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Abstract
Fatalism is a major type of discourse in the field of literature. In many of
his actions, man accepts the l fo el orfree will consciously and
unconsciously. When he fails, however, he resorts to fate and starts
speaking of a supreme will that has finally subjugated him. According to
some theorists such as Yule, Brown and Fairclough, discourse analysis
applied to language cannot be limited to describing linguistic statements
that are independent of purposes and functions; these statements
are designed to address human affairs. Given the high frequency of words
like "fortune" in the books of many poets and writers, these words should
be regarded as "signifying" words that convey meta- semantic and
transnational concepts and are rooted in the subconscious and ideology of
their speakers. In this article, an attempt is made to examine the relationship
orltheselwofdslinl"HartlPeykaf” poem by Nezami with Zurvanian fatalism
and to analyze the discourse based on Norman Fairclough's theory of
speech analysis. In the discussion of the targeted vocabulary, references are
made to the persistence and effect of Zoroastrian-Mehri fatalism on the
thoughts and works of writers and poets. Also, the transmission of this
mode of thinking to later periods is discussed.
Keywords: Fatalism, Zurvanian-Mehfil fitua s,l Foftune,l "Hartl Peykaf”,l
Nezami, Critical discourse analysis.
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چکيده
تقدیرگرایی از موضوعات حوزۀ علم فلسفه است که در ادبيّات نيز راه یافته .برمبنای نظریات فرضيهپردازان،
تحليل زبان در کاربرد واژههاستتت .در این روش ،عناصتتر یک زبان ،نشتتانهها هستتتند و نظام زبان نمیتواند
منحصتر به توصتيص صتورتهای زبانی مستقل از کارکردهای فرامعنایی باشد .با توجّه به بسامد بالای واژۀ
«بخت» در آثار شتعرا ،این واژهها باید به عنوان واژههایی نشاندار در نظر گرفته شود که ریشه در ناخودآگاه
گوینتدگتان آن تا دارد .در این مقتالته ،ارتبا این گونه واژهها در منظومۀ «هفتپيکر» نظامی با تقدیرگرایی
زُروانی بررستی و شيوۀ تحليل با نااهی به نظریۀ تحليل گفتمان و بررسی واژه ها در سطح فرامعنایی در نظر
گرفته شده است.
آنچه در مدل تحليلی فرکلاف انجام میشود گذشتن از چيستی توصيص متن به سوی چاونای و چرایی
تفستير و تبيين متن است .در این تحليل ،باید از الاوی سه لایۀ فرکلاف برای تحليل گفتمان استفاده کرد که
به اصتل متن ششتامل تحليل زبانی در قالب واژهها ،دستتور ،نظام آوایی و انسجام در سطح بالاتر از جمله)،
کردار گفتمانی شتوليد و مصتترف متون) و کردار اجتماعی میپردازد .در این پژوهش ،از این ستته لایه ،بخش
«تحليل زبانی در ستتطح واژهها» مورد نظر بوده و ضتتمن بررستتی واژههایی نشتتاندار چون بخت و نظایرآن،
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درباره اغراض ثانوی و مف وم تأویلی و ک نالاویی آن ا بحث شتتده استتت .در پایان ،با اراوۀ شتتواهد ،نتيجه
گرفته شتده که اگرچه نظامی آرای کلامی اشتعری را بيان کرده استت ،ولی هناام استفاده از واژههایی نظير
بخت؛ از الاوی تفکّر زُروانی پيروی میکند.
واژههای کليدی :هفت پيکر ،تقدیرگرایی شفاتاليسم) ،زروان ،بخت ،تحليل گفتمان.

 -4مقدّمه
عقاید و باورهای مردم هر جامعه ریشهههه در تمدن و تذشهههته تاریجي عن جامعه دارد و
بنهابر ای تفاوت در روش زندتي ،نو تفکرر ،عقاید ،نمادها و باورها ،جوامع مجتلف را
از هم متمایز مي سازد .یکي از موارد پرتکرار در ادبيرات فارسي ایران ،تقدیرترایي است.
حال اتر ادبيرات را چکيدة تاریخ یک ملت بدانيم به ای نکته ميرسههيم كه ای نو نگاه
خلقالسههاعه نيسههت و دمت دارد .اترچه ای مسهه له به مرور زمان و با توجره به و ایع
تاریجي و اجتماعي دسهتجوش تیييرات شده است امرا ردپای عن در بسياری از عاار نمم
و نثر ما مشهود و ابل پيگيری است.
و تي خوانندهای متني را ميخواند یا ميشههنود نه تنها تلاش ميكند معنای واژهها را
بفهمد ،بلکه درصهدد اسهت كه مقاصد نویسنده یا سجنگو را نيز استنباط كند .پارهای از
جملهها یا طعهای از تفتارها را از نمر معنا نميتوان فهميد ،مگر اینکه انسههان بداند چه
كسهي صهحبت ميكند؛ درباره چه چيزی یا چه كسي حرف ميزند؛ چه زماني و در چه
مکاني مطلب را بيان كرده اسهههت و شهههناخت و درم عميق از معناهای نهفته در متون
ارتباطي ،مستلزم استفاده از روشهای تحليل كيفي در ای عرصه است.
در ای ميهان ،با توجره به نمریات جدید مت پووهي و زبانشهههناسهههي نمریة تحليل
تفتمان ،روشههي نوی برای پووهد در مت های ارتباطي اسههت كه برای شههناخت پيام و
معني بهه كهار رفتهه در پيهامههای ارتبهاطي كهاربرد یافته اسهههت .طبق نمریات فركلاف
( )Faircloughو دیگران ،در مقهدمهة كتها

«تحليهل انتقادی تفتمان» ،تحليل تفتمان
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بيشههتر به كاركرد یا سههاختار جمله و كشههف و توصههيف رواب عن ميپردازد .به عبارت
دیگر ،تحليل تفتمان عبارت اسهت از شهناخت رابطة جمله ها با یکدیگر و نگریست به
كهل عن چيزی كهه نتيهه ای رواب اسهههت .مطابق ای تعریف ،تحليل تفتمان برخلاف
تحليلهای سنتي زبان شناسانه ،دیگر صرفاً با عناصر نحوی و لیوی تشکيل دهندة جمله
به عنوان عمدهتری مبنای تشهری معنا ،یعني زمينه مت

سروكار ندارد؛ بلکه فراتر از عن

بها عوامل بيرون از مت  ،یعني بافت مو عيتي ،فرهنگي ،اجتماعي و غيره سهههروكار دارد.
بنابرای  ،تحليل تفتمان چگونگي تبلور و شههکلتيری معنا و پيام واحدهای زباني را در
ارتبهاط عوامهل درون زباني ،زمينه مت و عوامل برون زباني (زمينه اجتماعي ،فرهنگي و
مو عيتي) بررسي ميكند (فركلاف.)1 :9941،
واژههای نشاندار «بجت»« ،ا بال»« ،زمانه»« ،دهر»« ،تيتي» و از ای دست كه در عاار
بسههياری از شههعرا و نویسههندتان ما ،به كار رفتهاند حامل همان عوامل برون زماني نمير
شرای خاص زماني و تفتمان ( )discourseخاص زمان یعني «جبر و اختيار» هستند.
ای واژهها در منمومة «هفت پيکر» نمامي در شههرای تاریجي رن شههشههم ههری و در
ا ليم ارران (در مهاورت مرزهای جنگهای صههليبي) توس ه حکيمي اشههعری مذهب به
كار برده شهدهاند .بحث اصهلي ما در ای مقال ای است كه واژههایي كه دالر بر بجت و
ا بهال هسهههتنهد در منمومههههای نمهامي از جمله «هفت پيکر» در لایههای زیری خود
عليرغم تفکرر اشعری یا معتزلي بار معنایي بسيار كه تر یعني زُرواني -مهری دارد.
ارزش و ضهههرورت ای پووهد در ای مطلب اسهههت كه بررسهههي ای واژهها در
سهههطحي بهالاتر از مت ميتواند درم جدید و تازهای از مت به خواننده دهد كه در عن،
ناخودعتاه شاعر را كه پشت پردة اشعریتری پنهان شده نمایان كند و نيز با نگریست با
ای دیدتاه ،به مت بسهههياری از به راهر تعارضهههاتي كه در مت و اندیشهههه شهههاعر ر
مينماید ابل توجيه و توضي است.
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پيشينۀ تحقيق
دربارة عنوان خاص «تقدیرترایي» زرواني و مهری -نه به شههکل مسههتقل -پووهدهایي
لابلای متون دیگر صهورت ترفته اسهت؛ از جمله مهرداد اوستا در كتا

«ادیان عسيایي»

