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 زرواني بر دیوان ناصرخسرو اسماعیلي آیینبازتاب 

 *آزاده ستوده

 ، ایراناهواز، واحد اهواز، دانشگاه فنی حرفه ای دختران چمران زبان و ادبیات فارسی مدرس

 .چمران، اهواز، ایران ای حرفه و فنی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اهواز، دانشگاه*

 چکیده

سمم ي ی ی از يیی  سممیاری از باورهای ين در میان »زروانی سمم  سه ب سممتان ا شممد و ب د از های رایج در ایران با ایرانیان حفظ 

سمميمی بازاا  یاف . از  م ه  سممی دورب ا سممیاری از يرار دار شممدن ایران به حیات خود ادامه داد. ای  باورها در ب سمميمی  ا

شم ، اوان به اعتقادات ينباورهای ای  يیی  می سمرنو سمای ، ا یی   سمتنی و زایندگی زمانه، فر ها در مورد اقدیر، زمانه، يب

سممتی و مه ّمو ودات و ددیده مرگ و نابودی سممندگان و های  هان ه شمماره سرد. در میان نوی شمم اری زمانه ا اری  خوی

سم  سه می سمامد بایی ای  اف ّرات و نمود ای  واههشماعران ایرانی نارمرخسمرو از  م ه افرادی ا ها را در دیوان وی اوان ب

ی زمان و مت  ّقات ين و نیز اعتقادات بسامد استفاده از واههو همچنی  دیگر يرار او مشاهده سرد. حضور ای  حج  بای و در

اوان از: اعتقاد به شمناسمی نشمانگر ارریردییری نارمرخسمرو از ای  يیی  اسم . از  م ه ای  ارریرها میمربوط به سیهان و سیهان

شم ،  سمرنو سمازی اختران در زندگی يدمی، بث  از زمان، بخ  و  وه   هان و گرای  به ن اعتقاد به ارریر چرخ و سار

سممروبا ا یه   زهد، را نام برد. در ای  دژوه  رممرخ شممه بر دیوان نا سممی ارریر و نمود اف ار و اندی های يیی  زروان در به برر

 دردازی .ارلیفات ای  شاعر ایرانی می

 زروان، يیی  زروانی، اسماعی یّه، ناررخسرو ها:کلید واژه
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 مقدمه و بیان مسئله .1

ای   .اسم  ات ایرانی داشمتهای عام در فرهنگ، يیی  و ادبیّهای بشمری اسم  سه گسمترهاری  يیی سه يیی  زروانی ی ی از 

سم  سه بنابر هایيیی  ی ی از يیی  سم . يیی   رر ف  ی و   یارين، زروان خدای زمان و بزرگ بنیادی ایرانی ا خدایان ا

امور سیهانی، اث  اراده و نفوذ ستارگان  ۀای  اس  سه هم یا باور به  رر اختری از ارسان ای  يیی  اس  و مقصود از ين،

سه در بنیاد ای   رسمدیسمتارگان اسم . به ن ر م ۀ یوسمر بهمقدّ زیچسس و همهاسم . در يیی  زروانی اقدیر و سمرنوشم  همه

 .يیی ، اوالی ادوار مشابه و ود داشته اس 

 وامع داشمته اسم . بسمیاری از باورهای زروانی در میان ایرانیان حفظ شمد سمزایی در  ام ه ایرانی و دیگر ه ای  يیی  ارریر ب

 می به حیات خود ادامه داد.می و گاه در ش ل اعتقادات اسيو در سنار عقاید اسي

سمممی ما را به  رو یااز   سمممی يرار بزرگان ادبیّات فار شممممهبرر . دینمایمی يیی  زروانی رهنمون هاشمممهیاندیی از هاسمممرچ

شمه نارمرخسمرو شماعر و اندی سميم و  شممندان و متف ّری   هان ا سميمی و از  م ه اندی ورز ایرانی بود سه در سنار اعتقادات ا

سمممی يرمار  می سممممماعی یّمه، بما برر همای ف ری از  م مه يیی  زروان اوان امرریردمییری او را از دیگر م تم گرای  بمه يیی  ا

شممماهمده سرد. در يرمار وی می بنمدی نمود تقمادات و بماورهمای زروانی و دیروان ين را ردیمابی و  رقمهاوان نمود و بمازاما  اعم

: 1390بماورهمایی چون:  مای گماه وایی خرد، يفرین  عقمل، بثم  در مورد  همان سمهی  و ممهی  و...  ن ری و فتثی  ت ، 

134.) 

اند. مخت ف وام گرفته شمده یهانگمی نیسمتند و از فرهای  باورها، اسمي ۀسه هم یابی یباورهای او درم ی  در ریشمهبا د ّ 

سمم  ییهای ی از م ت  سممرو از ين ارریر دییرفته، يیی  زروانی ا رممرخ سمم  و  سه نا سممماعی ی ا سممرو ا رممر خ به ویژه سه نا

 ها و باورهای سه  ایرانی بودند. یشهاندسردن در دی زنده اسماعی یان

رممورت ا مالی ی  دژوه  اي  دارد سها سممی يیی  زروا به  سممتان و  عنوانبهن و م ّرفی ين با برر يیینی سه  در ایران با

شمم  نمودن ن ته سممی نفوذ ين در دیگر رو ی ف ری در ایران بپردازد و در ای  هام ت های مره  اعتقادی ای  يیی  به برر

او دیگیری و  نگریين در يرار ادبی نارمر خسرو  رادیانی ای  اندیشه را در  هانچگونگی بازاا  باورهای راسمتا با بررسمی 

 ی ای  اندیشه را در يرار ناررخسرو مشخص سازد.هارگهسشف نماید و 

سوشمیده اسم   ارریردییری نارمرخسمرو اسمماعی ی از يیی  زروانی در دیوان شم ر او يشم ار اسم سه نگارنده با اذعان به ای 

 اا در ای  مقاله به ای  درسشها داسخ دهد:

سممی .1 سمما شممها سمم ؟ 2زروانی سدامند؟ های اری  اندی سممرو از يیی  زروانی ارریر دییرفته ا رممرخ . نمودهای 3. يیا نا

 باشد؟هایی میهای زروانی در دیوان ناررخسرو شامل چه مواردی و در چه حوزهاف ار و اندیشه
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م ت  سه  ف ری بر  ی ادبی انجام شمده اسم  اما در ارریر ای هامت زروانی بر  راف ّ یرارریی درباره هادژوه دی  از ای  

  1اواند ای  خأل را در سند.يرار ناررخسرو اسماعی ی اثقیق مستق ی انجام نشده سه ای  مقاله می

 :نی نظری و بحث اصلیامب -3

 آیین زروانی-3-1
شممته زروان در سمم  سه در زمانی سه هی  خدای زمان های ده وینو سمم  اما بنابر يیی  زروانی، زروان خدایی ا چیز ا

سممری با ویژگی ای میهایی بهو ود ندارد نیای  شممد سه  هان را بیافریند. ای  نام  اورمزد های يرمانیميورد اا د شممته با دا

 .يمده اس  زُروان یا زَروان رورتبه اوستا در

شمتهمهرداد بهار م تقد  رمّیّاای سه در نو سم  سه مفهوم زروان  با خصمو سم ( ا شمده ا سمر  داده  سمی میانه به او ن های فار

سماسنان بومی ایران دی  از ورود يریایی شمته و مت  ّق به  سمتگاهی ییر ایرانی دا سم  و ب دها بر ارر يمیز  ا وام خا ها بوده ا

شمممامخ زروانها، زروان س و فرهنگ سمممتایی به مقام  سمممی میانه می اهمّیّ  او سمممد. واههمتون فار سمممتایی ر  ی زروان از او

zaurvan شمه هندو ارودایی سم . ای  واهه از ری های شمدن يمده و با واهه سما بزرگبه م نی  gere به م نی دیری يمده ا

 (.58: 1384 دیرمرد( از یک ریشه اس   بهار،  geron  دیری( و یونانی jara  دیرمرد(، سانس ری  zarond يسی

همای بماب ی مربوط بمه  رن دمانزده  دی  از میيد از ایزدی در لوحمهيیی  زروانی در ایران اماریخی مره  و  وینی دارد. 

سمخ  به میان يمده  سم   یاحقّی، به نام زروان  شمده ( همچنی  در  رن چهارده  دی  از میيد در الواح سشمف225: 1369ا

اختصمار از ای  ایزد یاد شمده و در نیز به اوسمتا . در(166: 1373اسم    رشمی،   شمده یاف 2در یونان، نامی به شم ل زروانوس

 اس .ی ين سخ  رفته متون ده وی ه  درباره

شم ل    سمته برای  شمته میاند سه ا یی گیریم يفرین زروان و وای دو ب  بای سمرنوشم م مو ودات نیز دندا شموند. سننده 

سممپهر صمموّر می ين دو سارگزاری نیرومند چون  سممپهر ا  زروان ا شممود سه  هانم مادّی  م ان( در دارند. در نزد زروانیان 

 
ترین آنها عبارت اند از »روزگار نخست« و »زروان و تأثیرش در ادب فارسی مطالعات فراوانی انجام شده که مهم آیین زروانباب  در.  1

تألیف مهرداد بهار،  «ادیان آسیایی»اکبري مفاخر،  تألیف «درآمدي بر اهریمن شناسی ایران»یدرضا اردستانی، حم در حماسه ملی ایران« تألیف

و  «قبادیانی ناصرخسرو بر جاللی و ... . در مورد ناصر خسرو نیز دو مقاله  با عنوانهاي »تأثیر زروانیسمتألیف مسعود ین زروانی« یآ»

 انجام شده است.  فتح فتحیاهلل یحذب از «بر آثار ناصرخسرو قبادیانییه تکشناسی اسماعیلیّه با یهانکشناسی زروانی و یهانک»پژوهشی در 

 
2 dZa-ar-va-na 

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://www.SId.ir


Archive of SID

 

4 

 

 

 

سممر ، گاه ين را با وای ی ی می سمم  و به همی   سمم ه158:1389شمممارند.  بهار، او سممپهر وا سمم  سه ( در ای  يیی ،  ای ا

 (.63: 1393سند  اردستانی رستمی، مشیّ م زروان را به مردمان و يفریدگان منتقل می

سممته    شمماهی دان سممی  سممپهر در مت  بنده  لق  خدا دارد و او را دارای خدایی و داد اند؛ خدایی سه خو  و بد را اق

