید هاي شبانهکنش و واکنش. دید

هاي شاهنامه آبستن حوادث ، شبدر حقیقت. قائل شد »شب  «نقشی هم ردیف روز براي

 باقیشوند و گاهی نیز در حالت بالقوه باشند که گاه به صورت بالفعل ظاهر میزیادي می

  . ي عمل به آنها پوشانده نمی شودمانند و جامهمی

در شاهنامه از نظر وسعت با مقدار عرفی و علمی امروز آن و  »شب  «با این وجود      

شود و تا خورشید در خاور آغاز می »گستريسایه «یکسان است و ازحتّی با اوستا نیز 

وي در . ي قیرگون جهان را ندریده است، ادامه داردزمانی که به قول فردوسی آفتاب جامه

 » بهره «هاي مختلفی تحت عنوان بسیاري از رویدادها به تقسیم این مقطع زمانی به بخش

هاي زمانی یا رخدادهاي مختلف مورد توجه قرار اشاره کرده که در مدیریت  »پاس « یا

  .استاد توس نامی براي این بهره ها ذکر نکرده است. گیرندمی

  :یک بهره یا پاس

  چو یک بهره از تیره شب درگذشت        شبــــاهنگ بــر چرخ گردان بگشت

  )62ب/ 174ص/ 2ج(                                                                                 

  چو یک پاس بگذشـت از تیره شب         بپیش اندر آمــــــد خـــروش جلــب

  )386ب/ 189ص/ 6ج(                                                                                
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  :دو بهره یا پاس

  ســـواران بــرآمد ز دشتدو بهره چو از تیره شـب درگـذشت         خــروش 

  ) 723ب/ 182ص/ 1ج(                                                                             

  دو بهـره چو از تیـره شب درگـذشت         ز جـوش سـواران بجــوشیــد دشت

  )868ب/ 135ص/ 5ج(                                                                              

  : سه بهره یا پاس

  ز تیره شب اندر گذشتــه ســه پاس         بـــــفرمـــود تا شد ستــاره شناس

  )122ب/ 226ص/ 7ج(                                                                            

  ش کنم روز و شــب در ســه پاسازان پنـــدها داشتــم من سپــاس         نیای

  )385ب/ 240ص/ 6ج(                                                                           

ت که رویدادها اشاره شد، شب را باید بستري دانس گونه کهاز نظر نقش آفرینی همان      

ند ولی گاه مختص به شب این رخدادها گاه بین شب و روز مشترک.گیرنددر آن شکل می

ها در این مقطع از زمان بوده است تا افراد و گویی تاریکی شب دلیل وقوع آن باشندمی

هاي خود؛ روز، استفاده کنند و نقشهي دوم شبانهدگی این نیمهند از موقعیت پوشنبتوا

یگري نیز در درکنار این موارد، رخدادهاي د. را عملی کنند... اعم از شبیخون، قتل، فرار و

       :می شودشب صورت گرفته است که به آنها اشاره 

  نیایش  

  شب به دلیل آرامشی که در آن نهفته است، فرصت مناسبی براي انسان دیندار است       
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آفرین باشد و مـدتی را به که به دور از هیاهوي زمان، ساعاتی را در محضر خداوند جهان

روز و شب براي عبادت و ان باستان که سه زمان بامداد، نیمدر ایر. راز و نیاز بپردازد

طبق تعالیم زرتشت، شب . اي برخودار بودژهـنیایش تعیین شده بودند، شب از اهمیت وی

ـذار شده ـها واگـ»فروشــی «ي اول به نیـمه: شدبراي عبادت به دو بخش تقسیـم می

طی این . ماز و نیایش بود، اختصاص داشتکه سرور ن »سرئوشه  «ي دوم به بود و نیمـــه

باشند و در همه جا حضور دارند، ترین حالت خود میزمان که نیروهاي تاریکی در قوي

کی بیدار باشند و سوخت و بوي بر آتش نهاده، با نمازهایشان جهان نیپیروان زرتشت باید 

؛ مانند شستن غبار از صورت ها معموالً با مقدمات و آدابیاین نماز و نیایش.را تقویت کنند

   8. شدها و پاها شروع میو نیز دست

هاي ناب که نمایشگاه جنگ و قدرت است، خالی از این لحظهشاهنامه با وجود این       

هاي مختلف، به شست وشوي سر و تن پرداخته، شبانه عرفانی نیست و اشخاص به بهانه

ها بگـشاید؛ ي آن ره از کار فروبستهگ داشتند تا خداوندضمن نیایش، دست دعا برمی

راه این چنین کمک معنوي خود را هم در جریان رهسپاري رستم به هفت خوان، زالمثال،ً

  :  کندوي می

  شب تیــره تا برکـشد روز چــــاك        نیایــش کنم پیـش یزدان پاك

  وپال تومگر بـــــاز بیـــنم بــر و یال تـو        همان پهلــوي چنگ و گ

  )   255 -256ب/ 89ص/ 2ج(                                                                         

  اولین نیایش او . ي وي هستیمي حکومت کیخسرو بارها شاهد نیایش شبانه در دوره     
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  :در استپس از نشستن بر مسند پادشاهی و تعهد سپردن به بزرگان مبنی گرفتن انتقام پ

  جهانــدار هشتم ســر و تن بشست         بیـــاسود و جــــاي نیایش بجست

  بپــیش خــداونــــــد گردان سپهر         بــــرفت آفـــرین را بگسترد چهر

  شب تیـــــره تا بــرکـــشید آفتاب         خروشــان همی بــود دیده پر آب

  ) 105 - 107ب/ 14ص/ 4ج(                                                                         

پردازد تا شاید افراسیاب اب نیز شبانه به مناجات میـوي در ماجراي گریختن افراسی      

  :گرفتار شود

  چو خورشید بر چرخ بنمود پشت        شــب تیره شد از نمـودن درشت

  ــی جایگاه پرستـش بجستشهنشاه ایران سر و تن بشــست        یکـ

  )1654 -1655ب / 333ص/ 5ج(                                                                  

کند تا وي این نیایش شبانه را با اظهار عجز و البه توأم می »گنگبهشت «بعدها در     

  .شاید  بتواند نیاي خود رادستگیر کند

  ـست        بشـد دور با دفــتر زنـد و اُستجهاندار یک شب سر و تن بش

  همی شب بپیش جهـان آفــــرین        همی بـود گریان و سر بر زمیـن

  همی گفت کیــن بنــــده ناتـوان         همیشـــه پـر از درد دارد روان

  همه کــوه و رود و بیابـــان و آب         نبینــــد نشانی ز افــراسـیاب

      )2105 -2108ب/ 359ص/ 5ج(                                                                    

افراسیاب را در  »هوم «نشیند وي کیخسرو به اجابت میهاي شبانهسرانجام نیز نیایش
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هوم . شودگریزد و در دریا ناپدید میکند اما در اثر غفلت او، باز هم میغاري دستگیر می

