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چکيده
یکی از موضوعات و بنمایههاي اسطورهاي در حماسههاي ملّی ،بنمایهي تقدیر و
سرنوشت است .در این باور ،سرنوشت آدمی به نوعی تقدیر وابسته است که از طرفی
پیروزي و شادمانی و از طرف دیگر سیهروزي و مرگ را نصیب آدمی میکند .بنابراین،
سرنوشت محتوم آدمی در چنبر تقدیر رقم میخورد و از آن هیچ گریز و گزیري نیست.
آبشخور باور به تقدیر و چیرگی زمان در افکار ایرانیان ،به دورهي قبل از اسالم باز
میگردد و تلّقی زمان به عنوان عامل تقدیر ،در آیینهایی چون زروانیسم ریشه دارد .به
باور مردمان روزگار باستان ،آسمان منشأ اصلی تقدیر آدمیان بوده و ستارگان و سیّارات،
کارگزاران آن به شمار رفتهاند .از این رو ،روزگاري طوالنی ستارگان ،ماه و خورشید را
پرستش میکردند و پادشاهان نیز در دربارهاي خود منجّمان و پیشگویانی داشتند که در
جنگها و کارهاي بزرگ از آنان یاري میخواستند و گفتهي آنان را که کاردانان فلک
بودند ،به کار میبستند .بنابراین ،پیشگویینمود دیگر باور به گریزناپذیري تقدیر در
حماسههاي ملّی است و بهرهگیري از سخنان اخترشناسان یکی از شگردهاي پرداخت
حماسه .قهرمانان حماسی در هنگام قرارگرفتن در تنگنا و پیشآمدن شرایط سخت ،به
کمک ستارهشماران راز کیهان را بازمیجستند .دراین پژوهش کارکردهاي تقدیرباوري و
نشانههاي آن در منظومههاي حماسی پس از شاهنامه بررسی شده است .با ردیابی این
باور در منظومههاي حماسی ،نشانههاي زیادي از تقدیرباوري و به تبع آن پیشگویی را
میتوان یافت که در عمل حماسی و خط سیر داستان تأثیرگذار است.
واژههای کليدی :پیشگویی ،تقدیرباوري ،زروانیسم ،منظومههاي حماسی.
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 .1مقدمه
زمان و گذشت زمان و چگونگی آن یکی از مسائلی است که همیشه فکر آدمی را به خود
مشغول کرده است .آریاییهاي نخستین نیز از این مسئله بر کنار نبودند .مهاجرت و استقرار
در سرزمینهاي جدید و در پی آن ،رویارویی آریاییها با فرهنگهاي گوناگون ،موجب
تغییر مفهوم زمان نزد آنها شد و به دو صورت زمان بیکرانه و زمان کرانهمند درآمد.
اهرمزد زمان کرانهمند را از زمان بیکرانه آفرید که خود به سه دوره تقسیم میشود؛ «آفرینش
کلّی خیر و شرّ ،نبرد خیر و شرّ ،پیروزي نهایی خیر»( .نظري و فتحیفتح)56 :1389 ،
تقدیر در لغت به معنی اندازهگرفتن ،مقدّرکردن ،فرماندادن خداوند ،نصیب و قسمت
و سرنوشتی که خداوند براي بندگان خود معیّن فرموده است و در نزد متکلّمان ،محدود
ساختن هر مخلوق به حدّ خود است و آن را قَدَر هم مینامند( .ر.ک :لغتنامهي دهخدا،
ذیل تقدیر) تقدیر ،حکم و قضاي ازلی و سنن کلّی و قوانین تخلّفناپذیر جهان است که
بر ما حکم میراند .در سنّت اسطورهاي ایران ،تقدیر رابطهي تنگاتنگی با زروان و
اندیشهي زروانی دارد که آن نیز به نوبهي خود با اندیشهي جبر و تسلیم ارتباط مییابد
که از دیرباز اندیشهاي مسلّط بر ایرانیان بوده است و مهرداد بهار ریشهي آن را در «جبر
مطلق پندارهاي بینالنهرینی نجد ایران» میداند)415-414 :1389(1.
با توجه به اینکه حماسهي ملّی ایران آمیزهاي از اسطوره و تاریخ و انبوهی از
داستان هاي پهلوانی ایران باستان است که بیشتر آنها سرشت و پیشینهي اساطیري دارند
و گونههاي جدید و نوپردازانه از افسانههاي کهن هستند که به شیوههاي حماسی بازگو
شدهاند(ر.ک :سرکاراتی)94 :1385 ،؛ بنابراین اسطوره و مضامین اسطورهاي ،اصل اساسی
و ژرفساخت حماسه محسوب میشوند که حماسه بدون بهرهگیري از آن ،سست،
بیمایه و ناتوان از انتقال مفاهیم و قدرت تأثیرگذاري است و به نظر میرسد که آنچه به
حماسه شکوه ،زیبایی ،شگفتی و رمز و راز میبخشد ،اسطوره است .اسطوره ،جانمایهي
حماسه و اصل مقدّس و ارزشمند آن به شمار میرود.
تقدیرباوري و در پی آن پیشگویی ،یکی از مضامین اسطورهاي است که در حماسههاي
ملّی نمود دارد .مردم روزگار باستان بر این باور بودند که روشنان سپهر و اختران در
سرنوشت و تقدیر آنها تأثیرگذارند؛ از این روي ،روزگاران بسیاري ستارگان ،ماه و
خورشید را میپرستیدند و پادشاهان نیز در دربارهاي خود منجّمان و پیشگویانی داشتهاند
که در جنگها و کارهاي بزرگ از آنان یاري میخواستند و گفتهي آنان را که کاردانان
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فلک بودند ،به کار میبستند؛ چون به باور آنها ،آسمان منشأ اصلی تعیین سرنوشت آدمیان
بوده است و ستارگان و سیّارات ،کارگزاران آن محسوب میشوند؛ بنابراین ،پیشگویینمود
دیگر حاکمیّت تقدیر در حماسههاي ملّی ما است که از روي احوال ستارگان ،آینده کسی یا
رخدادي را در آینده پیشگویی میکردند؛ زیرا ،مردم ایران باستان به تأثیر افالک و اجرام
فلکی در سرنوشت انسانها معتقد بودند .بهرهگیري از سخنان اخترشناسان یکی از
شگردهاي پرداخت حماسه است که قهرمانان حماسی به هنگام قرار گرفتن در تنگنا و پیش
آمدن شرایط سخت ،به واسطهي آنها ،به پژوهش راز کیهان میپردازند.
 .2پيشينهی پژوهش
تاکنون دربارهي تقدیرباوري و پیشگویی و نشانههاي آن در منظومههاي حماسی پس از
شاهنامه ،پژوهش مستقلی انجام نگرفته؛ امّا دربارهي این باور در شاهنامهو برخی متون
ایرانی پژوهشهایی شکل گرفته است.
رینگرن در کتاب تقدیرباوري در منظومههاي حماسی فارسی(شاهنامه و ویس و
رامین) ،تقدیر و نمودهاي آن در شاهنامه و ویس و رامین را بررسی کرده است( .رینگرن،
 )1388عبادیان در مقالهي «باورهاي زروانی در شاهنامه» ،اساسیترین باورهاي زروانی و
نمونههاي آن در شاهنامه را بررسی کرده است( .عبادیان)1369 ،
مهرکی و بهرامیرهنما در مقالهي «ساختار تقدیرمحور داستانهاي تراژیک شاهنامه»،
سرنوشت و تقدیر را حکم محتوم و عامل ناگزیر داستانهاي تراژیک شاهنامه میدانند
که تمام قهرمانان را مقهور خویش کرده است و چارهاي جز گردن نهادن در مقابل آن
نیست( .مهرکی و بهرامیرهنما)1390 ،
باقريحسنکیاده و حشمتی در مقالهي «پیشگویی و طالعبینی در متون ایرانی دورهي
میانه»  ،به باورهاي عامیانه خرافی و قدرتهاي جادویی و تأثیر ستارهها و طالعبینی در
برخی متون پهلوي اشاره کرده و سپس انواع پیشگویی از راه الهامات ،تأثیر ستارگان و
سیارات و ...را در این متون بررسی کردهاند( .باقريحسنکیاده و حشمتی)1393 ،
 .3زروانيسم
زروانیسم ،مجموعهاي از باورها و اعتقادات فلسفی است که دربارهي چگونگی پدیدآمدن
خیر و ش ّر و آفرینش جهان بحث میکند .بر اساس باورهاي زروانی ،هستی از زروان
سرچشمه گرفته است و دو بن خیر(اهرمزد) و شرّ(اهریمن) از او به وجود آمدهاند( .رک.
