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چکیده
مقال��ه حاضر به بررس��ی یکی از اندیش��ههای آیین زروانی در متن حماس��ی « بهم��ن نامه» اثر
ایرانشان(ایرانش��اه) بن ابوالخیر میپ��ردازد .دین زروان ،خدای زمان از آیینهای رایج ایران باس��تان
است که فلسفه و اندیشههای آن در متون فارسی به ویژه متنهای حماسی ،بازتاب گستردهای داشته
است .در این پژوهش ،با استفاده از تحلیل محتوایی ،بازتاب اندیشهی مقدرات آسمانی و تأثیر آن بر
سرنوشت وتقدیر مورد کنکاش قرار گرفته است.
با بررس��ی محتوایی « بهمن نامه» این نتیجه حاصل میگردد که آس��مان به عنوان جایگاه زروان،
با چرخش و حرکت خود و س��تارگان ،اراده و خواس��ت زروان را بر انسان جاری میسازد .نتیجهی
این حرکت آس��مان ،بخت و سرنوش��تی اس��ت که از آن هیچ راه گریزی نیست و باید به اجبار آن را
پذیرفت .بحثهایی چون قداس��ت آسمان و ستارگان ،س��وگند یاد کردن به نامشان ،ستارهشناسی و
طالع بینی ،از دیگر بحثهای مرتبط با آسمان هستند که به خوبی در بهمن نامه منعکس شده است.
کلید واژهها :زروان ،آسمان ،بخت ،ستارهشناسی ،بهمن نامه.
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مقدمه
پژوهشگران در بارهی آیین زروانی و فلس��فه و اندیش��هی آن بسیار نوشتهاند .اما
نکتهای که به آن کمتر توجه شده است ،اثر پذیری شاعران از این فرهنگ کهن ایرانی
اس��ت .از اصول مهم آیین زروانی ،بحثهایی چون زمان ،نبرد خیر و ش��ر ،آس��مان و
س��پهر ،قضا و قدر ،بخت ،اقبال و سرنوشت و مرگ موضوعاتی است که اغلب مورد
توجه پژوهش��گران بوده اس��ت و در این زمینه به خصوص دربارهی بحث جدال خیر
و ش��ر و سرنوش��ت و تقدیر ،تاکنون پایان نامهها و مقالههای متعددی به انجام رسیده
اس��ت .زروان خدای زمان و پدر خوبی و بدی اس��ت .نفوذ و رس��وخ این اندیشه در
ذهن و زندگی ایرانیان باستان چنان شکوهمند و بی پروا بوده است که پس از گذشت
قرنها و سالها هنوز هم میتوان در بسیاری از باورهای عامیانهی مردم پی به نفوذ و
تأثیر این اندیشهها برد .پژوهش پیش رو به منظور ریشهیابی این موضوع فراهم آمده
اس��ت و با بررسی بهمن نامه ،کوشیده است با نگاهی دقیق بازتاب آموزههای یکی از
باورها و آیینهای کهن ایرانی را در این منظومه نشان دهد.
متون حماس��ی فارسی ،بهترین منبع انعکاس اندیشههای زروانی در ادبیات فارسی
اس��ت .در راس��تای ش��ناخت آیین زروان ،پژوهشهای ارزش��مندی صورت گرفته که
میت��وان ب��ه زروان یا معمای زرتش��تی گری از آر .س��ی .زنر .آیی��ن زروانی (تحلیل
کهنترین اس��طوره ایرانی ،زمان ،مکان ،جو و حرکت) از هاش��م رضی .آیین زروانی،
مکتب فلس��فی -عرفانی زرتشتی بر مبنای اصالت زمان از مسعود جاللی مقدم .جای
پای زروان خدای بخت و تقدیر از هوش��نگ دولت آبادی و بسیاری از پژوهشها در
راه شناخت اساطیر و ادیان ایران باستان ،اشاره کرد.