در اثناي تعریف ماجراي دستگیري گذارد و گودرز و گیو را در جریان این امر میبعدها 

  .کندافراسیاب، به نیایش شبانه خویش نیز اشاره می

  شب تیـره بر پیش یــزدان بــدم          همــه شــب ز یزدان پرستان بدم

  گوشبدانگه که خیـزد ز مرغـان خروش        یـــــکی نــاله زارم آمـــد ب

  )2269 -2270ب/ 370ص/ 5ج(                                                                   

کند و در میان گیري میبعد از دستگیري و قتل افراسیاب، کیخسرو از دنیا کناره       

شود ولی شب قبل از ناپدید شدن، آخرین نیایش خود را در دل تاریکی کوه ناپدید می

  :دهدانجام میکوه 

  چو بهري ز تیـــره شب اندر چمید        کـــــی نامور پیـش چشمه رسـید

  بران آب روشن ســـر و تن بشست         همی خواند انــدر نهـان زند و اُست

  )3019 -3020ب/ 413ص/ 5ج(                                                                   

) یزدگرد ( هاي مختلف، برادري تاریخی، رستم ضمن توصیهکه در دورهام اینو سرانج     

  :کندرا به انجام عبادت شبانه سفارش می

  تو با هـــر که از دوده مـــــا بود       اگــــر پیــــر اگر مــــرد برنا بود

  همه پیــــش یزدان نیایش کنید        شب تـیـــــره او را ستایش کـنید

 )76 -77ب/ 316ص/ 9ج(                                                                         
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جنگ و ستیز  

دهند و ها اغلب در روز رخ میهمان طوري که در بخش قبلی نشان دادیم، جنگ       

هایی در اما گاهی در شاهنامه به زد و خورد. پذیرفتند معموالًً با غروب آفتاب پایان می

  :ردهاست خوریم که برخالف زمان همیشگی نبساعاتی از شب برمی

  :جنگ ایرانیان با لشکر هومان در دامنه کوه هماون 

  یکی رزم کردنــــد تا چــــاك روز           چو پیــــدا شد از چرخ گیتی فروز

  نگسپه بازگشتـــند یکــسر ز جنــــگ          کشیــدند لشـــکر سوي کوه ت

  )610 -611ب/ 154ص/ 4ج(                                                                       

  :ـنگ گودرز با پیران در دوازده رخج

  چو شب تیـــره شد پیــــل پیش سپاه          فــــراز آوریــدنـد و بستـــند راه

  آواز گـــردان پرخــاشــجــــويبرافروختــــند آتــــش از هـر دو روي         از 

  )280 -281ب/ 102ص/ 5ج(                                                                        

  :درگیري بهمن اردوان با سباك 

  چو شــد چــادر چرخ پیروزه رنــگ         سپــاه سبـــاك انـــدر آمد بجنگ

  )385ب/ 133ص/ 7ج(                                                                             

 لشکرآرایی  

  دهد ولی با توجه به جنگ قریب الوقوعی که ممکن نبردي در شب رخ نمی گاه نیز     

  بود فرداي آن روز روي دهد، فرماندهان، لشکر خود را از لحاظ روحی وتجهیزات براي 
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  .کردندجنگی سخت آماده می

  :آمادگی لشکر کیخسرو براي رویارویی با لشکر افراسیاب

  همه شب همی جنگ را ساختند          بخــواب و بـخـوردن نپرداختند

  )721ب/ 279ص/ 5ج(                                                                               

  :سبآمادگی لشکر اسفندیار براي گرفتن انتقام از لهرا

  همه شـب همی لشکــر آراستـنـد         همــی جوشـــن و تــیغ پیراستند

  )359ب/ 158ص/ 6ج(                                                                                    

  :آمادگی دو لشکر ایران و روم براي جنگ فردا

  لیـــــح ســـــواران بپیـــراستندهمه شـــب همی لشکـــر آراســـتند        س

  )207ب/ 365ص/ 6ج(                                                                                     

شبیخون  

ي  است، به حمله »روزخون «که در مقابل واژه ي»شبخون  «یا  »شبیخـون  «         

هاي سخت ایرانیان با دشمنان، گاهی نبرد در میان جنگ9.شودناگهانی در شب اطالق می

کردند در شبِ آن روز و با استفاده از تاریکی و رسد و دو لشکر سعی میروز به نتیجه نمی

ي وارد نمایند تا بدین طریق شیرازه ي جبران ناپذیري به آنغفلت لشکر حریف، ضربه

  .دشمن را از هم گسالنده، پیروزي را به نام خود رقم بزنند

  از  اناین غافلگیري شبانه، بارها در نبردهاي شاهنامه تکرار شده است اما تحلیل محقّق     

  پیشبرد رنگی در جهت ــــبرخی این اقدام شبانه را به عنوان ترفند و نی. آن متفاوت است
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  داننــد؛ مثالً، دکتر گ کامالً مشروع میکنند و کاربرد آن را در جنگی تلقّی میاهداف جن