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اوستا ،1387 ،ج )14 :1زروانیسم ،فرقهاي است که باور داشت زمان منبع همهچیز وپدران
دو اصل خوبی و بدي ،اهرمزد و اهریمن هستند .خصیصهي زروانیسم این است که این
آیین از زمان ،زروان ،چهرهاي اسطورهاي ساخته که برتر از اهرمزد و اهریمن است.
زروان ،همزمان خداي روشنایی و تاریکی است؛ به این دلیل که او پدر اهرمزد و اهریمن
است ،سپس در «روشنایی بیکرانه» و «تاریکی بیکرانه» قرار گرفته است و او وراي نور
و ظلمت است؛ زیرا نور و ظلمت بعد از پیدایش اهرمزد و اهریمن که خود صفات
آنهاست ،متجلّی و جلوهگر میشوند( .رک .زنر )99 :1374 ،بنابر این دیدگاه ،هستیدر
آغاز تنها بعد زمانی داشته و زروان مظهر این هستی بوده و زمان در آغاز وارسته از
هر گونه تعیّن و شکل و کرانه بوده است که از آن به عنوان زمان اکرانه نام برده میشود.
سپس دوران بیتعیّنی و شکل ناگرفتنی بر زروان یکنواخت مینماید و گرایش به تعیّن و
کرانهمندي در آن پدید میآید .زروان آرزوي دگرگونی و تعیّن میکند .دیري میگذرد و
نشانی از تغییر و دگرگونی نیست .زروان در تحقّق آرزوي خود دستخوش تردید میشود
و این آرزو به دگرگونی و تردید در تحقّق آن ،منجر به شکلگیري تعیّنهاي متضاد در
بطن او میشود و زروان آبستن نوزادانی همزاد میشود که پیامد رشد آنها ،هستییافتن
دو اصل آفرینندهي نیکیها و بديهاست که با هستییافتن این دو ،زمان اکرانه محتواي
کرانهمند مییابد و اینگونه زمان کرانهمند بستر آفرینش موجودات میشود( .رک .عبادیان،
 )15-14:1369بنابراین ،میتوان دو نوع زروان را از هم بازشناخت؛ زروان یا زمان
اکرانه(بیکرانه) و دیگري زروان دیرنگخداي(کرانهمند) که اوّلی نمایانگر بیکرانگی و
دومی نمایندهي کرانهمندي و محدودیّت است که مراد آن دوازدههزار سال است که در
خالل آن نبرد بزرگ اهورامزدا و اهریمن رخ میدهد .زمان کرانهمند ،همان عالم مادّي
است که از زمان بیکرانه پدید آمده است و در پایان این دورهي کیهانی ،باز به زمان
بیکرانه میپیوندد( .رک .زنر )101:1374 ،دلیل وجودي زمان کرانهمند ،فراهمآوردن
آمیزهاي از خوبیهاو بديها و عرصهاي براي پیکار آنهاست که در نهایت بهپیروزي خیر
و خوبی و نابودي شرّ و بدي ختم میشود.
ایزد زروان ،یعنی «زمان» ،دراوستابه عنوان یکی از ایزدان کم اهمیّت ظاهر شده است
و کتب مذهبی پهلوي که مبیّن اصول دینی زرتشتی هستند« ،زروان» را به عنوان اولین
خدا و پدر دو همزاد ،اورمزد و اهریمن ،نمیشناسند(2.رک .کریستنسن)139 :1382 ،
زروان دراوستا Zurvāna ،و در پهلوي  zurvanیا  Zarvanبه معنی زمان است که از
ریشهي Zarبه معنی پیر برآمده است (رک .بهار )69:1388 ،و نام یکی از ایزدان آئین
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مزدیسنی استکه با صفات دَرِغَ (دیر ،درنگ) و دراجه (دراز) و اَکرَنَ (بیکرانه) و
دَرِغوخواذات (زمان درنگ خداي) یا جاودانی و فناناپذیر آمده است .زروان به شکل
ایزدي کماهمیّت در پارهاي از قسمتهاي متأخر اوستا نمایان میشود که اغلب به معناي
زمان آمده است؛ زمانی که ناظر و مسلط بر دوران دوازدههزار سالهي آفرینش است( .رک.
اوستا ،1387 ،ج 865 :2و ج )268 :1بنابراین ،اندیشههاي زروانی در اوستا بازتاب مستقیم
نیافته است و «زروان» به عنوان ایزد زمان در کنار سایر ایزدان ،یاور و همراه هرمزد شمرده
شده است.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،زروان تنها به معنی زمان مطلق نیست؛ بلکه ،مفهوم قَدَر
و سرنوشت نیز داشته و اندیشهي فلسفی زروان موجب ظهور عقیدهي جبري شدیدي شده
است .تئودور دوموپسوئست(  ،)Theodorde Mopsuesteزروان را معادل قضا و قدر
دانسته (ر.ک :کریستنسن )107:1382 ،و به گفتهي ازنیک دوکوتب (،)Eznik de Kotb
زروان به معناي تقدیر(سرنوشت) یا فرّ(درخشش و شکوه) نیز بوده است( .رک .همان:144 :
و بنونیست 52:1377 ،و نیبرگ )381 :1359 ،همچنیـن مینويخرد بـه وحدت زروان
دیرنـدخداي و تقدیر اشاره میکند« :حتی با نیرو و زورمندي خرد و دانایی هم با تقدیر
نمی توان ستیزه کرد؛ چه هنگامی که تقدیر فرا رسد دانا در کار گمراه و نادان کاردان ،بددل
دلیرتر و دلیرتر بددل و کوشا کامل و کامل کوشا شود( ».مینوي خرد)42:1380 ،
در زروانیسم ،تقدیر و بخت به عنوان پادشاه حاکم بر تمام آدمیان و اشیاء معرفی
میشود و معتقدان زروانپرستی عقیده داشتند که از ابتدا تا انتهاي عالم هیچچیز جز به
خواستهي زروان ،خداي زمان ،اتفاق نمیافتد و همهي موجودات فقط به راهی میروند
که از پیش معیّن شده است(3رک .دولتآبادي)7 :1379 ،؛ بنابراین ،این بخت و سرنوشت
است که بر هرکس و هرچیز مسلط است و هیچ امري از سرنوشت خود نمیتواند تخلف
4
کند و اینچنین قدرت زروان دیرندخداي ،قدرت برتر و مسلط کائنات محسوب میشود
زمان ،ظرف سرنوشت است و از آنجا که سرنوشت یا بخت در زمان هست میشود؛ این
دو مفهوم با گوهر زمان یکی و مانند آن تغییرناپذیر و بیچونوچرا انگاشته شده است.
