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 چکيده

ي تقدیر و مایههاي ملّی، بناي در حماسههاي اسطورهمایهیکی از موضوعات و بن
سرنوشت است. در این باور، سرنوشت آدمی به نوعی تقدیر وابسته است که از طرفی 

ن، بنابرایکند. روزي و مرگ را نصیب آدمی میپیروزي و شادمانی و از طرف دیگر سیه
خورد و از آن هیچ گریز و گزیري نیست. سرنوشت محتوم آدمی در چنبر تقدیر رقم می

ي قبل از اسالم باز آبشخور باور به تقدیر و چیرگی زمان در افکار ایرانیان، به دوره
هایی چون زروانیسم ریشه دارد. به گردد و تلّقی زمان به عنوان عامل تقدیر، در آیینمی

ان روزگار باستان، آسمان منشأ اصلی تقدیر آدمیان بوده و ستارگان و سیّارات، باور مردم
اند. از این رو، روزگاري طوالنی ستارگان، ماه و خورشید را کارگزاران آن به شمار رفته

کردند و پادشاهان نیز در دربارهاي خود منجّمان و پیشگویانی داشتند که در پرستش می
ي آنان را که کاردانان فلک خواستند و گفتهز آنان یاري میها و کارهاي بزرگ اجنگ

 در تقدیر گریزناپذیري به باور دیگر نمودبستند. بنابراین، پیشگوییبودند، به کار می

 پرداخت شگردهاي از یکی اخترشناسان سخنان از گیريبهره و است یملّ هايحماسه

 هب سخت، شرایط آمدنپیش و تنگنا در قرارگرفتن هنگام در حماسی قهرمانان حماسه.
این پژوهش کارکردهاي تقدیرباوري و در جستند.بازمی را کیهان راز شمارانستاره کمک
بررسی شده است. با ردیابی این  شاهنامههاي حماسی پس از هاي آن در منظومهنشانه

ی را گویهاي زیادي از تقدیرباوري و به تبع آن پیشهاي حماسی، نشانهباور در منظومه
 توان یافت که در عمل حماسی و خط سیر داستان تأثیرگذار است.می

 هاي حماسی.تقدیرباوري، زروانیسم، منظومه پیشگویی، های کليدی:واژه
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 . مقدمه1
زمان و گذشت زمان و چگونگی آن یکی از مسائلی است که همیشه فکر آدمی را به خود 

مهاجرت و استقرار  .از این مسئله بر کنار نبودندهاي نخستین نیز مشغول کرده است. آریایی
هاي گوناگون، موجب با فرهنگ هاآریایی هاي جدید و در پی آن، رویاروییدر سرزمین

مند درآمد. کرانه و زمان کرانهها شد و به دو صورت زمان بیتغییر مفهوم زمان نزد آن
رینش آف»شود؛ ود به سه دوره تقسیم میکرانه آفرید که خمند را از زمان بیاهرمزد زمان کرانه

 (56: 1389فتح، )نظري و فتحی«. پیروزي نهایی خیر کلّی خیر و شّر، نبرد خیر و شّر،
دادن خداوند، نصیب و قسمت گرفتن، مقدّرکردن، فرمانتقدیر در لغت به معنی اندازه

 متکلّمان، محدودو سرنوشتی که خداوند براي بندگان خود معیّن فرموده است و در نزد 
 ،دهخداي نامهلغتنامند. )ر.ک: ساختن هر مخلوق به حدّ خود است و آن را قَدَر هم می

ت که ناپذیر جهان اسذیل تقدیر( تقدیر، حکم و قضاي ازلی و سنن کلّی و قوانین تخلّف
ي تنگاتنگی با زروان و اي ایران، تقدیر رابطهراند. در سنّت اسطورهبر ما حکم می

ابد یي جبر و تسلیم ارتباط میي خود با اندیشهي زروانی دارد که آن نیز به نوبهدیشهان
جبر »ي آن را در اي مسلّط بر ایرانیان بوده است و مهرداد بهار ریشهکه از دیرباز اندیشه
 (415-414: 1389)1داند.می« النهرینی نجد ایرانمطلق پندارهاي بین

اي از اسطوره و تاریخ و انبوهی از مّلی ایران آمیزهي با توجه به اینکه حماسه
طیري دارند ي اساها سرشت و پیشینههاي پهلوانی ایران باستان است که بیشتر آنداستان
هاي حماسی بازگو هاي کهن هستند که به شیوههاي جدید و نوپردازانه از افسانهو گونه

اي، اصل اساسی طوره و مضامین اسطورهاس(؛ بنابراین 94: 1385)ر.ک: سرکاراتی، اندشده
گیري از آن، سست، شوند که حماسه بدون بهرهساخت حماسه محسوب میو ژرف

چه به رسد که آنمایه و ناتوان از انتقال مفاهیم و قدرت تأثیرگذاري است و به نظر میبی
ي ایهمبخشد، اسطوره است. اسطوره، جانحماسه شکوه، زیبایی، شگفتی و رمز و راز می

 . رودحماسه و اصل مقدّس و ارزشمند آن به شمار می

هاي اي است که در حماسهتقدیرباوري و در پی آن پیشگویی، یکی از مضامین اسطوره
ملّی نمود دارد. مردم روزگار باستان بر این باور بودند که روشنان سپهر و اختران در 

روزگاران بسیاري ستارگان، ماه و  ها تأثیرگذارند؛ از این روي،سرنوشت و تقدیر آن
ند اپرستیدند و پادشاهان نیز در دربارهاي خود منّجمان و پیشگویانی داشتهخورشید را می

ي آنان را که کاردانان خواستند و گفتهها و کارهاي بزرگ از آنان یاري میکه در جنگ
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آدمیان  ی تعیین سرنوشتها، آسمان منشأ اصلبستند؛ چون به باور آنفلک بودند، به کار می
 مودنشوند؛ بنابراین، پیشگوییبوده است و ستارگان و سیّارات، کارگزاران آن محسوب می

 یا کسی آینده ستارگان، احوال روي از که است ما یملّ هايحماسه در تقدیر تحاکمیّ دیگر

 اجرام و الکاف رتأثی به باستان ایران مردم ،زیرا کردند؛می پیشگویی آینده در را رخدادي

 زا یکی اخترشناسان سخنان از گیريبهره .بودند معتقد هاانسان سرنوشت در فلکی
 پیش و تنگنا در گرفتن قرار هنگام به حماسی قهرمانان که است حماسه پرداخت شگردهاي

 پردازند.می کیهان راز پژوهش به ها،آن يواسطه به سخت، شرایط آمدن
 

 ی پژوهش. پيشينه2

ز هاي حماسی پس اهاي آن در منظومهتقدیرباوري و پیشگویی و نشانه يدربارهتاکنون 
ن و برخی متوشاهنامهي این باور در ، پژوهش مستقلی انجام نگرفته؛ اّما دربارهشاهنامه

 هایی شکل گرفته است.ایرانی پژوهش
 و سیو و شاهنامه)یفارسی حماسي هامنظومه دري رباوریتقدرینگرن در کتاب 

را بررسی کرده است. )رینگرن،  نیرام و سیو و شاهنامه(، تقدیر و نمودهاي آن در نیرام
ترین باورهاي زروانی و ، اساسی«باورهاي زروانی در شاهنامه»ي ( عبادیان در مقاله1388
 (1369است. )عبادیان،  هاي آن در شاهنامه را بررسی کردهنمونه

، «شاهنامههاي تراژیک ساختار تقدیرمحور داستان»ي رهنما در مقالهمهرکی و بهرامی
د داننمی شاهنامههاي تراژیک سرنوشت و تقدیر را حکم محتوم و عامل ناگزیر داستان

اي جز گردن نهادن در مقابل آن که تمام قهرمانان را مقهور خویش کرده است و چاره
 (1390رهنما، نیست. )مهرکی و بهرامی

ي رهبینی در متون ایرانی دوپیشگویی و طالع»ي ی در مقالهکیاده و حشمتحسنباقري
در  بینیها و طالعهاي جادویی و تأثیر ستاره، به باورهاي عامیانه خرافی و قدرت«میانه

و سپس انواع پیشگویی از راه الهامات، تأثیر ستارگان و  برخی متون پهلوي اشاره کرده
 (1393کیاده و حشمتی، حسناند. )باقريسیارات و... را در این متون بررسی کرده

 

 . زروانيسم3

 ي چگونگی پدیدآمدناي از باورها و اعتقادات فلسفی است که دربارهزروانیسم، مجموعه
کند. بر اساس باورهاي زروانی، هستی از زروان خیر و شّر و آفرینش جهان بحث می

 .ک)راند. از او به وجود آمده سرچشمه گرفته است و  دو بن خیر)اهرمزد( و شرّ)اهریمن(
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چیز وپدران اي است که باور داشت زمان منبع همه( زروانیسم، فرقه14: 1، ج1387، اوستا
ي زروانیسم این است که این دو اصل خوبی و بدي، اهرمزد و اهریمن هستند. خصیصه

