
 
  
  
  
  
  
  

  باورهاي زروانی در داستان رستم و اسفندیار
 

 ٭دکتر کلثوم غضنفري
 دانشگاه تهران استادیار تاریخ ایران باستانِ

  
 چکیده

هـاي  جمله مواردي است که با وجود بررسیزاداستان رستم و اسفندیار پژوهش در ابعاد دینی 
سی و تحلیل عناصر زروانی این هدف نوشتار حاضر برر. بسیار همچنان مورد توجه محققان است

یافته  ثیر آنها در وقوع نبرد بین دو پهلوان است که تاکنون در تحقیقات انجامأداستان و میزان ت
از آنجا که این داستان ریشه در عهد باستان دارد، به مانند هر . است کمتر مورد توجه قرار گرفته

باورهـاي زروانـی کـه    . اسـت  رار گرفتهثیر اوضاع و شرایط دینی عصر خود قأاثر دیگري تحت ت
اسانی بوده این خصوص در دورة ساساس بررسی پژوهشگران گرایشی غالب در عصر باستان بهبر

 ون بهگها و اصطالحات گوناهاي مختلف آن در قالب واژهثر ساخته و در بخشداستان را نیز متأ
الب زروانی در این بخـش از  دهد حجم مطها نشان میبررسی. استشدهصورت پیوسته نمودار 

ثیر باورهاي زروانی توان گفت داستان مذکور تحت تأراحتی میبه مقداري است که به شاهنامه
توجه در این داستان نقش تقدیر و بخت شوم اسفندیار در وقوع نبرد است  مهم و قابل ۀنکت. است 

دهـد و بنـابر   سـوق مـی  که عاقبت او را به سوي سرنوشتی که از قبل برایش تعیین شده بـود  
  . استشدهبینی جاماسب باعث مرگ او به دست رستم دستان  پیش
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  مقدمه -1
 شـاهنامه هـاي  برانگیزترین داستان ترین و بحثجمله جذابداستان رستم و اسفندیار از

ـ ( انـد ها نامیدهپژوهان معاصر آن را داستان داستان اي که بعضی از ادبگونه، بهاست . کن
اي بس کهن دهد که این داستان پیشینهشواهد موجود نشان می ).3: 1351، ندوشن اسالمی

اي پهلوي، که به احتمال بسیار ریشه در عصـر  چه از رستم و اسفندیار در منظومه ،دارد
ترین گزارش از این مفصل ).71بند : 1386، درخت آسوریگ(است   اشکانی دارد، سخن رفته

لـف آن  ؤکـه م  العـرب  الفـرس و  االخبار  االرب فی  نهایهثعالبی و  غرر اخباردر داستان، 
مانـده از دورة باسـتان    در این منابع به صورت کلی آثار بـاقی . مجهول است، وجود دارد

فردوسـی در ابتـداي داسـتان، راوي خـود را بلبـل      . است این داستان معرفی شده منشأ
 :کندهاي باستان براي او نقل مینامد که از گفته می

ــل ــتان  )1(ز بلب ــی داس ــنیدم یک  ش

  
ــه برخوا   ــتان کــ ــۀ باســ ــد از گفتــ نــ  

)5/293 :1386فردوسی، (   

مفصـلی درمـورد    اًنسبتبه دیگر مورخان گزارش که نسبت  االرب  نهایهلف گمنام ؤم
مقفع نقل  ابن) ترجمه(دهد، روایت خود را از نبرد رستم و اسفندیار اثر این نبرد ارائه می

نبع داستان اسفندیار و اعمال ، ممروج الذهبمسعودي در ). 82: 1375، االرب نهایه(کند می
ذکـر  ) کننـد که محققان آن را به صورت سیکسران تصحیح مـی ( السکیکیناو را کتاب 

مسـعودي،  (را از فارسی قدیم به عربی ترجمه کـرده بـود    این کتابمقفع  ابن کهکند  می
) از سکا در عصر اشـکانی (را با سیستان  »سکیکین« ،امروزه پژوهشگران. )249 /1 :1409

. کـه مـوطن رسـتم در روایـات ملـی اسـت       )39-40: 1389سن، کریستن(دانند  رتبط میم
، نام داستانی بودهکتب تاریخی پهلوي که به عربی  فهرستدر  الفهرستندیم هم در  ابن

دهد بن سالم نسبت می به جبلهرا کند و ترجمۀ عربی آن از رستم و اسفندیار را ذکر می
داستان  ،خالۀ پیامبرهشام، نضربن حارث، پسر هاي ابناس گفتهاسبر ).541: 1378ندیم،  ابن(

و به هنگام ظهور اسالم یعنی مصادف با حکومت ساسانیان بود مزبور را در ایران آموخته 
  ).1/300: تاهشام، بی ابن .نک(کرد در ایران آن را در مکه براي مردم روایت می

قدیمی و رواج این داسـتان توضـیح   ، ریشه أموارد مذکور شواهدي است که درمورد منش
مـورد زمـان دقیـق بـه وجـود      رچند قادر نیستیم تا به صـورت قـاطع د  دهند و امروزه هرمی
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، شـواهد  اغلـب آمدن این داستان و چگونگی گسترش آن در ایران قدیم ابراز نظر کنیم، امـا  
 .)2( دورة اشکانی و رواج آن در عصر ساسانی دارد ازحکایت از قدمت آن حداقل 

باورهاي زروانی در داستان رستم بررسی پردازد اي که پژوهش حاضر بدان میلهأمس
دالیـل ایـن نبـرد     دربارة. و اسفندیار و نقش آنها در وقوع نبرد بین این دو پهلوان است

له از زوایـاي مختلفـی مـورد    أها و مقاالت زیادي نگاشته شده و ایـن مسـ  تاکنون کتاب
اي که به نظر راقم این سطور تاکنون کمتر بـدان پرداختـه   هنکت. است بررسی قرار گرفته

هاي مختلف این داستان بارها شده، نقش باورهاي زروانی در این نبرد است که در قسمت
شایان ذکر است که در بعضی از . استشدهدر قالب کلمات و اصطالحات مختلف نمودار 

که خود از باورهاي زروانی  -یربه صورت کلی به نقش تقد شاهنامههاي مرتبط با پژوهش
جزئیـات   ۀاست، اما هم هاي مختلف این اثر اشاره رفتهدر وقوع حوادث و داستان - است

ماسـه،   .نـک (است  مرتبط با زروانیسم در داستان مزبور مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته
  ). 33: 1387زاده، ؛ کاظم40: 1350
  

  و پیشینۀ پژوهش درمورد آندالیل وقوع نبرد رستم و اسفندیار  -2
 :شـود  دالیل نبرد رستم و اسفندیار به چند دسته تقسیم میبارة منابع مورد پژوهش در

اند و دلیل اصـلی  گروه اول منابعی هستند که به صورت کلی به این داستان اشاره کرده
ن پی او بر تورانیـا در هاي پینبرد را رشک گشتاسپ نسبت به اسفندیار به دلیل پیروزي

 اثیر اشـاره کـرد   ابن الکاملطبري و  االمم  تاریختوان به این منابع می ۀجملاز. انددانسته
گروه دوم منابعی هستند که دلیل ایـن   .)274-1/275 :1965 ر،یاث ؛ ابن1/565: 1967 ،يطبر(

. داننـد شدن آن از جانب گشتاسپ می نبرد را مخالفت رستم با دین زردشتی و پذیرفته
دستۀ اول منابعی همچون ) الف :شوندگروه خود به دو دستۀ مجزا تقسیم میمنابع این 

شود که را شامل می تاریخ سیستانمسعودي و  التنبیه و االشرافگردیزي،  االخبار  زین
سته و مالزمت شدنِ گشتاسپ، دست از بندگی او ش کنند رستم بعد از زردشتیروایت می

گشتاسپ بعـد از پیوسـتن بـه دیـن زردشـتی،       دیگر این است که روایت. تخت او نکرد
سیستان کرد تا رستم را به دین زردشتی درآورد، اما تهمتن نه این امر  ۀاسفندیار را روان