ی متضادّ واهی  بود و وای چون زروان به دو چهرهرو خی اورمممزدی و اهریمنی سپهر  وای( روبهسند؛ دس با دو گونممهمی

مممممار میمی سمپهر را يشم  مممممانهنماید و نزدی ی زروان، وای و  شم  یگ سم  سه دو   وهسند. وای در رام ی ی متفاوت ای ا

شم می مممممابد؛  ی سمک47:15ها، ی سمتقل  وای؛ نیکاز دوگونه ( امّا در هادخ  ن سم . ی م شمده ا سمخ  گفته  وای و بدوای 

سمم  و بدوای، بهی  نوبی سه يرام بو از نیمهوای در ریخ  بادی خو نیک سممایان ا ی رممورت بادی از نیمهبخ م دار

سم ، اج ّی میشممالی سه گنده سمتووییُاو،یابد. باد نیمهبو ا سم  سه ا شممالی م اد م بدوای ا سارانم او دیو مرگ، از ه  ی 

 (.63: 1393 اردستانی رستمی،  شونمداس  و در بنده  مترادفم ه  دنداشته می

ممممدم مممماری سنار در زروان هایویژگی از ی ی بدانی  سه شمودمی ارروشم  هنگامی وای و زروان دیون  یبخشمنده  اشموس

ممممدرت ممممرشوساری و( ر ولیّ     بنابرای ، اس ؛( يفرینیمرگ و دیرسنندگی  زروساری خصوریّ ( سنندگیرخشان  ف

ممونههمان ممه گ ممد وایم س ممرگ سر م( استویهاد /استووییاو  ب ممز زروان شود،می م ممه اس  مرگ راهم دارای نی ممان» راه س  زم

 (.148: 1388زنر،   بگمیرنمد ين از ن موسمار و درونمد بمایمد و اس  شده گفتمه يساختمه

ارای  در دنیای ای بهاختیار دسم  سمرنوشم  هسمتند و بدیهی اسم  سه در سی  زروان همۀ مو ودات عال  بازیچۀ بی

سمملولی  و ود دارد و نه دادا  و سیفر. به شممتهعرارتزروانی نه م رممفثۀ از دی  نو ای در دیگر از ابتدا برای هر مو ودی 

 (.8-7: 1379يبادی، افتد  دول چیز اافّاق نمیدفتر سرنوش  و ود دارد سه ییر از ين هی 

شمه شمه زروانی بی های متفاوای درباره يیی  زروانی م راندی سم  برخی م تقدند سه »اندی سمفی و ح ا ار یک نهضم م ف 

سممم  اا ای  شمممتی ا شمممد ای  ن ته را در مت سه فر همتف ّرانه در ب  م دی  زرد ای چون هایم ده وییای متمایز از ين بوده با

ممدگی ممرد، بنده  و وزی ممه نی ی میمینوی خ ممای زادسپرم ب ممه از سویه ممه ای  م نی س مم  مت بینی ؛ ب مما در چارچو م ی ای ه

ممممگر، می ممممر زردشتی نگاشته شده و اورمزد خدای برار اس  و از سوی دی  اوان اهمّیّ  زروان و چیرگی او را در يناف ّ

مممه در اندیشه زروانی و مت مت  مممرد س مممای دی ها دید؛ امّا نراید فرامو  س ممماورهایی دیده میه شود سه برخی در گفته، ب

 (.16: 1393 اردستانی رستمی،  زردشتی اس ياضادّ با دی  
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 ناصر خسرو اسماعیلی -3-2

در روسمتای  رادیان در ب خ  در اسمتان ب خ در شما   394خسمرو، در سما  ابوم ی  حارث  رادیانی ب خی، م روف به نارمر

سما   سمتان امروز( در خانوادب رروامندی چشم  به  هان گشمود و در  : 1369 رمفا، گیشم  در یمگان بدخشمان در 481افغان

443). 

شمممه سممرچ سممیثیان، ی حقیق  میاو همواره به دنرا   شممتیان، م سمم مانان، زرا شمم  با دیروان ادیان مخت ف از  م ه م گ

سمممتی درسرهرران دینی ين یهودیمان و ممانویمان بمه بثم  و گفتگو درداخم  و از و و سرد. وی م تقمد هما در مورد حقیقم  ه

سم  سه چنی   ام ه سمی رها سمتناد میی دی  و خرد به و ود نمیای  ز زیر  شم ار خوی  به  رين ا سند. در يید. وی در ا

ضممی  می سمیار موارد يیات  رين را ا سم  سمو یا به م نای دیگر انسمو و بیرونسند. او برای  رين درونب زیل و ارویل  ائل ا

 .(18: 1362 دشتی، 

 خود اندیشمه و اثصمیل هاسما  حارمل سه اسم  هجری دنج   رن میه  اسمماعی ی و متف ّری  مسم مان از ی ی او

سم . يرار او عرارت اند از:  سرده ارائه يرار   ال  در را سمی و عربی بی  از ده. 1ا صماید فار شمامل   شم ار؛  هزار دیوان ا

ق(  امع ح م  یونان و ارمو  462الث متی ؛  ارلیف  امع. 3 نامه؛ در موع ه و ح م .روشمنایی نامه و سم ادت. 2بی .

سممممماعی یمان.  سممم  در اخيق و ح 453خوان اخوان؛  امرلیف . 4عقمایمد ا سمممافری ؛ در . 5 مم  و موع مه.ق( ستمابی ا زادالم

ای فارسمی در  وا  چند سملا  ی ی گشمای  و رهای ؛ رسماله. 6 ح م  الهی به زبان فارسمی بر وفق مشمر  اسمماعی یان.

سممماله. 7 از برادران میهری. شمممری  و ه دی ؛ ر سمممائل سيمی و ارویيت و با   عرارات و اح ام  شمممثون به  ای در م م

 درستی م  وم نیس . سفرنامه؛ ااریخ نگار  ای  ستا  به. 8 ی.ار يحات میه  اسماعی 

رمو   سمماعی یّه گروید ا سمرانجام به فر ه ا سمفرهای مخت ف و مراحبه با بزرگان دینی ادیان مخت ف  سمرو ب د از  رمرخ نا

شممر ۀ من   ينان به مراره سممماعی یان را دییرف  و در  صممر مرسز ح وم  ا شمم  از م شممد و دس از بازگ ی »حجّ ي نائل 

سمماعی یان چندی در ب خ  شممنانی ه  در ح وم  و ه  در  -مو   خوی  –ا به ار یغ درداخ  اما خی ی زود مخالفانی و د

سممماعی یّه به ي شمممنان ا سمممی بود سه د سممنی ح    تل را به ااهام بددینی و  رم ی   رم ی ا نان مت  مردم یاف  و ع مای 

سممرانجام به    ۀیمگان دناه برد. در  ی مدای سه اا يخر در ای  می شممد و  رممادر سردند و او ناگریز به ارو و    گفتند( 

سمه  رهه سمرود در  سمتواری  صماید ا شم ار و   شممنی با خ یفه   ه بود، ا سمنیان ی د سم جو ی و  شممنی با دول   سمی، د ی عرا

صماید او در ای  برهه سمر  یال    صم ؛ بدی   سم  از م  از زندگی مت  شمثون ا سمتادگی در برابر م   و ا  م سمتیزی و ای

 بیدادگری اس .
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سمم مان یک ایرانی يرار او سه اگرچه سممیاری از يموزه م سمم ، ب سمميمی را در برداردا سممماعی ی و ا  باورهای اما های ا

سمميمی عقاید سنار در زروانی نیز ضممور ا  یهدربار عقل، بث  يفرین  خرد، وایی چون:  ایگاه باورهایی دارند. ح

 (.134: 1390و...  ن ری و فتثی فت ،  ممهی  و سمهی   هان

 

 تأثیرپذیری ناصر خسرو از اندیشه های زروانی-3-3

 آفرینش از نگاه ناصرخسرو-3-3-1

سمرو عقیدب به رمرخ سم نمی مادّی عال  چون، نا سمخ را الهی امر اوان  نثو به را ين خوی  رحم  سمر از خداوند، گوید دا

 .(286 م 285: 1338 ،1ج ،ناررخسرو  يفرید ابداع

سممرو در  امع الث متی  ابداع را چنی  ا ریف م رممرخ ابداع گویند و اختراع گویند مر ددید يوردن چیز را نه از »: سندینا

سمم  سمم   درت نی سممرو. يچیز و خ ق گویند ی نى يفریدن مر اقدیر چیز را از چیز و مردم را بر ابداع   رممرخ  :1363،  نا

 : ز او  ادر به ابداع نیس . در دیوان اش ار گوید سسی اس  و ه ا الییابداع ف لم خاصم بار (.211

فمم  فم م مى بممدو همرگمز مم م  ضمممما  خمرددار  گمر ا

 
 

 أدنا اَو ال ی  س م  مُردع یک ابداع  زبه

  (11 :1382ناررخسرو،                    

سمافری  م سمدیدر زادالم رمنع مُ» :نوی سم  و مر ين را گروهى از ح ما امر گفتند و گروهى ارادت گفتند.  ردع حقّابداع  ا

رممنع مر مُ سمم اندر ای   شممرستى نی صممري  س َم  واحدبُ ای امرنا ما و: گویدیهم ا الى خدا  …ردعات و مخ و ات را  بالر

 (.196م  195 :1348، ناررخسرو 

صممدرُ منه الّا الو رممل  الواحدُ ییَ سمم  مثا  به ن ر بنا به ا رممدور مو ودات گوناگون از مردأ سل سه واحد م  ق ا احد( 

سممدیم سممماعی یّ ;ر شممدهبنابرای  ا سممتی  مخ وق و به عراراى ه در يفرین  مو ودات به ارای  م تقد  اند، به عقیده ينان نخ

سمایر م رمدور  سم ه نفس سل گردیده و  سمر  دارا بودنم  ه  سبرت وا سم  سه به  و ودات روحانى و رمادرم او  عقل ا

 (18: 1363  وسى،  سمانى به میانجى عقل و نفس و از  ریق ابداع و انر اث رورت گرفته اس . 