( ) 9942در بجد چهارم و پنهم در باره عقاید زرواني و جبرترایي تنوسي سج تفته
و سههيرو

شههميسهها در «شههاه نامهها» ( )9914در فصههل نهم به دی و عقاید زرواني و

تقدیرترایي در شهاهنامه پرداخته و دی غير رسهمي و عامة مردم در زمان سهاسههانيان را
زرواني ميداند ،كه از نمر روحانيون زرتشتي مردود شمرده ميشد .عر سي زنر ( R. C.
 )Zenerنيز در «زروان یا معمای زرتشهتيگری» ( )9941در سهراسهر كتا

به خصوص

در فصلهای نهم و دهم به بيان و تحليل بجت و تقدیر زرواني پرداخته.
همچني جلال الدی همایي ( )9912در مقالة «جبر و اختيار و ضا و در از دیدتاه
مولوی و متکلمان اسلامي» در مقدمة مقاله دربارة كليات جبر اشاعره و مس لة ضا و در
نوشته .ژاله عموزتار در مقالة «توشهای از اساطير زرتشتي» ( )9971دربارة روند عفریند
در دیههدتههاههههای مههانوی و زرواني پووهشهههي ارادههه داده .جوزف الفنبههای

( Josef

 )Elfenbeinدر مقالة «فرروبجت» ( )9917ترجمة یوسههف سههعادت ،پووهد جامعي در
بهاره واژههای فرر و بجت و كاركرد معنایي عن درحيطة تفکرر تقدیرترا اراده كرده .داوود
اسهههرهم و سههيد جعفرسههههر سههيدزیادی در مقالة «بازتا

تقدیرترایي و فره ایزدی در

مرزبان نامه» ( )9911در بجد مقدمه به بررسهههي مقایسههههای تقدیرترایي در عیي های
پيد از اسلام و وجوه اختلاف و تشابه عن با جبرترایي اشعری پرداختهاند.
روش تحقيق
شهههيوة پووهد در ای مقاله بر اسههها

روش تحقيق تفصهههيلي ،از نو پووهدهای

كتابجانهای و با استناد به منابع و مراجع معتبر در ای زمينه است.
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مبانی تحقيق
در تفتمانشههناس هي ،دسههتهای از واژهها را نشههاندار مينامند كه معاني فراتری از سههط
اموسهي دارند .د رت در تزیند چني واژههایي در شعر ،راهي است به سوی وا عياتي
كه در بستر تاریخ جریان داشتهاند.
تحليل تفتمان ( )discourse analysisترایشي مطالعاتي بينارشتهای است .بدی
معني كه از علومي چون هرمنوتيک ،سههاختارترایي  ،شههالوده شههکني و  ...الهام ترفته
اسهت .بنا بر نمریات جدید نقد ،مت را بایسهتي بعنوان یک كل معنادار نگریست و ای
معنا لزوماً در خود مت

نيسههت  .هيچ متني خنثي یا بي طرف نيسههت ،مت ها بار

ایددولوژیک دارند و در هر تفتماني حقيقت نهفته اسهت ،اما هيچ تفتماني دارای تمامي
حقيقت نيسهت .مت یا تفتار واحد توس انسانهای مجتلف ،متفاوت نگریسته ميشود؛
یعني انسههانهای مجتلف از مت واحد ،برداشههت یکسههان و واحدی ندارند و از دالري
متفاوت مي تواند برای اشاره به مدلولي راهراً یکسان استفاده شود.
تحليل تفتمان سهههعي دارد با مطالعه اارهای راهری تفتار ،سهههاختار توليد و زمينه
و و مت یا تفتار یعني عوامل بيرون از مت مانند بافت مو عيتي ،فرهنگي ،اجتماعي و
 ،...به تحليلي دست پيدا كند كه رابطة بي تشکيل ایددولوژی و تشکيل تفتار و ت ايرات
عن را عشههکار سههازد؛ زیراكه در نگاه ای رویکرد رابطة تعاملي بي مت ( )textو زمينه
( )contextوجود دارد.
بحث اصهلي ما در ای مقال ای اسهت كه واژههایي كه دال بر بجت و ا بال هستند
در لایههای زیری خود ،عليرغم تفکر اشعری یا معتزلي ،بار معنایي بسيار كه تر ،یعني
زرواني -مهری ،دارد.
مباحث مربوط به عقاید معتزله و اشههاعره در ایران كه طي زمانهای طولاني ،تفتمان
عصهر ( )discourseبوده اسهت ،و هنوز هم ادامه دارد ،در اصل ،بر پایة همي نگرش
اورليرة انسهان به فاتاليسم ( )Fatalismو دیترمينيسم ( )determinismشکل ترفته است.
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بحث تقدیرترایي و فاتاليسم دیرینهتر و شایعتر از مقولة جبر و اعتزال است .بسياری از
متفکرران و سهههجنوران عتاهانه و دانسهههته در شهههعر و سهههج  ،از ای دو مکتب پيروی
ميكردند و ای تفکررات جریانهای سههياسههي و اجتماعي را جهتدارتر ميكرد و خود
موجد تحولات دیگری در ای عرصه ميشد كه از ای منمر ،بررسي ای حركتها جای
ت مل دارد.
در بحهث بررسهههي ته ايرات خودعتاه و ناخودعتاه كه شهههامل ناخودعتاه جمع نيز
ميتردد ،توجره به اوضا و احوال زمانه شاعران و محي پيرامون عنان ،ت اير رویدادهای
تاریجي مثل حملة میول یا جنگهای صهههليبي نيز ضهههروری اسهههت .از ای رو در ای
پووهد برای ورود بهه ای مبحهث ابتهدا بهه تعهاریف ارادهه شهههده در باره اصهههطلا
تقدیرترایي ،سهههير تاریجي جلوههای تقدیرترایي در ادبيرات فارسهههي از زمان دیری تا
امروز پرداخته شده.
بحث
 واژهشناسی تقدیرتقدیر نزد متکلرمان« ،محدود ساخت هر مجلوق به حد خود» تعریف شده و عن را « دَر»
هم مينامند .از نمر فلاسهفه ،به معنای «مشجرص و معير شدن حوادث وجودی و تعيي
و اندازه عن در عالم ضههای الهي و تدوی در لو محفوظ بوسههيله لم درت» اسههت
(تهانوی .)9991: 9112 ،از نمر عرفا« ،تقدیر از طرف حق ،هدایت اسههت و كسههي كه
ترم تدبير كند به تقدیر راضهي شهود و كسهي كه مشاهده مقدور كند خود را بياختيار
داند» (سهادی .)949 : 9979،
معهادل لیهت تقهدیر در لیهتنهامة عكسهههفورد و دادرةالمعارف بریتانيکا واژة Fate
(سههرنوشههت) اسههت و نام مکتب فکری فاتاليسههم ( )Fatalismكه برابر با تقدیرترایي
اسهت ،از ای واژه مشهتق شهده .البتره ،همان طور كه در فارسي ،برای تقدیر ،معادلهای
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فراواني هسهههت ،واژههای دیگری چون  Hap، Lot ،Doom ،Destinyو Karma
(زیسهههتکار ،رویداد ،بجت ،نحوسهههت و سهههرنوشهههت) نيز معادل ( Fateتقدیر) رار
ترفتهاند.
دربارة  Fateدر اسهطورهشهناسهي یونان و روم چني عمده است« :سه الههای كه بر
مقدررات انسهانها از تولد تا مرگ حکم ميراندند و سهرنوشت هر انساني (چون ماشي
نابریده) توسه ای سهه الهه كه «كلواو»« ،لکشه » و «عتروپو » بودند رشهته ميشد،
اندازه زده و بریده ميشد»( .اسميت )274 :9919،جدا از ای سه الهه ،ایزدبانوی دیگری
در اساطير غربي ،جلوهای پررنگ دارد .او با نام «فورتونا» ( )Fortunaناميده شده و در
تصهاویر ،زني ميانسهال وتاه نابيناست كه چرخي سکان مانند را به دست ترفته (همان :
.)244
ت معادلهای واژه بخت
واژههای «سهرنوشهت» و«تقدیر» اتر چه اغلب به جای یکدیگر استفاده ميشوند ،دارای
معهاني مهزا هسهههتنهد .اصهههطلها «تقدیر» در معنای د يق خود ،به عنوان یک درت
تعيي كننده كه دسهتور مسير حوادث را تعریف ميكند به كار برده ميشود .تقدیر و ایع
را به عنوان دسهتور یا امری اجتنا