(رک .مسکوب)61 :1387 ،
تلقّی زمان به عنوان سرنوشت ،در زمانهاي بسیار دور و باورهاي مشترک هندوایرانی
و یونانی ریشه دارد 5و ایزد زروان بهجز نقش آفرینندگی در معناي زمان ،راقم سرنوشت
است ،شاید دلیلش این باشد که او در اصل تجسم زمان است با هر آنچه در آن رخ
می دهد؛ امّا نه زمان در مفهوم انتزاعی؛ بلکه زمان در تجللی عینی آن در آسمان و اجرام
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فلکی که نشانههاي مشهود گذر زمان هستند( .رک .رینگرن )73:1388 ،در واقع ،تقدیر
زروانی پایه اي نجومی دارد و آسمان و ستارگان ،عوامل او و ابزارهاي تحقق تقدیر و
تعیینکنندهي سرنوشت انسان و جهانند .در آئین زروانی ،سپهر زادهي زروان و محصول
جسمیّت یافتن اوست« .زمان کرانهمند» اولین خلق(آفرینش) است و فلک ،بدنهي اولیّه
است و از «روشنی بیکرانه پدید میآید( ».رک .زنر )187:1374 ،در بندهش میخوانیم:
«سپهر و زروان درنگخداي و بخت ایزد دادِتن از زمان مقدّر آفریده شدهاند( ».دادگی،
« )48:1385زروان درنگخداي» عصر کنونی جهان ،زمان کرانهمند است« ،بخت ایزد دادِ
تن»  ،سرنوشت فردي آدمی است و زمان چیزي جز زمان بیپایان و بیکرانه ،یعنی
زروانخداي نیست( .رک .رینگرن )45:1388 ،زروان از جسم بیکرانش عالم محدود ،از
فضاي بیانتهایش ،سپهر یعنی فضاي محدود و از زمان بیکرانه ،زمان محدود دوازدههزار
ساله را براي نبرد بین هرمزد و اهریمن به وجود آورده است.
به نظر نیبرگ « ،زروان خداي غیر قابل دسترس در آسمان است که تقدیر محتوم آدمی
را در کف خود دارد( ».زنر )366:1374 ،سپهر و فلک عاملی است براي به اجرا در آوردن
تقدیر و سرنوشت و به عبارتی« ،سپهر ،تن زروان درنگ خداي و تقدیر ایزدي است».
(دادگی )48:1385 ،تقدیر زروان از طریق تعیّن او در زروان دیرنگخداي و در کالبد
سپهر و آسمان که تجلی آن است ،در عالم به اجرا در میآید .براي زروانیان آسمان به
این دلیل که میانجی انتقال تقدیر و مشیّت زروان بود ،تعیینکنندهي همهچیز است و
همین امر موجب توجه زیاد آنها به نجوم و ستارهشناسی شده است .بنا بر بندهش ،سپهر
نیرومندتر از همهچیز« ،اندیشمند و سخنور و کُنشمند و آگاه و افزونگر و برگزیننده
است( ».همان )40 :و بخشندهي خوبیها وصف شده است؛ «سپهر آن است که نیکویی
بخشد و خدائی و پادشاهی او راست .چون واستریوشان جهان را ورزند ،او نیز بخشش
کند( ».همان « )111 :هر نیکی و بدي که به مردمان و نیز به آفریدگان دیگر میرسد از
هفتان (هفت سیّاره) و دوازدهان (دوازده برج) میرسد و آن دوازده برج در دین به منزلهي
دوازده سپاهبُد از جانب اورمزد و آن هفت سیّاره به منزلهي هفت سپاهبد از جانب اهرمن
خوانده شدهاند که تعیینکنندهي سرنوشت و مدبّر جهانند( ».مینويخرد)32 :1380،
در جهانبینی زروانی ،تقدیر حاکم مطلق است .زندگی به مشیّت خداي زمان شروع
میشود و با تسلط زروان بر آن ادامه مییابد و وقتی زمان رفتن فرا میرسد ،باز برندهترین
حربه ي تقدیر ،یعنی مرگ در دست اوست؛ چون خود او ،زروان ،خداي مرگ است.
(رک .دولتآبادي )42-41:1379 ،به باور زروانیان ،زروان از یکسو خداي بخت و
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سرنوشت و مقدّرکنندهي همه تقدیرات است و از سوي دیگر خداي مرگ و زوال است
که از آن گریزي نیست .هیچکس از واي بد (دیو مرگ) نمیتواند بگریزد .وقتی زمان
کسی فرارسید ،هیچ کاري در برابر آن نمیتوان کرد (رک .مینويخرد)59:1380 ،؛ «ز مادر
همه مرگ را زادهاند»  ،چون زمان هر آن در خود آغاز و در خود پایان مییابد ،هرچه در
زمان افتد نیز سرنوشتی جز این ندارد .پس مرگ چارسویی است که هر کسی از هر راهی
برود ،در این گرهگاه زمان به هم میرسند( .رک .مسکوب )61 :1387 ،بنابراین ،سرانجام
آدمی مرگ است و مرگ قطعیترین و نمود سرنوشت همگان و تخلفناپذیر است .مرگ
دست تقدیر است و تعیین آن با زمان است که ماهیت زروان و چهرهي این جهانی اوست.
در وندیداد ،فرگرد  ،19راهی که پس از مرگ باید پیموده شود ،راه «زروان آفریده» خوانده
شده است( .رک .اوستا ،1387 ،ج )870:2راه «زروان آفریده» ،کنایهاي است از مرگ که
زمان ،مقدّرش کرده است که مري بویس این راه را همان «پل چینوت» دانسته است (رک.
جاللی مقدم )252:1384 ،بنابراین ،زروان خداي نیرودهنده است؛ خدایی است که نوکننده
و جوانکننده است و پیر میگرداند و اینچنین خداي تولّد ،بلوغ و کهنسالی است؛ خداي
تولّد و خداي مرگ است .این ویژگیهاي سهگانهي سرگذشت حیات بشري را در مراحل
مختلف حیات انسانی نشان می دهد که شامل به وجود آمدن و زاده شدن ،کودکی و
جوانی و سپس پیري و مرگ است( 6.رک .رضی)43 :1359 ،
« از آنجا که زمان از سیر سپهر و ستاره پدید میآید ،آنها که چگونگی گردش این
روشنان را بدانند ،اخترشناسان ،شاید بتوانند از چگونگی زمان دیگران و سرنوشت آنها
باخبر شوند و آینده ي نیامده را ببینند .گذشته از گردش آسمان ،کسانی که عاقبت کار خود
را در رؤیا نیز میبینند؛ خوابها نشان میدهد که راز سرنوشت تنها در بلنداي آسمان نیست،
در وجود ما نیز هست؛ در ستارهي دور و نهانخانهي جان( ».مسکوب)48-47 :1387 ،
بنابراین ،راههاي آگاهی از تقدیر به دو شکل است :راه آگاهانه و خودخواسته که آدمی براي
آگاهی از سرنوشت ،به ستارهشناسی و پیشگویی متوسل میشود و راه ناآگاهانه و ناخواسته
که به واسطه ي تقدیر و نیروهاي فراطبیعی از طریق خواب ،رؤیا ،پیام سروش و هشدارها
از سرنوشت آگاه میشود .اینچنین ،بسیاري از رویدادهاي داستانهاي حماسی پیش از
آنکه در عالم بیداري وقوع یابند ،در خواب و رؤیا رخ مینمایند .در باور بشر ابتدایی ،خواب
امر شگفتی بوده است و عاملی بوده در طرح آرزوها و اندیشههاي آدمی و از این طریق آنچه
را که میخواستند از درون خوابها کشف میکردند و به آن دست مییافتند و همواره پیوندي
عمیق بین اسطوره و خواب وجود داشته است ،هر دو نمادین هستند و آکنده از رمز و رازي که
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هر کسی توانایی دریافت زبان آنها را ندارد .همانگونه که اسطوره ،انسانها را در هر دورهاي
با راز و رمزهاي کهن آشنا میکند ،خواب نیز انسان را از حال میگسلد و با ناخودآگاه انسان
پیوند میدهد و از گذشتههاي دور یا حتی از آینده به گونهاي نمادین سخن میگوید.
 .4کارکردهای تقدیرباوری و پيشگویی در منظومههای حماسی پس از شاهنامه
 .1 .4تقدیرباوری
یکی از بنمایهها و آیینهاي اساطیري که در حماسههاي ملّی با آن روبهرو هستیم،
بنمایهي تقدیر و سرنوشت است .باورمندي به تقدیر از بنمایهها و کارمایههاي سرشتین
حماسه است و تقدیر ،همچون عنصري حاکم و مسلط و به گونهاي بنیادي در اساطیر و
حماسهها نقش ایفا میکند .این تقدیر و سرنوشت است که از سر لطف ،شخصی را در
جایگاهی بلند بر مینشاند و از این رو ،پهلوانان به هنگام نبرد چشم به عنایت آن دارند.