  :نویسد در مورد شبیخون می »ایران و جهان از نگاه شاهنامه  «اسالمی ندوشن در کتاب 

اش عبارت از یک شیوه. یرنگجنگ باید پیش برده شود یا از طریق مردانگی یا ن « 

نوع دیگر تزویر است و آن این . شودـون که در آن دوست از دشمن بازشناخته نمیشبیخ

در هرحال نیرنگ در جنگ ...رون سپاه دشمن راه پیدا کننداست که با هیأت مبدل به د

  10». مشروع شناخته شده است

شمرد؛ بلکه دکتر شمیسا نیز استفاده از مکر و فریب را نه تنها در جنگ جایز می      

هایی از رستم و اسفندیار داند و نمونهبودن در معنی مثبت را از صفات پهلوانان می مکّار

این امر را  صاحب نظران ادبیاتاما در مقابل، بعضی از 11.زنده مثال میرا در این زمین

حماسه  «ابدر کتا دکتر صف. اندیخون مبرّا دانستهقبیح شمرده، ایرانیان را از انجام شب

داند و معتقد ب و ننگ میخون را در نظر ایرانیان نوعی عیـاقدام به شبی »سرایی در ایران 

   12.یازندضعف و زبونی خود به این عمل دست می است که تورانیان به سبب

که با دکتر صفا هم عالوه بر این »رؤیا، حماسه، اسطوره « ابـدکترکزازي نیز در کت     

 ت عنوانی تحیشان در مطلبا. کنند بیان مین زمینه در اینقدي ي قابل نکتهت،عقیده اس

  :نویسده، میرگونه شبیخونی مبرّا دانستجام هان را از انایرانی »زنندایرانیان شبیخون نمی «

دارند و ایرانیان فرزندان روشنی و مردان روزند؛ از این روي شبیخون را خوش نمی «   

  رز بر زبان رهام بدین سان راي ــــــدانند؛ نمونه را فریبرفتاري شایسته و جوانمردانه نمی
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  . اندي شبیخون، به پیران ویسه می رسایــرانیان را درباره

  .فریبــــرز بنهاد بر ســــر کاله،          که هم پهلوان بود و هم پور شاه

  .از آن پــــس بفرمود رهــام را،           که پیــــــدا کند با گهر نام را

  رو، پیش پیران خرام؛           ز مــــن نزد آن پهلوان بر پیام؛: بدو گفت

  همیشه چنین بود پر درد و مهر؛        کردار گردان سپهر،    : بگویش که

  .یکـــــی را برآرد به چرخ بلند؛            یکی را کـــند زار و خوار و نژند

  .کسی کو بال جست گرد آن بود؛           شبیـــخون نه کردار مردان بود

  13».شبیخون نسازند گنــــدآوران؛           کســـی کو گراید به گرز گران 

ي تاریکی و ورانیان را زادهت »زنند تورانیان شبیخون می «ادامه در مطلبی با عنوان و در  

می آورد  ونهج نمسپس در این زمینه پن. داند که از شبیخون پروایی ندارندمردان شب می

  14.است »دستور شبیخون زدن «ها دو مورد از آن که

ام ر با پیـــت موجـود در ایـن اثاقعیشویم که وبا بررسی دقیق شاهنامه، متوجه می      

استفاده متفاوت است و در ضاوت این دو استاد گرانقدر بوده،که احتماالً مبناي ق »فریبرز «

طوري که در برابر پنج شبیخون بهتی بین ایرانی و غیرایرانی نیست؛ شبیخون تفاواز 

اند که در ین عمل شبانه نمودهي پهلوانی، ایرانیان نیز سه بار اقدام به اتورانیان در دوره

  :کنیمها اشاره میاین بخش به آن

  که ایرانیان در جایی. ترین نمونه در داستان کاموس کشانی صورت گرفته است روشن     
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  انه به تورانیان ــــبینند تا شبي کار را در این میارهــکوه هماون پناه گرفته بودند و چ

  :شبیخون بزنند

  وي خورشـید زرد        پدیــــــد آیـــد آن چادر الژوردکنون چون شود ر

  ببایـــــد گزیــــدن ســواران مرد         ز بــــــاال شدن سوي دشت نبرد

  بسان شبیخون یـــکی رزم سـخت         بســـــازیم تا چون بود یار بخـت

  )558 -560ب/ 151ص/ 4ج(                                                                      

تازند و هاي مختلف سپاه به پهلوانان نامدار، به لشکر توران میو پس از تقسیم بخش      

  :آورندوجود میدریایی از خون به

  بســـــوي سپهدار پیران شـدند         چــــو آتش بقلـب سپه برزدنـد

  شی برآمد بلند از سپـاهچو دریاي خون شد همه رزمگاه          خــــرو

  درفــــــش سپهبد بدونیم شـد         دل رزمــــجویان پر از بیم شـد

  چو بشنید هومان خـروش سپـاه         نشست از بــر تازي اسپی سپـاه

  بیامـد ز لشکر بسی کشتــه دید         بسی بیهش از رزم برگشته دیـد

        )567 -571ب/ 151 -152ص/ 4ج(                                                                   

جایی که رستم پس از آزادي بیـژن، . دهدشبیخون دیگر در داستان بیژن و منیژه رخ می

  :شودشبانه به مقرّ افراسیاب حمله ور می

  ببیژن بفـــرمود رستــم که شــو          تـــو با اشکش و با منـــــیژه بـرو

  ه ما امشـــب از کیـن افراسیاب          نیابیــــم آرام و نه خورد و خــوابک
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  یکی کار سازم کنون بــــر درش          کـــه فردا بخنـــدد برو کشــورش

  بدو گفت بیــژن منم پـــیش رو          که از من همی کــینه سازنـــد نـو

  نه اشــکش تـــیز هش را سـپـردبرفتند با رستم آن هفــــت گرد           ب

  عنــــانها فگندند بــر پیش زین          کشـیدند یکســـــر همه تیغ کیـن

  بشــــــد تا بــدرگاه افــراسیاب          بهنگام سستـــی و آرام و خـــواب

  برآمد ز ناگـــه ده و دار و گـــیر         درخشیـــــدن تیــغ و باران تــیـر

  را بسی ســر جدا شد ز تن          پر ازخاك ریش و پر از خون دهـنسران 

  )1119 -1127ب/ 73 -74ص/ 5ج(                                                            

ي تورانیان به زابلستان، مهراب کابلی زال را که در جریان حملهي سوم اینو نمونه       

زال به سرعت به زابل . کندپدر بود، از این یورش مطّلع میکه مشغول مراسم تدفین 

  :گذاردبرگشته، طرح شبیخون به تورانیان را با مهراب در میان می

  بمهراب گفت اي هشیـــوار مــــرد        پسنـــدیده انـــدر همه کار کرد

  کنون من شــوم در شب تیره گون        یکی دســـت یازم بریشـان بخون

  )382 - 383ب/ 31ص/ 2ج(                                                                    

 ي  تّه در این شبیخون که بیشتر جنبهبرد که البو بدین ترتیب به لشکر تورانیان حمله می 