 ،يزیـ گرد( نتیجه بین آنها نبرد درگرفـت و نه حاضر به پذیرش بند شد و در را قبول کرد
منـابعی  یعنـی  سـتۀ دوم  د) ب ؛ )34: 1366 ستان،یس خی؛ تار89: 1938 ،ي؛ مسعود53: 1363
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دن ش رستم بعد از زردشتیکه کنند نقل می االرب   نهایهدینوري و  الطوال اخبارهمچون 
و براي آنـان خلـع    ود و حتی مردم سیستان را جمع کردنم گشتاسپ، علیه او سرکشی

اهالی سیستان هم سرکشی نسبت . گشتاسپ از سلطنت را کاري پسندیده وانمود ساخت
 )3(آشکار کردند و گشتاسپ به این دلیل اسفندیار را روانه سیستان نمود به گشتاسپ را

گروه سوم منابعی هستند که دلیـل اصـلی    .)82: 1375 ،االرب هینها؛ 25 :1368 ،ينورید(
اسـفندیار بـه دلیـل    با وجود آنکـه  (جنگ را حرص و آز گشتاسپ براي ادامۀ پادشاهی 

و آزردگـی او از  ) به او، خواهان پادشاهی بودی در انتقال فرمانروایر پدرش هاي مکر قول
 غرر اخبارفردوسی،  شاهنامۀ. کندجنگ با او می ۀدانند که فرزند خویش را روانرستم می
؛ 5/298 :1386 ،یفردوس( آینددر زمرة منابع این گروه به شمار می التواریخ  مجملثعالبی و 

   .)52: تایب ،خالتواری مجمل؛ 215: 1368 ،ی؛ ثعالب5/363: همان
هایی است که مورخان و شاعران قدیم به صورت روشن به دالیل فوق در شمار گفته

اند و برپایۀ همین اشارات، محققان امروزي هم به بحـث و جانبـداري از   آنها اشاره کرده
توان به طریـق  به صورت کلی نظرات پژوهشگران امروزي را می. اندیکی از آنها پرداخته

  :بندي کردذیل تقسیم
طلبی اسفندیار بـراي بـه دسـت    برخی دلیل نبرد مزبور را حرص، طمع و جاه -2-1

؛ 119-134: 1385؛ بهرام پورعمران، 206: 1363انجوي شیرازي، . کن(دانند آوردن پادشاهی می
  ). 442: 1369؛ راشد محصل، 323: 1372پرهام، 
هی را به دلیل تمایل قلبی اي شتاب اسفندیار براي رسیدن به مقام پادشاعده -2-2

کردن دست پادشـاهی اهریمنـی از    او براي طرفداري از دین بهی و گسترش آن و کوتاه
  ).82: 1377؛ مسکوب، 25و26: 1370مسکوب، ( دانندسلطنت اهورایی می

مسـکوب،  (طلبی گشتاسپ براي حفظ مقام شـاهی  گروهی حرص، طمع و جاه -2-3
؛ قریب، 38: 1355همایی، ( داننددلیل وقوع این ستیز میپسر را  کردن شر و کم) 16: 1377
1374 :372-358.(  
دستۀ بعدي پژوهشگران دلیل نبرد را اختالف دینی بین گشتاسپ زردشتی و  -2-4

یـا   )78: 1381کـوب  ؛ زریـن 17و18: 1385؛ بهرامی، 1382؛ امامی، 1368شمیسا، (رستم مهري 
   .)4(دانند می )57: 1379آبادي، ولتد(اختالف گشتاسپ زردشتی با رستم زروانی 
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دانند که به خویشکاري ایزد مهر می ۀنهایت برخی دیگر این داستان را نتیجدر -2-5
شکنیِ پدرش گشتاسپ بوده که پنج موجب آن سرنوشت نهایی اسفندیار، پادافره پیمان

مقابله با  است و مهر مطابق خویشکاري خود که به بار پیمان خود را با اسفندیار شکسته
پردازد، او را مجازات کرده و فرزنـدش اسـفندیار را از او   شکنان میمهردروجان و پیمان

  ). 1391پرست و پورخالقی چترودي، حق(ستاند می
اختالفات بین منابع قدیم و به تبع آن بین محققـان و پژوهشـگران مـذکور را     ۀریش

استان و چگونگی تدوین آنهـا جسـتجو   هاي بازمانده از دوران ب باید در آثار و خداینامک
نویسد اختالفات و گونه که شاپور شهبازي در توضیحاتش درمورد خداینامک می آن. کرد

هـاي مختلـف، ریشـه در    هاي عربی درمورد وقایع و داسـتان الملوكهاي بین سیرتفاوت
-218: 1990، 3شـهبازي ( خـداینامک دارد  2و دینی 1شاهانی ۀهاي مختلف دو گونگزارش

یافته در دورة اسـالمی نیـز    ألیفمنابع ت. اندکه در عصر ساسانی به نگارش درآمده )215
هاي گوناگون را مـورد اسـتفاده    هاي مختلف این خداینامکخود ترجمه ۀکدام به نوبهر

 اخبـار در . گـردد  میأله بـاز هاي آنان به این مسـ قرار داده و دلیل اصلی اختالف گزارش
رسد که ایـن  با یک نبرد دینی مواجهیم و به نظر می االخبار زینو  االرب  نهایه، الطوال

 اخبـار  غـرر و  شاهنامهاما در  ؛انددینی خداینامک اخذ کرده ۀمنابع اخبار خود را از گون
گونه نیست و نبرد بیشتر بر سر قدرت است تا دین و بنابراین به نظر آنها باید بیشتر  این

  . ار داده باشندخداینامک شاهی را مورد توجه قر
 

  باورهاي زروانی در داستان رستم و اسفندیار و نقش آنها در وقوع نبرد -3
دورة اسـالمی انجـام    ي پیرامون منابع مورد اسـتفادة مورخـان  هاي زیادتاکنون پژوهش

نظر وجود  اي که امروزه تقریباً درمورد آن اتفاقبا وجود اختالفات جزئی، نکته. است گرفته
این منابع از آثار بازمانده از دورة ساسانی است که همزمان یا اندکی قبل از  ةدارد استفاد

منـابع  بـارة  موضـوع مهـم در  . هاي فارسی و عربی برگردانده شده بـود عصر آنان به زبان
ثیر اوضاع و نیز به مانند هر اثر دیگري تحت تأبازمانده از عصر ساسانی این است که آنها 

اند و حوادث و نکاتی را از عصر خویش انۀ خویش قرار گرفتهشرایط دینی و اجتماعی زم
                                                
1. royal 
2. priestly 
3. Shahbazi 
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زروانیسـم در دورة  شـده درخصـوص    هاي انجـام از طرف دیگر پژوهش. دهندبازتاب می
هاي موجود در عصر ساسانی کند که زروانیسم از گرایشیید میأاین نکته را ت، )5(ساسانی
؛ زنر، 421: 1389سن، کریستن. نک(است  هثیر زیادي بر افکار ایرانیان آن عهد داشتأبوده و ت

افزون بر این، بعد از ورود اسالم به ایران باورهاي مربوط بـه ایـن کـیش    . )58-49: 1384
خصوص مباحث مربوط به سرنوشت و تقدیر به طور کامل از بین نرفت و به دلیل نفوذ  به

اي که در آثار تاریخی و گونه عمیق بر افکار ایرانیان همچنان به حیات خود ادامه داد، به
با توجه  .)6(کردتوان مشاهده ثیر این باورها را میأادبی قرون نخستین اسالمی همچنان ت

 ،شاهنامهبه دالیل مذکور و وجود عناصر زروانی مشخص در داستان رستم و اسفندیار در 
  . مثر از گرایش باستانی مزبور بدانیأآید که این داستان را متراه نمی به نظر بی

 ةراسـت بحـث دربـا    مطرح شـده  شاهنامهجمله باورهاي زروانی که در این داستان از
ثیر چـرخ و کارسـازي اختـران، مـذمت آز،     أزمان و زمانه، اعتقاد به بخت و سرنوشت، تـ 

و  شـاهنامه در . نکوهش جهان و گرایش به زهد و دیدگاه بدبینانه نسبت به زنـان اسـت  
پاي عوامل دیگر و حتی در موارد  هاي زروانی مذکور پابهاسالمی، باوربرخی دیگر از منابع 

ذیـالً بـه منظـور    . ثرتر از آنها در وقوع نبرد بین دو پهلوان نقـش دارد ؤبیشتري بسیار م
  . پرازیمبندي و تحلیل آنها میتر این باورها به دستهبررسی دقیق