ناپذیر تعریف ميكند .مثلاً در شهریعت اسلام ،تقدیر

یا دَر همان حکم و فرمان الله اسهت كه شهامل بازة زماني تذشهته و عینده ميشود ،در
حالي كه واژة سهرنوشهت بيشتر به سير طبيعي و ناتزیر حوادث رو به عینده توجره دارد.
حواداي كه نتيهة روال تریزناپذیر طبيعت است و نه حکم و ارادة الهي به معنای اخص
كلمه.
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 بختواژة بجت از لحاظ مفهوم در زمرة واژههایي اسهت كه مانند زمانه ،روزتار ،اختر ،سههههر
و عسههمان ،باری از معنای ت اير نيروهای عالم بالا بر سههرنوشههت عدميان دارند ،چنانکه
بعضههي از وام واژههای عربي مانند ضهها و در و سههمت نيز همي حال را در دورة
اسهههلهامي دارنهد .در دادرةالمعارف ایرانيکا ،ذیل ای واژه چني عمده« :بجت در ادبيرات
فارسهي غالباً به معني سهرنوشهت و نصيبا از پيد تعيي شده است و بر ت اير نيروهای
برتر در سرنوشت انسان دلالت ميكند.
از عنها كه اعتقاد به بجت و سههرنوشههت در ميراث فکری و فرهنگي همه ا وام دیده
مي شههود ،واژههایي كه برای بيان ای مفهوم از زبان عنان به كار رفته بيشههتر در اصههل به
همي معنای «بجد و سهم» است.
به نمر برخي از محققران ،بجت و ا بال مت ارر از عیي زُرواني مذهب زردشتي است،
زیرا مزدیسههنان پنب بهره از بيسههت و پنب بهر اعمال عدمي را در ترو بجت ميدانند و به
نمر عنهان زروان تقدیركنندة (مقدرر) خو

و بد اسهههت و سهههتارتان عوامل اویند (زنر،

.)119 :9911
 تقدیرگرایی در آیينهای زروانی ،م ری و مزداییزروان در پهلوی ( )zurwanبه معنای زمان اسهههت .عیي زرواني بي عیي های ایراني
تهاریجچههای مبهم و طولهاني دارد .در لوحهههای بابلي مربوط به رن پانزدهم پيد از
ميلاد ،از ایزدی به نام زروان سهج رفته است .زروان اصلاً فرشتة زمان است و با صفتا
اكرانه (بيکرانه) از او یاد شهده است .از صفات زروان چني پيداست كه دما برای زمان
عغاز و انهامي متصور نشده و عن را هميشه پایدار و دیم و جاوداني دانستهاند.
زروان در «مينوی خرد» همهان خدای زمان و مکان اسهههت كه به عفری و دعای او
امشهاسههندان ،مينوی خرد و روشهني توس اورمزد عفریده ميشوند (مينوی خرد 9917
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 )22:؛ همچني  ،در «مينوی خرد» عمده است« :كار جهان را به تقدیر ،زمانه و بجت مقدرر
پيد ميعورد كه خود زروان فرمانروا و دیرنگ خداسهههت ،به تونهای كه در هر دورهای
برای هر كسههي مقدرر شههده اسههت كه عنچه لازم اسههت بيابد ،به همان تونه عن چيز بر او
ميرسد» (مينوی خرد .) 72: 9917
در ای عیي  ،اعتقادی به جهان پ

از مرگ و بهشت و دوز وجود ندارد كه همي

مسه له را ریشه تقدیرترایي دانستهاند ،در حاليكه در دی زرتشت ،اصل بر اختيار عدمي
نهاده شهده اسهت .در اوسهتا ،بروشهني بر درت انتجا

بشر ت كيد شده است .در متون

زرواني و عموزهها و باورهای دیني عن ،چيرتي مطلق از عنا زروان و سهرنوشتي از پيد
تعيي شههده اسههت .پيروان نبرد نور و تاریکي در زمان بي كرانه ،مقدرر تشههتهاند و راه
تریزی از ای چنبره نيسهههت .هزارهههای غلبهة تاریکي بر جهان ،فترت نور و تاریکي،
عميزش خير و شر و نهایتاً غلبة نور بر رلمت با شمار و حسابي د يق در ازل تعيي شده
و با ای حسها

پيروزی و شهکست ،عباداني و خشکسالي و  ،...از اراده و اختيار انسان

خارج است.
در مهرپرسهههتي یا عیي مهر ،ميترا به هنگام تولد كرهای در دسهههت دارد و دسهههت
دیگرش را بر دادرةالبروج ترفته اسهت كه نشهانگر دخالت و نوعي تسهلر بر سرنوشت
اسهت .در نشههانهشههناسههي اسههاطيری كرة زمي (چر  ،فلک) و منطقةالبروج ،نشههانههای
روشني دالر بر تردش جبرتونه زمان و اندازه تيری و مقدرر ساخت سهم و بهره انسانها
از زندتي است.
از متون دیني مزدیسهنا ،چني برعورد ميشود كه جهان ميدان نبرد ميان نيکي و بدی
اسههت و انسههان ،خود باید انتجا

كند كه كدام را برميتزیند .مزدیسههنا به او عموزش

ميدهد كه ای نيکي و اهورایي اسهت كه سهرانهام ،پيروز خواهد شد و حتي عنهایي كه
به عتد دوز محکوم شدهاند به بجشد پروردتار اميد دارند.
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زرتشههتيان اعتقاد دارند كه در پيروی از طریقت زرتشههت تشههجيص خير و شههر به
واسطه وجدان (ددنا) جبری در كار نيست .اختيار برای هر فرد بجشي اساسي از مزدیسنا
اسههت .ترچه انسههان مترحد خداسههت اما همه عدميان باید ميان راسههتي و دروغ یکي را
برتزینند .اعتقاد به سهرنوشتي از پيد مقدرر شده از دید اخلا ي زرتشتيان نکوهيده است
زیرا ای كار از عدل و نيکي خدا ميكاهد ( هينلز 912 :9921 ،تا .)917
 پس از اسلامعدي زرواني پ

از سههقوط سههاسههانيان از بي نرفت و ضههایای عمدة عن ،جبر ،تقدیر،

تضههاد نيک وبد ،ت اير حركات سههههر و سههتارتان بر سههرنوشههت عدمي ،زندتاني و مرگ
وعها بهت كهار انسهههانهها  ،...در ادبيرات فارسهههي و در داندهای كلامي راه یافت و با
اسههتدلالهای نيرومندتری بيان شههد .در عصههر بعد از دورة سههاسههاني ،ای بحثها به
جدلهای كلامي منهرشد.
مسهلمانان كه تا عن زمان توجرهي به فلسهفه و كلام نداشههتند ،خود را با پرسدهایي
روبهرو ميدیدند كه برای اابات حقبودن دینشان ملزم به پاسجگویي در برابر عنها بودند.
برای مثال ،ميتوان به مناررة «مغ و مسهلمان» از اسهدی توسي اشاره كرد .چني شبهاتي
پدید عمدن فارَق كلامي بعد را توجيه ميكند.
اشعریان ميتفتند كه عدمي در كردار خود محکوم تقدیر الهي است و هر چه بر سر
مها ميرود ،ارادة اوسهههت .معتزلهه بر خلاف اهل حدیث ،عقل و خرد را به تنهایي برای
پيروی از اسهلام راسهتي كافي ميدانستند و ميتفتند كه عزادی و اختيار را خدا به عدمي
داده اسههت و انسههان ميتواند نيک را برتزیند و بد و شههر را از خود براند .اتر انسههان
اختياری نداشهته باشد و انهام دهندة اراده الهي باشد ،پ

صوا

و ناصوا

و حُس و

ُب افعهال چه ميشهههودی ای كشهههمکد ذهني و كلامي در رون بعدی ،از ميان انبوه
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فر ههههای متعهدد تحهت دو عنوان اصهههلي و فراتير «جبر و اختيهار» موضهههو بحث
اندیشمندان ،شعرا و حکما شد.
 تقدیرگرایی از منظر ادیبانعوامل اجتماعي و حوادث تاریجي دليل بسهيار محکمي برای عشکار كردن عک العملي
جبرترایانه از سوی شاعران و ادیبان و دروا ع زبان ملرت و فرهنگ عن روزتار است .در
سهير تاریجي شهعر و اد

فارسهي ،رون چهارم تا ششم عصر طلایي خردترایي و بيان

شهاعرانه طبيعت اسهت .ای دو شاخه از درخت شعر همپای هم رشد ميكنند و تذشته
از فاصهلة نسهبتاً كم زماني از عصهر ساساني ،همان مفاهيم عقلي و طبيعي عن روزتار را
هم در خود دارد .در ای دوران كه بجت رام و و تردش ایام به كام اسههت ،چهره مهيب
زروان پنهان اسهت و خردترایي تا عن جا ا تدار خود را در حيطة شعر و حکمت اعمال
ميكند كه ناصر خسرو با صراحت ميتوید:
چو تو خود كني اختر خوید را بههد

مههدار از فهلههک چشهههم نههيههک اختری را
(ناصرخسرو)22 :9949،

اما مفهوم و به اصهطلا امروز «كانسههتي» ( )Conceptكه در اشهعار شاعران ایراني
رون بهه بعهد در دوران حملة غزان و میول و تيموریان به نوعي جبر اجتماعي و حتي
جیرافيایي مبتلا تشهتند ،ادامة همان ت ايرات خود عتاه و تاه ناخوداتاه زروانيسهم است.
حملات پي در پي بيگانگان ،تركتازی تشههنگان درت ،جنگ و حطي و بيماری ،از هم
تسههيجتگي هویت ملري ،نااميدی از درتي كه حافج جان و عسههاید مردم باشههد و نبود؛
چنان در حافمه تاریجي ای مردم رنب كشيده رسو كرد كه به غير از پناه بردن به دامان
تسليم و چشم به سرنوشت دوخت تریز و تزیری نماند.