در طرف مقابل، تورانیان پنج بار از این  15.اي صورت نگرفتاعالم حضور داشت، درگیري

  :تازندکنند و شبانه بر لشکر ایرانیان میفاده میترفند است
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  :شبیخون سلم و تور به لشکر منوچهر

  چو شب تیره شد تور با صد هــزار          بیــــــــامد کمــــر بستۀ کارزار

  شبیخون سگالـــــــیده و ساخته          بپیوسته تیر و کمـــــان آختـــه

  )742 - 743ب/ 123ص/ 1ج(                                                            

  :شبیخون افراسیاب به سیاوش

  دو بهــره چو از تیره شب درگذشت         طالیه هــــم آنگه بیامد ز دشـت

  که افراسیــــــاب و فـــراوان سپاه         پـــــــدید آمد از دور تـازان براه

  )2167 - 2168ب/ 140ص/ 3ج(                                                                

  :شبیخون افراسیاب بر لشکر کیخسرو

  بــــرین بـرنهادنــــد و برخاستند         ز بهــــــر شبیخـون بیاراستــند

  ز لشکر گزین کــــرد پنجه هــزار         جهـــاندیده مـردان خنـجر گـزار

  ان پیـش شاه         جهـــاندیده مـردان با فرّ و جـــاهبرفتند کـار آگهـــــ

  )1596 - 1598ب/ 330ص/ 5ج( 

  :شبیخون پیران بر لشکر طوس

  برفتـند نیـمی گذشتــــه ز شب        نه بانگ تبـیره نـــه بوق و جلـب

  چو پیــــران سـاالر لشکـر براند        میــان یالن هفـت فرسنگ مـــاند

  )1156 -1157ب/ 83ص/ 4ج(                                                                
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  :شبیخون نستیهن به لشکر گودرز

  دو بهره چو از تیــره شب درگذشت         ز جــوش سواران بجوشیـد دشت

  گرفتند تـــــــرکان همــه تاختن          بـــدان تــاختـن گردن افراختن

  شکـر کینه خواه          بیــــــاورد نــزدیک ایران سپـاهچو نستیهن آن ل

  )868 -870ب/ 135ص/ 5ج(                                                                  

ي تاریخی نیز ي پهلوانی، در دوره ي دو لشکر در دوره هاي شبانهخونیدر کنار این شب  

  :شویمدرشب میاي شاهد چنین حمالت غافلگیرانه

  :شبیخون اردشیر به لشکر کُرد

  چو شب نیم بگذشت و تاریک شد       جهــــــاندار با کُــرد نزدیک شد

  همه دشت زیشان پر از خفته دید        یکــــایک دل لشکــر آشفته دید

  )485 -486ب/ 138ص/ 7ج( 

  :شبیخون شاپور ذواالکتاف به لشکر قیصر

  ه دو پاس      ز قیصـــر نبـــودش بدل در هراسبلشکرگه آمــــــد گذشت

  ازان مـــــــــرز بشنید آواز کوس       غـــو پاسبـــانان چو بانگ خروس

  پر از خیمه یک دشت و خرگاه بود       ازان تاختـــن خـــود که آگاه بود

  )364 - 366ب/ 239ص/ 7ج(                                                                         

  :شبیخون ذواالکتاف به طایر

  بـدژ در شد و کشتن انـدر گرفت        همــه گنجهاي کهـن بـرگرفت



  در شاهنامه زمان نقش عنصر                                                                               152
  
 

 

  سپه بـود با طـایر انــــدر حصار         همه مسـت خفتـه فزون از هزار

 )99 -100ب/ 224ص/ 7ج( 

گـریز  

رمستقیم در ارتباط با جنـگ قدرت طور مستقیم یا غیرویدادهایی که به در میان       

هستند، شاهد گریز اشخاص مختلف در این مقطع زمانی می شویم که با استفاده از 

  . کردند تا بدین ترتیب جان خود را از مهلکه بدر کنندتاریکی شب محـّل خود را ترك می

  :گریز افراسیاب در شب جنگ با خسرو 

  سپـــهر از بـر کوه ساکـن بگشـتچو نیمی ز تیره شب اندر گذشـت          

  سپهدار ترکان بنــــــه بـر نـهـاد          سـپه را همه تـرگ و جوشن بـداد

  طالیه بـفرمود تــــــــا ده هـزار           بـــود ترك برگســتوان ور ســوار

  چنین گفت با لشـکر افراســـیاب           که من چون گذر یابــم از رود آب

  شما از پسم بـــــــگذریـد          بجیـحون و زورق زمـان مشمــرید دمادم

  شب تیره با لشکر افـــــراسیــاب          گذر کرد از آموي و بگذاشـت آب

  )825 -830ب/ 285ص/ 5ج(                                                               

  :گریختن اسکندر از درگاه دارا

  ـــود تا تیره تر گشـت روز        ســوي باختر گشــت گیتـی فروزهمی بـ

  بیامد بــــدهلیز پــــــرده سراي        دالور بـــــاسپ انـــدر آورد پـاي

  چنین گفت پس با سواران خویش         بلنــــد اختر و نامـداران خـویش
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  مـانـد بدست که ما را کنون جان باسپ اندرست        چو سسـتی کند باد