بنابراین ،تقدیر و سرنوشت حکم محتوم آدمی است که هیچ گریزي از آن نیست .میتوان
ردّ اعتقاد به بخت و تقدیر و تأتیر افالک و ستارگان را بر سرنوشت آدمی در منظومههاي
حماسی پس از شاهنامه همچون بانوگشسبنامه ،برزونامه ،بهمننامه و ...پی گرفت.
در منظومهي بانوگشسبنامه ،وقتی رستم به طور ناشناس با فرزندانش ،فرامرز و
بانوگشسب ،میجنگد ،فرامرز نگران از تقدیر و سرنوشت خود میگوید:
شــده آب در پنجـــهي بخــت شور
که ما را همانــا بشـــد بخــت کور
که تیرم زنـــد ناگهــــان از کمـــین
درآورده بر زه فلــک چــرخ کیـن
(بانوگشسبنامه)75 :1382 ،
و زمانی که افراسیاب از عشق پسرش ،شیده ،نسبت به بانوگشسب باخبر میشود،
عاجز و درمانده از این تقدیر آسمانی است( .همان)96 :
در فرامرزنامه نیز ،وقتی گستهم ،نامهي فرامرز را نزد کیدشاه میبرد ،او را
شکستخورده میداند و به صلح دعوت میکند؛ زیرا سپهرگردان و تقدیر وسرنوشت
خوب را همراه و یاور ایرانیان میداند (رک .فرامرزنامه )108 :1382 ،و وقتی کیدشاه
اوصاف فرامرز را از زبان فرستاده خود میشنود ،نگران و ترسان از قضا و قدر و تقدیر
آسمانی است( .همان)153 :
در برزونامه  ،شهرو ،مادر برزو ،ازدواجش با سهراب را تقدیر و حکم الهی میداند؛
تقدیر و سرنوشت بوده که موجب آشنایی او با سهراب و به دنیا آمدن برزو شده است.
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(رک .برزونامه )74 :1382 ،همچنین ،وقتی فرامرز در جنگ با تورانیان اسیر هومان
میشود ،این گرفتاري را از تقدیر خود و تأثیر افالک و سپهر میداند( .همان)34 :
برزو در نبرد با رستم نیز ،پیروزي و شکست خود را مشیّت الهی میداند (همان70 :
و ) 72؛ رستم و برزو ،نبردشان با هم را خواست و ارادهي الهی و حکم مسلط تقدیر
می دانند که راه گریزي از آن نیست و باید به آن خشنود و راضی بود و فلک و سپهر را
حاکم بر سرنوشت آدمی و تعیینکنندهي آن میدانند( .رک .کوسج 9 :1387 ،و 71-70
و  )140در منظومهي جهانگیرنامه  ،رستم آمدنش به مازندران و آشنایی با دلنواز ،دختر
مسیحاي عابد ،را تقدیر و سرنوشت ایزدي میداند( .رک .مادح)21-20 :1380 ،
ي عالمافروز میشود ،روي دیوار آن تصویر
در سامنامه نیز وقتی سام وارد کاخ پر ِ
پریدخت و نوشتهاي خطاب به خود میبیند و در پی آن سروشی در گوشش ندا در میدهد،
او را به سوي معشوق هدایت میکند .این رخداد که به واسطهي سروش ،پیک ایزدي،
اتّفاق میافتد ،نوعی تقدیر و سرنوشت الهی است( .رک .سامنامه )12-11 :1392 ،لشکریان
نیز بع د از دیدن احوال سام ،این رخداد را تقدیر و کاري سپهري میدانند( .همان)14 :
در منظومهي بهمننامه نیز وقتی فرامرز که از لشکرکشی بهمن به زابل اندوهگین
است؛ زال او را دلداري میدهد و می گوید که باید به تقدیر راضی بود و راه فراري از
حکم الهی نیست (رک .ایرانشاه بن ابی الخیر )193 :1370 ،و وقتی کتایون پیشنهاد ازدواج
بهمن را میپذیرد ،لؤلؤ ،معشوق کتایون ،از این پیشامد ناراحت است و چارهاي در مقابل
تقدیر و سرنوشت ایزدي نمیداند( .همان)46 :
بهمن نیز سرنوشت خود را متأثر از افالک و آسمان میداند( .همان)156 :
یکی دیگر از نمونههاي اعتقاد به تأثیر افالک و ستارگان بر سرنوشت آدمی ،وقتی
است که سام در مسیر رفتن به سرزمین چین ،به خاورزمین میرسد و مردم خاور که شاه
خود را از دست دادهاند ،بنا به سنّت مرسومشان ،نخستین کسی را که وارد سرزمین آنها
شود شاه خاور زمین میدانند ،به سام خوشآمد گفته ،او را شاه خود مینامند و خوشبختی
و سعادت او را از سپهر و فلک خواستار میشوند( .رک .سامنامه)37-35 :1392 ،
وقتی سام و پریدخت از بارگاه فغفور چین فرار میکنند و در راه با لشکریان چین
روبهرو میشوند ،سام این پیشامدها را از گردش روزگار و بازي افالک و تقدیر خود
میداند( .همان )161 :در منظومهي شهریارنامه نیز ،ابیاتی چند دربارهي تأثیر افالک و
ستارگان بر بخت و سرنوشت آدمی آمده است .وقتی شهریار و ارژنگشاه در مقابل
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هیتالشاه صفآرایی میکنند ،در انتظار گردش افالک و تقدیر و سرنوشت خود میمانند.
(رک .مختاري غزنوي 31 :1377 ،و  43و )52
در گرشاسبنامه نیز ،درباره ي بازي چرخ و فلک و تأثیر آن بر سرنوشت آدمی آمده است:
زمانـــه نــــه بیــــداد دانـــد نـه داد
ولیکن چنین اسـت چــــرخ از نهـــاد
نشانــــه تــــن ما و چرخــش کمان
زمیــــن هســـت آماجگــــاه زمـان
(اسديطوسی)33-32 :1354 ،
و در جاي دیگر ،از بخت و تقدیر و تأثیر آن بر سرنوشت آدمی میگوید(همان 21 :و)74
همچنین پهلوانان در نبردهاي خود به یاري بخت و اقبال اعتقاد دارند و یاري بخت را
موجب پیروزي در نبردمیدانند(همان 348 :و  212و  247و )116-115
یکی از معانی «زمان /زمانه» در این منظومهها ،عالوه بر گردش روزگار ،تقدیر و
سرنوشت آدمی است؛ آنجا که افراسیاب به بروز میگوید:
زمانــــه تــــرا داد دولــت بهداد
بــدو گفــــت اي گـــرد پهلونژاد
به شاهــی کشــــد این سرانجام تو
بیابــــی ز مــــن دولــت و کام تو
سپهـــر چهــــارم کشــــد زیـن تو
 ...نبینـد جهـــان کـــس به آیین تو
برآورد بخت تــــو زریــــن درخت
 ...ز بــرزیگري رستــی و کار سخت
(برزونامه)5 :1382 ،
و گاهی «زمان» به معنی مرگ و سرانجام کار آدمی نیز میآید( .همان 15 :و  17و  64و
129؛ کوسج 43 :1387 ،و  137-136و  201و 229؛ مادح 111 :1380 ،و )160
 .2 .4پيشگویی
پیشگویی و دخالت نیروهاي متافیزیکی یکی از بنمایههاي اصلی منظومههاي حماسهي
است که با تقدیرباوري مرتبط است .در اسطوره و به تبع آن حماسه« ،قهرمان با خدایان
مربوط است و با او سخن میگوید» (شمیسا )77 :1389 ،که در حماسههاي ایرانی ،این
امر به صورت راز و نیاز قهرمان با خدا و سخنگفتن با سپهر و چرخ و در پی آن خواب
دیدن قهرمان فرهمند و الهام شدن حقایق از راه پیکهاي ایزدي و گاه پیشگویی توسط
منجّمان ،برهمنان و موبدان و ابزارهاي پیشگویی درآمده است.