 491فصلنامۀ علمی کاوشنامه ،سال بيست و یکم ،زمستان  ،4911شمارۀ 14

دیههوانههگههي

سههههيههرم از فههرهههنههگههي و فههرزانههگ هي

عههاشهههقههم مه

بههر فه

جهزكههه تسهههليم و رضهههها كو چههارهای

در كههف شههههيههرنههری خههونخههوارهای
(مولوی ،9919 ،دفتر)191: 2

اتر نيک بنگریم ،عاار ای اضههطرا
در بازتا

اجتماعي را حتري از ورای مفهوم كلي و اصههلي

كلمات مولوی هم مي توان دید ،چرا كه لیت عیينةاندیشه و تفکرر انسان است

و تداوم استعمال برخي لیات از كه تری زمان تا امروز دال بر تداوم اندیشهای در پ
كلام اسهت .نمودهای كه الگویي بيشهماری از ای واژه را ميتوان در سراسر عاار ادبي
ما از عاار حکمای شههاعر تا شههاعران فرمترای دربار سههراغ ترفت .برخي از شههعرا چون
ناصر خسرو و سنایي ،بجت را ابل تیيير و میلو ا توكرل به حق ميدانند:
سهههنهگ سهههيهه بودم از يا

و خرد

خههار خهلههان بهودم از مثههال و خرد

كههرد چهههنهههيههه

دُرر شهههههاههههوار مهههرا

سههههرو سهههههههي كههرد و بههجههتههيههار مههرا
(ناصرخسرو)26 :9941 ،

الس هعيدُ مَ س َس هعاد في بَطس ا اُمراها
اما بيشههتر شههعرا و نویسههندتان ،بنا به حدیث نبوی « رَ
وَالشرَقيرُ مَ س شَقايَ في بَطس ا اُمراها» (اب بابویه )112 :9912،به جبری و محتوم بودن بجت و
تقدیر اشههاره دارند و اراده و كوشههد عدمي را در برابر درت سههرنوشههت چنان بي اار
ميدانند كه دشههمني با مقبلان را بيهوده لمداد ميكنند« :تفتهاند كه اتر دو ت در طلب
كاری و كفایت مهمي ایسهتند ممفر عن ك

عید كه به فضيلت مرورت مجصوص است و

اتر در عن برابر عیند عن كه اابت عزیمت اسهت و اتر در عن هم مساواتي افتد عن كه یار
و معير بسهههيار دارد و اتر در عن نيز تفاوتي نتوان یافت ،عن كه سهههعادت ذات و وت
بجت او راج است» (منشي.)299:9911،
رواج اصهههطلهاحاتي نمير «سهههعد» و «نح » و كاربرد اصهههطلاحات نهومي چون
اُسهطرلا  ،تثليث ،تربيع ،تسهدی  ،رصهد بست  ،اران و مقارنه ،طالع دیدن دلالت عن بر
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سرنوشت بشر ميتواند ناشي از ت اير جبرترایيا زُرواني باشد .همان طور كه پيد از ای
ذكر شههد زرتشههتيان و پيروان مزدا زروان را تقدیركنندة خو

و بد ميدانند و سههتارتان

عوامل اویند (زنر .)212 :9911 ،كلمات و تركيباتي چون سهتارهشهمردن و سهتارهشههمر
حتي به شکل مثل رایب در زبان عامه نيز جریان داشته است.
بدان مثل كه شهب عبست است روز از تو

سهههتهاره ميشهههمرم تها كهه شهههب چهه زایهد با
(حافج)944 :9916،

9

مضاميني چون شکایت از روزتار ،زمانه و فلک در عاار شعرای پارسي زبان ،چونان
ب مایهای تکرار ميشههود .ميتوان تصههور كرد ای مفاهيم تکراری تذشههته از مسههایل
اجتماعي به خصوص عشو های رن ششم به بعد ت ايرات عیي زرواني ناشي از اساطير
كه نيز هست.
حتي در ادبيات تمثيلي و عرفاني هم دسهههت تقدیر و چر فلک در كار اسهههت تا
عدهای سهههعادت وصهههال نيابند و در نيمهراه از طي طریق عشهههق بازمانند؛ چنان كه در
منطقالطرير پرواز مرغان به سههوی خورشههيد وجود حقر و هلاكت و ناكامي دسههتهای از
پرندتان در طير طریق (عطرار )272-916 :9921 ،تمثيلي اسههت از ای نو بجتعزمایي
كه به شکست تروهي و جاودانگي تروهي دیگر ميانهامد.
تحليل واژههای «بخت» و «زمانه» در منظومه «هفت پيکر» حکيم نظامی
هدف از تحليل در نمریه تحليل انتقادی تفتمان ،یافت ایددولوژی در پ

متون است تا

ناتفته های توینده و نویسهنده روش شود .به بيان دیگر ،تفتمان را مي توان مهموعه ای
از نشهانهها دانست كه در پ

خود لمرویي از مفاهيم با بار ایددولوژیک را همراه دارند

و هدف عنها ایهاد یا بازنمود نو خاصهي از نگرش و عملکردی اجتماعي است .تحليل
انتقادی تفتمان بهدنبال عن اسههت تا با تحليل ای نشههانه ها مفهوم ایددولوژیک را كه در
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راهر نيز ابل مشهاهده نيسهت عشکار نماید .در ای مجتصر ،بيشتری ت كيد برای تحليل
فرامتني ای منمومهه و اسهههتفاده از روش فركلاف ،پي ترفت همي نشهههانهها در الب
واژههای نشانداری چون «بجت» و نمایر عن است.
نمامي حکيمي اسهت كه در تنهة رن شهشم مي زیست .محيطي كه زری كو
كتها

در

«پيرتنههه در جسهههت و جوی نا كها عباد» عن را پایگاه متعبردان ،توبه فرمایان و

بيگانگان ميشناسد و تنهه را «ایری» ميداند كه طالبان جهاد برای دفا از لمرو اسلام
از همه جا به عن منطقه جلب ميشهدند .ضهرورت دفا از مرزهای اسلام ،مسلمانان ای
متعصهب ميساخت و از نواحي دیگر هم
ر
نواحي را مدام عماده مقابله با ههوم صهليبيون
عنان را كه خواهان جهاد با «كفار» بودند به یاری مسهلمي متعصرب ای منطقه مي كشاند
(زری كو .)1 :9942 ،
درعي حال « ،رن ششم ،یعني عصری كه نمامي (حدود  – 196حدود 292ق) در
عن ميزیسهت عصهری اسهت كه مکتب كلامي اشعری ميراث فلسفي-كلامي امام محمرد
غزالي (در تذشههتة 161ق) را پشههت سههر داشههت و صههحنة فعاليتهای فلسههفي-كلامي
بزرگتری اندیشههمند اشهعری یعني امام فجر رازی (درتذشتة 262ق) بود؛ رني كه در
عن شهيخ شههها الدی سهههروردی ،معروف به شهيخ اشههراق (114 – 171ق) ،با عرفاني
كردن فلسفه و با بهرهتيری از ميراث ترانقدر فلسفه و عرفان ایران باستان – كه از عن به
حکمت پهلوی یا فهلوی تعبير ميشهود -یکي از مکاتب مهمر فلسفي یعني مکتب اشراق
را بنياد نهاد» (دادبه .)11 : 9949،
اهل شههر تقریباً همه سنري حنفي و شافعي مذهب بودند با ای حال در بي طوایف
دیلمي ،شهيعه مذهبان نيز دیده ميشدند و كساني هم بودند كه به وسيلة مجالفان راست
یا دروغ به مذهب الحاد و باطنيتری متهم بودند (زری كو .)1 :9942 ،
به هر روی ،در چني محي متعصرب دیني ،با وجود رایني از باستانترایي و علا ه
و توجره به حکمت خسهرواني و یوناني كه در شعر خود نمامي پيداست و حتي ساختار
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لههه و زبان ارراني كه از شههعب به جا مانده از زبان پهلوی اسههت ،با حکيمي روبهرویيم
كه در ذه پویای خود با چند جبهه در كشاكد است.
او از داسهتانهای به جا مانده از زبان و دورة پهلوی سهاسهاني «خسرو و شيری »ی
مي سهازد كه از صافي ذه یک مسلمان معتقد به احکام اسلام ،حکيمي كه «تا در جهان
بود به مي دام لب نيالود»،تذشهته و پالوده شده است .ای تضار