که اسـفندیار بـه    هاي ابتدایی داستان، هنگامیدر بخش: بینیاخترشناسی و طالع - 1- 3
علت عدم واگذاري پادشاهی بـه او از جانـب پـدرش غمگـین اسـت و بـه مـدت دو روز بـه         

خوانـد و درمـورد آینـدة    میرا فرا)7(پردازد، پدرش گشتاسپ، جاماسپِ حکیمگساري می باده
اسفندیار، طول عمر او، امکان رسـیدن بـه تخـت پادشـاهی، چگـونگی حکومـت و مـرگ او        

  :پرسد می
 آن زمـان شـاه جاماســپ را  بخوانـد  

  کنـــار هـــا بـــر برفتنـــد بـــا زیـــج
  کــــه او را بــــود زنــــدگانی دراز؟
  بــه ســر بــر نهــد تــاج شاهنشــهی؟
  به دسـت بزرگـی برآیـدش هـوش؟    

  

ــال   گویــــان لهراســــپ را همــــان فــ  

 بپــــرسید شـــاه از گَـــو اســــفندیار   
 نشـــیند بـــه خـــوبی و آرام و نـــاز؟   
ــی؟   ــی و بهــ ــاي دارد مهــ ــرو پــ  بــ

روش؟و گـر خفتــه بــر تخـت پــیش ســ    
)295و  5/296: 1386فردوسی، (  

کنـد کـه کـاش    آرزو مـی  نگـرد و هاي کهن میجاماسپ مطابق خواست شاه به زیج
با اصرار گشتاسپ . یافتآگاهی نمی سر رسیده بود و از این حادثه اش بهپیشتر زندگانی
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عاقبت وزیـر پاسـخ    )5/297 :همان( »ورا در جهان هوش بر دست کیست؟«پرسد که می
 :دهدمی

ــود ــتان بــ  ورا هــــوش در زابلســ

  
 بــه دســت تَهــم پــورِ دســتان بــود       

)5/297 :همان(  

ست که با اخترشناسی و پیشگویی این بخش داستان حاوي اطالعات زروانی مهمی ا
هـاي زروانـی، زمـان    اسـاس آمـوزه  بر. گان مرتبط اسـت اساس حرکات سیارات و ستاربر
یابد یعنی خـود  تجسم می) سپهر(در عالم ) زروان(زمان . خداي سرنوشت است) زروان(

گانـه از  و سـیارات هفـت  ) البروج صور منطقه(گانه هاي دوازدهبرج .)8(است) فلک(سپهر 
به سخن دیگر زروان . ترتیب نمایندگان نیکی و بدي هستند هاي سازندة فلک و بهبخش

سه درمجموع  این. کنداز طریق فلک، دوازده برج و هفت سیاره سرنوشت را متجلی می
. کندهاي زروانی، سرنوشت از طریق آنها عمل میاساس آموزهالی هستند که برعامالن فع

او تقدیرکنندة بخت، اعم از خوب و بد است . تفاوت استزروان نسبت به خوبی و بدي بی
است که هر نیکی و  در این مورد آمده مینوي خرددر رسالۀ . )252و  256: 1384زنر،  .نک(

ثیر دوازده برج و هفـت  أرسد، تحت تکه بر مردمان و نیز آفریدگان می) یر و شرخ(بدي 
منزلۀ دوازده سپاهبد از جانب اورمزد  اي که آن دوازده برج در دین بهگونهبه. سیاره است

، مینـوي خـرد  (انـد   و آن هفت سیاره به منزلۀ هفت سپاهبد از جانب اهرمن خوانده شـده 
  ).  8-57، 7: 1385، فرنبغ دادگی .نک ؛ همچنین16 -19، 7: 1385
شناسـی و  هاي زروانـی دارنـد و سـتاره   گونه که آمد اختران نقش مهمی در آموزه آن

است، چه زمان از سیرِ سپهر و  ناپذیر از باورهاي این کیش بودهاختربینی بخشی جدایی
رشـناس  افرادي که چگونگی گردش این روشـنان را بداننـد، اخت  . آیدستارگان پدید می

توانند از چگونگی زمان دیگران و سرنوشت آنها باخبر شوند و آینده شوند و مینامیده می
هاي  خواهد تا با استفاده از زیجدر ابیات فوق گشتاسپ از جاماسب می. بینی کنندرا پیش

 و نگرش به فلک درمورد مـدت ) ستندشناسی و اختربینی هکه از ابزارهاي ستاره(خود 
ی به هایر، چگونگی و کیفیت آن، رسیدن به تخت شاهی و کشندة او آگاهیعمر اسفندیا

  .  دهداساس خواستۀ او اطالعات مورد نظر را ارائه میدست دهد؛ و جاماسپ نیز بر
گـویی  هاي دیگري از اختربینی و پیشعالوه بر مورد مزبور، در همین داستان نمونه

گـویی  همـن فرزنـد اسـفندیار بـه پـیش     جاماسب درمـورد ب  ،به عنوان مثال. وجود دارد



١٦٠  

  

  

  
 

 کلثوم غضنفري
  

   1394،   زمستان 34  شمارة     

ـ ؛ همچنـین  5/420: 1386فردوسی، (خواند پردازد و او را شاه آینده ایران می می ثعـالبی،  . کن
است  زمین شنیدهدارد که از اخترشناسان ایرانمورد اسفندیار ابراز میرزال د ).333: 1368
ایـن  . )419 /5: 1386فردوسـی،  (که خون او را بریزد سرانجام شومی خواهد داشـت  که هر

ثیر چرخ و کارسازي اختران در زندگی آدمی که خود از باورهاي اصیل زروانی أاعتقاد به ت
بسـیاري از شـاهان و   . اي داردهـم بازتـاب گسـترده    شاهنامههاي است، در دیگر بخش

خواهند تا با توجه به وضعیت افالك پهلوانان براي انجام امور مهم زندگی از منجمان می
، ابیـات  1/177 :همـان  .نکعنوان نمونه  به(گویی کنند گان، سرانجامِ کارشان را پیشستارهو 

 .نک؛ همچنین 14-511، ابیات 3/343؛ 6-225، ابیات 2/217؛ 1203-1202، ابیات 1/246؛ 186-187
عامل تقدیر جهانی است ) زمان بیکرانه(چه زروان دیرند خداي  ،)282و 283 :1387خطیبی، 
شده براي هر موجود در این گیتی از طریق تجسم او، گنبـد گردنـدة    ت تعیینو سرنوش

ها سرنوشت را حرکت آسمان ،سخن به دیگر. شودآسمان و آنچه در آن است، منتقل می
روایـات داراب   .نـک (کند و سیارات و بروج ابزارهاي تحقق تقدیر انسان هستند تنظیم می

  ) 63-66 /2 :1900، هرمزدیار
تـرین  اعتقاد به تقدیر از مهـم : یر و سرنوشت و ناتوانی انسان در مقابل آنتقد -3-2

هاي مختلف این داستان که در بخش )210 -213: 2010رضانیا،  .نک(باورهاي زروانی است 
ات کرزمانه و روزگار از اصطالحاتی هستند که در این داستان به. )9( است از آن سخن رفته

رستم بعد از  ).10و 1: 1385، فرنبغ دادگـی مقایسه کنید با ( انددهمفهوم تقدیر استعمال ش به
خواهد روزگار شهریاري همچون اسفندیار را به گوید که نمیدیدار با اسفندیار، به او می

در موردي دیگر به دلیل اصرار بسیار  ).604، بیت 342/ 5: 1386فردوسی، (دست او تباه سازد 
است تا  گوید که زمانه او را با سپاهش به آنجا بردهمیه او زیاد اسفندیار بر جنگ، رستم ب

اسفندیار در جواب پشوتن که او را توصیه  ).850، بیت 363 /5 :همان(بر دست او تباه شود 
دهد که اطاعت از فرمان شاه واجب است و اگر ترس پاسخ می ،کندبه سازش با رستم می

 :همـان (» !زمانه به گیتی نمرد  کسی بی«چه  ،راه است از دست دادن جان او را دارد، بی
کند که اگر سیمرغ  رستم را آگاه می ).22-23: 1388رینگرن،  .نک؛ همچنین 924، بیت 5/369