 .1 .2 .4ابزارهای پيشگویی
در منظومهي شهریارنامه  ،به ابزارها و اشیاي شگفتی براي پیشگویی اشاره شده است؛
جــام گوهرنشـان وآیینـهاي کـه ارژنگشـاه آنهـا را بـه شهریار میدهد ،از این ویژگی
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برخوردارند .این جام ،جام انجمنماست که اخبار افالک و سپهر و آیندگان در آن آشکار
است و آیینه نیز ،وسیلهاي براي سنجش دروغ آدمیان است و ویژگی دیگـر آن نوعـــی
پیشگویی و پیشبینی است؛ به طوري که اگر فرد مجروح و زخمخوردهاي در آن بنگرد،
آن آینه از مرگ یا زندهماندن آن فرد خبر میدهد( .رک .مختاريغزنوي)77-75 :1377 ،
 .1 .1 .2 .4پهلوانان فرهمند و افراد پيشگو
در بهمننامه ،وقتی بهمن به دخمه و بر سر مزار گرشاسب میآید ،همهي کارهایی بهمن
در مقابل زابلیان و چنین روزي در لوحی پیشبینی شده است که این پیشگویی ،گواهی بر
فرهمندي پهلوانی چون گرشاسب میتواند باشد( .رک .ایرانشاهبن ابیالخیر)426 :1370 ،
در شهریارنامه نیز ،به این پیشگویی اشاره شده است .زمانی که شهریار به قلعهاي
میرسد ،با پیشگویی سام ،نریمان و گرشاسپ روبهرو میشود و از واقعهي حملهي بهمن
و خیانت او نسبت به خاندان زال آگاه میشود( .رک .مختاريغزنوي)125 :1377 ،
زال نیز از شخصیتهاي پیشگوست که واقعهي آمدن بهمن و حمله بر زابلیان را
پیشبینی میکند( .همان)196 :؛ در منظومهي کوشنامه نیز ،آبتین ،پدر فریدون ،که از
افراد فرهمند و از روحانیون دین زردشتی است،از قدرت پیشگویی و ستارهشماري
برخوردار است و به آمدن فریدون و کشتن ضحاکیان اشاره میکند( .رک .ایرانشاهبنابی-
الخیر )250 :1377 ،همچنین او با گشتوگذار در سپهر برین ،از آیندهي خود و ازدواجش
با دختر طیهور آگاه میشود (همان )338 :و به طیهورشاه مژدهي آمدن پسري از این پیوند
را میدهد که به جنگ ضحاک و ضحاکیان بر میخیزد( .همان)339 :
 .2 .1 .2 .4خواب
یکی از راههاي آگاهی از اسرار آینده و کشف رازها و نهانیها ،خواب است که معموالً
با تعییر خواب به دست موبدان و معبّران و گاه ستارهشماران ،موجب پیشگویی آینده
میشود و این چنین ،بسیاري از رویدادهاي داستانهاي حماسی پیش از آنکه در عالم
بیداري وقوع یابند ،در خواب و رؤیا رخ مینمایند.
نظریهپردازيها و دیدگاهها در زمینهي خواب و رؤیا ،عموم ًا دو دستهي کلّی را شامل
میشوند؛ دستهاي که معتقدند رؤیاها داراي پیامی هستند و دستهاي که خواب و رؤیا را
بدون هیچ اهمیتی میدانند و آنها را جدي نمیگیرند .در دیدگاه اول« ،رؤیا تظاهري
است بیان کننده و با معنی از فعالیت روانی انسان که در حالت خواب ظاهر میشود».
(فروم )34 :1385 ،عموماً رؤیاها چیزي را به ما میگویند که آن را نمیدانیم یا فقط به
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طور ناهوشیار میدانیم .هر رؤیا پیامی را از سطح ناهوشیار به سمت هوشیار منتقل میکند
و آن پیام ،راه حلی را پیشنهاد میکند (ر.ک :وایس)159 :1382 ،؛ درواقع« ،رؤیا جلوهي
ویژهاي از ضمیر ناخودآگاه است( ».مالکی )347 :1387 ،فیزیولوژیستها خواب را حالتی
ناخودآگاه توصیف میکنند و روانشناسان ،رؤیا را زبان این ناخودآگاه میدانند و از آن
به عنوان شاهدي براي فعالیّت ضمیر ناخودآگاه انسان و منبعی براي پیشگویی آینده
استفاده میکنند( .رک .صرافزاده )44 :1384 ،عدهاي دیگر رؤیا را واقعیت و حقیقت
پنداشته ،آن را یک منبع الهی میدانند و وظیفهي پیشگویی امراض را براي آن قائل
شدهاند( .همان )5 :رؤیا زبان ناخودآگاه آدمی است و رشتهاي از نمادهایی است که در
بیرون هیچ پیوند منطقی ندارند .زبانی است که هرگز راست و پوست باز کرده سخن
نمی گوید و گاهی بسیار بغرنج و پیچیده نیز هست( .رک .کزازي« )79-78 :1390 ،رؤیا
پنجرهاي است به سوي نادیدهها و ناشناختهها؛ تنها در خواب است که آدمی را اذن سرک
کشیدن به سراپردهي سپهر برین دادهاند .وقتی همهي حواس ظاهري آدمی از کار افتاده
است و چون به خواب میرویم بیداري وي آغاز میشود( ».سرّامی)979 :1373 ،
هومر ،شاعر حماسهسراي یونان باستان ،خواب را در دو گروه از هم متمایز ساخت:
خوابهایی که از دروازهي عاج میآیند که خوابهاي صادقاند و خوابهایی که از
دروازهي شاخ میآیند ،خوابهاي کاذب محسوب میشوند( .رک .کیا )9 :1378 ،وقتی
که به تعبیر و تفسیر خواب میپردازیم ،متوجّه میشویم که تاروپود نامنظّم قسمتهاي
آن هیچ اهمیتی ندارد و مانعی در راه فهم خواب نمیشود؛ بلکه آنچه که در رؤیا مهم
است ،افکار و اندیشههایی است که در آن یافت میشود نه حوادث؛ افکار و اندیشههایی
که افکار رؤیا نامیده میشود و همواره حاوي معنا و نظم و انسجام است( .رک .فروید،
 )158 :1362بنابراین ،خواب و رؤیا ابزاري است که به واسطهي آن به بینندهي خواب
هشدار داده میشود که حادثهاي در حال رخ دادن است و اینچنین بسیاري از اتفاقها
پیش از وقوع ،در عالم رؤیا رخ مینماید و خوابگزاري و تعبیر خواب گونهاي
غیبگویی است که پرده از راز سرنوشت برمیدارد .یکی از نمونههاي خواب دیدن که
خبر از آینده و پیشامدهاي آن دارد ،خواب دیدن کک کوهزاد است که آمدن رستم به
جنگ خود را در خواب میبیند( .رک .برزونامه)246-245 :1382 ،
در بهمننامه ،زال که از افراد فرهمند است ،به واسطهي خواب از اسرار الهی آگاه
می شود .وقتی بهمن با دادن گنج و مال و خواسته به سپاهیان فرامرز ،در پی فریب
آنهاست ،زال با دیدن خوابی شوم و بد ،فرامرز را آگاه میکند و به او هشدار میدهد( .رک.