ن است. اي ساخته که برتر از اهرمزد و اهریماي اسطورهآیین از زمان، زروان، چهره
زروان، همزمان خداي روشنایی و تاریکی است؛ به این دلیل که او پدر اهرمزد و اهریمن 

ور قرار گرفته است و او وراي ن« کرانهتاریکی بی»و « کرانهروشنایی بی»است، سپس در 
و ظلمت است؛ زیرا نور و ظلمت بعد از پیدایش اهرمزد و اهریمن که خود صفات 

( بنابر این دیدگاه، هستیدر 99: 1374زنر،  .کشوند. )رگر میوههاست، متجّلی و جلآن
آغاز تنها بعد زمانی داشته و زروان مظهر این هستی بوده و زمان در آغاز وارسته از 

ود. شگونه تعیّن و شکل و کرانه بوده است که از آن به عنوان زمان اکرانه نام برده میهر
تعیّن و  نماید و گرایش بهی بر زروان یکنواخت میتعیّنی و شکل ناگرفتنسپس دوران بی

 گذرد وکند. دیري میآید. زروان آرزوي دگرگونی و تعیّن میمندي در آن پدید میکرانه
ود شنشانی از تغییر و دگرگونی نیست. زروان در تحقّق آرزوي خود دستخوش تردید می

در  هاي متضادگیري تعیّنکلو این آرزو به دگرگونی و تردید در تحقّق آن، منجر به ش
تن یافها، هستیشود که پیامد رشد آنشود و زروان آبستن نوزادانی همزاد میبطن او می

یافتن این دو، زمان اکرانه محتواي هاست که با هستیبدي ها وي نیکیدو اصل آفریننده
بادیان، ع .کشود. )رمند بستر آفرینش موجودات میگونه زمان کرانهیابد و اینمند میکرانه

توان دو نوع زروان را از هم بازشناخت؛ زروان یا زمان ( بنابراین، می14:1369-15
و  کرانگیمند( که اوّلی نمایانگر بیخداي)کرانهکرانه( و دیگري زروان دیرنگاکرانه)بی

 هزار سال است که درمندي و محدودیّت است که مراد آن دوازدهي کرانهدومی نماینده
مند، همان عالم مادّي دهد. زمان کرانهخالل آن نبرد بزرگ اهورامزدا و اهریمن رخ می

ي کیهانی، باز به زمان کرانه پدید آمده است و در پایان این دورهاست که از زمان بی
آوردن مند، فراهم( دلیل وجودي زمان کرانه101:1374زنر،  .کپیوندد. )رکرانه میبی

هاست که در نهایت بهپیروزي خیر اي براي پیکار آنها و عرصههاو بديیاي از خوبآمیزه
 شود.  و خوبی و نابودي شرّ و بدي ختم می

به عنوان یکی از ایزدان کم اهمیّت ظاهر شده است اوستا، در«زمان»ایزد زروان، یعنی 
ولین ارا به عنوان « زروان»و کتب مذهبی پهلوي که مبیّن اصول دینی زرتشتی هستند، 

( 139: 1382سن، کریستن .ک)ر2شناسند.خدا و پدر دو همزاد، اورمزد و اهریمن، نمی
به معنی زمان است که از  Zarvanیا  zurvanو در پهلوي  Zurvāna، اوستازروان در

( و نام یکی از ایزدان آئین 69:1388بهار،  .کآمده است )ربه معنی پیر بر Zarيریشه
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درنگ( و دراجه )دراز( و اَکرَنَ )بیکرانه( و  صفات دَرِغَ )دیر،مزدیسنی استکه با 
ناپذیر آمده است. زروان به شکل دَرِغوخواذات )زمان درنگ خداي( یا جاودانی و فنا

شود که اغلب به معناي نمایان می اوستاهاي متأخر اي از قسمتاهمیّت در پارهایزدي کم
 .کي آفرینش است. )رهزار سالهبر دوران دوازدهزمان آمده است؛ زمانی که ناظر و مسلط 

یم بازتاب مستق اوستاهاي زروانی در ( بنابراین، اندیشه268: 1و ج  865: 2، ج1387، اوستا
به عنوان ایزد زمان در کنار سایر ایزدان، یاور و همراه هرمزد شمرده « زروان»نیافته است و 

 شده است.
زروان تنها به معنی زمان مطلق نیست؛ بلکه، مفهوم قَدَر تر اشاره شد، طور که پیشهمان

ه ي جبري شدیدي شدي فلسفی زروان موجب ظهور عقیدهو سرنوشت نیز داشته و اندیشه
قدر (، زروان را معادل قضا و Theodorde Mopsuesteاست. تئودور دوموپسوئست)

، (Eznik de Kotb) ي ازنیک دوکوتب( و به گفته107:1382سن، دانسته )ر.ک: کریستن
: 144همان:  .کزروان به معناي تقدیر)سرنوشت( یا فرّ)درخشش و شکوه( نیز بوده است. )ر

ه وحدت زروان ـب خردمینوي نـچنی( هم381: 1359و نیبرگ،  52:1377و بنونیست، 
حتی با نیرو و زورمندي خرد و دانایی هم با تقدیر »کند: خداي و تقدیر اشاره میدـدیرن
ل دتوان ستیزه کرد؛ چه هنگامی که تقدیر فرا رسد دانا در کار گمراه و نادان کاردان، بدنمی

 (42:1380 ،مینوي خرد« )دل و کوشا کامل و کامل کوشا شود.دلیرتر و دلیرتر بد
در زروانیسم، تقدیر و بخت به عنوان پادشاه حاکم بر تمام آدمیان و اشیاء معرفی 

ز جز به چیستی عقیده داشتند که از ابتدا تا انتهاي عالم هیچپرشود و معتقدان زروانمی
روند ي موجودات فقط به راهی میافتد و همهي زروان، خداي زمان، اتفاق نمیخواسته

(؛ بنابراین، این بخت و سرنوشت 7: 1379آبادي، دولت .ک)ر3که از پیش معیّن شده است
 تواند تخلفي از سرنوشت خود نمیاست که بر هرکس و هرچیز مسلط است و هیچ امر

 4ودشخداي، قدرت برتر و مسلط کائنات محسوب میچنین قدرت زروان دیرندکند و این
شود؛ این جا که سرنوشت یا بخت در زمان هست میزمان، ظرف سرنوشت است و از آن

ست. ا چرا انگاشته شدهوچونناپذیر و بیدو مفهوم با گوهر زمان یکی و مانند آن تغییر
  (61: 1387مسکوب،  .ک)ر

هاي بسیار دور و باورهاي مشترک هندوایرانی عنوان سرنوشت، در زمان تلقّی زمان به
جز نقش آفرینندگی در معناي زمان، راقم سرنوشت و ایزد زروان به 5و یونانی ریشه دارد

رخ  است، شاید دلیلش این باشد که او در اصل تجسم زمان است با هر آنچه در آن
دهد؛ امّا نه زمان در مفهوم انتزاعی؛ بلکه زمان در تجللی عینی آن در آسمان و اجرام می
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( در واقع، تقدیر 73:1388رینگرن،  .کهاي مشهود گذر زمان هستند. )رفلکی که نشانه
اي نجومی دارد و آسمان و ستارگان، عوامل او و ابزارهاي تحقق تقدیر و زروانی پایه

 ي زروان و محصولسرنوشت انسان و جهانند. در آئین زروانی، سپهر زاده يکنندهتعیین
اولیّه  ياولین خلق)آفرینش( است و فلک، بدنه« مندزمان کرانه»جسمیّت یافتن اوست. 

خوانیم: می بندهش( در 187:1374زنر،  .ک)ر« آید.کرانه پدید میروشنی بی»است و از 
)دادگی، « اند.یزد داِدتن از زمان مقدّر آفریده شدهخداي و بخت اسپهر و زروان درنگ»

بخت ایزد دادِ »مند است، عصر کنونی جهان، زمان کرانه« خدايزروان درنگ( »48:1385
کرانه، یعنی پایان و بی، سرنوشت فردي آدمی است و زمان چیزي جز زمان بی«تن

کرانش عالم محدود، از ( زروان از جسم بی45:1388رینگرن،  .کخداي نیست. )رزروان
زار هکرانه، زمان محدود دوازدهانتهایش، سپهر یعنی فضاي محدود و از زمان بیفضاي بی

  ساله را براي نبرد بین هرمزد و اهریمن به وجود آورده است. 
زروان خداي غیر قابل دسترس در آسمان است که تقدیر محتوم آدمی »به نظر نیبرگ، 

( سپهر و فلک عاملی است براي به اجرا در آوردن 366:1374نر، )ز« را در کف خود دارد.
 «سپهر، تن زروان درنگ خداي و تقدیر ایزدي است.»تقدیر و سرنوشت و به عبارتی، 

خداي و در کالبد ( تقدیر زروان از طریق تعیّن او در زروان دیرنگ48:1385)دادگی، 
آید. براي زروانیان آسمان به میسپهر و آسمان که تجلی آن است، در عالم به اجرا در 

ت و چیز اسي همهکنندهاین دلیل که میانجی انتقال تقدیر و مشیّت زروان بود، تعیین
سپهر  ،بندهششناسی شده است. بنا بر ها به نجوم و ستارههمین امر موجب توجه زیاد آن

ر و برگزیننده مند و آگاه و افزونگاندیشمند و سخنور و ُکنش»چیز، نیرومندتر از همه
سپهر آن است که نیکویی »ها وصف شده است؛ ي خوبی( و بخشنده40)همان:  «است.