اسفندیار پوزش او را براي خودداري از نبرد نپذیرفت این زمانه است که به دلیل خشم از 
اسفندیار خود بعد  ).1313بیت  ،5/405 :همان(دهد اسفندیار تیر را به چشمان او سوق می

در ). 1429، بیـت  5/416:همـان (داند خوردن، زمانۀ تیزچنگال را باعث مرگ خود میاز تیر
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 گونه که از آنها پیداسـت  است و آن ها زمانه در مفهوم تقدیر استفاده شدهاین نمونه ۀهم
ابیـات  . تـد في شخص تعیین شده و بایـد اتفـاق بی  ابتدا برا ، ازمحتوم سرنوشت و تقدیر

مذکور در داستان رستم و اسفندیار بدون هـیچ پیچیـدگی اعتقـاد مطلـق بـه تقـدیر و       
این دیدگاه در دیگر منابع دورة اسالمی هم بازگو شده و عامل . دهدسرنوشت را نشان می

است که به قول جاماسـپ از همـان ابتـدا     مرگ اسفندیار سرنوشتش دانسته شدهاصلی 
  ). 52: تا، بیالتواریخ و القصصمجمل؛ 33: 1366، تاریخ سیستان(براي او رقم خورده بود 

کـه از پـیش    )10(هاستزنندة سرنوشت انساندر زروانیسم آسمان تقدیرکننده و رقم
. شوداست و از کنش و اعمال مردمان تنها پارسایی و دروندي آنها معلوم می تعیین شده

سـمتی   و این تقدیر است که آنها را به هرد نها از خود اختیاري نداردر این کیش انسان
گفته شده که همۀ کارهاي جهان به قضا و زمان و  مینوي خرددر . کشاندکه بخواهد می

بسـته  باشد، بازش طوالنی میا زروان که وجودش قائم به ذات و فرمانروایی ۀمشیت عالی
ة جبري رواج عقیداین دیدگاه در فلسفۀ زروانی خود موجب . )21: 1385، مینوي خرد(است 

و انسان از آن است اساس آن سرنوشت انسان به صورت کامل در اختیار زروان شد که بر
   .وشش او در این راه هیچ سودي نداردو ک خبر استبی

از دیگر اصطالحاتی که در این داستان در مفهوم تقدیر و سرنوشت بـه کـار گرفتـه    
رستم . هم با باورهاي زروانی مرتبط هستند کار است که بازش و آسمانیوِهاي بشده، واژه

). 1460بیـت  5/419: 1386فردوسـی،  (» بـود  هزمانه چنین بود، بود آنچ«به اسفندیار گوید 
بیند به آه و دستان هنگامی که بعد از مرحلۀ اول جنگ، رستم را سست و پر از زخم می

» این ز آسمان بودنی کار بودکه «: انددشی آسمانی میوِپردازد، اما رستم آن را بناله می
   ).73، بیت 5/298؛ 834، بیت 5/362. کن، همچنین 1216، بیت 5/375: همان(

خوردة خود ها ناچار به قبول تقدیر و سونوشت رقمدر زروانیسم انسان که گفتیم چنان
ایـن دیـدگاه در چنـدین مـورد در     . اسـت   هستند و تالش آنها براي مقابله با آن بیهوده

ر او تاج که اگ گوید میجاماسپ به گشتاسپ . است ن رستم و اسفندیار بازتاب یافتهداستا
را به اسفندیار بسپارد و اگر اصالً او زابلستان را نبیند و کسـی از زابلسـتان او را    و تخت
 شود؟ شود و آیا بخت نیک راهبر او میآیا از گردش روزگار ایمن می ،نشناسد

 رشُــم  چنــین داد پـــاسخ ســتاره  
  کــرد ســرروقضـا چــون ز گـردون ف  

ــردان ن      ـــرخ گ ــر چ ــه ب ــذر ک ــابی گ ی  

ــر   ــتند و ک ــور گش ــاقالن ک ــه ع )11(هم  
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  چنـــگ اَژدهـــاازیـــن برشـــده تیز
  گمــانهمــه بــودنی بــی  بباشــد 

  

ــا؟    ــد ره ــه یاب ــش ک ــردي و دان ــه م !ب  
!ســت ازو مــرد دانــا زمــان     نجســته   

)297و 298/ 5 :1386فردوسی، (  

کند که رهایی را به اژدهایی تیزچنگ تشبیه میجاماسپ در این ابیات چرخ گردان 
است،  پذیر نیست و هرآنچه را که او مقدر کرده و دانش هم امکان با وجود مردانگیاز آن 

است آنقدر اطمینان و   گویی کردهدر این سرنوشتی که جاماسپ پیش. باید اتفاق بیافتد
 مینوي خرددر . ندارددن نها ن و گردندارد که گشتاسپ راهی جز پذیرفت قاطعیت وجود

تـوان سـتیزه کـرد؛ چـه     با نیرو و زورمنديِ خرد و دانایی هم با تقدیر نمـی « :است آمده
گمراه و نادان کاردان، بـددل   ،هنگامی که تقدیر براي نیکی یا بدي فرا رسد دانا در کار

 1ینیگدادستان ددر  ).22: 1385(» دلیرتر، و دلیرتر بددل، کوشا کاهل و کاهل کوشا شود
اي کوشش او در ایـن راه هـیچ فایـده    بع تقدیر و جبر است وانسان در زندگی دنیوي تا

  .)12()71: 1882( ندارد
هاي دیگر این داستان باز هم مواردي وجود دارد کـه  عالوه بر نمونۀ مزبور، در بخش

به استان، آخر د که زواره درهنگامی. آوردمین را در مقابل تقدیر به نمایش درناتوانی انسا
شـود،  ستاندن او را یادآور مـی  دهد تا سرپرستی بهمن را نپذیرد و کینهشدار می رستم

او را با استناد به این باور زروانی که کسی را یاراي درافتادن با آسمان رستم درخواست 
 :کنندة سرنوشت عالم استچه در آیین زروانی آسمان مدبر و معین ؛کندنیست، رد می

ــ  تم کـــه بـــا آســـمانبـــدو گفـــت رسـ
  

گمـــــاننتابـــــد بدانـــــدیش و نیکـــــی    
)333: 1386ثعالبی، . ؛ نک314/ 5: 1386فردوسی، (  

گوید که او حتی میدر جاي دیگر رستم بعد از مرگ اسفندیار در نامه به گشتاسپ 
دارد، امـا  است کشور و گنج خویش را به شاهزاده بسپارد تا دست از ستیز بر حاضر بوده

 :اي جز آن نبودگونه رقم خورده بود و چارهتقدیر بدین پذیرفت، زیراشاهزاده آن را ن
 گونـــه بـــد گـــردش آســـمان بــدین 

  
ــتان    ــۀ باســ ــد از گفتــ ــه برخوانــ  کــ

)433/ 5: 1386فردوسی، (  

دارد که اگر زمان مقدر کرده باشد که گزندي گشتاسپ در جواب نامۀ تهمتن ابراز می
 و1630 ، ابیـات 5/434 :همـان ( ز آن ممانعت کردتوان ابه کسی برسد با دانش و پرهیز نمی

                                                
1. Dādestān ī Dēnīg 
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اسـت کـه    مینوي خرد 22و این گفتۀ گشتاسپ دقیقاً همان تکرار مطالب فصل  )1629
  .)13()1632، بیت 5/435 :1386شاهنامه،  .نکهمچنین ( پیشتر به آن اشاره شد

یات آمده از اصطالحات رایج در ادب 1618واژة زمان که در بیت : اصطالح زمان -3-3
کرانـه   مند را از زمان بـی است که اورمزد زمان کرانه در اسطورة زروان آمده. زروانی است

خـداي   آفریدگان را بیافرید زمـان درنـگ  ) هرمزد(چون «: است آمده بندهشندر . آفرید
کرانه بـود و   نخستین آفریده بود که او فراز آفرید، زیرا پیش از آمیختگی، زمان تماماً بی

. )14()10، 1: 1385، فرنبـغ دادگـی  (» مند را آفریدکرانه) زمان(کرانه،  بی) زمان( هرمز از آن
گیـرد و زنـدگی در آن    مند است که جهان هستی شکل مـی واقع در قالب زمان کرانهدر

حرکت  ۀمند است که به واسط کرانه ۀزمانی که موجب حرکت است زمان. یابد جریان می
  .آید آسمان پدید می