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ایرانشاه بنابیالخیر ) 224 :1370 ،و وقتی بهمن سیستان را محاصره میکند و زابلیان و
مردم شهر از قحطی و گرسنگی در رنج و عذاب میمانند ،زال خوابی میبیند و با پیشگویی
گرشاسب و راهنمایی او ،راه گشایش و رهایی زابلیان را نشان میدهد( .همان)298 :
زمانی که بهمن با قصد ویرانکردن دخمهي گرشاسب ،سام و نریمان به آنجا میرود،
در خواب فریدون ،سیاوش و کیخسرو را میبیند که در مسیر بهشت هستند و وقتی بهمن
میخواهد که آنها را در رفتن به بهشت همراهی کند ،مانعش میشوند( .همان)423 :
جاماسب فرزانه ،خواب بهمن را تعبیر میکند و این خواب را هشداري براي بهمن
میداند ،مانع از خراب شدن دخمهي پهلوانان میشود( .همان)
در پایان نیز بهمن ،سرانجام و مرگ خود را در خواب میبیند و با راهنمایی و یاري
جاماسب ،هماي را به جانشینی خود بر میگزیند( .همان)592 :
یکی دیگر از خوابهایی که گواه بر پیشامد و رخدادي در آینده است ،خواب شومی
است که شاه صور هنگام خواستگاري بهمن از دخترش ،کتایون ،میبیند که نشان از
سرانجام شوم این پیوند است؛ امّا ،کتایون پدر را دلداري میدهد و آن را به فال نیک
میگیرد( .همان)38-37 :
در سامنامه نیز ،وقتی سام و قلواد براي یافتن پریدخت ،روانهي دیار چین میشوند،
در راه با زنگیان روبهرو میشوند و قلواد به دست آنها اسیر میشود .سام که از اسیر
شدن قلواد بسیار ناراحت است ،بعد از ناله و زاري از فراق یار ،به خواب میرود و در
خواب فریدون را که خود از فرهمندان است ،میبیند و او رخدادهاي آینده را براي سام
پیشگویی میکند( 8.رک .سامنامه)23-21 :1392 ،
در منظومهي شهریارنامه ،وقتی لهراسبشاه ،رستم را براي رفتن به خاور زمین و نبرد
با دیو ابلیس انتخاب میکند ،زال به دلیل خواب بدي که دیده است ،با رفتن رستم
مخالفت میکند؛ امّادر پی آن رستم خواب میبیند که کیخسرو او را به سبب سرپیچی از
فرمان لهراسبشاه سرزنش کرده او را به رفتن تشویق میکند (رک .مختاريغزنوي،
 )111-110 :1377و اینچنین رستم به خاورزمین و به جنگ دیو ابلیس میرود.
یکی از نمونههاي خواب دیدن در این منظومه ،خواب دیدن لهراسبشاه است؛
لهراسب خواب میبیند که آتش به سرزمین ایران میافتد و همه جا ویران وتباه میشود
و وزیر شاه ،جاماسب ،که فردي پیشگو و ستارهشمار است ،این خواب را تعبیر کرده ،از
آمدن ارجاسب تورانی و غارت شهر بلخ خبر میدهد( .رک .همان 181-180 :و )189
لهراسب بعد از بیدارشدن ،سپاه طهماسب را میبیند که به جنگ ایرانیان آمده و عرصه را
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بر ایرانیان تنگ کردهاند که ناگهان فرامرز به همراه خواهرش ،بانوگشسب ،به نجات آنها
میآیند( .همان )192-191 :شهریار پهلوان نیز در عبور از خانها ،در بیشه و خان چهارم،
ناگهان آهویی را میبیند و براي شکار کردنش به دنبال آن میرود ،تا این که به قلعهاي
کنار چشمهاي میرسد ،میخوابد و در خواب گرشاسب را میبیند که او را به سوي
قلعهي خود دعوت میکند و راه درست را به او مینمایاند( .همان)124-123 :
در جهانگیرنامه نیز ،مسیحاي عابد آمدن رستم به مازندران را پیشاپیش در خواب دیده
و از آن آگاه است( .رک .مادح )22 :1380 ،همچنین ،زمانی که رستم در مسیر پنج خان،
به خان دوم عبور از کوهی بلند و سخت ،میرسد ،درمانده از رفتن ،شروع به رازونیاز و
طلب یاري پروردگار میکند و در خواب پیرمردي را میبیند که به او میگوید این
سختی ها و مشکالت ،مکافات رضایت ندادن به تقدیر الهی ،بعد از مرگ سهراب است
و سپس او را به راه درست براي عبور و گذشتن از کوه هدایت میکند( .همان)68 :
همچنین جهانگیر پهلوان در طلسم «فراموش کردش» ،در خواب با پیري روبهرو
میشود که مژدهي فتح و گشایش طلسم را به او میدهد و راه رهایی از آن قلعه را براي
جهانگیر بازگو میکند( .همان )232 :در این منظومه نیز ،زال به واسطهي فرهمندي خود
و با دیدن دالوريها و تواناییهاي جهانگیر و همچنین به واسطهي خوابی که میبیند،
جهانگیر را از نژاد و خاندان خود میداند( .همان)168-167 :
در منظومهي کوشنامه ،آبتین که از فرهمندان است ،به واسطهي خوابی که میبیند از
تولّد فریدون فرّخ و خویشکاري مهم او آگاه میشود(رک .ایرانشانبنابیالخیـر:1377 ،
 )354-353و کامداد این خواب شیرین را تعبیر میکند( .همان )354 :همچنین سالها
بعد ،آبتین در خواب جمشید را می بیند که او را به رفتن به ایران و جنگ با ضحاک فرا
میخواند( .همان)355 :
 .3 .1 .2 .4ستارهشماری
طالع بینی از روي ستارگان و سیارات نوعی از پیشگویی است .اعتقاد به تأثیر ستارهها و
سیارات بر سرنوشت و زندگی انسان در میان ایرانیان از خصایص مذهب زروانی است
که در آن قبول تقدیر و جبر اختري ،از اعتقادات اصلی است« .از آنجا که دانش ناقص
بشر در گذشته هاي دور ،به او امکان شناخت آسمان و اجرام سماوي را نمیداد ،آنها
آسمان و ستارگان و سییارات را جایگاه نیروهاي اهورایی و اهریمنی میدانستند که با
جادوي خاص خود در جهان و پدیدههاي آن تصرف میکردند( ».باقريحسنکیاده و
حشمتی)8 :1393 ،
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یکی از افرادي که از قدرت پیشگویی برخوردار است ،جاماسب ،9وزیر بهمن است
که با دیدن احوال ستارگان و افالک ،از آینده و رخدادهاي آن خبر میدهد و از توانایی
تعبیر خواب برخوردار است( .رک .ایرانشاهبنابیالخیر)23 :1370 ،
بهمن نیز در جنگ با زابلیان ،از جاماسب میخواهد که سرانجام جنگ را پیشبینی
کند( .همان )209 :همچنین بار دیگر جاماسب با ستارهشماري و ستارهبینی ،گره از کار
ی
بهمن میگشاید .در نبرد سوم فرامرز با بهمن ،وقتی فرامرز و سپاهش با شایعهپراکن ِ
رفتن فرامرز به کابل ،میخواهند به بهمن و سپاهش شبیخون بزنند ،جاماسب که از اسرار
و نهانیهاآگاه است ،بهمن را آگاه و راهنمایی میکند( .همان)241-240 :
همچنین او مرگ فرامرز را پیشگویی میکند (همان )335 :و از سرانجام جنگ
بانوگشسب و نصر حارث که از سپاهیان بهمن بوده ،میگوید (همان )360-359 :و از
سرانجام جنگ آذر برزین و رستم تور با دیو زوش و کشته شدن دیو زوش به دست
رستم تور خبر میدهد( .همان)548 :
در منظومهي فرامرزنامه نیز ،با موارد متعددي از پیشگویی منجّمان و ستارهشماران
روبهرو میشویم .فرامرز بعد از کشتن کناس دیو و نجات دختران نوشاد هندي ،با گشودن
طلسم به گنج ضحاک دست پیدا میکند و در آنجا بر لوحی ،پندنامهاي از طرف ضحاک
خطاب به فرامرز نوشته شده است که آمدن فرامرز را به آن قلعه پیشگویی کرده است
(رک .فرامرزنامه)78-77 :1382 ،
وقتی فرامرز و بیژن در بیشهي مرزقون ،به جنگ گرگ گویا میروند ،گرگ گویا ،بیژن
را به غاري می برد که در آن کاخی پر از گنج جمشید است .گرگ گویا که نگهبان آن
گنجهاست ،پیشگویی منجّمان را مبنی بر اینکه روزي پهلوانی میآید و با آن گرگ
میجنگد ،بازگو می کند و بیژن را به سوي گنج و بردن آن به بارگاه کاووسشاه هدایت
میکند( .همان )83-82 :سپس فرامرز و بیژن وارد کاخ میشوند که دخمهي نوشزاد پسر
جمشید است و بر لوحی ،آمدن فرامرز پیشگویی شده است( .همان)89 :
یکی دیگر از پیشگوهایی که در سامنامه شاهد آن هستیم ،پیشگویی به نام رجمان ،از
سپاهیان تسلیم جنّی است که با قدرت جادویی و ستارهشماري خود ،آگاه از اخبار و حوادث
آینده است .رجمان ،آینده سام و سرانجام جنگهاي او با دشمنان را پیشگویی میکند و از
پیروزي سام خبر میدهد( .رک .سامنامه )328 :1392 ،همچنین رجمان با ستارهشماري،
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جنگ سام با عوجبنعنق و شکست او از سام را نیز پیشگویی میکند( .همان 460 :و )481
از دیگر پیشگوییها ،پیشگویی آمدن سام به چین و کارهایی که انجام میدهد است.