بخشد و خدائی و پادشاهی او راست. چون واستریوشان جهان را ورزند، او نیز بخشش 
رسد از هر نیکی و بدي که به مردمان و نیز به آفریدگان دیگر می( »111)همان: « کند.

 يرسد و آن دوازده برج در دین به منزله( و دوازدهان )دوازده برج( میهفتان )هفت سّیاره
ي هفت سپاهبد از جانب اهرمن دوازده سپاهُبد از جانب اورمزد و آن هفت سّیاره به منزله

 (32: 1380،خردينویم« )ي سرنوشت و مدبّر جهانند.کنندهاند که تعیینخوانده شده
حاکم مطلق است. زندگی به مشیّت خداي زمان شروع بینی زروانی، تقدیر در جهان

ترین دهرسد، باز برنیابد و وقتی زمان رفتن فرا میشود و با تسلط زروان بر آن ادامه میمی
ي تقدیر، یعنی مرگ در دست اوست؛ چون خود او، زروان، خداي مرگ است. حربه

سو خداي بخت و ز یک( به باور زروانیان، زروان ا42-41:1379آبادي، دولت .ک)ر
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ي همه تقدیرات است و از سوي دیگر خداي مرگ و زوال است کنندهسرنوشت و مقدّر
تواند بگریزد. وقتی زمان کس از واي بد )دیو مرگ( نمیکه از آن گریزي نیست. هیچ

ز مادر »(؛ 59:1380، خردينویم .کتوان کرد )رکسی فرارسید، هیچ کاري در برابر آن نمی
یابد، هرچه در ، چون زمان هر آن در خود آغاز و در خود پایان می«اندگ را زادههمه مر

زمان افتد نیز سرنوشتی جز این ندارد. پس مرگ چارسویی است که هر کسی از هر راهی 
( بنابراین، سرانجام 61: 1387مسکوب،  .کرسند. )ربرود، در این گرهگاه زمان به هم می

ناپذیر است. مرگ ترین و نمود سرنوشت همگان و تخلفآدمی مرگ است و مرگ قطعی
ي این جهانی اوست. دست تقدیر است و تعیین آن با زمان است که ماهیت زروان و چهره

خوانده « زروان آفریده»، راهی که پس از مرگ باید پیموده شود، راه 19، فرگرد وندیداددر 
اي است از مرگ که ، کنایه«آفریدهزروان »( راه 870:2، ج1387، اوستا .کشده است. )ر

 .کدانسته است )ر« پل چینوت»زمان، مقدّرش کرده است که مري بویس این راه را همان 
است؛ خدایی است که نوکننده  ( بنابراین، زروان خداي نیرودهنده252:1384جاللی مقدم، 

اي سالی است؛ خدچنین خداي توّلد، بلوغ و کهنگرداند و اینکننده است و پیر میو جوان
ي سرگذشت حیات بشري را در مراحل گانههاي سهتولّد و خداي مرگ است. این ویژگی

دهد که شامل به وجود آمدن و زاده شدن، کودکی و مختلف حیات انسانی نشان می
 (43: 1359رضی،  .ک)ر 6جوانی و سپس پیري و مرگ است.

ها که چگونگی گردش این آید، آناز آنجا که زمان از سیر سپهر و ستاره پدید می»
ا هروشنان را بدانند، اخترشناسان، شاید بتوانند از چگونگی زمان دیگران و سرنوشت آن

ي نیامده را ببینند. گذشته از گردش آسمان، کسانی که عاقبت کار خود باخبر شوند و آینده
، در بلنداي آسمان نیست دهد که راز سرنوشت تنهاها نشان میبینند؛ خوابرا در رؤیا نیز می

( 48-47: 1387)مسکوب، « ي جان.خانهي دور و نهاندر وجود ما نیز هست؛ در ستاره
هاي آگاهی از تقدیر به دو شکل است: راه آگاهانه و خودخواسته که آدمی براي بنابراین، راه

اخواسته ن شود و راه ناآگاهانه وشناسی و پیشگویی متوسل میآگاهی از سرنوشت، به ستاره
 ي تقدیر و نیروهاي فراطبیعی از طریق خواب، رؤیا، پیام سروش و هشدارهاکه به واسطه

هاي حماسی پیش از چنین، بسیاري از رویدادهاي داستاناین شود.از سرنوشت آگاه می
نمایند. در باور بشر ابتدایی، خواب که در عالم بیداري وقوع یابند، در خواب و رؤیا رخ میآن
هاي آدمی و از این طریق آنچه ر شگفتی بوده است و عاملی بوده در طرح آرزوها و اندیشهام

 نديپیویافتند و همواره کردند و به آن دست میها کشف میخواستند از درون خوابرا که می

 هک رازي و رمز از هآکند و هستند نمادین دو هر است، داشته وجود خواب و اسطوره بین عمیق
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 ايدوره هر در را هاانسان اسطوره، که گونههمان ندارد. را هاآن زبان دریافت واناییت کسی هر

 انسان ناخودآگاه با و گسلدمی حال از را انسان نیز خواب کند،می آشنا کهن رمزهاي و راز با

 .گویدمی سخن نمادین ايگونه به آینده از یتح یا دور هايگذشته از و دهدمی پیوند
 

 های حماسی پس از شاهنامهکارکردهای تقدیرباوری و پيشگویی در منظومه .4
 . تقدیرباوری1. 4

رو هستیم، هاي مّلی با آن روبههاي اساطیري که در حماسهها و آیینمایهیکی از بن
رشتین هاي سها و کارمایهمایهي تقدیر و سرنوشت است. باورمندي به تقدیر از بنمایهبن

اي بنیادي در اساطیر و تقدیر، همچون عنصري حاکم و مسلط و به گونهحماسه است و 
کند. این تقدیر و سرنوشت است که از سر لطف، شخصی را در ها نقش ایفا میحماسه

نشاند و از این رو، پهلوانان به هنگام نبرد چشم به عنایت آن دارند. میجایگاهی بلند بر 
وان تآدمی است که هیچ گریزي از آن نیست. می بنابراین، تقدیر و سرنوشت حکم محتوم

اي هردّ اعتقاد به بخت و تقدیر و تأتیر افالک و ستارگان را بر سرنوشت آدمی در منظومه
 و... پی گرفت. نامهبهمن برزونامه،، نامهبانوگشسبهمچون  شاهنامهپس از  حماسی

 رزندانش، فرامرز و، وقتی رستم به طور ناشناس با فنامهبانوگشسبي در منظومه
 گوید:جنگد، فرامرز نگران از تقدیر و سرنوشت خود میبانوگشسب، می

 که ما را همانــا بشـــد بخــت کور
 درآورده بر زه فلــک چــرخ کیـن

 

 ي بخــت شور شــده آب در پنجـــه 
 که تیرم زنـــد ناگهــــان از کمـــین

 (75: 1382، بانوگشسبنامه)          

ود، شو زمانی که افراسیاب از عشق پسرش، شیده، نسبت به بانوگشسب باخبر می 
 (96عاجز و درمانده از این تقدیر آسمانی است. )همان: 

برد، او را ي فرامرز را نزد کیدشاه مینیز، وقتی گستهم، نامه فرامرزنامهدر 
یر وسرنوشت کند؛ زیرا سپهرگردان و تقدداند و به صلح دعوت میخورده میشکست

( و وقتی کیدشاه 108: 1382، فرامرزنامه .کداند )رخوب را همراه و یاور ایرانیان می
شنود، نگران و ترسان از قضا و قدر و تقدیر اوصاف فرامرز را از زبان فرستاده خود می

 (153آسمانی است. )همان: 
داند؛ الهی می ، شهرو، مادر برزو، ازدواجش با سهراب را تقدیر و حکمبرزونامهدر 

تقدیر و سرنوشت بوده که موجب آشنایی او با سهراب و به دنیا آمدن برزو شده است. 
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ر جنگ با تورانیان اسیر هومان ( همچنین، وقتی فرامرز د74: 1382، برزونامه .ک)ر
 (34داند. )همان: شود، این گرفتاري را از تقدیر خود و تأثیر افالک و سپهر میمی

 70داند )همان: با رستم نیز، پیروزي و شکست خود را مشیّت الهی می برزو در نبرد
ي الهی و حکم مسلط تقدیر (؛ رستم و برزو، نبردشان با هم را خواست و اراده72و 
دانند که راه گریزي از آن نیست و باید به آن خشنود و راضی بود و فلک و سپهر را می