. اسـت  آمدهزمان به معنی مرگ  ندیار مواردي وجود دارد کهتم و اسفدر داستان رس
. گیرد بودن نبرد با رستم، تصمیم به رفتن به سیستان می اسفندیار علیرغم آگاهی از بهانه

دهد که لشگر  و سلیح آماده سازد، به او پاسخ می که گشتاسپ به او گوید تا سپاههنگامی
 :تواند مانع از آن شوداو فرا رسیده باشد، لشگر نمی »زمان«چه اگر  ،آیدبه کار او نمی

 گــر ایـــدونک آیــد زمـــانم فـــراز  

  
 بـــه لشـــکر نـــدارد جهانـــدار بـــاز      

)305/ 5: 1386فردوسی، (  

کنـد کـه اگـر    کید میهمین باور زروانی تأبر نیز مادرش کتایون  در پاسخاسفندیار 
 :ا خواهد کشانیداو را به آنج) بختش(آید بدون شک اخترش زمانش در زاول سر

ــان    ــرآید زم ــه زاول س ــر ب ــرا گ  م

  
گمــان ســو کشــد اختــرم بــی    بــدان    

)307/ 5 :همان(  

جاي مرگ مورد استفاده قرار گرفته موارد دیگري که در این داستان اصطالح زمان به
از اسفندیار خواهش  ،قبل از شروع نبرد خواهد تاسیمرغ از رستم می. به شرح زیر است

ها نخواهد او فرا رسیده باشد به پوزش) مرگ(گ بکشد، اما اگر زمان کند تا دست از جن
اي بـیش  رستم بعد از کشتن اسفندیار خود را بهانـه ). 1283، بیت 5/402 :همان( اندیشید

داند و بر آن است که اگر عمر داند و مرگ اسفندیار را ناشی از سرآمدن زمان او مینمی
اسـفندیار   ).1441-1442، ابیـات  5/417 :همان(داد میاو باقی بود هرگز چنین اتفاقی رخ ن
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فرسـتد،  خوردن در پیامی که به همراه پشوتن براي پدر خـویش مـی  خود در هنگام تیر
 :داندزمانه را باعث مرگ خود می

ــد  * ــراز آفریـ ــانش فـ ــه زمـ  زمانـ

  
)15(که کس در جهان آن شـگفتی ندیـد      

)422/ 5 :همان(  

چند زروانیـان  هرو  استاز مشیت خداي زمان  زروانی مرگ جزئیاساس باورهاي بر
لحظـه   بـه  ه لحظـه اي بـود کـ  دانستند، اما واقعـه میزندگی  نهایی ۀنقط آن را حقیقت در
بر نظر زردشتیان مـرگ اسـلحۀ    بنا .رفتشده پیش میسرنوشت از پیش تعیین اساسبر

بخـش و  است، بـرخالف اهـورامزدا کـه زنـدگی     اهریمن است و اوست که مرگ را آفریده
اما زروان از آنجا که زایندة اهریمن است و پـیش از زایـش اورمـزد و    . آفرین استحیات

گوید در سرشت او توانایی بـالقوه شـرورانه دیـده    تئودور بارکوناي می کهچنان –اهریمن 
و فرشـوکاري  ) بخشندة قـدرت مردانگـی  ( یکی از صفات او، در کنار اشوکاري -شود می

سـن،  کریسـتن  .نـک (اسـت  ) آفرینیپیرکنندگی و مرگ(زروکاري  ، ویژگی)کنندهرخشان(
کنـد بـه   خر نیز از راهی که روان مرده تا دوزخ طی میأمت اوستايدر  ).162و163: 1389

  .)19: 1949، 2وندیداد پهلوي( است تعبییر شده» 1زروان ساخته /راه زمان«
ویو ایزد باد یا فضا  /با وايزروان به معنی زمان ارتباط نزدیکی  اوستاافزون بر این، در 

تن زروان و برابر با سـپهر شـمرده    ،»واي«خر زردشتی از یک طرف أدر اساطیر مت. دارد
و از طرف دیگر یکی ) 72: 1384بهار، (اند خداي برابر با زروان شمردهشده و او را وايِ درنگ

با واي دارد و حتی گاه با ارتباط نزدیکی  )16()اَستُوویداد(از دیوان مرگ به نام اَستُووِهات 
جاي مرگ در این کاربرد واژة زمان به. )186: 1385، فرنبغ دادگی( است آن برابر دانسته شده

تواند به دلیل این ارتباط نزدیک زروان و واي در روایات زردشتی باشـد کـه   داستان می
  .است باستانی دارند، بازتاب یافته ۀهایی هم که ریشگونه در داستانبدین
هاي مختلف داستان بـه کـار گرفتـه    دیگر اصطالح زروانی که در بخش: بخت -3-4

به بخت نیک و بد اعتقـاد وجـود دارد کـه     در این داستان آشکارا. استشده، واژة بخت 
عنوان نمونه هنگامی که اسـفندیار عـازم    به. خود از پیامدهاي اعتقاد به سرنوشت است

                                                
1. zruuō data-  
2. Pahlavi Vendidad 
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قول شاعر نشان اختر شوم او  به خوابد که بنااو می بر سر راه )17(شود شتريسیستان می
به دلیل اعتقاد  نشستن شتر را به فال بد گرفته، خاك در این بخش اسفندیار به. است بوده

تقدیر  شتر را ببرند تاسر  دهداز باورهاي زروانی است، دستور می د کهبه بخت نیک و ب
هنگام مالقـات دو   در موارد دیگر به .خود را تغییر دهد و بخت بد به خود شتر بازگردد

گوید که پادشاه به دلیل بخت و تقدیر از تاج و تخت سیر میپهلوان، رستم به اسفندیار 
ردي در مو ).838، بیت 5/362: 1386فردوسی، ( شود و به این دلیل قصد کشتن او را داردنمی

کـه چنـین کـارزار    اسـت   د که اختر شوم جفت او شـده گویمی دیگر پهلوان به شاهزاده
کند شدن اسفندیار بر بخت او نفرین می پشوتن هم بعد از زخمی ).5/409 :همان(جوید  می

  ). 1413، بیت 5/415؛ 1331، بیت 5/407. نک؛ همچنین 1416، بیت 5/415 :همان(
هاي مختلـف ایـن   بودن آنها که در بخش این اعتقاد شدید به بخت و تقدیر و جبري

بخت در لغت به معنـی بهـره،    .)18(ثر از کیش زروانی استأداستان نمایان است خود مت
شـده بـراي   و از پـیش مقدر ) قـدیر ت(نصیب و اقبال است و اصطالحاً سرنوشت محتـوم  

بخت همان تقدیر الهی است و در برابر کوشـش و اختیـار آدمـی قـرار      .)19(شخص است
طبیعی بر زندگی آدمی است و  ثیر نیروهاي ماوراءنمایانگر تأ مفهوم واژة بخت. گیرد می
نیـروي بخـت و   . رسانندهاي عربی قضا و قدر نیز همین معنا را در دورة اسالمی میواژه

نیک . کندمند عمل میقدرت سرنوشت از مفاهیم برجسته زروانی است که در زمان کرانه
آیـد کـه خـود    انجام مـی آغاز و بی، بیاز زمان بیکران - سرنوشت چون -نیز و بد بخت 

زنـر،  (پی شب و روز ناپایدار است در سپهر و ستاره و شتاب پی ةبرآمده از گردش گریزند
دوازده  کننده بخت نیک و بد مردمـان در متون پهلوي تعیین که گفتیمنچنا ).27: 1384

  ). 7: 1385، فرنبغ دادگی؛ 7: 1385، مینوي خرد(است  برج و هفت سیاره دانسته شده
جمله ستان بازتاب یافته، آز است که ازاز دیگر مفاهیم زروانی که در این دا: آز -3-5

 :فرستد کهرستم به اسفندیار پیام می. ها است هاي نکوهیده براي انسانخصلت
ــر جـــانِ تـــو بســـپرد راه آز     اگـ

  
ــارِ بـــی شـــود   ــو درازکـ ــر تـ ســـود بـ  

)5/324 :1386فردوسی، (  

 : کند کهمین داستان باز هم رستم به اسفندیار سفارش میدر موردي دیگر در ه
  و بر دست راستـــدار آز را، دیـــــم    استسز تو آن کن که از پادشاهان