عرا در همة شئونات

شعر حکيم در جریان است ،چنان كه در توحيدیههای پنب تنب او در كسوت یک كلامي
معتقد و چيره دسههت مباحث مهم و اسههاسههي علم كلام را از «عفریند» و «خلق از عدم»
ترفته تا «حدوث و دم جهان» با د رت اراده ميدهد و در «هفت پيکر» و «ا بالنامه» عرای
نو افلاطونيان را از زبان «تال » شهر ي شهده و «فرفوریو » با اندیشههای كلامي منطبق
ميكند .اصیر دادبه در مقالة «تهلي برخي از عراء كلامي-فلسفي در اشعار نمامي» با ذكر
نمونه بسههياری از عرای كلامي دما و پيشههينيان نمامي را در عاار وی د يق و موشههکافانه
بيان كرده و عشکار ساختهاست.
وی ميتویهد« :نمهامي ،پهارسهههامردی كهه «تا در جهان بود به مي دام لب نيالود»
جهانبيني كلامي را برتزید و عراء كلامي را  -غالباً از دیدتاه مکتب اشهعری  -در اشعار
خود بيهان كرد .ای عراء نهه تنهها در مثنوی اخلها ي مجزنالاسهههرار  -كه ميتوان عن را
جلوهتاه حکمت عملي خواند  -بيان شههد كه مقدمههای پنب تنب جلوهتاه عراء كلامي با
بياني هنرمندانه اسههت .نيز جای جای در اانای برخي از مثنویهای او ،به ویوه در مثنوی
ا بالنامه طر دیدتاههای كلامي  -فلسفي ،چشمگير است» (دادبه.)11: 9949 ،
در هفت پيکر نمامي ،سهفر بهرام پادشهاه نمادی ساساني(نماد شادخواری و زاید)
در هفت روز هفته چرخشههي دایره وار را دنبال مي كند و از سههياهي به سهههيدی سههير
ميكند .هفت تنبد برابر با هفت اختر عسههماني سههاخته شههده كه نه در ابعاد فلکي خود
بل که در ابعاد كيهاني نمایانده مي شهوند .بهرام از طریق ساخت هفت تنبد برای دختران
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پهادشهههاههان هفهت ا ليم بها كهل جههان پيوند ميیابد و ای وجه افقي مکان در هفت
پيکر است.
در ای منمومه نمامي در عي ای كه در مقدمه همان عرای اسهلامي و اشعری را بيان
ميكند ،شهاید بيد از همة عاار خود به عناصهر و مفلفههای تفکرر پيد از اسههلام نزدیک
شهده باشد .مفلفهها و عناصری نمير تقد

عدد هفت ،شکل تنبد كه مشجصاً نمادی از

سيطرة زمان ازلي و ابدی عسماني /زرواني بر جهان و موجودات عن است و عنصر نور.
عدد هفت حلقة اتصههال ميان سههيارات ،رنگها ،فلزات ،سههرزمي ها و تنبد اسههت.
نمهامي با انتجا

هفت بانو از هفت ا ليم كه هر یک با یکي از روزهای هفته و یکي از

اختران عسهماني و عناصهر همانند زميني عنها مانند فلزات و رنگ ها پيوند دارد ،انسان و
ارتباط او را نه فق در سههط زميني و انسههاني عن ،بلکه در تسههترة عسههماني به تصههویر
كشههيده اسههت .او با سههاخت هفت تنبد به مانند و به رنگ هفت سههياره وجه عمودی،
مکان را ترسيم كرده است.

2

چهون چههنههان هههفههت تههنههبههد تهههههری

كههرد تههنههبههدتههری چههنههان هههنههری

چون شههههه عمههد بههدیههد هفههت سهههههر

بههه یکي جههای دسههههت داده بههه مهر

در چهنههان بهيسهههتهون ههفههت سهههتون

هههفههت تههردون كشههههيههد بههرتههردون

شههههد در عن بههارة فههلههکپههيههونههد

بههاره ای دیههد بههرسههههههههههر بههلههنههد

هههفههت تههنهههبههد درون عن بهههاره

كههرده بههرطههبههع هههفههت سههههيههاره

بهركشهههيههده بهریه صهههفههت ،پههيههکههر

هههفههت تههنههبههد بههه طبع هفههت اختر

هههفههت كشههههور تههمههام درعهههههدش

دخههتههر هههفههت شههههاه در مهههههدش

كهرده هر دختری بههه رنههگ و بههه رای

تههنههبههدی را زهههفههت تههنبههد جههای
(هفت پيکر)971 -977 :9941،
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مهي دخت فر نيا ( )9919در ای باره از ول بری ميتوید« :با بررسههي سههاختار
كلي ای داسهتان و داسهتانهای مشهابه و جسهت وجو برای یافت خاسهتگاه اصلي عنها
درميیابيم كه یکي از عبشههجورهای فکری نمامي در سههرودن ای داسههتان ،اندیشههههای
تنوسههي اسههت در عصههری كه نمامي ميزیسههت ،عرفان اسههلامي از راه كوشههد نمری
شهایان توجرهي ،ميراث چندتانه فلوتي و تنو  ،مسيحيت و ماني ،انهيل و اوستا ،خدا
شيطان ،نيکي و بدی را در نگرش عرفاني یگانهای با هم عشتي ميدهد».
ای عناصهر عسماني به روشني یادعور الگوهای زُرواني در بارة زمان و عسمان است
كهه جباریرت خود را بر اهل زمي تحميل ميكند و تاه به عنها چشهههمزخم و عسهههيب
ميرسههاند .چنانچه شههيده ،معمار تنبدهای زميني /عسههماني ،با الهام از الگوی عسههماني
وداند نهوم مبادرت به سهههاخت هفت تنبد مي كند .هدف از سهههاخت عن ایهاد یک
«وادی ایم » است.

نسههبتي تيههههههههههههرم از سههههر بلند

كههه نههيههارد بههه روی شههههاه تههزنههد
(همان)972 :9941 ،

تهها بههود در نشههههاط خههان هة خههام

ز اخههتههران فههلههک نههدارد بههام

جههای در حههرزتههاه جههان دارد

حههکههم عسههههمههان دارد

بههر زمههيهه

(همان)979 :
با توجره به همي نگرش زرواني از سههرنوشههت اسههت كه نزدیکان بهرام پيشههنهاد
ميكنند كه با توجره به مدارج عسههماني او ،باید كاری كرد كه از چشههمزخم ایرام ،درامان
بماند.
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چون سهج در سهج مسهلسل تشت

بههر زبههان سهههجههنوری بگههذشههههت

ُد َرج كههاسهههمههان شههههه دارد

د ههيههقههه كههه او نههگههه دارد

كههای

...كههاشهههکههي چههاره ای درعن بههودی

ویهه

كههه زمهها چشهههم بههد نهههههان بههودی
(همان)979 -976 :

شهيده ،شهاترد سهنمار ،سهازندة صهرخورنق ،كه در كار بنایي تناسبات زميني را با
تناسهبات عسهماني ميسهنه د ،صهر را از روی الگوی عسمان ساخته ،عسمان دوراری كه
نيکي و بدی از او ميعید و شهههرر و چشهههمزخم روزتار از حركت سهههيارات و اوابتد
حاصهههل ميشهههوند .شهههيده همچون همتایان سهههتارهشهههنا

مهری و زرواني خود ،با

عسمانسنهي و ستارهشناسي ميخواهد از بهرام محافمت كند.
تفههت :اتر بههاشههههدم زشههههه دسهههتور

چشهههههم بههد دارم از دیههارش دور

كهاسهههمان سهههنهم و سهههتارهشهههنا

عتههه از كههار اخهتران بههه ههههههيهها

در نگهههههارندتهههههي و تاهههههلکهههههاری

وحهي صهههنهعههت مراسههههت پنههداری
(همان)992 :