 71-70و  9: 1387کوسج،  .کدانند. )رمی ي آنکنندهحاکم بر سرنوشت آدمی و تعیین
، رستم آمدنش به مازندران و آشنایی با دلنواز، دختر جهانگیرنامهي در منظومه (140و 

 (21-20: 1380مادح،  .کداند. )رمسیحاي عابد، را تقدیر و سرنوشت ایزدي می
دیوار آن تصویر شود، روي افروز مینیز وقتی سام وارد کاخ پرِي عالمنامه سام در

هد، دبیند و در پی آن سروشی در گوشش ندا در میاي خطاب به خود میپریدخت و نوشته
ي سروش، پیک ایزدي، کند. این رخداد که به واسطهاو را به سوي معشوق هدایت می

( لشکریان 12-11: 1392، نامهسام .کافتد، نوعی تقدیر و سرنوشت الهی است. )راتّفاق می
 (14دانند. )همان: د از دیدن احوال سام، این رخداد را تقدیر و کاري سپهري مینیز بع

کشی بهمن به زابل اندوهگین نیز وقتی فرامرز که از لشکرنامه بهمن يدر منظومه
گوید که باید به تقدیر راضی بود و راه فراري از دهد و میاست؛ زال او را دلداري می

( و وقتی کتایون پیشنهاد ازدواج 193: 1370ه بن ابی الخیر، ایرانشا .کحکم الهی نیست )ر
ل اي در مقابپذیرد، لؤلؤ، معشوق کتایون، از این پیشامد ناراحت است و چارهبهمن را می

 (46داند. )همان: تقدیر و سرنوشت ایزدي نمی
 (156داند. )همان: بهمن نیز سرنوشت خود را متأثر از افالک و آسمان می

هاي اعتقاد به تأثیر افالک و ستارگان بر سرنوشت آدمی، وقتی از نمونهیکی دیگر 
رسد و مردم خاور که شاه است که سام در مسیر رفتن به سرزمین چین، به خاورزمین می

ا هشان، نخستین کسی را که وارد سرزمین آناند، بنا به سنّت مرسومخود را از دست داده
 نامند و خوشبختیآمد گفته، او را شاه خود میسام خوشدانند، به شود شاه خاور زمین می

 (37-35: 1392، نامهسام .کشوند. )رو سعادت او را از سپهر و فلک خواستار می
کنند و در راه با لشکریان چین وقتی سام و پریدخت از بارگاه فغفور چین فرار می

زي افالک و تقدیر خود شوند، سام این پیشامدها را از گردش روزگار و بارو میروبه
ي تأثیر افالک و نیز، ابیاتی چند درباره شهریارنامهي ( در منظومه161)همان: . داندمی

شاه در مقابل ستارگان بر بخت و سرنوشت آدمی آمده است. وقتی شهریار و ارژنگ
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انند. مکنند، در انتظار گردش افالک و تقدیر و سرنوشت خود میآرایی میشاه صفهیتال
 (52و  43و  31: 1377مختاري غزنوي،  .ک)ر

 ي بازي چرخ و فلک و تأثیر آن بر سرنوشت آدمی آمده است: نیز، درباره نامهگرشاسبدر 
 اسـت چــــرخ از نهـــاد  ولیکن چنین

 زمیــــن هســـت آماجگــــاه زمـان 
 

 زمانـــه نــــه بیــــداد دانـــد نـه داد  
 ما و چرخــش کماننشانــــه تــــن 

 (33-32: 1354طوسی، )اسدي       

 (74و 21گوید)همان: و در جاي دیگر، از بخت و تقدیر و تأثیر آن بر سرنوشت آدمی می
همچنین پهلوانان در نبردهاي خود به یاري بخت و اقبال اعتقاد دارند و یاري بخت را 

 (116-115و  247و  212و  348دانند)همان: موجب پیروزي در نبردمی
ها، عالوه بر گردش روزگار، تقدیر و در این منظومه« زمان/ زمانه»یکی از معانی 

 گوید:جا که افراسیاب به بروز میسرنوشت آدمی است؛ آن
 بــدو گفــــت اي گـــرد پهلونژاد

 بیابــــی ز مــــن دولــت و کام تو 
 ... نبینـد جهـــان کـــس به آیین تو

 ري رستــی و کار سخت... ز بــرزیگ
 

 دادزمانــــه تــــرا داد دولــت به 
 به شاهــی کشــــد این سرانجام تو 
 سپهـــر چهــــارم کشــــد زیـن تو 
 برآورد بخت تــــو زریــــن درخت

 (5: 1382، برزونامه)                  

و  64و  17و  15)همان: آید. به معنی مرگ و سرانجام کار آدمی نیز می« زمان»و گاهی 
 (160و  111: 1380؛ مادح، 229و  201و  137-136و  43: 1387؛ کوسج، 129

 

 . پيشگویی2. 4
ي سههاي حماهاي اصلی منظومهمایهپیشگویی و دخالت نیروهاي متافیزیکی یکی از بن

 دایانخقهرمان با »است که با تقدیرباوري مرتبط است. در اسطوره و به تبع آن حماسه، 
هاي ایرانی، این ( که در حماسه77: 1389)شمیسا، « گویدمربوط است و با او سخن می

گفتن با سپهر و چرخ و در پی آن خواب امر به صورت راز و نیاز قهرمان با خدا و سخن
هاي ایزدي و گاه پیشگویی توسط دیدن قهرمان فرهمند و الهام شدن حقایق از راه پیک

 و موبدان و ابزارهاي پیشگویی درآمده است.منجّمان، برهمنان 
 . ابزارهای پيشگویی1. 2. 4

، به ابزارها و اشیاي شگفتی براي پیشگویی اشاره شده است؛ شهریارنامهي در منظومه
 دهد، از این ویژگی ه شهریار میـا را بـهاه آنـشه ارژنگـاي کهـان وآیینـام گوهرنشــج
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 نماست که اخبار افالک و سپهر و آیندگان در آن آشکارانجمبرخوردارند. این جام، جام 
 اي براي سنجش دروغ آدمیان است و ویژگی دیگـر آن نوعـــیاست و آیینه نیز، وسیله

گرد، اي در آن بنخوردهبینی است؛ به طوري که اگر فرد مجروح و زخمپیشگویی و پیش
 (77-75: 1377غزنوي، مختاري .ک)ر دهد.ماندن آن فرد خبر میآن آینه از مرگ یا زنده

 . پهلوانان فرهمند و افراد پيشگو1. 1. 2. 4
ي کارهایی بهمن آید، همه، وقتی بهمن به دخمه و بر سر مزار گرشاسب مینامهبهمندر 

 بینی شده است که این پیشگویی، گواهی بردر مقابل زابلیان و چنین روزي در لوحی پیش
 (426: 1370الخیر، بن ابیایرانشاه .کتواند باشد. )رگرشاسب میفرهمندي پهلوانی چون 

ي انیز، به این پیشگویی اشاره شده است. زمانی که شهریار به قلعه ارنامهیشهردر 
بهمن  يي حملهشود و از واقعهرو میرسد، با پیشگویی سام، نریمان و گرشاسپ روبهمی

 (125: 1377غزنوي، مختاري .کشود. )رو خیانت او نسبت به خاندان زال آگاه می
ي آمدن بهمن و حمله بر زابلیان را هاي پیشگوست که واقعهزال نیز از شخصیت

نیز، آبتین، پدر فریدون، که از  نامهکوشي (؛ در منظومه196کند. )همان: بینی میپیش
 اريشمافراد فرهمند و از روحانیون دین زردشتی است،از قدرت پیشگویی و ستاره

-ابینبایرانشاه .ککند. )ربرخوردار است و به آمدن فریدون و کشتن ضحاکیان اشاره می

ي خود و ازدواجش وگذار در سپهر برین، از آیندههمچنین او با گشت (250: 1377الخیر، 
ي آمدن پسري از این پیوند ( و به طیهورشاه مژده338شود )همان: با دختر طیهور آگاه می

 (339خیزد. )همان: که به جنگ ضحاک و ضحاکیان بر می دهدرا می
 . خواب2. 1. 2. 4

ها، خواب است که معموالً هاي آگاهی از اسرار آینده و کشف رازها و نهانییکی از راه
شماران، موجب پیشگویی آینده با تعییر خواب به دست موبدان و معبّران و گاه ستاره

که در عالم هاي حماسی پیش از آندادهاي داستانشود و این چنین، بسیاري از رویمی
 نمایند.بیداري وقوع یابند، در خواب و رؤیا رخ می

ي کلّی را شامل ي خواب و رؤیا، عموماً دو دستهها در زمینهها و دیدگاهپردازينظریه
اي که خواب و رؤیا را اي که معتقدند رؤیاها داراي پیامی هستند و دستهشوند؛ دستهمی

رؤیا تظاهري »گیرند. در دیدگاه اول، ها را جدي نمیدانند و آنبدون هیچ اهمیتی می
 «شود.کننده و با معنی از فعالیت روانی انسان که در حالت خواب ظاهر میاست بیان