سمپس نفس  شمد و  سم  سه ابتدا از امر بار ، عقل او  ددید يمد سه امر بدو متثد  سمرو م نا   س ( ين ا رمرخ به عقیده نا

شمم .  سممرثانه منر   گ سممتدی  مس ى از عقل س ى به اریید امر بار   : سندیو  در اررات ای  م    از  رين مجید چنی  ا

شمىا امذا اردناه اَنا نقو  لَهُ س ا  سم  از دو حرف ددید يمد، چنان سه خدا گف   وله ا الى: انّما  ولنا ل  عال  یا هر چه اندرو

 (.211م  206  :1338 ،و ناررخسرو  77 :1363،  نارر خسروفی ون.( 
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شمماعر چنی  برماز م ال ه يرار  سممافری  م يیدیمنبور  سمم . در زادالم صممور ابداع عا ز ا سممدیسه عقل از ا :  از بهر ين نوی

شممماید سردن سممم  سه عا ل نتواند اوه  سردن سه چیز  نه از چیز  چگونه   سه …گفتی  سه بر ابداع امر خ ق را ا يع نی

 (. 196 :1348، سرو ناررخ (اس  عقل از برار ين و اس  ابداع سردن چیز  از نه چیز 

سممته سممماعی یّه سه م تقدند خداوند ای از زروانیان اعتقاد دارند زروان بهد سمم ه اهرمزد  هان را يفرید و نیز گروهی از ا وا

سم ه اعتقاد دارد وی سمرو به يفرین  با وا رمرخ ضمی  داده  مرح هبهمرح هيفرین  عال  را   هان را از عقل اوّ  يفرید. نا او

به و ود يمد و دس هیولی و يباا  سلّاز عقل سلّرا يفرید و نفس سلّ داوند مت ا  عقلخ :شمودمیبیان  اراختصمبهاسم  سه 

به و ود يمدند و  هان هسمتی از عنارمر ارب ه به و ود يمد دس مو ودات به  سلّو نفس سلّع وی و عنارمر ارب ه از عقل

 ارای   ماد و نرات و حیوان و در يخر انسان ددیدار گش .

 ينگه نرات و گونه حیوان و ينگه  انور گویا             خرد دان اولی  مو ود زان دس نفس و  س  

 (2: 1382ناررخسرو،                                                                                      

سممرو درباره يفرین   ين بررخی از مثققان ب رممرخ سممتند سه اعتقاد نا سمم  سه از برگرفته از باورهای نوافي  هانه  ونی ا

سممماعی یان رواج یاف . در داور ی ستا  چند گفتار در فرهنگ ایرانی در ای  زمینه يمده  دوره فا میان و ب د ين در میان ا

ر سمیری در هر دو هسمتی دی دیگرند.  همانند – ونینوافي اندیشمه ارریر اث  –ه سیهان شمناخ  عرفان و اسمماعی یّ: »اسم 

اما مثمد سم ید  (134 :1371مسم و ، ي  او سمریان دارد. سمویبهگیرد و در سمیری رم ودی نزولی از ذاای یگانه نشمرت می

سمممد: میو  دمییردنمیدور ای  ن ریمه را  بهم   ونی سمه خ قم  را بمه م نمای فیو و ود از سمممفمه نوافيف ن ر فييبرخنوی

سمماع، فيگیرندمیخداوند  . چرا سه نامندمیب  ه ين را ابداع خداوند  دانندنمیی ی خ ق  را نتیجه فیو سمفه و مت  می  ا

شممدی   رممفات برای خدا  شممد و چون من ر  شممتراو با  ائل به فیو  اوانی نمیفیو باید از  نس مفیو و با ين دارای ا

سمم  سه  (173: 1387دور، بهم  شمموی .  سممیان بر ای  باور ا سممتی ی برخی از باورهای  هرچندسربا نراید رنگ و بوی گنو

شمود سه  سمرو را نادیده گرف ، اما ای  امر نراید باع   رمرخ شمه او را نادیده بگیری  و باید نفوذ  هایزمینهدی نا ایرانی اندی

 (.15: 1386، سرباسیان  يعقاید مانوی را در يرار وی بررسی سنی 

 :چون حوا ملن نامه من وم عقل مو ودی میسر چون يدم اس  و نفس مو ودی  شناییدر رو

سمملّ زاد فممس  نمم سمملّ و ممود  قممل  عمم  ز 

شممممد نما  شممم قمل ي بما ع نم   مممممممر  ما  بمدان گ

هم  بمما  فمس  نم قممل و  عم نممد  تم سمممم یمو دم  چمو 

 

تمماد  سمممم نم  ا خموا نمی  مم م حموّای  ممی   هم

شمممممد چممرا  حمموا و ين يدم  یمم    سممه ا

سمممممم  مممممج شممممممان زاد ارواح   ازی

 (542: 1380ررخسرو،نا                     
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عراراند از:   رقههف بنیانی مانوی داشمته باشمد ای   اواندمیدر میه  اسمماعی ی به روای  نارمرخسمرو نیز   رقههف و ود 

 شود.میبه هف  گروه بخ   [نیز]نیز ا داد  رقات بی  مانویان  و ، مرذون، مستجی  نا ق، اساس، امام، داعی، حجّ

سممیان اا با ای  سممرو اا  سننده انع ایاندازهسه ن ریه سربا رممرخ سمم  اما يفرین  در دید نا نیز با يفرین  زروانی  ایاندازها

سم  از او به و ود  سم  سه اهرمزد سه م هر عقل و يگاهی ا سم وره زروان، زروان خدای ی تا . يیدمیشمراه  دارد. در ا

سم  سمتا يمده ا شم  او سمتنیاهورامزدا : »در هرمزدی شممه همه دان سمرچ سمی سه همواره مورد گف : ين سه  سم  ی نی س ها

سم .  سمت   رار گیرد، نام م  ا ضمی، در سند و بارها و نیز در همانجا اهرمزد خود را خردمند دانا م رفی می( 343: 1378 ر

سم  سمیتی میسر ا سم . همچنی  اهرمزد دارای  ن شمده ا چون زروانیان  در مینوی خرد، بر خرد و خردمندی اهرمزد ارسید 

 .دانندمیوی را دسر زروان 

 عقل و خرد-3-3-2

سم  فق  ارای را دهای ف ری و ادبی نارمرخسمرو  ایگاه مهمّموضموع خرد و خردورزی در يرار و يفریده سم . او م تقد ا

سمان باع  می سمان  اف هخرد ان شمود. شمود اا ان سمایر مخ و ات و مو ودات روی زمی   سمردمدار  عقل و از ای  رو سمایر و 

 .در يرار اوس ی  مفاهی  خرد ی ی از دربسامدار

سم  و باع  گرای  به بدی و دوری از نی یدر ا سمیدن يدمی ا سمرو  هل مانع به سما  ر رمرخ شمه نا سم  و به همی   ندی ا

 .سندرا به خرد دعوت می هاانساندلیل اس  سه وی به ستای  خرد درداخته اس  و 

فمم خممرد  شممممر همما و  بمم مممردم ز  سممه  سمممم    ين ا

سمممم  شمممم  و ز هر ی  فرج ا  خرد از هر خ  ی د

                      سيح و اس  یار سره دنیا ره اندر خرد

سمممم   نما سمممم  و ر همل خ ما  ا نمد  همان ا خمداو  از 

ممان بی  از خرد سمممم  ا سمممم  درد هر ز و ا فما  شممم

سممم  دلیمل نیمک دی  ره انمدر خرد سممم  و ا صممما  ع

 (   21: 1387، ناررخسرو                                 

  به و ود يمد، دانند. نخستی  بار از امر بار  یا ابداع، عقل اوّه عقل را اولی  مخ وق مىاسماعی یّهمان گونه سه عنوان شد 

سمماو  و موالید ريره به میانجى عقل و   نفسم س ّعقلم اوّسمپس از  سمتى یاف  و ب د به ارای   رایع و امّهات و ا رام  ى ه

 خود بر ای  اعتقاد راسخ اس .نفس ددید يمدند. ناررخسرو نیز در دیوان اش ار 

سماس ای  ن ر  سمپس به م یزچخداوند  وهر همهبر ا شمد یانجى عقل، نفس س ّرا از  ریق ابداع، در عقل  رار داد.  ى منر   

م  66 :1338،  نارمرخسمرو  زو  سه ب د از ين به و ود يمدند به اریید عقل و به میانجى نفس هسمتى دییرفتند یهاو نفس

76.) 
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سممر  زندگان از او حیات  سمم  و به همی   رممف م ذااى عقل ا سمم . زندگى  اوید  سمم ، اما عقل خدا نی زندگى از عقل ا

شمممد  . عقمل درانمدافتمهیم سممم  و هر ينچمه مقهور  ماهر  بما شمممى مجرور و مقهور امر خمدا سمممتى بخ شمممد اوانمدینمه  خمدا  بما

 (.193: 1338ناررخسرو،  

سممم ّى سممممم   یممم مممى ا قمممل وا ممم   عممم  در 

بممممار  دان حممممقبممممهاو را  نممممده   بمممم

 

یممم    فمممسا  خمممرده ا مممزا را یهمممانممم

همما را نمم یمم مممر ا ممم ممه  سمممم   مم بممدو  مممر ممع 

 (47: 1387، ناررخسرو                      

سم ،  اگرچه شمرعقل ی ى ا سم . مهور سبرت من سمتبهها سم ؟ در دیوان  یرا شمته ا شمر مهور سبرت گ عقل واحد چگونه من

سمم   سممخى برا  ای  در شمم ار دا سممرو عقل سلّ دیيیبرم، اما از م ال ه يرار منبور چنی   یابیینما رممرخ سممی   سه نا را  ب

 :1383، نارمرخسمرو  د شمده اسم  ی ى مثو نیسم دو متثّ  ين  وهر  سه وحدت ب. عقل اوّداندینم( الجهاتعی مم 

148.) 