از دیگر عناصههری كه بازتا

توجره نمامي در ای منمومه به عیي ها و تفکرات پيد

از اسهلام است و ميتواند تثبيت كنندة مدعای نگرش او به كه الگوی بجت زرواني در
برابر جبرترایي اشعری باشد؛ توجره به عنصر نور در ای منمومه است.
توجرهه به نور در ضهههمير ایرانيان پيشهههينهای دیری دارد .جیرافيای ایران ،ميان ای
پدیده و سههاكنان ای سههرزمي پيوندی عميق بر رار كرده اسههت .در ایران تابد عفتا
برای عریایيهایي كه از یجبندانهای سهههرزمي شهههمالي به طلب زندتي نو ،پای به ای
سهرزمي تذاشهته بودند ،سهبب رفع نيازهای زیسهتي عنان ميشد و در نزد عنان ،اهمريتي
الهي و عسماني یافته است.
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در عیي های پيد از اسهلام -زرواني ،مهری ،زردشتي و عیي مانوی -به خورشيد و
نور و اهميت عن ،در ابعاد معنوی و ماورایي توجره شده است .در ای منمومه نيز حركت
از سياهي به سهيدی و از تاریکي به نور از اجزای اصلي داستان است.
ار بههر او فههگههنههدی نههور

دیههده را در عصهههها ،بسههههتههي حههور

عفههتهها

چون بهشهههتد درون پر عسههههاید

چههون سههههههههههرش بههرون پههر عرایههد

صههقلد از مالد سههریشههم و شههير

تشههههتههه عیههيههنههه وار ،عههکهه پههذیههر

و درنگ

چون عروسهههان برعمههدی بههه سهههه رنههگ

یههافههتههي از سههههه رنههگ نههاوردی

ازر هههي و سهههههههههيهههدی و زردی

صهههبحههدم ز عسهههمههان ازرق پوش

چههون هههوا ،بسههههتههي ازر ههي بههردوش

عمههدی بههرون ز نههورد

چهههههره چههون عفههتهها  ،كههردی زرد

چهون زدی ابر كلههه بر خورشهههيههد

از لهطههافههت شههههدی چههو ابههر سهههفيههد

یههکههرنههگههي

تههاه رومههي نههمههود و تههه زنههگههي

در شهههبهانروزی از شهههتها

كههآفههتهها

بهها هههوا در نههقهها

(همان)29 -26 :
 ...شهههد چو برج حمههل جهههان عرای

خههاصههههه بهههههرام كههرده بههودش جههای

چون كههه برشههههد بههه بههام او بهرام

زهههره بههرداشههههت بههر نشههههاطد جههام

كههوشهههکي دیههد كرده چون تردون

عفهههتهههابهههد درون و مهههاه بهههرون

از درون بههه جههلههوهتههری

مههه ز بههيههرون چههراغ رهههگههذری

عفههتهها

(همان)27 :،
در اكثر موارد ،ای واژههها تفهاوت زیهادی بها كهاربرد كلمهه در كلام حکيمي چون
فردوسهههي كهه عن را عتاهانه و عامدانه ،به كار ميبرد ندارد .وضهههعيت واژه «بجت» و
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واژههای نمير عن در داسههتاني چون «خسههرو و شههيری » شههبيه به واژه «فرر» و «فرره» در
شاهنامه فردوسي و با مفهومي تقریباً مرادف با همان فره ایزدی در شاهنامه است.
در منمومة «هفت پيکر» هم كه بهرام« ،شهاه» و دارای فر و بجت ایزدی است ،وضع
تقریباً همي تونه اسهت .روی عوردن بجت در مقام انسهان جاندار و با تهسدی شبيه به
اندیشهه زرواني كه زروان و دیرنگ خدای را انسان مي پنداشتند؛ نشان از به جای ماندن
همان تفکرر اسهت .علاوه بر ای كه اصهولاً اسا

ای داستان بر هفت تنبد عسمان نهاده

شده .در ای داستان اپيزودیک ،چند عنصر از بيل «عدد هفت»« ،تنبد» ،شجصيت اصلي
داسهتان «بهرام» نقدهایي اسهاسي و عمده دارند كه هر كدام به شيوهای با تفکرر باستاني
ایران و كه الگوی زرواني ارتباط پيدا ميكنند.
رمزشهناسهي عدد هفت و تقد

عن نزد شهرقنشهينان باسهتان ریشهای دیرینه دارد

حدرا ل از زمان عیي های مهرپرستي و تنوسي كه پيوندی انکارناپذیر با عیي های زرواني
دارد ،و ای دیرینگي ابل پيگيری اسهت .معي در ای باره ميتوید« :پيروان مهرپرستي
برای عنکه به مرتبه بالاتر ارتقا یابند ،ميبایسهههت از هفت درجه بگذرند .در ارداویرافنامه
نيز سفر روحاني ارداویراف هفت روز طول ميکشد .اما در دی ماني كه از ادیان تنوسي
به شههمار ميآید ،انسههان نجسههتي هفت بار پدرش را به یاری ميخواند» (معي :9911 ،
.)11
زری كو

نيز در مورد حررانيان كه مت ار از پارهای عناصهر از فلسهفههای تنوسي و

نوافلاطوني بودهاند ،مينویسهد« :رسهم رباني حررانيان متضهم نياید نسبت به كواكب
سبعه بوده است كه هر یک از ایرام هفته به نام یکي از عنها منسو

بوده است .یکشنبه به

نام شهم  ،دوشهنبه برای مر ،سهه شهنبه برای مریخ ،چهارشهنبه برای عطارد ،پنهشنبه
مشهتری ،جمعه زهره و شنبه زحل» (زری كو  )911 : 9921 ،كه همي ترتيب در نام
روزها و ارتباط عنها با سيارات در «هفت پيکر» نيز ذكر شده است.
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ایرانيها ضهم تقسهيم زمي به هفت ا ليم ،معتقدند كه ایرانشهر در كشور مركزی؛
یعني«خونير » وا ع اسههت و در اوسههتا «خونير » شههریفتری

سههمت زمي اسههت

(اوسهتا .)17 :9921 ،در باره تنبد نيز ملاحماتي وجود دارد كه ایدة اصلي بحث ما یعني
ارتبهاط واژهههای دالر بر بجهت در منمومهه هفهت پيکر با تفکررات تقدیرترای زرواني،
تقویت ميكند.
علياكبری و حهازی در باره «تنبد» و پيشهينة عن در هفت پيکر ميتویند« :ساخت
به شکل تنبد ،برجهای هرمي شکل نا و

بناهای مقد

دار ،معابد بودایي ،مهركدهها،

تلدسههتة مسههاجد ،ضههری مقبرة امامان و امام زادهها ،كليسههای جامع توتيگ ،خيمههای
تنبدی شهکل بعضي از بایل ،زیگورات ها و غيره مبتني بر باوری است كه عسمان را به
شکل تنبد ميدیدهاند» (علياكبری و حهازی.)94:9911 ،
شيده برای ساخت هفت تنبد از الگوی عسماني بهره مند شده است .الگوی عسماني
او هفت سهياره است .كه علاوه بر عیي های ایران باستان در بسياری از ملل و ا وام مورد
توجه بوده اسهت .عشوریان و بابليان زمان را به هفت روز ،و مکانهای عسماني و زميني
را نيز به هفت بجد تقسهههيم كرده بودند .در ادبيرات فارسهههي اژدهای هفت سهههر ،نماد
عسمان است.
فلکي كو بههه ترد مهها كمر اسههههت

چهه عههب كهاژدهای هفت سهههر اسهههت
(همان)277 :

انتجا

«بهرام» سهاساني به عنوان شجصيت محوری داستان نيز ریشه در شجصيت

اسهطورهای وی دارد« .ورهرام» ورجاوند كه تاه شهجصهيتي موازی «كي خسرو» دارد و
تاه همان نماد سيارهای خود را به نماید ميتذارد« .بهرام نمادی است خورشدی و نيز
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ایزدی بركت بجد و باران عور كه دشهههمنان را میلو

كرد و پ

از انهام رسهههالتد

اكنون فرمانروای سرزمي مرگ است» (فر نيا ،مهي دخت.)9919 ،
اترچه «هفت پيکر» هم در نهایت ،مانند منمومههای «ا بالنامه» و «مجزن الاسهههرار»،
منمومهای اسهههت كه نمامي ،در عن نمام فکری خود را بيان ميكند و با زباني نمادی از
سياهي كثرت به سوی سهيدی وحدت حركت ميكند ،با ای همه ،ای واژههای نشاندار
نمير «بجت»« ،چر »« ،عسههمان»« ،زمانه» و  ...در مت همان دلالتها و الگوی اشههعری-
زرواني را دنبال ميكند.
در زیر ،نمونههایي از ابيات منمومه «هفت پيکر» حکيم نمامي عورده ميشهههود كه
علاوه بر دیدتاههای عشکار كلامي و اشعری به شکل ناخودعتاه در به كاربردن واژههایي
چون «چر » و «فلهک» و «بجهت» و غيره ،كه الگوهای زرواني را نيز در نمردارد .در
وا ع كاربرد كه ای واژهها در بيان و كلام نمامي كه اندیشهههای كلامي و اشعری دارد،
بيشهههتر از سهههایر شهههعرا مفید ت اير ناخودعتاه كه الگوهای زرواني اسهههت زیرا ای
كه الگوها اصهولاً با مشر

كلامي-اشعری مناسبت بيشتری دارد تا دیدتاههای زرتشتي

و فلسههفي .در منمومه «هفت پيکر» واژه «بجت» و معادلهای عن ،نمير «چر »« ،زمانه»،
«سههههر»« ،تنبد»« ،فلک»« ،اختر» و  ...در معنای مورد نمر ما چندی بار تکرار شههده (كه
برای جلوتيری از اطاله كلام تنها به ذكر پاره ای از شواهد اكتفا كرده ایم).