 -1آیین زروانی :
درباره واژه « زروان» در منابع مختلف آمده است « :زروان » واژهای پهلوی است و
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آن را ریشهی واژهی « زمان » میدانند .در اوستا  Zrvᾱnaبه معنی زمان است و با واژه
 Rapithwinaبه معنی « نیم روز» برای تعیین هنگام ظهر آمده است .هم چنین واژهی
پارس��ی « زمان» (= ظهر عربی) را دگرگون ش��دهی واژهی زروان میدانند( ».پاشنگ،
)627 :1378
زروان ( )zurwᾱnدر زبان پهلوی به معنی زمان و ایزد زمان اس��ت .در دانشنامهی
مزدیسنا در زیر این واژه آمده است  « :زروان در اوستا به معنی زمان است که در برخی
بندهای یسنا از آن یاد شده است .در سی روزه و برخی بخشهای اوستا با صفات َدرِ َغ

کرنَ (بیکرانه) و َدرِغوخواذات (زمان درنگ خدای) و یا
(دیرودرنگ)
َ
ودراجه (دراز) وا َ َ
جاودانی فناناپذیر آمده است( ».اوشیدری)305 :1383 ،

ب��ه گفت��هی نیبرگ ،خدایان زمان در بس��یاری از دینهای باس��تانی و فرهنگهای
قدیم دیده میش��ود و اغلب جایگاه برجس��تهای در جمع خدایان ندارد « .اینها بیشتر
خدایان سرنوش��ت و خدایان مرگ هستند( ».نیبرگ )380 :1359 ،اما در آیین زروانی
این خدا جایگاه واالیی دارد .زمان ،همواره در ذهن بش��ر مس��ألهای پر اهمیت و مهم
جلوه میکرده ،بنابراین دور از ذهن نیس��ت که از همان آغاز ،بشر در پی یافتن ابتدا و
انتها (آغاز و انجام) زمان بوده باشد و حتی از او به عنوان خدای آفریدگار یاد کند.
از قدیمی ترین منابعی که درباره اندیشه تقدیرگرایی زروانی در دست است سنگ
نوش��تهی آنتیو خوس کماگنی است که در آن زمان بیکران (خرونوس آپیروس) تعیین
کنندهی سرنوش��ت انسان اس��ت .مطابق آیین زروانی انسان محکوم تقدیری ا ست که
سپهر تعیین کرده است و حتی اهورامزدا و اهریمن نیز در آن نقشی ندارند .در مینوی
خرد نیز آمده اس��ت « :کار جهان همه به تقدیر و زمانه و بخت مقدر میرود که خود
زروان فرمانروا و دیرنگ خداست( ».تفضلی )42 :1384 ،وجه مشخص زروان ،یعنی
زمان وجودی ،خدای تقدیر اس��ت .سرنوشت جهان و تقدیر حاکم بر همهی کاینات
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از همین جنبهی وجودی خدای زمان محقق میشود .به گفتهی مینوی خرد « :آن چه
بر همه کس وهمه چیز مسلط است ،بخت است( » .همان)
زنر معتقد است که « مغان آسیای صغیر مذهبی را بسط دادند که از یک سو شامل
بدعتهایی در دین زرتش��تی بود و از سوی دیگر عناصری بابلی را در خود داشت و
این همان است که مذهب زروانی نامیده شده است( » .زنر )43 :1375 ،کریستین سن،
پیدایش دین زروان را متعلق به اواخر عهد هخامنش��ی میداند و از اودموس رودیوس
از ش��اگردان ارس��طو نقل میکند که « :در زمان هخامنش��یان راجع به زروان اختالف
عقیده وجود داش��ت ،گروه��ی او را خدای واحد قدیم مکان به اوس��تایی «ثواش» و
گروهی آن را خدای زمان به پهلوی « زروان» میدانند( ».کریستین سن)129 : 1384 ،
زروان دو آفریدهی اصلی دارد :اهورامزدا از دانش زروان و اهرمن از غفلت او زاده
ش��دند .زروان میخواهد آفرینندهی خیر و نیکی را خلق کند اما در کنار او آفریدهای
خلق میشود که نابود کننده و دشمن خیر و نیکی است « .اهورامزدا حاصل دانش الهی
اس��ت و اهریمن حاصل ناآگاهی متالزم با آن دانش .همان که در بندهش به بدآگاهی
یا دوش آکاسیه 1و پس آگاهی یا پس دانشنیه 2تعبیر شده است( ».زنر)225 :1375 ،
اگرچه نمیتوان از تأثیر اندیش��ههای بابل��ی و یونانی در فرهنگ ایرانی و اعتقاد به
تأثیر صور فلکی ،ثوابت و س��یارات در سرنوش��ت آدمیان چشم پوشید اما از ارتباط و
نسبت میان سپهر و زروان و اعتقاد به این که سپهر واسطهی مشیت زروان در کاینات
است؛ در متون کهن نیز سخن به میان آمده است « .سپهر آن است که نیکویی بخشد
و خدایی و پادشاهی اوراست  ...او را که بیش دهد سپهر نیکو و او را که کم دهد سپهر
بد خوانند و این بخشش نیز به زمان است( ».بهار)111 :1369 ،
س��پهر کنترل کنندهی سرنوش��ت انسان اس��ت چرا که از طریق آن تقدیر زروان به
1 - Dush ā kasīh
2 - pas-dᾱnishnih
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زمین میرس��د .البته از این نکته نیز نمیتوان گذشت که آسمان در عین این که تجسم
زروان دیرند خدای اس��ت؛ آفریده یا صادری از وجود اهورامزدا نیز میباش��د و به او
تعلق دارد؛ و چون هر کجا اهورامزداس��ت اهریمن نیز وجود دارد پس اهریمن نیز در
جه��ان عل��وی نقش دارد .پ��س اهورامزدا و اهریمن هر دو پیم��ان کردند و کار را به
دست فلک دادند.