  همه بــــاد پایان بـــــرانگیختند        ز پیـــــش جهـاندار بگـریختـند

  )126 -130ب/ 388ص/ 6ج(                                                                     

  :گریختن گلنار و اردشیر از دربار اردوان

  گروهت اردوان جــاي شد بیهمی بود تا شـــب برآمـد ز کوه         بخف

  ...از ایوان بیـــــــامـد بکـردار تیر         بیــــــــاورد گـوهر بر اردشـیر

  همان مـــــاه رخ بر دگر بـارگی         نشســــــتند و رفـتند یکبارگی

  از ایوان سوي پارس بنهــاد روي        همی رفت شادان دل و راه جـوي

  )252-253و  260-261ب/ 126ص/ 7ج(                                                             

  :دست هرمزگریز خسروپرویز بعد از اطّالع از توطئه ي قتل خود به

  چو بشنید خسـرو که شاه جهان       همــــــی کشتن او سگالد نهان

  یدشب تیره از طیسـفون درکشید       تو گفتی که گشت از جهان ناپد

  )1734 - 1735ب/ 422ص/ 8ج(                                                                  

 قتل  

ام طلب در تاریکی شب انجهاي جاهکه شخصیت اعمالی استیکی دیگر از  »قتل «      

این . کردنددادند و با ناجوانمردي، رقیب خود را در راه رسیدن به قدرت قربانی میمی

 بود و دیل شـدهاي رایـج براي حذف مخالفان تبتاریخی به شیوه ي روش مذموم در دوره

  .به طوریقین شب زمان مناسبی براي اجراي این نقشه شوم است
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  :ضحاك و قتل پدر به اغواي شیطان

  سر تــــازیان مهتـــــــر نامجوي       شب آمـــد سوي باغ و بنهاد روي

  ت پســت        شد آن نیک دل مرد یزدان پرستبچاه اندر افتاد و بشکس

  )110-111ب/ 46ص/ 1ج(                                                                  

  :ي موبدان قتل دارا بوسیله

  مهیـن بر چپ و ماهیارش براست       چو شب تیره شد از هوا باد خاست

  زد بـــــــر برو سینه ي شهریاریکـی دشنه بگرفت جانــــوشیار        ب

  )318 - 319ب/ 399ص/ 6ج(                                                                         

  :قتل سیماي برزین به دستور هرمز

  بــزندان فرستادشان تیـــره شب        و زایــشان ببـــد تیــز بگشاد لب

  ز سیمـــاي برزین بپر دخت شاه        سیم شب چو برزد مـه از کوه ماه

  )184 - 185ب/ 326ص/ 8ج(                                                                              

  :قتل اردشیر شیروي بوسیله پیروز خسرو 

  چو نیمی شب تیـره اندر کشـید        سپهبد مـــی یک منی درکشیـد

  اردشـیر         نمانـــد ایـــچ رامشگر و یادگـیرشده مست یاران شــاه 

  بد اندیش یاران او را بــــــراند         جز از شــاه و پیروز خسرو نمـاند

  جفا پیشه از پیش خانه بجـست         لب شـــــاه بگرفت ناگه بدسـت
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  همی داشت تا شد تباه اردشـیر          همه کاخ شد پر ز شمشیر و تیـر

  )40-44ب/ 297 -298ص/ 9ج( 

    بزم  

زمان مناسبی است تا شاهان و پهلوانان رنج روز  »شب  «در کنار جنگ و خونریزي،        

در شاهنامه جنگجویان و پهلوانان به هر . را به یک سو نهند و به شادکامی و بزم بپردازند

دهند، به برد اهمیت میي وافري دارند و همان قدر که به ندو امر یعنی؛ رزم و بزم عالقه

ي اساطیري یا  که در دورهي جالب در این مورد ایننکته. کردندبزم و جشن نیز توجه می

ي پهلوانی است  شود و اغلب در دورهتاریخی کمتر نشانی از این مجالس بزم مشاهده می

  .پرداختنداري میـهاي مختلف، به بزم و میگسکه شاهان و پهلوانان به بهانه

  :ن شادمانی فریدون در کاخ ضحاكجش

  می روشـــــن آورد و رامشــگران         همـان در خورش با گهـــر مهتران

  فریدون غم افکند و رامش گزیـــد         شبـی کرد جشنی چنانچون سزید

  )366 -367ب/ 72ص/ 1ج( 

  :مجلس بزم شبانه شاه سمنگان با حضور رستم

  ســــاز          سیـــــه چشـــم و گلرخ بتان طراز گســـــارنده ي بـــاده آورد

  نشستند با رود ســـــــازان بهـــــم         بدان تا تهمتـــــــن نبـــاشــد دژم

  چو شد مست و هنگام خواب آمـدش         همــــی از نشستن شتـــــاب آمدش

  )58 - 60ب/ 174ص/ 2ج(                                                                      
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  :مجلس شادمانی کیخسرو بعد از تقسیم جوایز شکست دادن پهلوانان افراسیاب

  سپهبـــــد بیــــامد بایوان خویش        برفتنــد گــردان سوي خان خویش

  می آورد و رامشگــــران را بخوانـد         همه شب همـــی زر و گوهر فشاند

  )243-244ب/ 23ص/ 4ج(                                                                       

گاهی این مجالس بزم پس از پیروزي در رزم برگزار می شدند و پهلوانانی که غرق در      

  . پرداختندباشند تا پاسی از شب به میگساري و شادمانی میمستی شکست دشمن می

  :روزي بر خاقان چینمیگساري رستم پس از پی  

  کنون می گساریم تا نیــم شــب       بیـــــاد بزرگـــان گشـاییم لــب

  سزد گر دل اندر ســـراي سپـنج        نـــداریم چنـدین بــــدرد و برنج

  )753-754ب/ 257ص/ 4ج(                                                                      
  :مانی کیخسرو به مناسبت دفع شبیخون افراسیابجشن شاد  

  بفرمــــــود تا تخت زریـن نهند        بخیمـــــه در آرامــش چین نهند

  شبی کرد جشنی که تا روز پـاك        همی مرده برخــاست از تیره خاك

  )1651 - 1652ب/ 333ص/ 5ج(                                                                      

 پیام رسانی  

دیدند شاهان و پهلوانان در بعضی از حوادث شاهنامه وقتی عرصه را بر خود تنگ می      

کردند براي انجام این  به شکل مخفیانه  داشتند، سعی می یا قصد اطّالع دادن وضعیتی را