، بیشمتر او ه او به خرد یا عقل انسمانى دیگویماولی  مو ود سمتر سمخ   عنوانبهاز عقل  خود در دیوان اشم ارنارمرخسمرو 

شمماعر  را  سممى سمتر  سمم . در اد  فار شممد.  اندازهبهیاف  سه  اوانیمم  وف ا شمم ر گفته با سممرو درباره  خرد(  رممرخ نا

 .سندیمستای  خرد و دور  از هر عم ى سه با شرن انسانى منافات دارد او را از دیگر گویندگان و نویسندگان ممتاز 

اهرمزد  سند باید با سمک خرد  هل انسان سه نماد اهریم  درونی اوس  و او را از سما  خود دور میاز ن ر يیی  زروان 

سممم وره زروان . وی از میان برخیزد (نیدرو شممم  به بی اوانمیاز ا سمممفه زروانی بازگ سرانی بدون عی  و فهمید سه در ف 

سمم  سه زروان به سمک اهرمزد  هان را يفریده اا عی  و نقص  سممفه زروانی بر ين ا سمم ؛ چون ف  نقص، سما  هر چیز ا

سممم  سمه ای   همان را سرا ضممماد درونی از میمان برخیزد و در نمهخود را بر رف سنمد و بمه همی  دلیمل ا منمد يفریمدنمد. اما ای  ا

سم  برخیزد میان از –اهریم  ی نی –های و ودی زروان دایان نررد ی ی از  نره سم  سه دارای دو  نره ا . زروان خدایی ا

سممتند. دس چون اهریم  از میان برخیزد انها یک  نره از زروا و  ماندمین با ی سه اهرمزد و اهریم  نماینده ای  دو  نره ه

 (.141: 1390شود  ن ری و فتثی فت ، می –ی نی خرد و يگاهی مثو –زروان خدایی یک  نره 

ضممماد درونی خود، ی نی اقابل يگاهی و نايگاهی را بر رف  سممم  سه ا سمممان زروانی نیز همچون زروان در دی ين ا دس ان

سند اا انسمان زروانی نیز بر عقل و خرد خود ا یه می. داردسند و بر او ا یه سه زروان از اهرمزد حمای  میسمازد. همچنان

سممماح  و ود  سممم  سه  هل را از و ود خود و بقیه  سند دور هل را از  سمممان زروانی ينجا و از میان بررد، زیرا سما  ان

سممان سمم . دلیل امایل زروانی هاان سممازد و انها یک  نره از يدمی با ی بماند و ين ع   و خرد ا ل و خرد ين ها به عقدور 
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بمه اهریم  و چیزهمای اهریمنی  سممم  سمه خرد يدمی را از اممایمل  بمه اهریم  و چیزهمای  داردبمازمیا بماعم  اممایمل  و  همل 

سه انسمان زروانی خواهان رمفات اهرمزد باشمد. از ای  روسم  سه انسمان  شمودمیاهریمنی اسم . عقل و خرد اسم  سه باع  

با ای  اورماف دهد. میهرمزد همه نی وسم  و عقل نیز به نی ویی فرمان چون رمفات ا هاسم نی وییزروانی در  سمتجوی 

ها به سمتای  خرد ها دارای  ایگاهی بسمیار ب ند اسم  و به سمر  همی   ایگاه ب ند اسم  سه زروانیعقل و خرد نزد زروانی

سمممتمای  عقمل و دان  از خردگرایداننمد. میانمد اما  مایی سمه اهرمزد را نیز نمماد عقمل و خرد و يگماهی زروان درداختمه ی و 

 می دیدا سرد.برای خود  ایگاهی در دوره اسي ادریجبه م ه باورهای زروانی بود سه 

سم  ع   خود را از  هل برهاند زیرا  سمان باید با ا یه بر عقل و س سم . ای  ان سمان هدف خ ق  ا سمرو ان رمرخ سمفه نا در ف 

سه  سمازدمیسه يدمی گرفتار چیزهایی شمود سه برای ين يفریده نشمده اسم  و او را از هدف خود دور  شمودمی هل باع  

ف  سه شراه  بسیاری بی  انسان ناررخسرو و انسان زروانی و ود گ اوانمیهمان چیزهای اهریمنی در زروانیس  هستند. 

دارد. انسان در هر دو ف سفه باید از عقل و خرد دیروی سند و به ع   روی يورد و بر دایه همی  عقل و ع   اس  سه باید از 

سمان را گرفتار چیزهای اهریمنی می سم  سه ان سم هبهسند و  هل دوری سند و ای   هل ا سم  همی  چ وا یزهای اهریمنی ا

سمان  يلودگی اسم  سه  يلوده شمود و به سمر  همی  - شمودمیسه در ف سمفه زروانی از ين به فره یاد  -سه گوهر و ودی ان

سمان  سم  به انجام برسماند. نارمرخسمرو  اواندنمیان شمده ا سمان را  عنوانبهومیفه خود را سه برای ين يفریده  یک مسم مان، ان

سم  و در خوان م و  داندمیبرگزیده خ ق   سم  يفریده ا رمغیر ا سمان سه عال   سم  سه عال  سریر را برای ان خوان ایم تقد ا

سمدمی سم  :نوی سمان سریر را يفرید سه عال  ا سم  سه ان سم  یرآ يفریدگار ا رمغیر سه مردم ا سمرو  عال   رمرخ : 1384، نا

104.) 

سممممم  مممی ا مممرد هممان  خممدای از  مم   مممراد 

مممر یمم   ممم مممان و ز سممممم بممر ي سممه  نممی  یمم رمم  نمم

نممد  یممف  خممداو شمممممر قممل  عمم یممز و  یمم ممم   امم

 

سمممم   سمممری ا بمر  مممه  هم نمی  یم بم چممه  همر  دگمر 

سممممم  تممری ا همم ممم نممدی و  خممداو  او را 

سممممم  یممر و  ممو  يوری ا بمم اممد نممد   خممداو

 (110: 1387 ناررخسرو،                        

سمانسه همه  سندمی  خود را وی امام اي سماند یا  هاان سم را به سما  وا  ی خود بر ها را به سما  نزدیک سند. ين س د

سه او را  گویندمیاوسم  سه چه با زبانی نرم و چه با زبانی خشم  به يدمی  هایموع هسمرااسمر دیوان نارمرخسمرو، دندها و 

سمممان باید با ا یهاندنیاوردهو سارهای بیهوده به ای   هان  گیرانیخو برای  سمممتورات  ، ب  ه ان بر نیروی عقل و دی  به د

شمویق  سم  دان  ا سمان را به دیروی از عقل و س سمته ان شمار از  . همچنی  دیوانسندمیخدا عمل سند؛ وی دیو سمر شم ر وی 

و با ای  اشم ار سم ی دارد سه گوهر و ودی  سندمیدرویی  دعوت  هایلیّتنه اسم  سه يدمی را به دوری از اهدااشم ار ز
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را از يلودگی به دنیا و ينچه در ين اسم  دور نگاه دارد؛ چون ای  گوهر باید  -سه همان روح و  ان داو اوسم   -انسمان 

 .خدا بازگردد سویبه

شمت  از  سمرو بازدا رمرخ سمفه نا سم  و ف  سم  سه يز و چیزهای اهریم هابدیی ی از سارسردهای عقل و خرد در زروانی نی ا

شمممه همه ين اواندمی شممد و روی سردن به ينسممرچ شممود. دس برای ها باع  گمراهی فرد و گرای  او به اهریم  میها با

سمممرو بدی را نوعی يلودگی درونی  هابدیدوری گزیدن از  رمممرخ سممم  سه انها  داندمیباید به عقل دناه برد. نا و م تقد ا

  رود:میخرد از میان  واس هبه

 خممممرد  را بممممدی د  از يرد رونبمممم

       

یممر از چممو  گممی مممر شممممم یممر ممم را امم  دنمم

 (274 همان،                                     

  :خواندیم ينادانی»زمان  را از  ۀ ام  ژهیوبهو  وامع و  هاانسان یهاینابسامان مۀه ناررخسرو در دیوان خود

نممد سم هممل يوا  خموا   م تممه را از  فم خم سممه  ممان   همر 

سممم سمممم  نی سمه یهرس بمه د  در خ نمادانی  خمار      

یمماس ممما از   سمممر نممادانی چو  سمممم ،  ممما    ع   چون گر

                                                       

سمممر، وای سنمد  سممم ، ای د شمممت  را گرچمه دون ا  خوی

نممد سم ممما  خمر یم  را  خمو خممار  شممممد زود  بم مو  گمر 

نممد ممما سم صممممد زی گمر ممما گمریمزد   سمممر سممه از   همر 

 (56:  1382 ناررخسرو،                                

 خرد شمانۀ بر را شمناسمیدی  و شمناخ  ا قل ۀوسمی او عقیده دارد سه به دی  ه  باید از مسمیر خرد راه  سم ، ی نی دی  را به

 نشاند: باید

همماد امماج دی  ن سمممر م   مممممممرد   بر  ممممممم ممممممم ممممممم  خ

 

نمم  سممممموی راه  یمم یممد د ممما ممممممممرد نمم مممممممم    خمم

 

ممممممرد هنری دی   مممممم مممممم مممممم  مرا بردبار و س

 (88: 1383، ناررخسرو                         

رممارو سممه رو دیم  دمس از سمممم  مم صمممما  ع

 (102: 1383، ناررخسرو                       

 :گاه يرای  ماهر و دهنای انه و او  باشدخواهد، نه ين سه ا   وین ام  انسان را يراسته با زی  خرد میدر  ایی ه  

مممم  حممم ممم خمممرد و  مممم   فمممزای  ممما   بممم

 

سمممی  سمممم  حریر و زر و  نممان ا یمم  ز   زیور و ز

 

فمممزای  هممم   مممو  مممم یمممرا نممما و دممم هممم  دممم

 (72: 1383، ناررخسرو                               

سمممم  را ممرد یمم  و زیمور خمرد و عم م  از  مز نمی  ز

 (    89: 1383، ناررخسرو                               
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به باور وی خرد را نراید خوار شممرد، زیرا خوار شممردن خرد، خوار شممردن خود انسمان اسم  دس نرایسمتی به خرد به چشم  

 :حقارت دید

یممم  بمممه امممو  خمممواری ين از خمممرد دممم

 

شمممم  خمرد سممه  سمممر ای دمی سمممم  خموار د  ا

 (98: 1383، ناررخسرو                         

سم  سه يفریننده انها انسمان ين اسم  سه خرد گوهری داند و برنارمرخسمرو خرد انسمانی را از شمناخ  يفریدگار ناگزیر می

درگاه ید دییرفته شمدن  اع  وی به را به داشمت  ين سمرافراز گردانیده اسم . از نگاه نارمرخسمرو، خرد و دان  انسمانی، س ّ

شمتر از  ان  حقّ شمود، بی شمده انجام  سم ، زیرا اگر  اع  از روی دان  و دانایی و با خرد نهادینه  مو    رو  وا ع  خدا

خدا رف  اا زمانی سه به خرد و دان  ذاای  سمممویبهعقیده دارد سه با  اع  و نیاز  اهينه نراید  حا درعی شمممود. او می