9

در ای بيت كه از مقدمة هفت پيکر اسهت ،همنشيني واژههای بجت و تجت یادعور
همان فرره ایزدی اسهت كه از جانب یزدان برای شاهان و مقبلان فرستاده ميشد و ضام
بقای پادشاهي و دولتشان بود.
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ای ز نصهههرت ،زده سهههه پههایهة بجههت

فههلههک عنههرا چهههههار پههایههه تههجههت

چشههههم شههههه زیههر چههر مههيههنههادههي

بههاد روشهههه

دو بههيههنههادههي

دور مهلهکهد بههدی دو طههب جلههال

مهنهتهمهم بههاد بهر جهنههو

بههدیهه

و شهههمههال
(همان) 21 :

در ای بيت نمامي بروشني ،از دیدتاه اشعری خود مي توید و بجت را عامل اصلي
دولتمندی ميداند و البته از ای بابت شهههکایت هم ميكند .در وا ع ،ميتوان ت ايرپذیری
نمامي از حکمت عامه را دریافت .اندیشهههایي كه در نگاه اول ،بيشههتر حدیث «السعي ُد
سهعيدٌ في بط ا امها و الشهقريُ شقريٌ في بط ا امها» را به ذه متبادر ميسازد ،اما با ریزبيني
بيشهههتر در دلالتها و نشهههانههای بازماندهای از همان حکمت و تفکر مهری و زرواني
رسو یافته در ذه كلامي نمامي را ميتوان از زیر لایههای رویي مت بازشناسي كرد.
از جههان ای جنایتم سهههجت اسهههت

كز هنر نيسهههت دولههت ،از بجههت اسهههت
(همان)79 :

در ای بيت نيز واژههای بجت و هنر مبير مفهومي اسههت نمير عن چه كه فردوسههي
در شاهنامه در باره بجت مطر ميكند.
از هههنههرمههنههدیَههم نههوازد بههجههت

بيهنر كي رسهههد بههه تههاج و بههه تجههتی
(همان)16 :

تفهت نهام تو چيسهههتی تفتها بجههت

تفههت جههایههت كهههاسهههتی تفتهها تجههت
(همان)211 :
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در مورد واژههای معادل بجت نمير «چر »« ،تقدیر» و «زمانه» نيز همان بار معنایي
جریان دارد .تقدیر و زمانه نيز چون «بجت» در ذه كه ترای شههاعر تهسههدی انسههان
تونه دارد و در مقابل تدبير رار مي تيرد ،در حالي كه چنان كه پيشههتر ذكر شههد نه در
تفکر زرتشتي و نه اسلامي تدبير به كلي نفي نميشود.
بههازیههي نههو نههمههود چههر بههلههنههد

یههزدتههرد از سههههریههر سههههيههر عمههد
(همان)41 :

نگرش تلخ و منفي زرواني -مهری و ای كه سهههههر روی بسهههتگاني در دامان خود
ميپرورد كهه ميتوانند خير و شهههر را تصهههادفي و حاداهوار بر اهل زمي نثار كنند؛ در
كاركرد واژههای سههر ،شبيجون ماه و كينه مهر مشهود است.
عتههه از روی بسهههتههگههان سهههههههههر

از شههههبههيههجههون مههاه و كههيههنههه مهههههر
(همان)17 :

نتيجه
تقدیرترایي با مفهوم فلسفي و امروزی خود یکي از دیرینهتری اندیشههای بشری است
كه ذه انسان را از دیرباز به خود مشیول داشته .واژه تقدیر (یا معادلهایي نمير بجت،
روزتار ،زمانه و  ) ...با همان دلالت فلسهفي و بار معنایي تاریجي چنان سایة تستردهای
بر زبان ما فارسيزبانان انداخته است كه نادیده انگاشت عن ممک نيست.
از عنهها كهه لفج و كلهام در هر زبان به جز وريفه اوليه انتقال معني؛ حامل تاریخ و
تفکرری است كه ریشه در كودكي هر ملرت و وم دارد ،توجره به كاربرد ای واژه ميتواند
جنبههایي ناپيدا از سههير تفکرر ایراني را در ای سههاليان نمایان سههازد .كلامي كه تاه تنها
منش عن ناخودعتاه شاعر و نویسنده است كه از پ

به كاربردن واژه تقدیر ر مينماید.
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علل و حوادث تاریجي ،اجتماعي ،مذهبي و حتي مسهههادل ا ليمي بر ای نمودها اار
تذار بوده اسههت .تاه ،در بسههامد بالای اسههتفاده از ای واژهها مثلاً در رن هفتم و مقارن
حمله جهانسهوز میول و دوران پ
وی

از عن نشانههای ناامني جان و ذه شاعر و نااميدی

او نسبت به عینده را مي توان مشاهده كرد و تاه در جایي دیگر مثل ًا رون چهارم

و پنهم به دليل رفاه ا تصادی ،عرامد اجتماعي و حمایت شاهان و امرا از خردورزی به
شهکل محسهوسهي شهکایت از بجت و تقدیر جای خود را به اميد به تلاش و سازندتي
ميدهد.
اترچه «هفت پيکر» نيز همانند سههایر منمومههای حکيم در درجة اول عیينة تفکررات
فلسهفي و تاه كلامي ای اندیشهمند و شهاعر است و در جای جای عن به بيان و توضي
دیدتاههای فلسهههفي-كلامي خود ميپردازد؛ اما با ت مرل بيشهههتر در لایههای زیری مت ،
ميتوان كه الگویي را بازشهناسهي كرد كه هزارههاست بر فکر و اندیشة انسان شر ي و
ایراني سایه تسترده است.
نمهامي در ای منمومهه بجهت را معادل فرره ایزدی به كار ميبرد و اترچه در كلريت
مت مسهلماني معتقد و حتري متعصرب است؛ با ای همه هنگام به كاربردن واژهایي چون
بجهت ،طهالع و زمهانهه و نمهایر ای هها ذهنيت دیگری از خود به نماید ميتذارد .در
بيتهایي كه ای كلمات به كاربرده شهدهاند؛ سهتاره و فلک را حاكم بر سرنوشت انسان
مي دانهد كهه ای همان دلالت اانویه و ناخودعتاه مت اسهههت كه به زماني برميتردد كه
ایرانيان به خدای درتمند و ازلي زروان معتقد بودند و نيک و بد سههرنوشههت را از او
ميپذیرفتند.
با دترتوني دی و مذهب ایرانيان و ورود اسههلام به ایران در سههدههای نجسههتي
ههری ،باز هم اندیشههههای زرواني در الب مناررهها و مباحث اسههلامي جزو نجسههتي
مباحث مطر شههدة جدید بي متفکرران اسههلامي بود و عنوان كلي «جبر و اختيار» را
پذیرفت .یکي از اندیشمنداني كه عاار او جلوه تاه چني عرایي است ،حکيم نمامي است
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كه در ای جسهههتار منمومة «هفت پيکر» از او به عنوان نمونه مورد بررسهههي رار ترفته
است.
روش انتقادی تحليل تفتمان شههيوة مناسههبي برای تحليل سههاختار ای منمومه در
جههت تحليهل داسهههتهان و كاركرد ایددولوژیک عن در اختيار تحليلتر رار مي دهد .بر
اسها

ای روش با عبور از لایه های خرد و ملمو

نمام ارزشي جامعة عصر نمامي براسا

و دسهتیابي به ساختار كلان شيوه

مفاهيمي چون «بجت» بررسي شد.