دانیم یا فقط به گویند که آن را نمیعموماً رؤیاها چیزي را به ما می (34: 1385)فروم، 
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ند کدانیم. هر رؤیا پیامی را از سطح ناهوشیار به سمت هوشیار منتقل میطور ناهوشیار می
ي رؤیا جلوه»(؛ درواقع، 159: 1382کند )ر.ک: وایس، و آن پیام، راه حلی را پیشنهاد می

ها خواب را حالتی ( فیزیولوژیست347: 1387)مالکی، « اي از ضمیر ناخودآگاه است.ویژه
دانند و از آن شناسان، رؤیا را زبان این ناخودآگاه میوانکنند و رناخودآگاه توصیف می

به عنوان شاهدي براي فعالیّت ضمیر ناخودآگاه انسان و منبعی براي پیشگویی آینده 
اي دیگر رؤیا را واقعیت و حقیقت ( عده44: 1384زاده، صراف .ککنند. )راستفاده می

ي پیشگویی امراض را براي آن قائل دانند و وظیفهپنداشته، آن را یک منبع الهی می
اي از نمادهایی است که در ( رؤیا زبان ناخودآگاه آدمی است و رشته5اند. )همان: شده

بیرون هیچ پیوند منطقی ندارند. زبانی است که هرگز راست و پوست باز کرده سخن 
رؤیا » (79-78: 1390کزازي،  .کگوید و گاهی بسیار بغرنج و پیچیده نیز هست. )رنمی

ها؛ تنها در خواب است که آدمی را اذن سرک ها و ناشناختهاي است به سوي نادیدهپنجره
ي حواس ظاهري آدمی از کار افتاده اند. وقتی همهي سپهر برین دادهکشیدن به سراپرده

 (979: 1373)سّرامی، « شود.رویم بیداري وي آغاز میاست و چون به خواب می
راي یونان باستان، خواب را در دو گروه از هم متمایز ساخت: سهومر، شاعر حماسه

هایی که از اند و خوابهاي صادقآیند که خوابي عاج میهایی که از دروازهخواب
( وقتی 9: 1378کیا،  .کشوند. )رهاي کاذب محسوب میآیند، خوابي شاخ میدروازه

اي هشویم که تاروپود نامنظّم قسمتپردازیم، متوجّه میکه به تعبیر و تفسیر خواب می
شود؛ بلکه آنچه که در رؤیا مهم آن هیچ اهمیتی ندارد و مانعی در راه فهم خواب نمی

ایی هشود نه حوادث؛ افکار و اندیشههایی است که در آن یافت میاست، افکار و اندیشه
فروید،  .ک. )رشود و همواره حاوي معنا و نظم و انسجام استکه افکار رؤیا نامیده می

 ي خوابي آن به بیننده( بنابراین، خواب و رؤیا ابزاري است که به واسطه158: 1362
ها چنین بسیاري از اتفاقاي در حال رخ دادن است و اینشود که حادثههشدار داده می

اي گزاري و تعبیر خواب گونهنماید و خوابپیش از وقوع، در عالم رؤیا رخ می
هاي خواب دیدن که دارد. یکی از نمونهکه پرده از راز سرنوشت برمی گویی استغیب

خبر از آینده و پیشامدهاي آن دارد، خواب دیدن کک کوهزاد است که آمدن رستم به 
 (246-245: 1382، برزونامه .کبیند. )رجنگ خود را در خواب می

از اسرار الهی آگاه ي خواب ، زال که از افراد فرهمند است، به واسطهنامهبهمندر 
شود. وقتی بهمن با دادن گنج و مال و خواسته به سپاهیان فرامرز، در پی فریب       می

 .کدهد. )رکند و به او هشدار میآنهاست، زال با دیدن خوابی شوم و بد، فرامرز را آگاه می
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و زابلیان و  کند( و وقتی بهمن سیستان را محاصره می224: 1370الخیر، ابیبن ایرانشاه
ی بیند و با پیشگویمانند، زال خوابی میمردم شهر از قحطی و گرسنگی در رنج و عذاب می

 (298دهد. )همان: ، راه گشایش و رهایی زابلیان را نشان میگرشاسب و راهنمایی او
د، روي گرشاسب، سام و نریمان به آنجا میکردن دخمهزمانی که بهمن با قصد ویران

بیند که در مسیر بهشت هستند و وقتی بهمن ریدون، سیاوش و کیخسرو را میدر خواب ف
( 423شوند. )همان: ها را در رفتن به بهشت همراهی کند، مانعش میخواهد که آنمی

کند و این خواب را هشداري براي بهمن جاماسب فرزانه، خواب بهمن را تعبیر می
 (شود. )همانمی ي پهلوانانداند، مانع از خراب شدن دخمهمی

بیند و با راهنمایی و یاري در پایان نیز بهمن، سرانجام و مرگ خود را در خواب می
 (592گزیند. )همان: جاماسب، هماي را به جانشینی خود بر می

هایی که گواه بر پیشامد و رخدادي در آینده است، خواب شومی یکی دیگر از خواب
بیند که نشان از من از دخترش، کتایون، میاست که شاه صور هنگام خواستگاري به

دهد و آن را به فال نیک سرانجام شوم این پیوند است؛ اّما، کتایون پدر را دلداري می
 (38-37گیرد. )همان: می

وند، شي دیار چین مینیز، وقتی سام و قلواد براي یافتن پریدخت، روانه نامهسامدر 
شود. سام که از اسیر ها اسیر میقلواد به دست آن شوند ورو میدر راه با زنگیان روبه

رود و در شدن قلواد بسیار ناراحت است، بعد از ناله و زاري از فراق یار، به خواب می
بیند و او رخدادهاي آینده را براي سام خواب فریدون را که خود از فرهمندان است، می

 (23-21: 1392، نامهسام .ک)ر 8.کندپیشگویی می
شاه، رستم را براي رفتن به خاور زمین و نبرد ، وقتی لهراسبشهریارنامهي منظومهدر 

کند، زال به دلیل خواب بدي که دیده است، با رفتن رستم با دیو ابلیس انتخاب می
بیند که کیخسرو او را به سبب سرپیچی از کند؛ امّادر پی آن رستم خواب میمخالفت می

غزنوي، مختاري .ککند )ره او را به رفتن تشویق میشاه سرزنش کردفرمان لهراسب
 رود.چنین رستم به خاورزمین و به جنگ دیو ابلیس می( و این110-111: 1377

شاه است؛ ، خواب دیدن لهراسبهاي خواب دیدن در این منظومهیکی از نمونه
ود شوتباه میافتد و همه جا ویران بیند که آتش به سرزمین ایران میلهراسب خواب می

شمار است، این خواب را تعبیر کرده، از و وزیر شاه، جاماسب، که فردي پیشگو و ستاره
( 189و  181-180دهد. )رک. همان: آمدن ارجاسب تورانی و غارت شهر بلخ خبر می

بیند که به جنگ ایرانیان آمده و عرصه را لهراسب بعد از بیدارشدن، سپاه طهماسب را می
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ا هاند که ناگهان فرامرز به همراه خواهرش، بانوگشسب، به نجات آنتنگ کرده بر ایرانیان
ها، در بیشه و خان چهارم، ( شهریار پهلوان نیز در عبور از خان192-191)همان:  .آیندمی

ي ارود، تا این که به قلعهبیند و براي شکار کردنش به دنبال آن میناگهان آهویی را می
بیند که او را به سوي خوابد و در خواب گرشاسب را مید، میرساي میکنار چشمه

 (124-123نمایاند. )همان: کند و راه درست را به او میي خود دعوت میقلعه
نیز، مسیحاي عابد آمدن رستم به مازندران را پیشاپیش در خواب دیده  جهانگیرنامهدر 

( همچنین، زمانی که رستم در مسیر پنج خان، 22: 1380مادح،  .کو از آن آگاه است. )ر
رسد، درمانده از رفتن، شروع به رازونیاز و به خان دوم عبور از کوهی بلند و سخت، می

گوید این بیند که به او میب پیرمردي را میکند و در خواطلب یاري پروردگار می
ها و مشکالت، مکافات رضایت ندادن به تقدیر الهی، بعد از مرگ سهراب است سختی

 (68کند. )همان: و سپس او را به راه درست براي عبور و گذشتن از کوه هدایت می
و ر، در خواب با پیري روبه«فراموش کردش»همچنین جهانگیر پهلوان در طلسم 

دهد و راه رهایی از آن قلعه را براي ي فتح و گشایش طلسم را به او میشود که مژدهمی
ي فرهمندي خود ( در این منظومه نیز، زال به واسطه232کند. )همان: جهانگیر بازگو می
، بیندي خوابی که میهاي جهانگیر و همچنین به واسطهها و تواناییو با دیدن دالوري

 (168-167داند. )همان: نژاد و خاندان خود می جهانگیر را از
ند از بیي خوابی که می، آبتین که از فرهمندان است، به واسطهنامهکوشي در منظومه