 :دی  يشنا نشده باشی 

نممم  بمممه یممم  در و گمممرای دا یمممری روز ا  دممم

عمم  اممو از خممدای نمم  بممه  مما یممرد دا  دممی

 

ممممممممار سمممر از اف   برون   ممممممم نممه خم رما  شممم

رمممر یممم  مممم عممم  او دممم نمممه  ممما همممي   ممما

 (174: 1383، ناررخسرو                       

سم  سه ف ر میبی سمان در نزد وی اا حدّی میموم ا سمان بیخردی و نابخردی ان سم  و زنداسند ان شمه در بند ا نی خرد همی

ها را به خ ر رهنمون شمود و هر ين مم   اسم  گروه بزرگی از انسمان هرلث هی خود سه ای  زندانی های  اهينهاندیشمه

 :خردی دیگری را نیز بگشایدهای بیو فساد ذه  وی زندان

شمممممد، بممی بمما همما  چممه ر گممر نممدخممرد  بمم  بممود در 

 

سممم   تمه، چنمان دان سمه رهما سممم  بما خرد گرچمه بود ب

 (180: 1383، ناررخسرو                             

 شناسیتوجه به کیهان و ستاره-3-3-3

 هاانسمان اسم .  سردهمیسمزایی در زندگی مردمان ایفا  ع وم بوده و نق  به اری مهّ شمناسمی ی ی از در ایران باسمتان سمتاره

سمتارگان در حا  حرس  هسمتند و از ای  حرس  اسم  سه  هایدورهدر  سمیارات و  گیشمته بر ای  باور بودند سه يسممان و 

 گوید:می، همچنان سه ناررخسرو يیدمیزمان ددید 

شممممد بما نمابوده چون  یمد ف مک  ممانی سز ف مک زا  ز

 
 

بمممی ممممو مممود و  نممما یمممز  چممم ممممان و  رمممدأ ز  مممم

 (517: 1387، ناررخسرو                             

سممانی متورمل  گیریاندازهدس برای  سمیسمتارهگف  سه ع    اوانمیو  شمدندمیزمان نیز به همان ف ک و ا رام ي از  شمنا

شمممده سه مردم برای  سممممانی بهره  گیریاندازهينجا يیاز  شممماید دیدا سردن راه از ا رام ي . در دی همی  گرفتندمیزمان و 
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شممر بود سه اي رمم ي ادریجبه  ب سممتارگان و حاای دربارا سممیسممتارهه  سممیاری از  شممنا در بی  مردم رواج یاف . هرچند ب

سممتند سه زروانیان  سممیسممتارهمثققان بر ين ه شمم  سه اندگرفتهرا از باب یان  شممنا  ومی مها ر  هايریایی، اما باید در ن ر دا

اندیشمید انها برخی از مفاهی  خود، چون اقسمی   اوانمیو  اندداشمتهبا يسممان و ا رام يسممانی يشمنایی  ایاااندازهو  اندبوده

 (.26: 1372اند   يلی مقدّم گرفتهسا  به دوازده ماه و ارریر سیارات بر احوا  يدمیان را از باب یان 

زروان یا زمان » روی يوردند، روحانیون دینی بودند و اگر درسم  باشمد سه شمناسمیسمتارهاید گف  نخسمتی  سسمانی سه به ب

هاسم  سه در بی  ایرانیان دیدا و درسمت  گردیده اسم  و ی ی از ادیان بزرگ مردم دی  از سرانه نخسمتی  سی  يریاییبی

دیانی ی ی از سسمانی نارمرخسمرو  را( 638: 1381 رضمایی،ي  گرایی اسم  سه در ایران ددیدار گشم  مهردرسمتی و زراشم 

رم يحات در يرار وی بازاا  یافته سم  سه ای  ا سم  و  ا سمتاره شمودمیشم ر او دیده   ای ایدر  ویژهبها . اختر به م نی 

  ایبهاما نارمرخسمرو اختر را  ؛اسم  رفتهمیبا اختر به م نی سمیاره به سار اشمناسمی ایران باسمتان در مقابل اسم  سه در سمتاره

 گوید:میوی درباره این ه هر یک از ف زات به ی ی از هفتان منسو  هستند،  ه سار برده اس ابا اختر نیز ب

رمممز  یمممدسممممم سمممزو رو فممم   گممم مممماه  سممممم    ا

خممممو را بممممد همممم   یممممد ي یممممخ زا  مممممر

سممممم  یمممز ا ممممادر ارز فممم   گممم یمممس   بمممر ممم

عممم مممارد را سممممم   تمممر ا خممم مممما  د یممم  سممممم

گممممدازان را هممممران  گممممو فمممم   همممم یمممم    ا

 

نممدر  نممگ ا سمممم بممه  یم   سمممم مم م  و  خمماو   در 

یمممد سمممه زا فممم   گممم تممما   فممم  زر وز ي

ممممادر بمممود  همممره  شمممممه ز ممممی هممم  ممممس را 

تممر خمم سممممر  د سمممم  و  مممادر ا چممو  یمموان   سمم

تممر  خمم فمم  ا همم بممه  سممممم   بمماز ب قممراط   سممممم

 (45: 1387ناررخسرو،                             
 

 ای هرحا  به اما  را سه در وا ع ابا اختر هسمتند هف  اختر نامیده اسم سمیاره هف  نارمرخسمرو شمودمی اهدههمچنان سه مشم

 .نیک اختر و بد اختر و... را به سار برده اس  هایارسی   و گاهی نیز اس رفته سار به ناررخسرو ش ر در بارها واهه

تمری خم یممک ا نم سمممم   امو مم  و  سمممم         بممه د

شمممموی يزاد یممری  پممی بمم قمم   یمم قمم حمم یمم     گممر د

رمموا  یممد  یمم  و زر  ممو سمممم یممزد  سممه ز ا        هممر

 

یممک  نمم یمم   یمم جممو نمم بممد  گممر  یمم   ا تممر خمم مممان،  ا  (504همم

بممد  یممه روی و  سممم خمم  زان دس نروی نیز  مممان،ا  (95ه

سمممم   شممموم اختر ا شممممان و بیه  و  مممان،  بممدن  (34ه

 

 زمان و زمانه-3-3-4

نمه نمه، در وا ع، زممان سرا مممممممی از زمما بمه و ود يممده و برخ نمه(  سممم  سمه از زروان  زممان بی را نمد زروانی ا و  هماویژگیم

ين در يرار فارسی دورب  هایمترادفسارسردهای زروان را در خود دارد. سارسردها و خویش اری زمانه همراه ای  واهه و 
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ممانی اس  سه زمانه و  دیوان ش ر او، دیده  ویژهبهن در يرار ، ي هایمترادفاسيمی بازاا  یافته اس . ناررخسرو از سس

ممممه، فرسای ، ا یی  سرنوش ، مرگ و نابودی مو ودات و می ممممدگی زمان ممممتنی و زاین  هان هستی  هایددیدهشود. يبس

 .خویشم اری زمانمه در ش ر ناررخسرو اس  اری  ّمه 

ممممم ؛ همه چیز را دربنابر متون زروانی و نیمه زروانی، زمان بی رانه فراار و  سم  اواننمیو  گیردبرمینیرومندار از يفرین  ا

مممرای ين  رين را در اصو مند  زمان درنگ خدای( مثدود  ائل شد؛ اما زمان سرانه اواننمیيورد، چون هی  مثدودیتی ب

مما مثممدود ممل همی  مثدودی ، اهرمزد ين را از زمان بی رانه يفرید، ا ممه دلی مما  هاسمم  و ب اهممریم  باشد. اهرمزد با دی ممار ب

سم میيگاهیي خود  »همه مند خواهد بود. و نابودی او در زمان و م انی سرانه شمودنمیسه اهریم  در بی رانگی نابود  دان

 (.35-38 :1385منمد يفرید  دادگی، در نتیجه  همان هسمتی را سرانمه

گف  سه ای  س مه در يرار دورب  اوانمیزروانمی دارد و  ۀسرانبیدهر از مفاهیمی اس  سه شراه  بسیار زیمادی بما زممان 

مند از زمان بی رانه به و ود يمممده زروانیان بر ای  باور بودند سه زمان سرانه. شممده اسمم  سرانهبیاسيمی  ایگزی  زمممان 

مم ،  ممتی اس زمان سرانه دساس ممان هس ممو  در  ه ممر و اث ممروی اغیی ممان مند نیز همچون زروان دارای نی مماور در می . ای  ب

اندیشمندان و نویسندگان و شاعران بازاا  یاف . الرته نراید  ایرانیممان ادامممه یافمم  و دممس از اسمميمی شممدن ایممران در يرممار

 . نداساربردهبهگوناگونی چون »زمماني، »زمانمهي و »روزگماري را  هایواههمند در ای  يرار یاد بمرد سمه بمرای زممان سرانه از

ممممزد در مند از حرس  ف ک به و ود میدر ف سفۀ زروانی زمان سرانه  ممممرزو اهرم مممم  زروانی دستور ب ممممابر روای يید و بن

مممما را  ممممۀ چیزه ممممد بقی مممممان و ب  مممم ، يس ممممرین  نخس  اندازهبه: »در يفریدن گیتی: نخس  يسمان دیدا سرد يفریندمیيف

م،  يلی مقدّي  بممه گرورمممان برسممد، برشممدن  برشممده( بممر روی يسمممان هزار فرسنگ بای اا وچهاربیس در  وچهاربیس 

1372: 320.) 