وقتی کنداز دیو ،در جنگ با سام شکست میخورد ،از این پیشگویی میگوید(همان:
)27و در شهریارنامه ،جاماسب ،وزیر لهراسبشاه با قدرت پیشگویی خود ،مرگ لهراسب
را پیشگویی میکند( .رک .مختاريغزنوي)181 :1377 ،
در منظومهي جهانگیرنامه نیز ،رستم در خان پنجم ،براي عبور از بیابان ،به پاي منارهاي
میرسد که ب ر اثر پیشگویی منجّمان ،آمدن رستم و راه عبور او از بیابان بر روي لوحی
نوشته شده است( .رک .مادح)75 :1380 ،؛پیشگویی دیگر منجّم در این منظومه ،پیشبینی
و پیشگویی آیندهي جهانگیر پهلوان نزد مسیحاي عابد است( .همان)105 :
از نمونههاي پیشگویی در گرشاسبنامه ،پیشگویی دایهي دختر گورنگ شاه است
که دربارهي همسر آیندهي دختر شاه و فرزندش میگوید( .رک .اسدي طوسی:1354 ،
 )23وقتی گرشاسب به آرامگاه طهمورث می رسد ،آمدن گرشاسب و چنین روزي از قبل
پیشبینی شده است( .همان)186 :
همچنین در گرشاسبنامه ،شاهد حضور مؤثر و پررنگ ستارهشماران و منجّمان هستیم؛
یکی از این پیشگوییها ،پیشگویی جنگ کابلیان و حملهي آنها به زابل و اثرط است که
پیشگوي گرشاسب از آن واقعه میگوید( .همان)243 :
در منظومهي کوشنامه ،وقتی اسکندر با انسانهاي اسب چهره روبهرو میشود ،براي
آگاهی از اخبار کوش پیلدندان ،از آنها طلب یاري میکند و آنها« ،مهانش» که شخصی
پیشگو و ستارهشمار است را به او معرفی میکنند( .رک .ایرانشانبنابیالخیر:1377 ،
)182وقتی اسکندر با مهانش مالقات میکند ،آن شخص با قدرت پیشگوییخود ،دربارهي
اسکندر و اهدافش میداند( .همان)183 :
نو نک ،پسر جمشید ،نیز از قدرت پیشگویی برخوردار است و از تولّد فریدون و
کشتن ضحاک ماردوش به دست اومیگوید( .همان )202 :فریدون نیز همچون پدرش،
آبتین ،از قدرت و توانایی ستارهشماري و منجمّی برخوردار است و این دانش را از
سلکت و برماین فرا گرفته است(همان )397 :و با این علم ،از احوال کوش پیلدندان
آگاه میشود( .همان )609 :یکی دیگر از وظایف موبدان و منجّمان ،دیدن ستارگان و
افالک براي تعیین روز ازدواج بوده است .در بهمننامه ،براي مشخص کردن روز ازدواج
بهمن و هماي ،با ستارهبینی ،روز مبارک و فرخندهاي را براي این پیوند در نظر میگیرند.
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(رک .ایرانشاهبن ابیالخیر )135 :1370 ،در سامنامه نیز با ستارهبینی ،روز ازدواج سام و
پریدخت را تعیین میکنند( .رک .سامنامه)633 :1392 ،
 .4 .1 .2 .4سروش
سروش در مقام پیک ایزدي ،یکی از عامالنی است که رازها و اسرار الهی به واسطهي آن
آشکار میشود .در آغاز بهمننامه  ،سروش ،آمدن کیخسرو به ایران زمین را در خواب
گودرز نوید میدهد( .رک .ایرانشاهبنابیالخیر)18-17 :1370 ،
در سامنامه نیز ،سام بعد از کشتن ژند جادو ،وقتی وارد دژ گنجینه میشود ،با زنگی
و شیري جادویی روبهرو میشود که با راهنمایی سروش از آن جادو نجات مییابد و به
گنج جمشید دست پیدا میکند( .رک .سامنامه )76-75 :1392 ،در واقع آمدن سام به آن
دژ ،از قبل پیشبینی شده و همهي حوادثی که در آینده براي سام پیش میآید ،در لوحی
از قبل نوشته شده است( .همان)79 :
ایزد سروش در مقام پیک ایزدي ،همیشه همراه سام است او را به راه درست هدایت
میکند و با قدرت پیشگویی ،نوید پیروزي و رستگاري را به گوش سام در میدهد و او
را از خطرها و ورطههاي هولناک برحذر میدارد .در واقع ،سروش راهنماي سام در مسیر
رسیدن به رستگاري است .از نمونههاي دیگر حضور سروش در این منظومه ،میتوان به
جنگ سام با نهنگال دیو اشاره کرد که وقتی نهنگال به زیر کشتی سام میرود ،آن را باالي
سرش میبرد؛ سام که از قدرت آن دیو شگفتزده است ،شروع به راز و نیاز و طلب
یاري پروردگار میکند که ناگهان سروش به او ندا میدهد و نوید پیروزي در جنگ را به
او الهام میکند( .همان)217 :
بعد از اسیر شدن نهنگال دیو ،سام که به مهمانی نهنگال میرود با مکر و حیلهي دیوان
و غذاي زهرآلود آنها روبهرومیشود ،اینبار نیز سام با راهنمایی سروش از حیلهي دیوان
آگاه شده ،نجات مییابد (همان )223 :و وقتی سام با عوجبنعنق که یکی از عادیان
سرسخت بوده است ،میجنگد و آسیب میبیند ،دلآزرده و خسته از جنگ به رازونیاز با
حق و طلب یاري و توفیق ایزدي میپردازد و به خواب میرود و در خواب الهام سروش
به گوشش میرسد و او را از اخبار آینده آگاه میکند( .همان )532-531 :سروش در
پایان منظومه نیز ،نوید پیروزي بر دیو اَبرَها را به سام میدهد( .همان)569-568 :
 .5 .1 .2 .4موبدان و برهمنان
در سامنامه ،وقتی سام و پریدخت از دست فغفور چین فرار میکنند ،به دَیري پناه میبرند
که برهمن دیر آندو را میشناسد و از حالشان آگاه است؛ زیرا برهمنان همـچون موبــدان
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و ستارهشماران از حوادث و پیشامدهاي آینده آگاه هستند:
چـــــه پنهــــان کنـــی قصهي آشکار
برهمـــن بـــدو گفـــت کاي نامدار
دل مــــا چــــو آیینه در گلشن است
همـــه رازهــا پیش ما روشــن است
(سامنامه)163 :1392 ،
برهمن دیگري که از قدرت پیشگویی و آگاهی از اسرار برخوردار است ،برهمنی
است که وقتی قلواد و قمرتاش که در پی سام و در جستوجوي او به کوهی میرسند،
با آن برهمن دیدار میکنند و برهمن آنها را به سوي سام هدایت میکند و پیشامدها و
رخدادهایی را که در انتظار سام و آنهاست بر میشمارد( .همان )251-248 :برهمن از
احوال پریدختِاسیر در دست دیواَبرَها سخن میگوید و سپس کارهایی را که سام باید
انجام دهد ،تا به معشوقش برسد ،بر میشمارد.یکی دیگر از پیشگوییها ،پیشگویی سیمرغ
در سامنامه است که کشتهشدن ارقمدیو رابه دست سام پیشگویی میکند( .همان)438 :
«سَئِن»(سیمرغ) در اوستا ،فروردینیشت ،بند  97و  ،126به شخصی حکیم و روحانی
نیز اطالق شده و در دینکرد هفتم و نهم ،نام او در شمار یکی از پیروان و شاگردان
زرتشت آمده است( .رک .اوشیدري )316 :1386 ،احتماالً این شخصیت روحانی در
وجود سیمرغ حلول کرده و با آن آمیخته شده است و چون در روزگاران کهن ،موبدان و