: 1377الخیـر، ابیبنایرانشان .کشود)رتولّد فریدون فرّخ و خویشکاري مهم او آگاه می
ها همچنین سال (354)همان: کند. ( و کامداد این خواب شیرین را تعبیر می353-354

بیند که او را به رفتن به ایران و جنگ با ضحاک فرا بعد، آبتین در خواب جمشید را می
 (355خواند. )همان: می
 شماری. ستاره3. 1. 2. 4

ا و هبینی از روي ستارگان و سیارات نوعی از پیشگویی است. اعتقاد به تأثیر ستارهطالع
زندگی انسان در میان ایرانیان از خصایص مذهب زروانی است سیارات بر سرنوشت و 

جا که دانش ناقص از آن»که در آن قبول تقدیر و جبر اختري، از اعتقادات اصلی است. 
ها داد، آنهاي دور، به او امکان شناخت آسمان و اجرام سماوي را نمیبشر در گذشته

دانستند که با ورایی و اهریمنی میآسمان و ستارگان و سییارات را جایگاه نیروهاي اه
کیاده و حسن)باقري« کردند.هاي آن تصرف میجادوي خاص خود در جهان و پدیده

 (8: 1393حشمتی، 
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، وزیر بهمن است 9یکی از افرادي که از قدرت پیشگویی برخوردار است، جاماسب
هد و از توانایی دکه با دیدن احوال ستارگان و افالک، از آینده و رخدادهاي آن خبر می

 (23: 1370الخیر، ابیبنایرانشاه .کتعبیر خواب برخوردار است. )ر
ی بینخواهد که سرانجام جنگ را پیشبهمن نیز در جنگ با زابلیان، از جاماسب می

بینی، گره از کار شماري و ستاره( همچنین بار دیگر جاماسب با ستاره209کند. )همان: 
راکنِی پسوم فرامرز با بهمن، وقتی فرامرز و سپاهش با شایعه گشاید. در نبردبهمن می

خواهند به بهمن و سپاهش شبیخون بزنند، جاماسب که از اسرار رفتن فرامرز به  کابل، می
 (241-240کند. )همان: هاآگاه است، بهمن را آگاه و راهنمایی میو نهانی

( و از سرانجام جنگ 335کند )همان: همچنین او مرگ فرامرز را پیشگویی می
( و از 360-359گوید )همان: بانوگشسب و نصر حارث که از سپاهیان بهمن بوده، می

سرانجام جنگ آذر برزین و رستم تور با دیو زوش و کشته شدن دیو زوش به دست 
 (548دهد. )همان: رستم تور خبر می

 شماراننیز، با موارد متعددي از پیشگویی منجّمان و ستاره فرامرزنامهي در منظومه
شویم. فرامرز بعد از کشتن کناس دیو و نجات دختران نوشاد هندي، با گشودن رو میروبه

 اي از طرف ضحاککند و در آنجا بر لوحی، پندنامهطلسم به گنج ضحاک دست پیدا می
ا به آن قلعه پیشگویی کرده است خطاب به فرامرز نوشته شده است که آمدن فرامرز ر

 (78-77: 1382، فرامرزنامه .ک)ر
یژن روند، گرگ گویا، بي مرزقون، به جنگ گرگ گویا میوقتی فرامرز و بیژن در بیشه

برد که در آن کاخی پر از گنج جمشید است. گرگ گویا که نگهبان آن را به غاري می
آید و با آن گرگ روزي پهلوانی میهاست، پیشگویی منجّمان را مبنی بر اینکه گنج
 ایتشاه هدکند و بیژن را به سوي گنج و بردن آن به بارگاه کاووسجنگد، بازگو میمی
ي نوشزاد پسر شوند که دخمه( سپس فرامرز و بیژن وارد کاخ می83-82کند. )همان: می

 (89جمشید است و بر لوحی، آمدن فرامرز پیشگویی شده است. )همان: 
شاهد آن هستیم، پیشگویی به نام رجمان، از  نامهسامیگر از پیشگوهایی که در یکی د

شماري خود، آگاه از اخبار و حوادث سپاهیان تسلیم جنّی است که با قدرت جادویی و ستاره
 کند و ازهاي او با دشمنان را پیشگویی میآینده است. رجمان، آینده سام و سرانجام جنگ

شماري، ( همچنین رجمان با ستاره328: 1392، نامهسام .کد. )ردهپیروزي سام خبر می
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 (481و  460کند. )همان: عنق و شکست او از سام را نیز پیشگویی میبنجنگ سام با عوج
ست. دهد اها، پیشگویی آمدن سام به چین و کارهایی که انجام میاز دیگر پیشگویی

گوید)همان: خورد، از این پیشگویی میدیو، در جنگ با سام شکست می وقتی کنداز
شاه با قدرت پیشگویی خود، مرگ لهراسب ، جاماسب، وزیر لهراسبشهریارنامه(و در 27

 (181: 1377غزنوي، مختاري .ککند. )ررا پیشگویی می
ي انیز، رستم در خان پنجم، براي عبور از بیابان، به پاي مناره جهانگیرنامهي در منظومه

ر اثر پیشگویی منجّمان، آمدن رستم و راه عبور او از بیابان بر روي لوحی رسد که بمی
ینی ب(؛پیشگویی دیگر منجّم در این منظومه، پیش75: 1380مادح،  .کنوشته شده است. )ر

 (105ي جهانگیر پهلوان نزد مسیحاي عابد است. )همان: و پیشگویی آینده
ي دختر گورنگ شاه است گویی دایه، پیشنامهگرشاسبهاي پیشگویی در از نمونه

: 1354اسدي طوسی،  .کگوید. )ري دختر شاه و فرزندش میي همسر آیندهکه درباره
رسد، آمدن گرشاسب و چنین روزي از قبل وقتی گرشاسب به آرامگاه طهمورث می (23

 ( 186بینی شده است. )همان: پیش
شماران و منّجمان هستیم؛ ستاره، شاهد حضور مؤثر و پررنگ نامهگرشاسبهمچنین در 

که  ها به زابل و اثرط استي آنها، پیشگویی جنگ کابلیان و حملهیکی از این پیشگویی
 (243گوید. )همان: پیشگوي گرشاسب از آن واقعه می

شود، براي رو میهاي اسب چهره روبه، وقتی اسکندر با انساننامهکوشي در منظومه
که شخصی « مهانش»ها، کند و آنها طلب یاري میدندان، از آنآگاهی از اخبار کوش پیل

: 1377الخیر، ابیبنایرانشان .ککنند. )رشمار است را به او معرفی میگو و ستارهپیش
 يکند، آن شخص با قدرت پیشگوییخود، درباره(وقتی اسکندر با مهانش مالقات می182

 (183داند. )همان: اسکندر و اهدافش می
نک، پسر جمشید، نیز از قدرت پیشگویی برخوردار است و از توّلد فریدون و نو

( فریدون نیز همچون پدرش، 202گوید. )همان: کشتن ضحاک ماردوش به دست اومی
شماري و منجمّی برخوردار است و این دانش را از آبتین، از قدرت و توانایی ستاره

دندان ا این علم، از احوال کوش پیل( و ب397سلکت و برماین فرا گرفته است)همان: 
یکی دیگر از وظایف موبدان و منجّمان، دیدن ستارگان و  (609شود. )همان: آگاه می

نامه، براي مشخص کردن روز ازدواج افالک براي تعیین روز ازدواج بوده است. در بهمن
یرند. گدر نظر میاي را براي این پیوند بینی، روز مبارک و فرخندهبهمن و هماي، با ستاره
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بینی، روز ازدواج سام و نیز با ستاره نامهسام( در 135: 1370الخیر، بن ابیایرانشاه .ک)ر
 (633: 1392، نامهسام .ککنند. )رپریدخت را تعیین می

 . سروش4. 1. 2. 4
 ي آنسروش در مقام پیک ایزدي، یکی از عامالنی است که رازها و اسرار الهی به واسطه

، سروش، آمدن کیخسرو به ایران زمین را در خواب نامهبهمنشود. در آغاز آشکار می
 (18-17: 1370الخیر، ابیبنایرانشاه .کدهد. )رگودرز نوید می

ی شود، با زنگنیز، سام بعد از کشتن ژند جادو، وقتی وارد دژ گنجینه می نامهسامدر 
یابد و به ایی سروش از آن جادو نجات میشود که با راهنمرو میو شیري جادویی روبه

( در واقع آمدن سام به آن 76-75: 1392، نامهسام .ککند. )رگنج جمشید دست پیدا می
وحی آید، در لي حوادثی که در آینده براي سام پیش میبینی شده و همهدژ، از قبل پیش

 (79از قبل نوشته شده است. )همان: 
ي، همیشه همراه سام است او را به راه درست هدایت ایزد سروش در مقام پیک ایزد

هد و او دگویی، نوید پیروزي و رستگاري را به گوش سام در میکند و با قدرت پیشمی
دارد. در واقع، سروش راهنماي سام در مسیر هاي هولناک برحذر میرا از خطرها و ورطه