همی   واس ۀبهو  دهدمیدس از يفرین  ماه و خورشید و ستارگان و زمی  و گیاهان و حیوانات و انسان، بمه ف ک حرس  

. »ماه و خورشید یابدمیيفریده شده بود،  ریان  سرانهبیمنممد سممه اوسمم  اهرمزد از زمان حرس  اسمم  سممه زمممان سرانممه

و همواره نیمروز بممود. دممس از يمدن اهریم ،  گیش میو ين سممتارگان اا يمدن اهریم  ایستادند و نرفتند. زمان به داسی 

 (.44 – 45 :1385ی، به حرس  ایستادند و اا فر ام از ين حرس  نایستندي  دادگ

مممه زمان بی ناررخسرو هرچند در يرار منبور خود بی  دهر مممان سران مممه( و زم مممد افاوت  ائل میسران شود اما در دیوان من

و م تقد  داندمیمنمد بمه سار برده اس . وی در دیوان، هستی خود را از دهر ش ر  دهر را به م نی روزگار و زممان سرانمه

 را به او ع ا سرده اس  اا دیش اران او باشند.اس  سه دهر زبمان و سخ  
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هممر ممممممممر زد سمممم ممم مم  ای د یمم   مممممممم مممممممم    همم

مممممخ   سمم مممممان و  مممممت  و زب شمم مممممدو گ سمم  ب   ه

 

نمه؟ مما سمممم  ز شممممده  بمد  سمه  ممممممممالی  نممد بن   چ

بمد س ؟ مممممممه  مممممممه س   هرگز سی گفم  ای  زممان

    دیگر، ای  زمانمه همان اسم  ایشدهاو 

                                             

ممرا ممه گم  سمممم  همزار  شممم مر ه نم ممه ز وی   زا

مممرا شممممم ممار  دممی شممممم   بممدو گ  هممر دو 

 (126 :1387ناررخسرو،                         

چممون؟ نممی  گمم فمم بممر نممه  ممما بممر ز نمم   امم یمم    عمم

تممون؟ فمم ممم مممه  عمما بممه  ممو   نممی  چممو تممون  فمم  ممم

شممممود ای  گممون خممردبممیسممی  گممر نممه د ممما  ز

 (9 :1387ناررخسرو،                             

رمرخسمرو در  رمفاای مینا شمان دهد. از ن ر او داند سه میدیوان خود زمانه را مورموف به  رم ی ذهنی او را ن شماس ه ا اواند 

 ای برای خ ق در يستی  دارد.وفا و ستمگر اس  و هر لث ه ل ردهگر، بیزمانه یدار، حی ه

 وفایی زمانهبی-3-3-5

فممابممی ای نممه و ممما مممممممم  سممار اممو بمما مممرا ز سمممم  نممی

 

 

یمم  مممممممم نممه نمم ممما تممه چممو ز فمم شممممم  شمممممد بممري

 

سمممم ، دام، دام  امو دام هممای  سممار سممه  یمرا   ز

 (57 :1387 ناررخسممرو،                     

 

نمما  ممممممم شمممم عممدو ي چمو  مم هم شممممود   خموار 

 (422  همان،                                     

 مکار بودن-3-3-6

مممممه ما  ممممم  چن مممممه و سم مممممان دام زمان ممممم   ه سم  ا

 

مممممره مممممرا ی شمته چ مممممه ایگ مممممه ب مممممر ب مممممه م    زمان

 

سممم  م ر مممممما و شمممماربی ا ممممممر ده ممممممه م    را زمان

 

ممممه ی  نمممه دمممر دام بمممه سممممما هممم یمممل چممم  مممما

 (137، همان                                            

سممماد از در دممایم  نمه گر مممممممار و ف ممممممم  بخ سممم  ا

 (  48، هممان                                             

مممر و ممم مممه م  ممم مممده ب ممم ممم  زو رمی ممم مممدم م ممم ممما ش ممم  ده

         (139همان،                                            

 پیکارجویی زمانه و آزار به انسان-3-3-7

مممممممه ممممممم نمگ ب ممد م    نمه ي مما مممممممی ز ممممممم    نرین

 

 سمممارزار  از گمممردم دمممر روی و سمممممر 

 (336 :1387، ناررخسرو                          
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نمممممه مممممما يزردن مممممما         دارد خمممممو ز

 ایممم  مشممو از زمانممه زیممراو او ... 

 

سمممم  شممممدی و دام او نممه  ممما یممد ز ممممممم ممممممم  رممم

 

یمم   همم سممردشممممما اممو  مممممممممد  صممممم نممه   ممما     ز

 

نممدبمم بمم یمما نمم سممه  نممه  ممما نممده ز یمم بمما سممممم  ر  ازی

 

یممممممازارت گممممممرت ازو مممممممازار  بمممممم

مممممارد مممممر بیوب مممممک و ا شم مممممه خ سم  س  ماری ا

 (252، 253همان،                                   

سمما   یم  ر مم یم ممممممم ممممممم سممم بممه  هموار  سمم  را  ممر

 (141هممممان،                                       

یممم  هممم شمممممما یمممه  فممما نممم یممم   یمممدت ا بممما  بمممر

 (50، همممان                                          

مموی نممه  لمی و  ممو ممممممممه  نم یم   هم همما  خم مق ر  زو 

 (7 همان،                                              

 آبستن بودن زمان و زایش-3-3-7

سمت  نا سمتنی و زای  هرگز دایان  داندمیرمرخسمرو زمانه را يب سم ؛ اما ای  يب سمته در حا  زای  ا سم  سه دیو مممممد ا و م تق

 یابد.نمی

فمممابمممی ای نمممه و مممما  را مممما ممممر امممو ز

نمممی تممم سمممممم همممی زيب شمممممموی اممم گمممز ن     همممر

     

نمممد  چممم یمممیبمممی همممر فممما یممممی و بممما  در

نمممد چممم ممممی روز روز همممر یمممی هممم  زا

 (  7: 1389، ناررخسرو                          

 نابودگری و فرسایش کاری زمان-3-3-8

ممه سر  گیش  زمان اس  سه در  ممی ب ممود  هایددیدهدر اندیشۀ زروان ممه و  ممی ب ممتی اغییراا ممان هس ممف  ه و  يیدمیمخت 

مممرو دس از اف ّ گیردمی. زمانۀ ناررخسرو نیز چنی  سارسردی دارد و دیوسته بر مردم شوندمیفرسوده  ر بسیار و ناررخس

شمده بود و  سمردرگ   مممممس عج  یا همی بر م  زمانه بگیرد ره  گف :میدربارب گیر زمانه،  سمت  ب مممممی  يمد شم  ی د م

با و ود ای ، نارمرخسمرو خویشم اری زمانۀ  (470 :1387 نارمرخسمرو، بدو در خا رم یا همی م  بر زمانه بگیرم  داندنمی

 گوید:میشود و در ای  باره   ن رده و م تقد اس  سه باع  اغییرات میزروسار را فرامو

 (.169همان،  گشممت  چممرخ و زمانممه  ممانوران را  م ه سشنده اس  روز و ش  سوی گشمت  

ممماره میو مممه اش ممم  زمان مممون سوهانی ی در  ای دیگر به فرسای  عال  اوس مممان را چ سه ساسنان زمان  داندمیسند و زم

 .بخشدمیبرد سه ای  زممان زندگی نیز  یاد ازو الرته نراید  سایدمیمند را سرانه

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

17 

 

 

 

ممممممممود  بم سمممم   بمما می ا مممان  بممه ز  همر  ين 

ممممم  سم ممممموده  مممممه ب مممممی زمان مممممر ب   دس عال  گ

 

نمم  ممما هممان ز یممد  سمممممو سممممما سمممممان ب  ي

شمممممود  بمموده  مممانبممینمما مممانبممه ز  فممر

  (     156 :1387ناررخسرو،                  

مممایی از ا  یل و او یه شاعرانه  موهای ناررخسرو م تقد اس  سه سفیدی  ممما فض ممم  و ب : گَرد گویدمیاز گش  زمانه اس

 .مرا سفید سرده اس  موهایلش ر زمانه 

تم  ممممممم شممم سمممی گ نممه ب ممما شممم مر ز  در ل

 

نمه نرینیب مما ممد ز نمگ م  ي مممممممه    ممممممم

 

ممممده برخوردن مممم ممممر خورن مممم مممم  ه مممم     س

 

ممممت  ممممر دگر گشم مممم  ده  و سنون ز گشم

 

یمماحین   مممممممم  ر سممم شممممده   در گرد ازی  

 (134همان،                                    

سمممارزار  َمممردم از  دمممرگ  سمممممرو روی 

 (336همان،                                    

مممممرگ را  نممممه  ممممما نممممدان ز  دان د

 (385 :1387ناررخسرو،                    

مممم  و نه ين  ین  مممم ممممه ين سرش مممم                گویی ن

 (     135همان،  

 :سه باع  دیمری و ش ستگی او شده اس  سندمیوی در  ایی دیگر از دیوان، زمانه را اا ينجا  درامند م رفی 

مممت  ممم مممرّه گش ممم مممه ی ممم مممه س ممم مممد زمان ممم مممون دی ممم  چ

مممموی  مممم ممممگ و ب مممم مممم  و روز رن مممم ممممود ش مممم    برب

 

مممم  ممممر م ممممر س ممممه ب مممم  زمان مممم  ای ممممد بگش   چن

   

             

مممال   ممم ممما نه ممم ممم   ف ممم مممه دس ممم ممم  ب ممم  بش س

مممال  ممم مممرّ و ب ممم ممما  د ممم مممه و س ممم مممد م ممم مممر سن ممم  ب

 (32هممان،                                               

ممار  مم ممگ س مم ممرد خن مم ممان س مم ممرد  ه مم ممراگ مم  م

 (125همان،                                            

 هینهین و کِجهان مِ-3-3-9

سمممتی، اج ّ سمممفه زروانی  هان ه سمممتی را بیافریند بیدر ف  سممم   هان ه سممم . چون اهرمزد خوا سرانگی را به ی زروان ا

سمم  مندی بد  میسران سممتی اج سممتی  اف ّ یابد.میسند. دس زروان در  هان ه رممل نخ سمم  حا رات اگر بپییری  سه زروانی

سمتی، ع ّ شمر درباره  هان ه سمفی ب سم ، ف  سمتی و  اوانمی  و رخدادهای ين ا سمان و  هان ه شمید سه بیان همانندی ان اندی

شممر گهی  و  هان ممسم نامگیاری  هان سمم  و هی  نیز از ای  م ت  من شممده ا شممراه  بیان  سمم . در بنده  نیز ای   رفته ا
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سمم  سه ين را بیان سنی  یزم متنی نیمه زروانی عنوانبه سمم ، زیرا گیتی از : »ا سممان گیتی ا در دی  گوید سه ا  مردمان ب

ي  سمرشم ی سماخته شمده اسم . چنی  گوید سه ای  يفرین  نخسم  همه ي  سمرشم ی بود، مردمان نیز از ي  سمرشم ی 

سمم ، مردمان نیز به شممندبامی سممی را درازا اندگونههمان. همانگونه سه گیتی را دهنا با درازا برابر ا دهنای  اندازه( به: هر س

سمتخوان چون سوه، رگان چون رودها و خون در ا  چون ي   شم  چون زمی ، ا سممان، گو سم  چون ي سم . دو خوی  ا