س��اموئل نیبرگ در کتاب خود « دینهای ایران باس��تان» مینویس��د :پیوند نزدیک
زروان با برجهای آس��مان و س��ال و فرمانروایی دیرپای ،ناگزیر فرضیات و محاسباتی
دربارهی یک «سال جهانی » برانگیخت .هر یک از برجها نماینده یک هزار سال است.

همهی عمر جهان  12000س��ال اس��ت ،یعنی یک اِئون 1که زمان و دورهی فرمانروایی
زروان اس��ت .ظاهرا این محاسبات در زمانی بسیار دور پدید آمده بوده است .دایرهی
فرهنگی بابلی با پیشگوییهای ستاره شناسانش به اندازهی کافی نزدیک بود .از سوی
دیگ��ر این قوانین عمر جهان ،افس��انهی یک دس��ت ابتدایی اس��ت و دیگر نیازی به
بررسیهای ستارهشناسی نیست؛ به گونهای که هر انسان ابتدایی میتواند آن را به کار
گیرد .گویا اعتقادهایی دربارهی پایان جهان به این س��ال جهانی بسی زود پیوسته شده
بوده است « .مطمئنا آن محاسبات از نظر خاستگاه بیرون و پیش از دین زرتشتی است،
اما این موضوع که بر پایهی قوانین دورههای زمانی ،چنان که به نظر میرس��د ،قوانین
عمر جهانی ویژهی زرتش��تی غربی پدید آمد که پایان جهان را به نه هزار س��ال ثابت
قرار داد ،چیز دیگری اس��ت( ».نیب��رگ )387 : 1359 ،به گفتهی ازنیک کلبی ،زروان
به معنای سرنوش��ت (بخت) یا درخش��ش نیرو بوده اس��ت .او در پاسخ به این سوال
که بخت چیس��ت از قول مغان میگوید « :بخت جوهری مجزا از زروان نیس��ت بلکه
همان کامیابی اوس��ت( ».جاللی مقدم )166 :1384 ،وجه مشخص زروان ،یعنی زمان
1 - Aeon
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وجودی ،خدای تقدیر است.
آس��مان دارای ارزشهای اساطیری بسیاری اس��ت که در روایتهای اقوام و ملل
گوناگ��ون نمودها و نمونههای زیادی از آن یافت میش��ود .چنان که در تاریخ ادیان،
آس��مان از مهم ترین تجلیات قداس��ت و سرش��ار از ارزشهای « اساطیری مذهبی و
ح��وزهی اقتدار الهی اس��ت و به اقتضای ارتف��اع بی انتهای خود اقامت��گاه خدایان و
برانگیزندهی تجربه مذهبی در وجدان انسان ابتدایی بوده است( ».زمردی)11 :1382 ،
چنان که در «روایت پهلوی» میبینیم که هرمزد ،نخس��ت آس��مان را آفرید و خود
نیز با آفریدگانش در آن ساکن شد .و به گفتهی بندهشن ،آسمان « مینوی آسمان است
که او را چون گوردی(= جامه پشمین) بر تن دارد ،او این آسمان را نگاه همی دارد تا
اهریمن را باز تاختن نهلد .ایزد آسمان وظیفهی دشوار زندانی ساختن اهریمن و دیوان
را دارد( ».عفیفی )420 :1374،در آیین زروانی ،آس��مان رابطهی تنگاتنگی با زروان و
بخت و سرنوشت دارد.