ه توان باین منظومه، می هاي دیگر حضور سروش دررسیدن به رستگاري است. از نمونه
ا باالي رود، آن رجنگ سام با نهنگال دیو اشاره کرد که وقتی نهنگال به زیر کشتی سام می

زده است، شروع به راز و نیاز و طلب برد؛ سام که از قدرت آن دیو شگفتسرش می
ه ب دهد و نوید پیروزي در جنگ راکند که ناگهان سروش به او ندا مییاري پروردگار می

 (217کند. )همان: او الهام می
دیوان  يرود با مکر و حیلهبعد از اسیر شدن نهنگال دیو، سام که به مهمانی نهنگال می

 ي دیوانبار نیز سام با راهنمایی سروش از حیلهشود، اینرومیها روبهو غذاي زهرآلود آن
عنق که یکی از عادیان بن( و وقتی سام با عوج223یابد )همان: آگاه شده، نجات می

آزرده و خسته از جنگ به رازونیاز با بیند، دلجنگد و آسیب میسخت بوده است، میسر
رود و در خواب الهام سروش پردازد و به خواب میحق و طلب یاري و توفیق ایزدي می

( سروش در 532-531کند. )همان: رسد و او را از اخبار آینده آگاه میبه گوشش می
 (569-568دهد. )همان: منظومه نیز، نوید پیروزي بر دیو اَبرَها را به سام می پایان

 . موبدان و برهمنان5. 1. 2. 4
رند بکنند، به دَیري پناه میوقتی سام و پریدخت از دست فغفور چین فرار می نامه،سامدر 

  دانــچون موبـشناسد و از حالشان آگاه است؛ زیرا برهمنان همدو را میکه برهمن دیر آن
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 شماران از حوادث و پیشامدهاي آینده آگاه هستند:و ستاره
 برهمـــن بـــدو گفـــت کاي نامدار
 همـــه رازهــا پیش ما روشــن است

 

 ي آشکارچـــــه پنهــــان کنـــی قصه 
 دل مــــا چــــو آیینه در گلشن است

 (163: 1392، نامهسام)                     

گویی و آگاهی از اسرار برخوردار است، برهمنی برهمن دیگري که از قدرت پیش
، رسندوجوي او به کوهی میاست که وقتی قلواد و قمرتاش که در پی سام و در جست

کند و پیشامدها و ها را به سوي سام هدایت میکنند و برهمن آنبا آن برهمن دیدار می
( برهمن از 251-248شمارد. )همان: هاست بر میآنرخدادهایی را که در انتظار سام و 

گوید و سپس کارهایی را که سام باید احوال پریدخِتاسیر در دست دیواَبرَها سخن می
یی سیمرغ ها، پیشگوشمارد.یکی دیگر از پیشگوییانجام دهد، تا به معشوقش برسد، بر می

 (438کند. )همان: گویی میدیو رابه دست سام پیششدن ارقماست که کشته نامهسامدر 
، به شخصی حکیم و روحانی 126و  97یشت، بند ، فروردیناوستاسیمرغ( در «)سَئِن»

هفتم و نهم، نام او در شمار یکی از پیروان و شاگردان  نکردیدنیز اطالق شده و در 
( احتماالً این شخصیت روحانی در 316: 1386اوشیدري،  .کزرتشت آمده است. )ر

غ حلول کرده و با آن آمیخته شده است و چون در روزگاران کهن، موبدان و وجود سیمر
بینی رخدادهاي آینده برخوردار بودند، سیمرغ نیز با روحانیان از قدرت پیشگویی و پیش

د کنهایی را که رخ خواهد داد، براي سام تعریف میي اّتفاقبینی خود، همهقدرت پیش
 (439)همان: 10کند.آن پیشامدها را براي سام بازگو می و راه و روش و چگونگی مقابله با

کند، موبدان نیز، وقتی ابلیس دیو به خاورزمین حمله می شهریارنامهي در منظومه
کنند که این دیو به دست یکی از پهلوانان خاندان شاه، شاه خاور، پیشگویی میانگیس

-مختاري .ککند. )ریاري میشاه طلب شود و این چنین او از لهراسبنریمان کشته می

نیز، گرشاسب در مسیر رفتن به کابل، با برهمنی  نامهگرشاسب( در 108: 1377غزنوي، 
دهد و او را از خطرهاي راه آگاه ي او خبر میشود که از گرشاسب و آیندهرو میروبه
 (245-244: 1354طوسی، اسدي .ککند. )رمی

 

 گيری. نتيجه5
هاي بسیار دور ریشه دارد؛ روزگاري که ایزد عنوان سرنوشت، در زمان تلقی زمان به

جومی ي نشد. تقدیر زروانی پایهي تقدیر انگاشته میکنندهزروان راقم سرنوشت و مقدّر
 ي سرنوشتکنندهدارد و آسمان و ستارگان، عوامل او و ابزارهاي تحقق تقدیر و تعیین
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هاي سرشتین حماسه است و تقدیر، از کارمایه انسان و جهانند. باورمندي به تقدیر
ها نقش ایفا اي بنیادي در اساطیر و حماسههمچون عنصري حاکم و مسلط و به گونه

وان ت، میشاهنامههاي حماسی پس از ي تقدیرباوري در منظومهمایهکند. با بررسی بنمی
ت و اعتقاد به تقدیر و سرنوشموارد بسیاري را یافت که با این باور کهن در پیوند است. 

امل شدن به پیشگویی و ابزارها و عوتأثیر افالک و ستارگان بر سرنوشت آدمی و متوسل
ها و شرایط سخت، راهگشا و شود که در تنگناها دیده میجاي این منظومهآن در جاي

ه بشده، این باور هاي بررسیهاي ملّی است. در منظومهي خط سیر داستانبرندهپیش
گفتن با چرخ و فلک و در پی آن خواب دیدن صورت رازونیاز قهرمان با خدا و سخن

هاي ایزدي و گاه شدن حقایق از طریق سروش و پیکافراد و قهرمانان فرهمند و الهام
 هاي منجّمان، برهمنان و موبدان و ابزارهاي پیشگویی و... درآمده است. پیشگویی

 

 هایادداشت
نند که باورهاي اخترشناسی در ایران منشأ بابلی دارند یا از اعتقادات بابلی . پژوهشگران برآ1

ستارگان اوستار اند. داند و باورهاي کهن را با عناصر بابلی و هلنی بعدي تلفیق کردهتأثیر پذیرفته
ي تیشتر که یشت هشتم بدان اختصاص یافته است، فقط نقش مهمّی ندارند. گذشته از ستاره

تارگان، یابند و ماه و سبند اول از یشت هشتم، ستارگان با قسمت و تقدیر ارتباطی میبار در یک
 (110و  108: 1388رینگرن،  .ککنند. )رخورنه میان آدمیان تقسیم می

شود که کیش زروانی چیزي جز یک جریان زودگذر نبوده که چند قرنی . بنابراین، تصوّر می2
از میان رفته و مزدیسناي واقعی جاي آن را گرفته است؛ امّا  در آیین زرتشتی نفوذ داشته و سپس

ترین عوامل مؤثر در شود که این مذهب یکی از مهمبا این حال بعد از چندسال باز مالحظه می
 (101: 1374زنر،  .کتاریخ عقاید آسیاي علیاست. )ر

ر و دارد و نه پاداش و کیف. بنا بر این نظریه، بدیهی است که در دنیاي زروانی نه مسئولیت وجود 3
ده ششود و هرچه هست، سرنوشت از پیش نوشتهنیروي تالش و کوشش انسان نادیده انگاشته می

کند. این باور در تقابل با دین زردشتی است؛ زیرا در دین مزدیسنی است که بر انسان فرمانروایی می
کنند؛ ر هماهنگ ایفا میسرنوشت و کوشش در انسان، هریک نقش خاص خود را با هم و به طو

لقی دهد، تچه که براي او رخ میشود و عمل انسان چونان علت آنتقدیر به عنوان سبب انگاشته می
باید (؛چون اگر جز این باشد نقش آدمی در انجام کردارهاي نیکی که می389-388 :همانشود )می

 شود.ه بیهوده میدر نبرد با اهریمن به اهورامزدا یاري برساند، یکسر
که  ، بخت به دو گونه است؛ یکی که همان قضا و قدر یا سرنوشت ازلی استخردي نویم. در 4

شود و دیگري که قدر ایزدي است و با عبادت و نیایش یا با کسب میتغییرپذیر نیست و بخت نامیده 
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هاي شخصی قابل تعدیل است که از آن با نام بغوبخت یاد شده است. بخت آن است که از شایستگی
 (43: 1380،مینوي خرد .کآغاز مقدّر شده است و بغوبخت آن است که پس از آن بخشند.)ر

. رینگرن، زروان و کارکرد او را با ایزد مشابه، کالَه در ادبیات هندي و کرونوس در ادبیات یونانی 5
( کالَه به معنی سرنوشت، مترادف با طبیعت الهی زمان است که با 4: 1388رینگرن،  .کد )رسنجمی