سم . ينجا سه مو شم   چون دریا و موی چون گیاه ا شمه.در رود،  سم  چون بی سمته ا سم . ...  ی بی  ر روان چون هرمزد ا

سممتند. دیگر نیروهای مینویی  سمم  سه دی  هرمزد ای سممپند ا شمما شمم  ام شممه، دان  و فه  چون  هو  و ویر و دریاف ، اندی

 (. 124 -123: 1385 دادگی،ي  ...اندمینوییدرون ا  چون دیگر ایزدان 

رمورت  سمرو  رمرخ سمفه نا شمرفتهف  شمه در ين د اریدی سمفه زروانی دارد اگرچه ری شمد. وی در  امع الث متی  از ف  شمته با ا

سممدمی سمم  و ماه از عال  سریر به : »نوی رممغیر سه ين مردم ا سمم  از عال   دس گوئی  سه يفتا  از عال  سریر به منزل  د  ا

سممتاره رونده مر عال  سریر را سه مر او را ح ما  رممغیر و دنج  سمم  از عال   سممان سریر»منزل  مغز ا گفتند، به منزل  دنج  يان

رممغیر»سمم  مر مردم را سه مر او را حواس ا سمم  و به نفس فرزند  ... و گفتند،  يعال   سممد فرزند عال  سریر چون مردم به  

سمم ، وا   يید سه يینفس س ّ سممد مردم فرزند عال  سریر ا سمم ،... و چو    و سریر اعنی –ت و حواس هر دو عال  ی ا

( 283-282: 1363 نارمرخسمرو،ي  د ما عال   زوی اسم . سم و اسم  س ّی  سمد عال ... باشمند ی دیگر مانند و برابر –رمغیر

رمغیر و  هان هسمتی را  انهانه مسمل های   سمان را عال   سم  و ان شم ر وی نیز بازاا  یافته ا در  امع الث متی  ب  ه در دیوان 

ل  بزرگ را برای  هان داند. ناررخسرو در بیتی عاهی  میهی  را برار از  هان ممو در همه حا   هان سم داندمیعال  سریر 

 اند:يفریدهسه ای   هان را برای سه  درسدمیهستی و عال  رغیر را برای انسان به سار برده اس  و از او 

چممه  هممر  بمم بممزرگ ز  لمم   عمما یمم   نممدسممردها   ؟ا

 

رمممغمیمر  عممالم   شمممتم  بمپمرس امو، ای   از خموی

 (103: 1387 ناررخسرو،                   

 :داند  هان میو فرّ هی  به سار برده اس  و  ان انسان را زی هی  و  هان سموی در بیتی دیگر  هان مم 

هممان مم فممر  مم یمم  و  بممه  ممان ز یمم  را   همم

 

هممان سم  امم   مم یمم   بممد چممه  گممر نممیا یمم  همم

 (          16 همان،                                   

 نامد.میو در  ای دیگر انسان را عال  خرد و  هان هستی را عال  بزرگ 

نممادان             او عال  خردی و ض یف و دانا بممزرگ و  مممردی  لمم   عمما یمم    و

 (156همان،                               
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 تقدیر و جبر و اختیار، )بخت و اقبال(-3-3-10

يیی  زردشتی در دورب ساسانی اس  و در متون  از مفاهی  ساميً بر سته و مه ّنیروی بخ  یا  درت سرنوش  مقدّر ی ی 

شمارات مت ددی به ين دیده می شم  مت  ّق به ای  يیی ، ا سمرنو سم د و نثس و دیل  ين بر  رم يحاای ن یر  شمود. رواج ا

شممر می شممدب شممی از ای  ارریر با شمم ای  از روزگار، زمان. اواند نا ضممامی  رایجی چون  شمم رای سبرت م ه و ف ک در يرار 

شممته از ارریرات يیی  سممیگوی، گی سمم ، چنان ه به عقیدب  زروانی دار سمما یر سه  نیز ه شممی از ا شمم ری، نا و عقاید سيمی ا

شممدن زمان، واهگونیم  سممپری  سمموم یا چهارم دی  از میيد، گرد م ف ک و  برخی مثقّقان، از زمانم اختراع چرخ در هزارب 

سممان خ ور  سممتان دادهیمبخ  را به ذه  ان   دورانی خود، امبیل ، الهۀ خ انادییر بخ ، با چرخم Fortunaو در روم با

صممویر  ییيزمابخ  سمم   دوبوسور، سردهیمرا ا سممی نیز ا ریرات 89 :1373 ا به  ییيزمابخ و  یيزمابخ (. در اد  فار

 .سار رفته اس 

سه گاه خو  و گاه شمور اسم   بخ  را يبی فرآ سردهسند چنان ه می ارائه در اث یل بخ  مضمامی   الرینارمرخسمرو 

 (.369 :1387ناررخسرو،   اندختهیيوسه مردم بدو  دانستهیمو نیز ين را مردی دورو 

سمماعی یّ . م تقدان به  رر امایزم دهندیارع از امام شمشم  از میان دو خ  افرا ى  رر و اختیار امرم بی  ایمری  را ار ی  مبه ا

صمممیمان و  اع  را نادیده م سمممرم  م ندگیریبی  ع . به ن ر ينان نیمک و بد نه از  ان  دهنمدیو گنماه اعمما  خود را به خدا ن

 .گیردیبندگان، ب  ه بنا به خواس  و اراده الهى رورت م

سمم  و نه به اختیار م  ق. او  امر بی  ایمری ( را م سممرو نه به  رر م  ق م تقد ا رممرخ سمم   دییردینا سه ه  به اراده و خوا

 سند:یو ه  مسلولی  و ارریر انسان را ان ار نم دنهیالهى و  هى م

یممان بممه رممر و  ممدر ممم هممل رود  مم  خممرد ا

یممان بممه رمر و  ممدر مم سمممم  ره  م جمو  را  بم

 

نمما راه  نممۀ بممه دا یمما سمممم  و خمموف دوره ممم  ر مما

همل سمممو  سمه سمممم  و درد  مدر و  رر خرد ا نما  ع

 (21 :1382ناررخسرو،                                

 سراید:یدلیلم مختار بودن يدمى اس ، چنان سه در دیوان اش ار م هایو درهیز از بد های یاوریه به نب ب  دیامرران و 

سمممو  سمه ين دسم از ممده ر عمد بما ي یمد و و  وع

نممه هم مى گم ضمممما بممه خمود سمما همى چممه بمر    نم

 

یم مى امو و  ّبممد  مم م  ممود چمرا بم م  نم  فمر

 

سممم  و اقمدیر بمه نیمک و بمد سمه گویى چنمد  ضممما   

سمممم  سممار مم منمیبمی گمفمتم  چمنمیم  سممه همما  سمممفم

 (20  همان:                                             

ممما را ممما خممدا  َممى نممه گممر یمم  و  ّح تممار خمم  ؟ممم

 (71 همان:                                              
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ممر الهممی و ارریر اقممدیر در عممال  اشارت دارد. در دفاع از اختیار و  دردازدمیناررخممسرو گاه به دفاع از اختیار  و گاه به  ر

ضما و  در دیی ی  سم  يوردمینقد  رر و م تقدان به   سمازگار ا سمدمیبه ای  نتیجه و  سه با دیدگاه م تزله درباره اختیار   ر

ممدان اس . از خي  ا ممیوه خردمن ممار ش ممر و اختی اوان به دیدگاه ناررخسرو در مورد ی  ابیات میسه انتخا  راهی میانه  ر

 .او در رد  رر و اختیار دی برد هایاستدی امر بی  ایمری  و 

 

ممممد ممممده با وعد و وعی مممم ممممو  يم مممم  از دس ين سه رسم

مممممی؟ ضما بر چه نه ممممم ی خود به   ممممم ممممماه مممممه و س ممممم   گن

مم ممگر خ مم مم ممداوند  ضمم مم مم مم مم مم مما سرد گنه بر سمم مم مم مم  ر مم

 

یمک   بمد و ن سمه  سمممم چنمد گویی  ضمممما قمدیر و    بمه ا

سمممم  مم منمیبمیسممه چمنمیم  گمفمتم   همما ممممممم سمممفم  سممار 

مممو راس  ممم مممداوند ا ممم مممو  او خ  ...دس گناه او به  

 (220: 1378 ناررخسرو،                              

سممرو ن ر از رممرخ سمم  اختیاری امری گناه ارا ا  نا شممانۀ و ا  فرمان از اخ ی يدم اولی  گناه. يدمی اراده و  درت ن

 ه  او هایوسموسمه و شمی ان و ود. اسم  نروده گناه بهشم  ای  مثل نارمرخسمرو دید از اما بود گندم خوردن و خداوند

دادا   شمایسمته وی از گرداندن روی رمورت در و عیا  مسمتثق او از دیروی در رمورت سه اسم  انسمان اختیار بر دلی ی

 نراید داسمتان ماهربه و دارد رمزی م نایی اب یس دسم  به انسمان خوردن فری  داسمتان اسم  م تقد شمود. نارمرخسمرومی

 :اس  چنی  هاس اندیشه ای  حاوی سه ابیاای. سرد استفا

خمم ممد نممه در گممو نممدم خممورد چمم  گمم

مم  بممل نممد همی گم گم نم سمممم  ي رممای  بم

یممم  صمممممه ا ممممه   یمممد هممم  يدم بمممد

جممده در نم  سمممم یمی چممه نم مرد  گمو

 عممما مممز خمممدای، بمممد  مممادر گمممر

 

جمما   خور نممان شمممخص نرود سممه ين

همماد خمم ممد سممز  در بممر دممای نمم

یمممس بممم ممم ممممده ا یممما  ممممادر ز نممم

رممور جمم یممر یمما سمممم  بممده ممم خمم  ممم

 رمممستمگ داممممخ دمممب ا زمممع ر و

 (246 - 245: 1378، ناررخسرو  

 :دانددر ای  ابیات نیز دیروی از شی ان را اختیاری می

شمممت  مممممممزی چون؟ فریری چون را خوی  ؟بمد ز نپرهی

ممممماه  شممد گن مممممو را با  چون سه گر او بد سنی زان دی

 