 )5/392: همان. نک و؛ 5/326 :همان(     
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رفتن وقـت  ست که تسلط او بر انسان باعث هـدر ا در این ابیات آز دیوي معرفی شده
دهد تا هشدار می به شاهزاده 416رستم در بیت . شودود میسنتیجه و بیبراي امور بی

  . مبادا اجازه دهد که این دیو بر او مسلط گردد
علم خود به اهریمن ابزاري به نام آز  ۀشناسی زروانی، زروان به واسطاساس کیهانبر

او «است کـه   در متون پهلوي آمده. شوددهد که باعث محنت و سختی آفریدگان میمی
نگرانه، نیرویی از سرشت خود اهریمن، یعنی تـاریکی، کـه نـوعی نیـروي     فرجام) زروان(

و پست، وزغی و سیاه و خاکستر بود، به سوي اهریمن ) بود(زروانی اهریمن بدان پیوسته 
اهریمن با استفاده از این ابزار تالش دارد تـا  . )29، 1: 1385، هاي زادسپرمگزیده( »فراز برد

آز انسـان را  . ا مطیع خویش سازد، ولی در این کار موفق نخواهد شدآفریدگان اورمزد ر
شود پایش را از حد  کند و موجب میطلب و در تجاوز به حقوق دیگران حریص میزیاده

و سهم خود، که مشیت تقدیر است، فراتر بگـذارد و ایـن بـا خواسـت زروان کـه طالـب       
هـاي اورمـزد بـه چیزهـاي     ر آفریـده اگ. روي و قناعت است، ناسازگاري مطلق دارد میانه

به  رسالۀ علماي اسالمدر . بلعدشوند و آز آنها را میاهریمنی روي بیاورند، گرفتار آز می
چیزهاي اهریمنی هم یاد کنیم تا دانند «است که  دیگر روش که متنی زروانی است، آمده

کالبـد   و دروغ و خشـم اسـت کـه در دیـوان    ) شـهوت (آز و نیاز و رشک و کـین و ورن  
ابعادش آزمندي  ۀدر هم »خواستن«ر کیش زروان، د. )315: 1384جاللی مقدم، (» داشتند

که  تصور است ابعاد ممکن و قابل ۀناپذیر در همز نماد خواستن سیريآ. آیدبه حساب می
که موجب شوق تجاوز  یز نیکیبه صورت نیاز به خوراك، نزدیکی جنسی و خواستن هرچ

ـ ( گردد، در انسان نمودار میشودت میبه حقوق دیگران و خس ، هـاي زادسـپرم  گزیـده . کن
1385 :34 .(  

خورد یابد اهریمن را میناپذیر است و عاقبت چون چیزي براي خوردن نمیآز سیري
: است آمده زادسپرم هايدهیگززروانی  در متن نیمه. بلعدو در پایان حتی خود را نیز می

کـه تهدیـد   هـزار سـال چنان   اگر در سر نه«گفت اهریمن بردن آز به زروان در هنگام فراز
آز با این سالح آفرینش تو را ) دیو(زمان کردي به پایان نرسانی، ) و(کردي، پیمان کردي 

در بخشی دیگر از همین  ).30-29، 1 :همـان (» رودمیبه گرسنگی فرو) نیز(بخورد و خود 
  ). 32، 34 :همان( است متن آز سپاهبد بزرگ اهریمن خوانده شده
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بسیاري از محققان مشخصۀ دیگر کیش  ةبه عقید: نگاه بدبینانه نسبت به زن -3-6
در داستان . )72: 1384؛ بهار 292-293: 1384زنر، (زروانی نگاه بدبینانه نسبت به زنان است 

از  ، مادر اسفندیارنکتایوهنگامی که . در مذمت زنان وجود داردرستم و اسفندیار ابیاتی 
دهد که براي رسیدن به شاهی عجله نکند زیرا که پند می واهی و عشق به اوروي خیرخ

 :کندسرزنش می راست، اسفندیار او را بعد از مرگ شاه، تاج و تخت و اورنگ او
ــفندیار   ــادر اس ــا م ــت ب ــین گف  چن
  کــه پــیش زنــان راز هرگــز مگــوي
ــانِ زن   ــز فرم ــن نی ــاري مک ــه ک   ب

  

ــهریار      ــتان ش ــن داس ــو زد ای ــه نیک  ک

ــوي چــو گــو ــه ک ــابی ب یی ســخن بازی  
      زن کـــه هرگـــز نبینـــی زنـــی راي   

)5/294: 1386 ،یسفردو(  

 گردد و بـه تمجیـد از  مورد دیگر هنگامی که بهمن فرزند اسفندیار از نزد رستم بازمی در
 :دارد کهکند و به او ابراز میپردازد، اسفندیار او را در نزد انجمن خوار میو در نزد پدر میا

ــز  ــت کـ ــدو گفـ ــرفراز بـ ــردمِ سـ  مـ
  

ــه راز    ــیند بــ ــه بــــا زن نشــ  نزیبــــد کــ
  )194، بیت 5/308. نک؛ همچنین 5/330 :همان(

هاي زنر رنگ و بوي زروانی دارند، این اساس پژوهشمانده که بر در متون پهلوي باقی
در این آیین زن موجودي است وابسته بـه   .)20(دیدگاه بدبینانه نسبت به زن وجود دارد

در بعضی ماده  - این دیو. جهی شریر نماد آن است /دیوي به نام جه - اهریمن و روسپی
یعنـی  نخسـتین  راسـتکار   آغوش شد و بعد مـرد  زروانی نخست با اهریمن همروایات از 

جهی خود در سخن بـا اهـریمن    بندهشندر  ).297: 1384زنر، . کن( کیومرث را اغوا کرد
مرد پرهیزگار و گاو ورز اهلم که به سبب  من در آن کارزار چندان درد بر«دارد ابراز می

» ایشان را بدزدم، همه آفرینش اهرمـزد آفریـده را بیـازارم    ةکردار من، زندگی نیابد، فر
جهی که نمـاد  اند که هوس جسمی زروانیان بر این باور بوده. )40، 5: 1385 ،فرنبغ دادگی(

زروانـی  روایـات  در  بنابراین. است شدهشر در این جهان  وجودموجب نث است ؤجنس م
دارد و روایات مربوط با او میا بازدارد مردان را از راه زهد و تقو پیوستگی یجهکه با زن 

  . )34: 1385، هاي زادسپرمگزیده. کن(دارد سرگذشت اهریمن پیوند  با
نث است، از زادگان اهریمن ؤجهی که نماد جنس م بندهشناساس افزون بر این، بر

اي اهونـور توسـط اورمـزد بـه مـدت      هریمن به دلیل خواندن دعـ است چه هنگامی که ا
» !برخیز پـدر مـا  «: کندگونه خطاب می جهی او را این ،)21(شودهزار سال بیهوش می سه
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شدن  در همین متن پهلوي در قسمت دیگر تنها دلیل آفریده. )40، 5: 1385، فرنبغ دادگی(
اگـر مخلـوق   «طاب به زن گوید کـه  اورمزد خ. است آمدن مرد از او دانسته شدهزن پدید

آفریدم، که تو را سردة یافتم که مرد را از او پدید آورم، آنگاه هرگز تو را نمیدیگري را می
داند، زیرا زن با زنر این قطعه را اصالتاً زروانی می. )108،  9 :همـان ( »پتیاره از جهی است

دهـد و از   ینـی انجـام مـ   لذایذ جنسـی، عملـی اهریم   ۀاغواي مرد و کشاندن او به ورط
در اخالق زروانی، آمیزش جنسی مکـروه   ).293-294: 1384زنر، (کند اهریمن پیروي می

 کنندة مرد براي رفتن بـه  دانسته شده و زن که با نیروهاي اهریمن مرتبط است، وسوسه
جهی که دیوي روسپی است، عنصر شهوت را  ،عالوه در این کیش به. سوي پلیدي است

کند و آلودگی مرد نیز به سبب مقاربت با زن حاصل سان مادة خود منتقل میجنبه هم
  ).   258: 1384، مقدمجاللی. کن(شود می

توان این دیدگاه بدبینانه را توضیح داد، نقشی است اي که با توجه بدان میدیگر نکته
مزد و اهریمن آورندة اورشود و براساس آن، او پدیدکه در آیین زروانی به زروان داده می