 .کهاي بسیار دارد. )رسرنوشت و مشیّت الهی خویشاوند است و با زروان ایرانی همانندي
کننده است. او خداي ( نام دیگر این ایزد هندي، شیوا است؛ شیوا خداي نابود38: 1384مقدم، جاللی

 .ککنندگی، خداي آفریننده نیز هست. )راي نیست. او در عین نابودپایانی است که او را کرانهیب
 (543: 1383عفیفی، 

مان کرانگی زتواند باشد، آشکارترین نشان بیشناسی، زال نمودي از زروان می. از دید اسطوره6
الی سسال یا دیرینهدیرینهوي، پیرسري او به هنگام زادن است. کودکی است « خدايدیرنگ»و 

اي نمادین سه پاره و سه مرحله از است کودک؛ به عبارت دیگر، زال در یک زمان، به شیوه
ازي، کز .کزندگانی را )کودکی، میانسالی و پیري( داراست که این ویژگی رازآلود زروان است)ر

1387 :41) 
ا و آسیا بر این باورند که تنها در خواب . بسیاري از اقوام ابتدایی در آمریکا، استرالیا، آفریق7

 (6: 1378کیا،  .کتوان به حقیقت دست یافت. )رمی
 کند، در این منظومه نیامده است. ي رخدادهایی که فریدون پیشگویی می. البته همه8
 «بهرام ورجاوند»ي ظهور درباره یادگارجاماسبیگوست که در . جاماسب یکی از افراد پیش9

( 39: 1370یسن، کند. )به نقل از زند بهمنهاي آن را پیشگویی میها و عالمتنشانهگوید و می
ند. کنگري جاماسب اشاره می، گشتاسب به قدرت پیشگویی و آیندهرانیادگارزریهمچنین در 

(1374 :53-58) 
ر خواب دیو، دونیاز با پروردگار و طلب یاري و توفیق ایزدي براي پیروزي بر ارقم. سام بعد از راز10

 (440: 1392، نامهسام .ک)ردهد.دیو را میبیند که به او نوید پیروزي بر ارقمسروش ایزدي را می
 

 منابع
. به اهتمام حبیب یغمایی، نامهگرشاسب(. 1354احمد. )بنابونصرعلیطوسی، حکیماسدي

 تهران: کتابخانه طهوري.
 ، تهران: مروارید.2و1(. گزارش و پژوهش: جلیل دوستخواه، ج 1387) اوستا.

 تهران: مرکز.  ي مزدیسنا.دانشنامه(. 1386اوشیدري، جهانگیر. )
 ي رحیم عفیفی، تهران: علمی و فرهنگی.. ویراستهنامهبهمن(. 1370الخیر. )ابیبنایرانشاه

 ل متینی، تهران: علمی.. به کوشش جالنامهکوش(.  1377ـــــــــــــــــ )
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بینی در متون پیشگویی و طالع(. »1393کیاده، معصومه و حشمتی، مهناز. )حسنباقري
 .24-1، صص 3ي ، شمارهفرهنگ و ادبیات عامهي مجله«. ي میانهایرانی دوره

انگیز کراچی، تهران: پژوهشگاه (. مقدمه، تصحیح و توضیح روح1382) نامه.بانوگشسب
 ی و مطالعات فرهنگی. علوم انسان

(. منسوب به خواجه عمید عطابن یعقوب معروف به عطایی رازي، به 1382) برزونامه.
 اهتمام سیّدمحمد دبیرسیاقی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

ي بهمن ، ترجمههاي معتبر یونانیدین ایرانی بر پایه متن(. 1377بنونیست، امیل. )
 سرکاراتی، تهران: قطره. 

 . تهران: نشر چشمه.ادیان آسیایی(. 1388بهار، مهرداد. )
 . تهران: آگاه. پژوهشی در اساطیر ایران(. 1389ـــــــــــ )

عرفانی زرتشتی بر مبناي -آئین زروانی: مکتب فلسفی(. 1384مقدم، مسعود. )جاللی
 .، تهران: امیرکبیراصالت زمان
 . گزارنده: مهرداد بهار، تهران توس. بندهش(. 1385دادگی، فرنبغ )

 . تهران: نی. جاي پاي زروان، خداي بخت و تقدیر(. 1379آبادي، هوشنگ. )دولت
 . سازمان انتشارات فروهر.زروان در قلمرو دین و اساطیر(. 1359رضی، هاشم. )

 وهاي حماسی فارسی )شاهنامه و ویس تقدیرباوري در منظومه(. 1388رینگرن، هلمر. )
 ي ابوالفضل خطیبی، تهران: هرمس.. ترجمهرامین(
ها از (. تصحیح متن، آوانویسی، برگردان فارسی و یادداشت1370) یسن.زند بهمن

 ي مطالعات و تحقیقات فرهنگی. محمدتقی راشد محصل، تهران: مؤسسه
 فکر روز.ي تیمور قادري، تهران: . ترجمهگريزروان یا معماي زرتشتی(. 1374زنر، آر.سی. )

 (. تصحیح وحید رویانی، تهران: میراث مکتوب.1392) نامه.سام
 . تهران: علمی و فرهنگی.از رنگ گل تا رنج خار(. 1373سرّامی، قدمعلی. )
 .طهوري: چاپ دوم، تهرانهاي شکارشده.سایه. (1385) سرکاراتی، بهمن.

 . تهران: میترا. انواع ادبی(. 1389شمیسا، سیروس. )

 پژوهی.. اصفهان: شاهنامهي فردوسینگاهی به رؤیاهاي شاهنامه(. 1384زاده، فریده. )صراف
، به کوشش در پیرامون شاهنامه«.باورهاي زروانی در شاهنامه(. »1369) عبادیان، محمود.

 .23-11مسعود رضوي، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، صص 
 . تهران: توس. هاي پهلويایرانی در نوشتهاساطیر و فرهنگ (. 1383عفیفی، رحیم. )

 (. به اهتمام مجید سرمدي، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 1382) فرامرزنامه.
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 ي ابراهیم امانت، تهران: مروارید.. ترجمهزبان از یا رفته(. 1385فروم، اریک. )
 ان: آسیا.باقر، تهري ایرج پور. ترجمهتوتم و تابو(. 1362فروید، زیگموند. )

 ي رشید یاسمی، تهران: ساحل.، ترجمهایران در زمان ساسانیان(. 1382سن، آرتور. )کریستن
 ، تهران: معین.در آسمان جان(. 1387الدین. )کزاري، میرجالل

 .تهران: مرکز.رؤیا، حماسه، اسطوره(. 1390ـــــــــــــــــــــ )

. تصحیح اکبر نحوي، تهران: کهن( برزونامه )بخش(، 1387محمد. )الدینکوسج، شمس
 میراث مکتوب. 

. هاي ایرانیهاي خوابخواب و پنداره: در جستجوي ویژگی(. 1378کیا، خجسته. )
 تهران: مرکز. 

، زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدي، تهران: 2اکبر دهخدا، ج(. علی1377) نامه.لغت
 ي دهخدا. نامهي لغتدانشگاه تهران، مؤسسه

ي مهدي محقق، الدین سّجادي، با مقدمه. تصحیح ضیاءجهانگیرنامه(. 1380مادح، قاسم. )
 گیل.دانشگاه مک -ي مطالعات اسالمی دانشگاه تهرانتهران: مؤسسه

 تهران: شرکت سهامی انتشار.  راز درون پرده.(. 1387مالکی، هرمز. )
محسین بیگدلی، تهران: کوشش غال. بهشهریارنامه(. 1377مختاري غزنوي، عثمان. )

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 . تهران: نی.ارمغان مور )جستاري در شاهنامه((. 1387مسکوب، شاهرخ. )

هاي تراژیک ساختار تقدیرمحور داستان(. »1390رهنما، خدیجه. )مهرکی، ایرج و بهرامی
 .68-37، صص20ي ، شمارهپژوهش زبان و ادبیات فارسیي مجله«. شاهنامه
 ي احمد تفضلی، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: توس.(. ترجمه1380) مینوي خرد.

. «تأثیر زروانیسم بر ناصرخسرو قبادیانی(. »1389اهلل. )فتح، ذبیحنظري، جلیل و فتحی
 .75-55، صص2ي ، دوره4ي هاي ادبی، شمارهي اندیشهمجله

آبادي، الدین نجمي سیف. ترجمهتانهاي ایران باسدین(. 1359ساموئل. )نیبرگ، هنریک
 ها.ي فرهنگمرکز ایرانی مطالعه

ي علی صاحبی و . ترجمهدرمانیکاربرد تحلیل رؤیا در روان(. 1382لی. )وایس، لی
 منصور حکیم جوادي، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

یحیی ماهیار نوّابی، تهران:  ي فارسی و آوانویسی از(. ترجمه1374) یادگار زریران.
اساطیر.



 
 

 
 
 
 
 

 