ایران و توران در  در تقابل. امر از تاریکی شب استفاده کنند تا دشمن متوجه موضوع نشود
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مورد اول زمانی است که گژدهم . کردند تورانیان از این زمان براي ارسال پیام استفاده می

دارد و او را از اي به کیکاوس ارسال میشود، شبانه نامهي سهراب مواجه می وقتی با حمله

  :کنداین حمله آگاه می

  ه را جست و بگـشاد لــــبچو نامه بمــــهر انــدر آمد بشـب          فرستاد

  بگفتش چنـــان رو که فــردا پگاه         نبیـــند ترا هیچـــکس زان سپـاه

  )297 -298ب/ 192ص/ 2ج( 

 نمونه دیگر جنگ خونخواهی است که پیران شبانه با ارسال پیکی پیروزي خود و      

  :دهدفرار سپاه ایران را به شاه توران گزارش می

  ـــی نــزد افراسیاب        هیونـــی برافــگـــند هنگام خواببــــــدان آگه

  سپهبــد بدان آگهـــی شــاد شـد        ز تــیمـــــار و درد دل آزاد شــــد

  )1633 -1634ب/ 113ص/ 4ج(                                                                       

 آگاهدن لشکر ایرانیان ــاب را از آمــانه، افراسیـز شبـــر نیــی دیگـران در جایـــپی

   سازدمی

  هیونی بـــــرافگند هنگام خـواب         فرستــــــــاد نـزدیــک افـراسیاب

  کز ایران سپاه آمد و پیل و کـوس         همـان گیو و گودرز و رهـام و طوس

  )136 -137ب/ 124ص/ 4ج( 
در جریان گرفتاري و محاصره شدن گشتاسب در کوه، وي چاره در که و  سرانجام این     

  :ي جاماسپ، اسفندیار را به یاري بطلبدبیند با فرستادن شبانهاین می
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  همی رانـــــد باره بـــکــردار باد       چنیـــــن تا بیـامد بر شـاه زاد

  ذشتخرد یافته چون بیامـــد بــدشت       شب تیره از لشـکر انــدر گ

  )188 -189ب/ 147ص/ 6ج(                                                                            

مشورت  

گونه که اشاره شد مشورت و رایزنی یکی از امور بسیار رایج در شاهنامه است و همان      

زدن مانند  ین رايا. می باشدبارها شاهد رایزنی شاهان و پهلوان در مواقع خاص  خواننده

واقع مرویدادهاي دیگر منحصر به زمان یا قوم خاصی نبوده و ایرانیان و تورانیان در برخی 

نشستند تا ورت میــبه مشود ـــخاص، خواه روز و خواه شب با مشاوران و زیردستان خ

نمونه هاي زیر نشان از انجام این امر در شب . کل پیش آمده را بررسی کنندي مشچاره

  :است

  :مشورت افراسیاب با سران در مورد چگونگی جنگ

  شب تیـره بنشست با بـــخردان       جهانـــــدیده و راي زن موبدان

  ز هرگـونه با او سخــن ساختند       جهـان را چپ و راست انداختند

  )273 -275ب/ 251ص/ 5ج( 

  :مشورت رستم با بزرگان در کوه هماون

  یلتـــن        بــــــزرگان لشکـر شدند انجمـننشست از برتخـــــت بر پ

  ز یک دست بنسشت گودرز و گیو         بــدست دگر طوس و گـردان نیـو

  فروزان یکی شمـــع بنهاد پیــش         سخن رفت هرگونه بر کم و بیـش
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  ز کار بزرگان و جنـــــــگ سپاه         ز رخشنده خورشید و گردنده مـاه

  )1141 -1144ب/ 187ص/ 4ج(                                                                

  :مشورت خاقان با سرداران خود در مورد مبارزه با لشکر ایران

  ز خورشید چون شد جهان لعل فام         شب تیره بر چـرخ بگذاشـت گام

  نا و شمشیـر زندلیـــــــران لشکر شدند انجمـن         که بــــودنــد دا

  بخرگاه خاقان چیـــــــن آمــدند         همه دل پــر از رزم و کین آمدند

  چو کاموس اسپ افگن شیرمـــرد          چو منشور و فرطوس مـرد نبــرد

  شمیران شـگنی و شنگـل ز هنــد          ز سقالب چون کندر و شـاه سند

  از ایران سخن گفت هر کس بسی همـی راي زد رزم را هــر کــسی         

  )1372- 1377ب/ 201ص/ 4ج( 

  :رایزنی زال با بزرگان در مورد انتخاب شاه

  شبی زال بنشست هنــگام خـواب      سخـــن گفـت بسیار ز افراسیاب

  هم از رزم زن نامــداران خــویش       وزان پهـــلوانان و یـاران خـویش

  بــود بخـت بیدار و روشـن روان    همی گفت هــر چند کز پهــلوان    

  بباید یکـــــی شاه خسـرو نــژاد       که دارد گـــــذشته سخنـها بیاد

  )1- 4ب/ 43ص/ 2ج(                                                               

حرکت در شب  

  ه به حسب باشد کمی »حرکت شبانه « مورد دیگر که در این بخش قابل بررسی است      
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. فتندري دیگـر میاي به نقطـهرورت، لشکریان یا افراد مختلف در تاریکی شب از نقطـهض