با چنین . نث بودن او وجود داشته باشدؤهر دو است، بدون آنکه هرگز توضیحی درمورد م
نث ؤکارکردي که زروان در این اسطوره دارد نقش زادن را که اورمزد به دلیل آن جنس م

 اسـت  اهریمنی و بیکاره پنداشـته شـده   را آفریده، از زن گرفته شده و او موجودي کامالً
  .)22()21: 1388رستمی، اردستانی گذشتی و(

در این داستان ابیاتی وجود دارد کـه ایـن جهـان فـانی     : نکوهش جهان فانی -3-7
عنوانی است که در این ابیات براي » خاك تیره«. است زیرا که دوامی ندارد نکوهش شده

 :است گیتی مورد استفاده قرار گرفته
ــد کســی  ــه کــه گیتــی نبین   همــان ب

  
 ببایـــد شـــدن ازیـــن خـــاك تیـــره

  

ــی     ــد بسـ ــدو در نمانـ ــد، بـ ــو بینـ  چـ
)5/325: 1386فردوسی، (  

 بـــه پرهیـــز یـــک دم نشــــاید زدن   
)5/417 :همان(  

هـا  آید و به ایـن دلیـل انسـان   اساسی به شمار می ،بديبه در زروانیسم میل انسان 
 ۀانهاي زنر توصیۀ مصراساس پژوهشبر. گیري پیشه کننداند تا در دنیا گوشهتوصیه شده

ردم به اعراض از دنیا و توجه به عالم مینوي در ادبیات اندرزي پهلوي به احتمال بسیار م
آراي مباش،  بسیار گیتی«است که  در ادبیات پهلوي توصیه شده. متعلق به زروانیسم است
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 .نـک ؛ همچنـین  101-100، 1: 1385، مینوي خرد(» کنندة مینو باشد آراي تباهچه مرد گیتی
چیزهاي اهریمنی توجه  براساس زروانیسم ).128، 132، 139: 1897-1913 ،1یادگار بزرگمهر

سـبب  و  کنند و باعث گرایش آدمی بـه جهـان مـادي   انسان را از جهان مینوي دور می
پس گرایش به زهد و نکوهش جهان بهتـرین راه مقابلـه و   . ندشو می منیگرفتن اهرروین

دي فضیلتی مقابل آز اسـت و انسـان   خرسن. ویژه آز استمبارزه با چیزهاي اهریمنی به
دور نمودن  ايرها از دنیا بزروانیشستن  و دستزهد . طلب کندي زیچکامل اصالً نباید 

انسان از رونـد موجـود در   آز یعنی اساس بدي از شخص است و این عمل باعث پیروي 
   .)23(شود، میکیهان، به عنوان بدن زروان

  گیرينتیجه -4
که ریشه در عهد باستان دارد، از باورها و عناصـر   شاهنامهندیار در داستان رستم و اسف

تـوان بـاور بـه    این مفاهیم زروانی می ۀجملاز. است زروانی متعددي سخن به میان آمده
شـده و   بینی، زمان و گردش آن، تقدیر و سرنوشت از پـیش تعیـین   اخترشناسی و طالع

هـا، نکـوهش آز و   ن در زنـدگی انسـان  ثیر آأها از آن، بخت نیک و بد و تناگزیزي انسان
مهمی که از پژوهش حاضر حاصـل   ۀنکت. دنیاي فانی و بدبینی نبست به زنان را نام برد

توجه مطالب زروانی در این داستان و اعتقاد و باور راسخ اشخاص بـه   شود حجم قابلمی
تقـدیر،  سـت  ا اي که در شمار عوامل مختلفی که باعث وقوع نبـرد شـده  گونههب. آنهاست

جمله عللی اسـت کـه در تمـام طـول داسـتان بـا عبـارات و        سرنوشت و نیروي بخت از
در این داستان از دالیل دیگري همچون اندیشۀ . شوداصطالحات مختلفی از آنها یاد می

رود بد گشتاسپ، حرص او به تاج و تخت و تمایل اسفندیار به مقام شاهی نیز سخن می
شوند و این تقدیر و بخت بد اسـفندیار  صورت محدود ذکر می کدام از آنها تنها بهاما هر

دهد تا نبـرد  است که پیوسته حضور دارد و تمام حوادث و وقایع را به جهتی حرکت می
دیگر دالیل مذکور همچـون حـرص گشتاسـپ و    . به وقوع بپیوندد و باعث مرگ او شود

بیش نیستند و همگی در جهت اي تمایل زیاد اسفندیار براي مقام شاهی در این راه بهانه
اختیار بی ۀموجودات عالم بازیچ ۀهمچه در کیش زروانی کنند؛ وقوع سرنوشت عمل می

اي در دفتر شده از پیش نوشته ۀدست سرنوشت هستند و از ابتدا براي هر موجودي صفح
                                                
1. Ayādgār ī Wuzurgmihr 



١٧٠  

  

  

  
 

 کلثوم غضنفري
  

   1394،   زمستان 34  شمارة     

در طـی ایـن داسـتان    . افتـد چیـز اتفـاق نمـی    غیر از آن هیچهبسرنوشت وجود دارد که 
رغـم حـوادث مختلفـی همچـون     ثمر پدر و علی هاي بییار با وجود آگاهی از وعداسفند

رغـم هشـدارها و    خوابیدن شـتر بـر سـر راه کـاروان بـه نشـان شـومی حرکـت او و بـه         
کشد زیرا که تقدیر شـوم  نمی  از نبرد با رستم دست ،مادر، پشوتن و رستم هاي خواهش

     .در پی گرفتن جان اوست

  نوشتپی
. لفظ بلبل در ابتداي داستان رستم و اسفندیار نظرات مختلفی وجـود دارد  دموردر -1

 )31، یادداشت 45: 1372خالقی مطلق، (داند خالقی مطلق آن را لقب راوي این داستان می
بیـان  گـویی مـاهر و خـوش   اما برخی دیگر از پژوهشگران بلبل را نماد و سـمبل قصـه  

  . )1385پناه،  قائم. نک( انددانسته
هاي سیصـد  شدن داستان رستم و اسفندیار را حدود سال مهرداد بهار زمان نگاشته -2

هـاي یونـانی بلـخ و    پیش از میالد تا اوایل تاریخ میالد مسیح یعنی مقارن با حکومـت 
  . )242-243 :1377(است  آمدهبیات یونانی به نگارش درثیر ادأداند که تحت تکوشانیان می

در این داستان وجود دارد، نظر  االرب  نهایهو  الطوال خباراشباهتی که بین مطالب  -3
: 1375خطیبـی،  ( کنـد یید میأابوالفضل خطیبی مبنی بر نزدیکی اخبار این دو منبع را ت

149-140( .  
اند، هـیچ  لیف آنها دخیل بودهأمانده که موبدان روحانی هم در ت در روایات زردشتی باقی - 4

اي سـعی  دیـک دیـویس در مقالـه   . دین زردشتی وجود نـدارد اي به مخالفت رستم با  اشاره
: 2010، 1دیـویس ( زردشتی نشـان دهـد   ، رستم را غیرشاهنامهدارد تا با تفسیر بعضی از ابیات 

اسـت کـه رسـتم و اهـالی      ذکـر شـده   روشنی به شاهنامه، این در حالی است که در )49- 63
 انـد ه و آتـش برافروختـه  سیستان به دست گشتاسپ زردشتی شده، کستی بـر میـان بسـت   

- قبـول نمـی   از نظر نگارنده، دیدگاه دیویس از نظر علمی قابـل . )169و5/170: 1386فردوسی، (
داننـد  ، رسـتم را زردشـتی مـی   شـاهنامه در مـتن   تا هنگامی که شواهد روشـن  چه ،نماید

بـه   .اي را بـه اثبـات رسـاند   توان با تفسیرات شخصی از ابیات این اثر چنین نکتهچگونه می
 شـاهنامه اگر دالیل دیویس را در این زمینه کـه برداشـتی شخصـی از ابیـات      ،سخن دیگر

  دهد، چه خواهد شد؟ می است بپذیریم، تکلیف ابیاتی که رستم را زردشتی نشان

                                                
1. Davis 
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موافـق   مختلـف  لیـ به دالبودن این نبرد  اي دیگر از پژوهشگران اساساً با دینی عده    
قبـول   بـودن رسـتم را قابـل    ت شمیسا در مـورد مهـري  ابوالفضل خطیبی نظرا. نیستند