در ای پووهد ،به تونة توصههيفي تحليلي ،با توجه به تفتمان ایددولوژیک درت
(یعني تفتمان جبری/اشهعری) در عصر نمامي ،كه الگوهای مفار بر ذه شاعر در نمر
ترفته شهده .سهه

با اسهتجراج و بررسي واژههای پربسامد و نشاندار درمنمومة «هفت

پيکر» ،به ارتباط معنيدار ميان حضور ای واژهها در شعر و غلبة روساخت تفکرر اشعری
در دوران زندتي او پرداخته شههده .به منمور تحليلي روشههمند ،رویکرد تحليل انتقادی
تفتمان فركلاف با ت كيد بيشهتر بر لایة اول (سط زبانشناختي) در نمر ترفته شد .بر ای
اسهها

ميتوان نتيهه ترفت كه زبان نمامي یک «كردار اجتماعي» اسههت؛ یعني در عي

حال كه رواب و هویتهای اجتماعي عن را به وجودعورده ،سازندة عنها نيز هست.
اتر چه تاه برای برخي پرسههدها نمير نقد و اندازه تقدیر هرتز پاسههجي مقرون
به حقيقت یافت نميشهود و ای مسادل جدلي الطرفي با ي خواهد ماند،اما ای حقيقت
را نميتوان انکار كرد كه متون و اشههعار فارسههي از جمله مت مورد بررسههي ما «هفت
پيکر» نمامي ،از دیر باز جلوهتاه حضهور ای اندیشهه در اشهکال مجتلف بوده است .در
بي ای متون ميتوان به عاار حکيم نمامي اشهههاره كرد كه با توجره به زمانه زندتي او و
ا ليمي كه در عن ميزیسهت ،اعدتاً نميبایست اار و نشانهای از تفکراتي چني كه در
اشههعار وی یافت شههود در حالي كه با نگاهي دیگرتونه و با عنایت به نمریههایي نمير
سههاختارشههناسههي و تحليل تفتمان ،ميتوان حياتي دیگر در پ

سههطو اوليه عاار ای
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حکيم هنرمند یافت .سهج عخر ای كه ،پيگيری سهير ای نمودها در عاار و نوشتهها در
وا ع پيگيری خ سير جامعه فکری ایراني است.
پینوشتها
 -9برای مشهاهده نمونههای بيشهتر بنگرید به :منوچهری ،ص 1؛ ناصرخسرو ،ص 999؛ سنایي ،ص 211؛ خا اني،
ص 19 ،12 ،21؛ نمامي ،خسهههرو و شهههيری  ،ص  ،921هفت پيکر ،ص  ،24ا بالنامه ،ص 247 ،91؛ حافج ،غزل
.916 ،919
 -2بنگرید به :مقالة علياكبری و حهازی ،9911 ،كه در كليات ای بجد از عن استفاده شده.
 -9نسهجة اسهتفاده شهده در همه ارجاعات متني ای بجد از هفت پيکر نمامي ،تصحي حس وحيد دستگردی،
سال  9941انتشارات سوره است.
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 .7الياده ،ميرچا ( .)9942رساله در تاریخ ادیان ،جلال ستاری ،تهران :سروش.
 .1بنونيست ،اميل ( .)9944دی های ایراني بر پایه متون معتبر یوناني ،بهم سركاراتي ،تهران :طره.
 .2بهار ،مهرداد ( .)9941ادیان عسيایي ،تهران :چشمه.
.)9912( -------- .4از اسطوره تا تاریخ ،تهران :چشمه.
 .)9942( -------- .1پووهشي در اساطير ایران پاره نجست و دوم ،تهران :عتاه.
 .1بوی  ،مری ،عسموس  ،كای بار ( .)9911دیانت زرتشتي ،ترجمة فریدون وهم  ،تهران :االث.
 .96تفضلي ،احمد ( .)9917مينوی خرد ،تهران :بنياد فرهنگ ایران.
 .99جاماسب جي منوچهر جي جاماسب عسانا ،عریان ،سعيد ( .)9919متون پهلوی ،تهران :علمي.
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 .92جلالي مقدم ،مسهعود ( .)9917عیي زرواني مکتب فلسهفي -عرفان زرتشتي بر مبنای اصالت زمان،
تهران :اميركبير.
 .99حافج ،شههم الدی محمرد ( .)9916دیوان حافج ،به كوشههد اسههم غني و علامه محمرد زویني،
تهران :زوار.
 .97خا اني شرواني ،افضلالدی ابراهيم ( .)9941دیوان خا اني شرواني ،با مقدرمة بدیعالزمان فروزانفر،
تهران :تل عرا.
 .91دهجدا ،علياكبر ( .)9944لیتنامه ،تهران :مفسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 .92دوستجواه ،جليل ( .)9914اوستا ،تهران :مروارید.
 .94زنر ،رابرت چارلز ( .)9941زروان یامعمای زرتشتيتری ،ترجمة تيمور ادری ،تهران :فکرروز.
 .)9911( ------------ .91طلو و غرو

زرتشتيتری ،ترجمة تيمور ادری ،تهران :اميركبير.

 -91سهادی ،سيد جعفر ( .)9929فرهنگ علوم عقلي ،تهران :انهم اسلامي حکمت و فلسفه ایران.
 .26سعدی ،مصل الدی ( .)9911كليات سعدی ،تصحي محمدعلي فروغي ،تهران :قنو .
 .29شهههرسههتاني ،ابوالفت  .محمدب عبدالکریم ( .)9914الملل و النحل ،به كوشههد مصههطفي خالقداد
هاشمي ،تهران :چاپجانه ا بال.
 .22عطارنيشابوری ،فریدالدی ( .)9921منطقالطير ،به اهتمام احمد رنهبر ،چاپ دوم ،تهران :اساطير.
 .29فردوس هي ،ابوالقاسههم ( .)9126شههاهنامه ،زیر نمر ای برتل

و عبدالحسههي نوشههي  ،مسههکو :اداره

انتشارات ادبيات خاور.
 .27فركلاف ،نورم ( .)9941تحليل انتقادی تفتمان ،ترجمة فاطمه شایسته پيران ،تهران :مركزمطالعات و
تحقيقات رسانهها.
 .21فرنبغ دادتي ( .)9914بندهد ،به كوشد مهرداد بهار ،چاپ ششم ،تهران :تو .
 .22بادیاني بلجي ،ناصهرخسهرو ( .)9919دیوان اشهعار حکيم ناصهرخسهرو بادیاني ،تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
 .24كولون ،فران

( .)9919ادیان شر ي در كافركيشي رومي ،ترجمة تيمور ادری ،تهران :اميركبير.

 .21تيرشم  ،روم ( .)9911تاریخ ایران از عغاز تا اسلام ،ترجمة محمد بهفروزی ،تهران :جامي.
 .21معي  ،محمد ( .)9911تحليل هفت پيکر نمامي ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .96منشي ،نصرالله ( .)9911كليله و دمنه ،تصحي مهتبي مينوی ،تهران :االث.
 .99موله ،م .)9912( .ایران باستان ،ترجمة ژاله عموزتار ،تهران :تو .

تحليل اصطلاح «بخت» در منظومۀ «هفت پيکر» از منظر تقدیرگرایی زروانی 414 ...
 .92نمامي ،اليا

ب یوسف ( .)9941هفت پيکر ،به كوشد حس وحيد دستگردی ،تهران :سوره.

 .99هينلز ،جان ( .)9912شناخت اساطير ایران ،ترجمة ژاله عموزتار و احمد تفضرلي ،تهران :چشمه.

ب) مقالات
 .9ایراني  ،محمد و دیگران (« .)9911تحليل واژتان مرتب با اجتماعيات در خمسههة نمامي با رویکرد
تحليل انتقادی تفتمان فركلاف» ،مت پووهي ادبي ،تابستان ،دوره  ،29شماره  ،16صص .99-26
 .2حهتيزاده ،راضهههيه (« .)9912وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژهها بررسهههي نقد یاری رسهههان
دلالتهای ضمني در تبيي اغراض اانوی تزارههای پرسشي» ،دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي ،پایيز و
زمستان ،شمارة  ،19صص .49-17
 .9دادبه ،اصهیر (« .)9949تهلي برخي از عراء كلامي -فلسهفي در اشعار نمامي» ،فرهنگ ،پایيز ،شماره
 ،96صص .14-996
 .7علياكبری ،نسههری و مهرداد حهازی (« .)9911تحليل اسههتعلایي هفت پيکر» ،پووهدهای زبان و
ادبيرات فارسي ،دانشکده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه اصفهان ،سال چهل و پنهم ،دوره جدید ،پایيز،
شماره سوم ،صص .91-11
 .1فر نيا ،مهي دخت (« .)9919بنمایههای عرفان تنوسههي در داسههتاني از هفت پيکر نمامي» ،فصههلنامة
ادبيات عرفاني و اسطورهشناختي،

 ،96شماره  91تابستان ،صفحه  217تا .299