جا تنها به ها را دسته بندي نمود و ما در اینتوان این نقل مکانیبه دلیل تنوع هدف نم

  .کنیماند بسنده میها که با اهداف مختلفی صورت گرفتهتعدادي از آن

  :به سوي دژ االنان حرکت قارن

  چو روي هــوا گشت چون آبنوس        نهـــادند بـر کوهه ي پیل کوس

  همه نامداران پـــــرخاشـــجوي         ز خشکــــی بـدریا نهادند روي

  )792 -793ب/ 127ص/ 1ج(                                                                      

  :جیحون در مسیر پناهندگی به تورانرسیدن سیاوش به 

  چو خورشـید تابنـده بنمـود پشت       هوا شد سیاه و زمین شد درشت

  سیاوش لشـکر بجیــحـون کشید       بمژگان همی از جگر خون کشید

  )1202 -1203ب/ 78ص/ 3ج( 

  :ي اسفندیار به سوي خوان دومکت شبانهحر   

  ازآن جـایـــگاه انـدر آمد سپاهچو تاریک شد شب بفرمـود شـاه       

  شب تیــره لشکر همـی رانـدند       برو بـر همـــی آفـرین خواندند

  )359-360ب/ 172ص/ 6ج(                                                               

  :حرکت شاپور ذواالکتاف به سوي طیسفون براي شکست قیصر

  سپه را سوي طیسفون بـرکشید       شب تیره جوشن ببــر درکـشید
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  بتیره شبـان تیـز بشتــــــافتی        چو روشن شدي روي بـرتـافتی

  )359 - 360ب/ 239ص/ 7ج(                                                                         

 خواب دیدن  

به دیرینگی تاریخ دارد و در شاهنامه اي و تعبیر آن در فرهنگ ایرانیان سابقهخواب         

هاي شاهانه و پهلوانانه تا حدودي با دیگر اما خواب .اي برخوردار استاز اهمیت ویژهنیز 

وري که به طرز ـــطي صادق بودن آنها بسیار باالست؛ ها متفاوت است و درجهخواب

  .  حوادث دارند اي دربا رویدادها پیوند مستقیم داشته، نقش حیاتی باورنکردنی

اک در چھل سال پایانی حکومت ظالمانھ ی خود ضّح

شوند و پدیدار می» مھتر« بیند کھ سھشبی خواب می

  :برند،  پالهنگ در گردن او انداخته به البرز کوه میپس از جنگ

  در ایــــــوان شــاهی شبی دیرباز        بخــــواب انـــدرون بود با ارنواز

  کاخ شــاهنشهان       سه جنگـــی پـــدید آمد ناگهان چنان دیــــد کز

  دو مهتـــــر یکی کمتر اندر میــان       بباالي ســــــرو و بفـرّ کیـــان

  )43-45ب/ 53ص/ 1ج( 

بیند که مژده فرزند برومند او ها پس از طرد زال، شبی هندوي را در خواب میسام سال  

  : را به وي می دهد

  ـان داغ دل خفته بود      ز کـــــــار زمــانه برآشفتــه بودشبی از شبــــ

  چنان دید در خـــــواب کز هندوان       یکی مـــرد بــر تــازي اسپ دوان
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  ورا مــــژده دادي بفـــــــرزند او         بـــــــران برز شــاخ بــرومند او

  )94-96ب/ 141ص/ 1ج(                                                                              

  ، خواب ترسناکیا لشکر ایرانـیان به فرمانـــدهی سیاوش از رویارویی بپیش افراسیاب 

  :شود تا  از شعله ورشدن آتش جنگ جلوگیري  کندسبب می همین. بیندمی

  امیدهکجا چون شب تیـره من دیــده ام        ز پیـــــر و جوان نیز نشن

  بیابان پر از مار دیــــــدم بخــواب        جهان پر زگرد آسمان پر عقــاب

  )724- 725ب/ 49ص/ 3ج( 

طوس که به همراه پهلوانان نامی در کوه هماون محاصره شده بود، شب در خواب سیاوش 

  : ي پیروزي می دهدرا می بیند که به وي مژده

  واب انــدر آمد گه زخم کوسشبــی داغ دل پر ز تیمار طـوس       بخ

  چنان دید روشن روانــش بخواب       که رخشنــده شمـعی برآمد ز آب

  بر شمع رخشان یکی تخــت عاج       سیــاوش بران تخــت با فرّ و تاج

  )692- 694ب/ 160ص/ 4ج( 

توان نتیجه  اینک با توجه به کنش و واکنش هایی که در قالب روز و شب بیان شد می     

گرفت که این دو شاخص زمانی از لحاظ نقش آفرینی تفاوت عمده اي ندارند و ما نباید 

آرامشی که در ذات شب وجود دارد را در کش و قوس هاي شاهنامه جستجو کنیم چون 

، بر درگیري و حماسه سازي است و ر حماسی به ویژه در دوره پهلوانیبناي این شاهکا
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در این اثر ندارد و در یک کالم؛هرچه هست تالش  سکون و آرامش به معناي مطلق جایی

ـانه که تاخیر آنها جایز شمرده به اهداف شاهانه یا پهلوانو تکاپوست در جهت رسیدن 

  .نمی شود

  پایان
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  .33ص  ،1381
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  . 67-68، ص1376انــواع ادبی، تهران، انتشارات فردوسی، چ پنجم، : شمسیا، سیروس -11

  .235ص.حماسه سرایی درایران، تهران ، انتشارات امیرکبیر، چ هفتم: صفا، ذبیح اهللا -12

  . 175-176رؤیا، حماسه، اسطـوره، پیشین، صص  -13

  .176-177رؤیا، حماسه، اسطـوره، پیشین، صص - 14

ي اسفندیار را نیز افزود که به وسیله» دژ رویین«توان ماجراي گشوده شدن به موارد ذکر شده می -15

شود و شبانه با برافروختن آتش به یاران خود طی آن اسفندیار در هیأت یک بازرگـان وارد این دژ می

  .عالمت داد  تا با حمله به دژ، ارجاسپ را غافلگیر کنند
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  بنامهکتا

 ات، ترجمه: ارسطول، طبیعیي دکتر مهدي فرشاد، تهران، انتشارات امیـرکبیر، چ او

1366   .  

  ي  عبدالحسین زرین کوب، تهران، بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، فن شعر، ترجمه: ــــــ

 .1343چ اول، 

 سازمان ي مسعود صادقی، تهران،درآمدي بر تاریخ پژوهی، ترجمه: استنفورد، مایکل

  .1384، چ اول، )سمت(ها مطالعه و تدویــن کتب علوم انسانی دانشگاه

 دعلی اسالمیایران و جهان از نگاه شاهنامه، تهران، انتشـارات امیرکبیر، : ندوشن، محم

  .1381چ اول، 

 1374جـام جهان بین، تهران، انتشـارات جامی، چ ششم، : ــــــ ــــــــــــــــ.   