هـاي مهـم   مایـه شـدن داسـتان از درون   ندانسته و معتقد است که این نظر باعث تهـی 
اسـاس  سعید حمیدیان هم ایـن سـتیز دینـی را بـی    . )155-162: 1376خطیبی، (شود می
  . )396: 1372(داند  می
ورهاي زروانی بر داستان رستم و ثیر باا که هدف اصلی این پژوهش بررسی تأاز آنج -5

اسفندیار است، سعی خواهیم کرد تا حد امکان از بحث درمورد خود موضوع زروانیسم و 
باورهاي دربارة جزئیات آن خودداري کنیم و فقط در موارد الزم و در حد نیاز به توضیح 

نـد بـه   توانمنـدان مـی  هبراي آگـاهی بیشـتر از زروانیسـم عالقـ    . مرتبط با آن بپردازیم
ــن ــیمن دوش ــویس، 108: 1956، 1گ ــراي، 305 -309: 1957؛ ب و  63-73: 1959؛ ف

هـایی کـه در ایـن حـوزه توسـط کیـانوش       تـرین پـژوهش  خصوص به یکـی از تـازه   به
  .   است، رجوع کنند انجام شده )2010(2رضانیا

  .61-62 و 55-57: 1389؛ نظري و فتح، 1988شاکد، . کنعنوان نمونه به -6
خر زردشــتی همچــون ان زردشــتی اســت و مطــابق روایــات متــأاز پاکــ جاماســپ -7

 )است میالدي نوشته شده 1278یزدگردي برابر با  647که در حدود سال ( نامه زراتشت
پژدو، بهرام (سازد مند میبینی بهرهدانایی و روشن زردشت او را با استفاده از بوي و گل، از

   .)1165-1171ابیات ، 77: 1348
 .130-132 :2010رضانیا، . نکبراي توضیح بیشتر در مورد این موضوع  -8
  .38-74: 1388رینگرن، . کن شاهنامهبراي بررسی کلی این موضوع در  -9

یفۀ انسان ترین وظاست و مهم در دین زردشتی، انسان داراي اختیار پنداشته شده -10
  .)30: 1898، 3اوستا ( تدر این جهان برگزیدن راه راست یعنی راه اورمزد اس

   . آید این بیت در تصحیح خالقی مطلق الحاقی به شمار می -11
 ،روایـات داراب هرمزدیـار  . کنبراي توضیح بیشتر در مورد زمان و ناگزیري از آن  -12

  .7-8 :1379 آبادي، دولت؛ 2/76-75 :1900

                                                
1. Duchesne-Guillemin 
2. Rezania 
3. Avesta 
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داند که راهبر شاه شاعر خود در ادامۀ داستان گردشِ روزگار را یکی از عواملی می -13
، 1386 ،یفردوس. کن(در این مورد بوده و این خود نشان از باور او به این آموزة زروانی است

  .)75 تیب: 5/298
خرد،  ينویزادسپرم و م هايدهیاز جمله بندهشن، گز يدر ارجاعات به متون پهلو -14

  .سمت چپ به بند اشاره دارد  ةسمت راست به فصل و شمار ةرشما
 اساس تصحیح خالقی مطلق الحاقی بهاست بر بیت مزبور که با ستاره متمایز شده -15

، فردوسی. کن(است  ها اضافه شدهدر بعضی دستنویس 1494آید و بعد از بیت شمار می
  ). 15، زیرنویس 5/422: 1386

16- astwīhād: دانسته هااستخوان ةجداکنند یبه معن الفظیواژه را تحت نیا یتفضل 
  .)81: 1385، خرد ينومی( است
  .)76-83 :1386 ،پناه قائم(شتر نماد و تجسم بخت و اقبال اسفندیار است  -17
؛ رینگرن، 283: 1387خطیبی، . کن شاهنامهبراي توضیح بیشتر در مورد بخت در  -18

براي بیان سرنوشت و بخـت و   شاهنامهی که در از دیگر اصطالحات؛ 120-111: 1388
براي آگـاهی  (هاي قضا و قدر یا نوشته و بوش است واژهاقبال مورد استفاده قرار گرفته 

  . )445-446، 441: 1370کوریاناگی،. نکبیشتر 
 baxtaخر است واژة بخت به شکل هاي اوستاي متأدر وندیداد که یکی از قسمت -19

. نـک براي توضـیح بیشـتر       ؛5: 1949، وندیداد پهلوي( است اهر شدهو به شکل اسمی خنثی ظ
Eilers, 1988(.  

چنین دیدگاهی وجود دارد و حتی است که در بعضی روایات زردشتی شایان ذکر  -20
یـک از دو کـیش زروانـی و    بت دادن این نگاه بدبینانـه بـه هر  بعضی از محققان در نس

  .)120 :1368 هینلز،( زرتشتی مردد هستند
است که کیومرث که قرار بود نژاد بشر از تخمه او پدید آید،  در متون پهلوي آمده -21

بودند در پـی  دیوان که از گیجی فرمانده خود به خشم آمده . در این مدت آفریده شد
تفصیل برشـمردند،   جدا بدکرداري خویش را بهآنها جدا«. آیندمیتشویق و ترغیب او بر

. »استنیافت و به سبب بیم از مرد پرهیزگار، از آن گیجی برنخآن اهریمن تبهکار آرام 
که جهی دخالت کرد و او به هوش آمد و قادر گردید تا به تهـاجم خشـمگینانه و   تا این

اهریمن سپس از آن گیجی فراز جست، سر . آمیز علیه نیروهاي خوبی دست زندموفقیت
اهریمن به جهی . َآشکار شد این پلیدي که دشتانش خوانند، بر جهی. جهی را ببوسید

گوید که آرزویش را گوید که جهی مردکامگی را خواهان شده تا به ساالري او در خانه 
  . )41-40، 5: 1385، فرنبغ دادگی(نشیند 
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ایرانـی از   ۀرا نشان گذار جامع) مادینه -نر(بعضی از محققان ظاهر جنسی زروان  -22
از آن از دوران مادهـا و اوج آن در دروة  انـد کـه آغـ    مادرساالري به پدرشـاهی دانسـته  

اساس بررسی بعضی زمان یادشده بر. )401: 1384بهار، . کن(است  هخامنشی پنداشته شده
ـ (گرفتن آیین زروانیسم در ایران است  از پژوهشگران مصادف با ریشه سـن،   کریسـتن . کن

  .)23: 1381گرن، ؛ ویدن46-48: 1384؛ زنر، 46-76: 1377؛ بنونیست، 159: 1389
او آرزو . اسـت  - کرانـه  کرانـه و فضـاي بـی    زمان بی –کرانه است  زروان خداي بی -23
که این امر به وقوع بپیوندد د که باید خالق باشد، اما در اینکند تا صاحب فرزندي شو می

دهد، اما اهریمن فرمانراوي اورمزد عالم را از جوهرة زروان شکل می. کندیا نه شک می
کـه اورمـزد عـالم بـاال را در سـلطۀ خـویش       این درحالی اسـت  . گرددجهان مادي می

هزار سال است و  شود که عمر آن دوازدهپس زروان در تن این عالم زندانی می. گیرد می
اسـت و   اولی از خرد خداي بزرگ پدیـدار شـده  . این میدان نبرد بین آن دو مینو است

خویش و اهریمن را با میل و تردیـدش  زروان اورمزد را با خرد . دومی از میل و شک او
داند که این آخري با بدن او که عالم است آشـفتگی را باعـث   زروان می. کندمسلح می

شود، اما در عین حال آگاه است زمانی که تن کیهانی به سوي مینو رجعت کند، آز می
هـا را  او به سـوي دیـوان رو خواهـد کـرد و آن    : در انجام عمل علیه او ناتوان خواهد شد

بنابراین با نابودي اهریمن و گروهش و نـابودي آز،   .)284-285: 1384زنر، (خواهد بلعید 
روایـات داراب  . نـک (اسـت یعنـی خـوب     هرگز نبوده شود که قبالًخداي بزرگ چیزي می

) زروان(رود و عالم یعنی تن او موجود در طبیعت الهی از بین می. )2/80 :1900 ،هرمزدیار
  .شودکرانه است، حل می بیدر خود او که 
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