ضممما  نمه بر   هما یمان ب صممم  چون نهی چون خود سنی ع

مممممم ی نی ی سن  مممممم شممد رناو ا یور ی  زا ن مر را با

 (62: 1382 ، ناررخسرو                              
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رمرخسمرو ن ر از سم  خرد سمایه در نا سمان به اختیار و اراده سه ا سم  شمده ارزانی ان  ای  از شم ور ییرذی مو وداتو  ا

 .دارد شرف ينان بر انسان و انسانند مسخر سل مو ودات سه اس  اختیار و خرد واس هبه و اندبهرهبی موهر 

نممد چممه بمهمر ز خمرد  خمرد بممه ممما سممه ایم  داد

یم می و امو بممدی مم م   ممود چمرا بم م  نم  فمر

سمم  سممتمگار گرگ سه چرا  خدای سمموی نی

نممگ بممه چمرا غممان و خمرو  و بمما نمیبمی فم  مم م

سمممم  روزه نخجیر و يهو بر چرا  مماز؟  و نی  ن

گممی ز را ممما یممزدان داد چممه ممم مم یمموان   مم  حمم

 

 

همی  سمممم خممدای گم همی و دمر نممه گم یم ؟گم  سممار

ممما را ممما خممدای یمم ؟ و حممی نممه گممر تممار خمم  ممم

یم  فم ممل بممه تممار خمو فم یم ؟ ممما و گمر تممار فم  گمر

سممم  س نگ سمممار نی سممماری ؟ ما و سمممر   سمممر 

یم  امو و مم  چمرا همما بممد یم ؟ گمران سممار  بممار

گمر تمور بمر بممدان سممه خمرد مم یم ؟ سمممم  سممممایر

 (71 همان،                                            

 گیرینتیجه-4

هایی ب ضماً دررنگ از ای  يیی  در اف ار و های انجام شمده در بی  يرار و اشم ار نارمر خسمرو مشمخص شمد سه رگهدر بررسمی

سممممماعی یّه و دیدگاه وی و ود دارد. باورهایی چون اعتقماد به  دنیمای ممهی  و سمهی ، اعتقماد به يفرین  سه برگرفتمه از يیی  ا

سممتاره سمم ، او ّه به  شممابه به اعتقاد خ ق  رنوی در يیی  زروان ا سممی و سیهان نگری و ارریر افيو بر زندگی افراد م شممنا

سممم  سمه بما نمامهمماننمد م تقمدان يیی  زروان، نگماه ویژه و خماصّ بمه زممان سمه برگرفتمه از خمدای زروان یم زممان  ا الهمه زممان ا

سممرو و او ّه به عقل و  رار دادن  ایگاه ویژه و سران رممرخ سمم ،  ای گاه وایی خرد در يرار نا شممده ا مند و دهر م رّفی 

 ..و. برار برای ين در يرار خود

سممرو عقیده به رممرخ شمماعر از م اليفرید. ابداع نثو به را ين خوی  رحم  سممر از خداوند، عال  ماده را، نا  ه يرار منبور 

واس ه اهرمزد  هان را يفرید ای از زروانیان اعتقاد دارند زروان به. دستهسه عقل از اصور ابداع عا ز اس  يیدیچنی  برم

 و نارر خسرو و گروهی از اسماعی یّه  نیز م تقدند خداوند  هان را از عقل اوّ  يفرید. 

گف  سه شمراه  بسمیاری بی   اوانمی اسم ؛ انسمان دارای  ایگاهی مه ّ ه  در ف سمفه زروانی و ه  در ف سمفه نارمرخسمرو

انسمان نارمرخسمرو و انسمان زروانی و ود دارد. انسمان در هر دو ف سمفه باید از عقل و خرد دیروی سند و به ع   روی يورد و 

 .بر دایه همی  عقل و ع   اس  سه باید از  هل دوری سند

به  ریق ساو   دیوان نارمر خسمرودر اسم .  در زندگی سه مورد او ه زروانیان بودهو و نیروی بخ  اعتقاد به ارریر افي

 ی شده اس . بینی و یافت  راز سپهر متج ّ در احوا  ستارگان،  الع
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نمه نمه، در وا ع، زممان سرا مممممممی از زمما بمه و ود يممده و برخ نمه(  سممم  سمه از زروان  زممان بی را نمد زروانی ا و  هماویژگیم

سممرو فراوانن در ي هایمترادفزمانه و  سارسردهای زروان را در خود دارد. رممر خ مممممتنی و دیده می دیوان نا سمم شممود. يب

ممه، فرسای ، ا یی  سرنوش ، مرگ و نابودی مو ودات و  ممدگی زمان مم اری  اری  ّمه ّ هان هستی  هایددیدهزاین خویش

 .زمانمه در ش ر ناررخسرو اس 

مممه زمان بی ناررخسرو هرچند در يرار منبور خود بی  دهر مممان سران مممه( و زم مممد افاوت  ائل میمسران ا در دیوان شود امّن

ممه ممان سران ممد بهش ر  دهر را به م نی روزگار و زم و م تقد  داندمیساربرده اس . وی در دیوان، هستی خود را از دهر من

ممممان و سمخ  را به او ع ا سرده اسم  اا دیشم اران او باشمند. او در دیوان خود زمانه را مورموف به رمفاای  اسم  سه دهر زب

شمان دهد. از ن ر او زمانه یدار، حی هداند سه میمی رم ی ذهنی او را ن شماس ه ا سم  و هر لث ه گر، بیاواند  سمتمگر ا وفا و 

 ای برای خ ق در يستی  دارد.ل رده

ساسانی اس  و در متون ه يیی  زردشتی در دور نیروی بخ  یا  درت سرنوش  مقدّر ی ی از مفاهی  ساميً بر سته و مه ّ

شمارات مت ددی به ين دیده می مت  ّق رمرخسمرو شمودبه ای  يیی ، ا ضمامی   الری. نا سند چنان ه می ارائه در اث یل بخ  م

 .اندختهیيوسه مردم بدو  دانستهیمسه گاه خو  و گاه شور اس  و نیز ين را مردی دورو  بخ  را يبی فرآ سرده

 

 منابع-5

  رين سری .

ی زادنم زروان؛  گیار از زن سمروری به مردسمایری و ان  اسم اسم وره» ،(1393 اردسمتانی رسمتمی، حمیدرضما، حمیدرضما، 

 .1، شماره 6، مج ه ش ر دژوهی، دوره يين در شاهنامه(

 ،1393دژوهشمنامه اد  حماسمی سما  ده  داییز و زمسمتان ، يمانیم شماهنامه زروانیسم » (،1393 حمیدرضما،  ،اردسمتانی رسمتمی

  .18شماره 

سممتمی، سممتانی ر ضمما،   ارد سمم  (،1393حمیدر سممی روزگارنخ شمماهنامه فردو سممتارهایی دیرامون دیراچه  شممر اهران:(،     و ن

 اوّ . چاپ شیرازه، دژوه 

 او . چاپ ،1352فردوسی،  دانشگاه مشهد،، خسرونارر ییادنامه مقایت مجموعه ،(1352  مثمدع ی، ندوش ،اسيمی

 اهران: چشمه. ادیان يسیایی، (،1384بهار، مهرداد،  

 دژوهشی در اسا یر ایران، اهران: يگه. (،1389بهار، مهرداد،  

 م تو . اهران: فرهنگ حا ، اا گیشته از اسماعی یه (،1387مثمدس ید،   دور،بهم 
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 اهران. زمان(، ارال  مرنای بمر زراشمتی عرفمانی -ف سفی زروانی  م ت  يیی  (،1372مس ود،   مقدّم،  يلی

 اهران: اوس. بهار، مهرداد گزار  :بنده  (،1385فرنرغ،   دادگی،

 او . چاپ  اویدان، اهران: ماحوزی، مهدی سوش  به ناررخسرو، از اصویری (،1362  ع ی، دشتی،

 اهران. ستاری، ار مه  ي  ، ان زنده رمزهای (،1373  مونیک، دوبوسور، 

 اهران: مروارید. ،های ایرانیاری  سرودها و مت اوستا، سه  (،1379  خواه،   یل،دوس 

 نی. نشراهران:  اقدیر، و بخ  خدای زروان دای  ای (،1379هوشنگ،   يبادی، دول 

 ، اهران: بهج .ار مه و دژوه (  اوستا (،1378رضی، هاش ،  

 مهتا . اهران:  ادری، ایمور ار مه دستر زردشتیگری، م مای یا زروان (،1388يرسی،   زنر،

 چاپ ده .   ددوم، فردوسی، اهران: ،ایران ادبیات ااریخ (،1369  ،رفا، ذبی  اهلل

 نا.: بیاهران ایوانف، ویدیمیر اصثی  به ،روضۀالتس ی  (،1363نصیرالدی ،   خوا ه  وسى، 

 .اهران: مللف ایران، نام و ااریخ به نو نگرشی نامکایران (،1373اهلل،  امان  رشی، 

 ا ّيعات.   ستاری در فرهنگ ایران(، اهران: (، در خرابات مغان1386سرباسیان، م یثه،  

 با اهتمام عردالثسی  نوائی، اهران: امیرسریر. ااریخ گزیده، (،1387حمدال ّه،  مستوفی، 

 بارانى. ستابخانه انتشارات  وی ، ع ى مقدمه با ،ایخوان (، خوان1338  ناررخسرو،

 دوم. چاپ  هور ، ستابخانه انتشارات ،دی  و ه (،1348،  ناررخسرو

 مثمّدم ی . و سرب  هانر  اصثی  به، الث متی   امع (،1363  ،وناررخسر

 نفیسى. س ید اصثی  به رهای ، و گشای  (،1363ناررخسرو،  

 اهران. دانشگاه انتشارات اهران:  ری ، دستر و مهدوی دستر اصثی  به دیوان، ،(1382  ناررخسرو،

 م تو . میراث اهران، ،حائری عمادی مثمد اثقیق و اصثی  ،ی زادالمسمافر (،1384  ناررخسرو،

سممرو شمم ر در زروانی باورهای برخی»(، 1390  اهلل،ذبی  فت ، فتثیو    یل ن ری، رممرخ  ادبیات و زبان مج ه ،ي رادیانی نا

 .3  ،2س فسا، اسيمی يزاد دانشگاه فارسی،

سما یر فرهنگ (،1369مثمد  فر،   یاحقی، شمارات و ا سمتانی ا سمی ادبیات در دا سمه ،فار سم  اثقیقات و م ال ات اهران: مل

 سرو . و عالی يموز  و فرهنگ وزارت به وابسته فرهنگی
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