روحانیان از قدرت پیشگویی و پیشبینی رخدادهاي آینده برخوردار بودند ،سیمرغ نیز با
قدرت پیشبینی خود ،همهي اتّفاقهایی را که رخ خواهد داد ،براي سام تعریف میکند
و راه و روش و چگونگی مقابله با آن پیشامدها را براي سام بازگو میکند(10.همان)439 :
در منظومهي شهریارنامه نیز ،وقتی ابلیس دیو به خاورزمین حمله میکند ،موبدان
انگیسشاه ،شاه خاور ،پیشگویی میکنند که این دیو به دست یکی از پهلوانان خاندان
نریمان کشته میشود و این چنین او از لهراسبشاه طلب یاري میکند( .رک .مختاري-
غزنوي )108 :1377 ،در گرشاسبنامه نیز ،گرشاسب در مسیر رفتن به کابل ،با برهمنی
روبهرو میشود که از گرشاسب و آیندهي او خبر میدهد و او را از خطرهاي راه آگاه
میکند( .رک .اسديطوسی)245-244 :1354 ،
 .5نتيجهگيری
تلقی زمان به عنوان سرنوشت ،در زمانهاي بسیار دور ریشه دارد؛ روزگاري که ایزد
زروان راقم سرنوشت و مقدّرکنندهي تقدیر انگاشته میشد .تقدیر زروانی پایهي نجومی
دارد و آسمان و ستارگان ،عوامل او و ابزارهاي تحقق تقدیر و تعیینکنندهي سرنوشت
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انسان و جهانند .باورمندي به تقدیر از کارمایههاي سرشتین حماسه است و تقدیر،
همچون عنصري حاکم و مسلط و به گونهاي بنیادي در اساطیر و حماسهها نقش ایفا
میکند .با بررسی بنمایهي تقدیرباوري در منظومههاي حماسی پس از شاهنامه ،میتوان
موارد بسیاري را یافت که با این باور کهن در پیوند است .اعتقاد به تقدیر و سرنوشت و
تأثیر افالک و ستارگان بر سرنوشت آدمی و متوسلشدن به پیشگویی و ابزارها و عوامل
آن در جايجاي این منظومهها دیده میشود که در تنگناها و شرایط سخت ،راهگشا و
پیشبرندهي خط سیر داستانهاي ملّی است .در منظومههاي بررسیشده ،این باور به
صورت رازونیاز قهرمان با خدا و سخن گفتن با چرخ و فلک و در پی آن خواب دیدن
افراد و قهرمانان فرهمند و الهامشدن حقایق از طریق سروش و پیکهاي ایزدي و گاه
پیشگویی هاي منجّمان ،برهمنان و موبدان و ابزارهاي پیشگویی و ...درآمده است.
یادداشتها
 .1پژوهشگران برآنند که باورهاي اخترشناسی در ایران منشأ بابلی دارند یا از اعتقادات بابلی
تأثیر پذیرفتهاند و باورهاي کهن را با عناصر بابلی و هلنی بعدي تلفیق کردهاند .در اوستاستارگان
نقش مهمّی ندارند .گذشته از ستارهي تیشتر که یشت هشتم بدان اختصاص یافته است ،فقط
یکبار در بند اول از یشت هشتم ،ستارگان با قسمت و تقدیر ارتباطی مییابند و ماه و ستارگان،
خورنه میان آدمیان تقسیم میکنند( .رک .رینگرن 108 :1388 ،و )110
 .2بنابراین ،تصوّر میشود که کیش زروانی چیزي جز یک جریان زودگذر نبوده که چند قرنی
در آیین زرتشتی نفوذ داشته و سپس از میان رفته و مزدیسناي واقعی جاي آن را گرفته است؛ امّا
با این حال بعد از چندسال باز مالحظه میشود که این مذهب یکی از مهمترین عوامل مؤثر در
تاریخ عقاید آسیاي علیاست( .رک .زنر)101 :1374 ،
 .3بنا بر این نظریه ،بدیهی است که در دنیاي زروانی نه مسئولیت وجود دارد و نه پاداش و کیفر و
نیروي تالش و کوشش انسان نادیده انگاشته میشود و هرچه هست ،سرنوشت از پیش نوشتهشده
است که بر انسان فرمانروایی میکند .این باور در تقابل با دین زردشتی است؛ زیرا در دین مزدیسنی
سرنوشت و کوشش در انسان ،هریک نقش خاص خود را با هم و به طور هماهنگ ایفا میکنند؛
تقدیر به عنوان سبب انگاشته میشود و عمل انسان چونان علت آنچه که براي او رخ میدهد ،تلقی
میشود (همان)389-388 :؛چون اگر جز این باشد نقش آدمی در انجام کردارهاي نیکی که میباید
در نبرد با اهریمن به اهورامزدا یاري برساند ،یکسره بیهوده میشود.
 .4در مینوي خرد ،بخت به دو گونه است؛ یکی که همان قضا و قدر یا سرنوشت ازلی است که
تغییرپذیر نیست و بخت نامیده میشود و دیگري که قدر ایزدي است و با عبادت و نیایش یا با کسب
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شایستگیهاي شخصی قابل تعدیل است که از آن با نام بغوبخت یاد شده است .بخت آن است که از
آغاز مقدّر شده است و بغوبخت آن است که پس از آن بخشند(.رک .مینوي خرد)43 :1380،
 .5رینگرن ،زروان و کارکرد او را با ایزد مشابه ،کالَه در ادبیات هندي و کرونوس در ادبیات یونانی
میسنجد (رک .رینگرن )4 :1388 ،کالَه به معنی سرنوشت ،مترادف با طبیعت الهی زمان است که با
سرنوشت و مشیّت الهی خویشاوند است و با زروان ایرانی هماننديهاي بسیار دارد( .رک.
جاللیمقدم )38 :1384 ،نام دیگر این ایزد هندي ،شیوا است؛ شیوا خداي نابودکننده است .او خداي
بیپایانی است که او را کرانهاي نیست .او در عین نابودکنندگی ،خداي آفریننده نیز هست( .رک.
عفیفی)543 :1383 ،
 .6از دید اسطورهشناسی ،زال نمودي از زروان میتواند باشد ،آشکارترین نشان بیکرانگی زمان
و «دیرنگخداي» وي ،پیرسري او به هنگام زادن است .کودکی است دیرینهسال یا دیرینهسالی
است کودک؛ به عبارت دیگر ،زال در یک زمان ،به شیوهاي نمادین سه پاره و سه مرحله از
زندگانی را (کودکی ،میانسالی و پیري) داراست که این ویژگی رازآلود زروان است(رک .کزازي،
)41 :1387
 .7بسیاري از اقوام ابتدایی در آمریکا ،استرالیا ،آفریقا و آسیا بر این باورند که تنها در خواب
میتوان به حقیقت دست یافت( .رک .کیا)6 :1378 ،
 .8البته همهي رخدادهایی که فریدون پیشگویی میکند ،در این منظومه نیامده است.
 .9جاماسب یکی از افراد پیشگوست که در یادگارجاماسبی دربارهي ظهور «بهرام ورجاوند»
میگوید و نشانهها و عالمتهاي آن را پیشگویی میکند( .به نقل از زند بهمنیسن)39 :1370 ،
همچنین در یادگارزریران ،گشتاسب به قدرت پیشگویی و آیندهنگري جاماسب اشاره میکند.
()58-53 :1374
 .10سام بعد از رازونیاز با پروردگار و طلب یاري و توفیق ایزدي براي پیروزي بر ارقمدیو ،در خواب
سروش ایزدي را میبیند که به او نوید پیروزي بر ارقمدیو را میدهد(.رک .سامنامه)440 :1392 ،
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