 1374ها، تهران، انتشـارات آثار، چ پنجم، داستان داستان: ــــــــــ ــــــــــــ .  

 زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، تهران، انتشارات آثار، چ : ــ ـــــــــــــــــــ

  .1374ششم، 

 ات فارسی، اهــواز، انتشارات دفمرثیه: امامی، نصراهللاتر مــرکزي جهاد سرایی در ادبی

  .1369اول،  انشگاهـــی، چد

 1383ي مزدیسنا، تهران، انتشارات مرکز، چ سوم، دانشنامه: اوشیدري، جهانگیر.  
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 ي علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات علمی تاریخ جامع ادیان، ترجمه: بایر ناس، جان

 .1382وفرهنگـــی، سیزدهم، 

 ي عسکر بهرامی، تهـران، رجمهها، تزردشتیان، باورها و آداب دینی آن: بویس، مري

  . 1384انتشارات ققنوس، چ پنجم، 

 ن پیش از اسالم، تهران، انتشارات : بیات، عزیزاهللاات تاریخ و تمددانشگاه شهید کلی

 .  1368بهشتـــی، چ سـوم، 

 دي اکبر دانا سرشت، تهران، آثار الباقیه عن القرون الخالیه، ترجمه:بیرونی، محم

  .  1352بن سینا، چ اول ،انتشارات ا

 زروان سنجش زمان در ایران باستان، تهران، انتشارات نقش جهان، چ : جنیدي، فریدون

   .1358اول، 

 دل ،  –مقاالت ادبی : حق شناس، علی محمزبانشناختی، تهران ، انتشارات نیلوفر ، چ او

1373.  

 ـران، انتشارات ناهیـد، چ دوم، درآمدي بر اندیشه و هنر فردوسی، تهـ: حمیدیان، سعید

1383 .  

 بـرهان قاطع ، تهران، انتشارات امیرکبیر ، چ : خلف تبریزي، محمدحسین بن خلـف

  .دوم 

 1365ي دهخدا، ي لغت نامهلغت نامه، تهران، مؤسسه: دهخدا، علی اکبر. 



  در شاهنامه زمان نقش عنصر                                                                               168
  
 

 

 ن، نشر تاریخ ي فرهاد عطایی، تهراشاعر و پهلوان در شاهنامه، ترجمه: دیویدسن، الُگا

  . 1378ایـران، چ اول، 

 ات حماسی ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات : رزمجو، حسینقلمرو ادبی

 . 2و 1، ج 1381فرهنگـی، چ اول،  

 1369هاي فکري فردوسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ دوم، جاذبه: رنجبر، احمد.  

 ل،  در قلمرو: کوب  عبدالحسینزرینوجدان ، تهران ، انتشارات علمــی وفرهنگی ، چ او

1369.  

 ادي، سید جعفرفرهنگ معارف اسالمی ، تهران، شرکت مؤلفّان و مترجمان ایران، : سج

  . 1362چ اول، 

 تهران، )هاي شاهنامهشکل شناسی داستان( از رنگ گل تا رنج خار : سرّامی، قدمعلی ،

  .1373وم، علمی و فرهنگی، چ د انتشارات

 ي ازلی، تهران، انتشارات امیرکبـیر، چ دوم، بت هاي ذهنی و خاطره: شایگان، داریوش

1371. 

 1376انواع ادبی، تهران، انتشارات فردوسی، چ پنجم، :  شمیسا، سیـروس.  

 1375نگاهی تازه به بدیع، تهران، انتشارات فـــردوس، چ هشتـم،  : ـــــــــــــــــ.  

 پانزدهم، چ  فردوسی حماسه سرایی درایران، تهران ، انتشارات: بیح اهللاصفا ، ذ  ،

1378.  
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 دگذار از جهان اسطوره به فلسفه، تهران، انتشارات هرمس ، چ دوم ، : ضمیـران، محم

1384.  

 یند صدرالدي ، فصل نامه»سیر زمــان از ارسطو تا صــدرا« يمقاله: طاهري، سی

  . )1377تابستان (12 يشمــاره ، ي صدراخردنامـــه

 قصص االنبیا از آدم تا خاتم، تهران، انتشارات اسالم، چ سی و چهارم، : عمادزاده، حسین

1370 .  

 کوشش سعید حمیدیان، تهران، نشر قطره، چ ششم، چهار جلد، شاهنامه، به: فردوسی

1382.  

 ردار،  شماري و تاریخ گذاري از آغاز تاگاه: کاوه، علی محمدسرانجام، تهران، انتشارات ب

  .1373چ دوم،

 ینکل، : زّازي، میرجالل الد1372رؤیا، حماسه، اسطوره، تهران، نشر مرکز، چ او. 

  ل،:  ـــــــــــــــــــــ1370مازهاي راز، تهران، نشر مرکز، چ او.  

المد عبدالسات تطبیقی: کفافی ، محمات و شعر   يپژوهشی در باب نظریه(ادبیادبی

  .1382سید حسن سیدي، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، چ اول،  يترجمه) روایی

  ه ، چ اول ، ي رمان ، ترجمهنظریه: لوکاچ ، جورجي حسن  مرتضوي ، تهران ، نشر قص

1380.  

 دل ،اسطوره: مختاري، محم1369ي زال ، تهران ، نشر آگه ، چ او .  
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 1375فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ نهم، : دمعین، محم.  

 تقویم وتقویم نگاري در تاریخ، مشهد، انتشارات قدس رضوي، چ دوم : نبئی، ابوالفضل

،1366.   

 ي بـزرگ علوي، تهران، انتشارات نگاه،چ ي ملّی ایران، ترجمهحماسه: نولـدکه، تئودر

  .1379پنجم، 

 ردهاي علمی به اسطوره شناسی، تهران، انتشارات سروش، چ رویک: واحد دوست، مهوش

  .  1381اول، 

 اي شاهنامه : وکیلی، سیامکتهران، )باستان شناسی و داستان شناسی شاهنامه( معم،

  . 1، ج 1384نشر مهـر نیوشا، چ اول، 

  