یکی از حماس��ههای اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن شش��م هجری ،که چه از نظر
موض��وع و چه از نظر زبان دارای اهمیت خاصی میباش��د « ،بهمن نامه» یا « اخبار
بهمن » اس��ت .بهمن نامه ،منظومهای اس��ت حماسی به بحر متقارب مثمن محذوف یا
مقصور در بارهی زندگی بهمن پس��ر اس��فندیار پادشاه کیانی و جنگهای او با خاندان
رس��تم .صاحب مجمل التواریخ و القصص آن جا که از گردآوری تاریخ ش��اهان عجم
س��خن میگوید ،یکی از کتابهایی را که از آن اس��تفاده کرده ،اخبار بهمن یاد میکند
و در ج��ای دیگ��ر ،زمان مرگ زال را که در روزگار دارا صورت گرفته ،در هیچ کتاب
دیگر نمیبیند جز بهمن نامه( .بهار )56 :1318،این کتاب اگر چه منسوب است به نام
بهمن پسر اسفندیار و داستانهای او اما در حقیقت باید آن را داستان سلسلهی پهلوانان
سیستان دانست زیرا قسمت اغلب آن راجع به سرگذشت خاندان رستم است .در این
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منظومه به صورت ویژه از پهلوانیهای بانوگشسپ ،دختر رستم سخن رفته است.
به گفتهی صاحب مجمل التواریخ ،س��رایندهی این منظومه ایرانش��اه بن ابو الخیر
اس��ت .وی در این باره میگوید  «:اندر عهد دارا ،در این روزگار زال بمرد و در هیچ
کتاب این ذکر نیافتم مگر در بهمن نامه ،آن نسخه که حکیم ایرانشان (ایرانشاه) ابن ابی
الخیر نظم کرده اس��ت( ».صفا )289 :1384،رضا قلی خان هدایت در مجمع الفصحا،
سرایندهی بهمن نامه را جمالی مهریجردی یاد کرده و چنین آورده است ... «:بهمن نامه
نیز مثنوی اس��ت به وزن تقارب با اش��عار خوب و دیباچهی آن و دیباچهی گرشاسب
نامه مانند یکدیگر اس��ت و گویند جمالی مهریجردی ناظم آن اس��ت یا حکیم آذری،
غیر معروف اس��ت .اما در تاریخ فرش��ته دیده شده که نوش��ته :حکیم آذری صاحب
بهمن نامه ،و بهمن نامه را به حکیم آذری نسبت داده و تحقیق آن است که شیخ آذری
طوسی معاصر احمد شاه بهمنی در هندوستان بوده و فتوحات سالطین بهمنی را نظم
کرده به نام احمد شاه بهمنی و بهمن نامه خوانده( ».هدایت،ج) 110 :1
داستان زندگی بهمن پادشاه کیانی که از نوشتههای کهن به شعر فارسی سروده شده
اس��ت ،صورت و خصوصیات یک حماس��هی ملی را در بر دارد .اهمیت این منظومه
بیش��تر از نظر زبان فارس��ی و زنده نگهداشتن یکی از داس��تانهای ایران باستان است
که مأخذ آن غیر از مأخذ ش��اهنامه فردوس��ی و نوشتههای تاریخی است .تأثیر جنبش
فارس��ی گفتن و نوشتن که از دو قرن پیش از سرودن این منظومه به راه افتاده بود ،در
این منظومه به خوبی آش��کار است؛ به طوری که در حدود ده هزار بیت این مجموعه
بیش از حدود سیصد واژهی غیر فارسی آن هم واژههای بسیار ساده ،به کار نرفته است.
این خود بهترین گواه است که گویندهی این داستان با آن که فردی مسلمان و پایبند به
اعتقادات اس�لامی بوده است ،به ملیت و زبا ن خود دلبستگی فراوان داشته و توانسته
اس��ت با زنده کردن یکی از داستانهای کهن و به کار گرفتن واژههای فارسی در قالب
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زبانی ش��یرین و پرورده یادبودی از خود به جای گذارد و به گفتهی ژول مول« :زبان
نگهدار یادبود هاست و به ملتها روح ملی و میهنی میبخشد( ».ایرانشاه)22 :1370،
 -2مقدرات آسمانی در بهمن نامه
ستارگان و اجرام سماوی رابطهی تنگاتنگی با آسمان دارند .آسمان نماد یپیچیدهای
از نظم کیهان اس��ت و باحرکت دورانی و منظم ستارگان آشکار میشود .پس ستارگان
با دو ویژگی آس��مان یعنی تعالی و تأثیر گذار بودن ،مشترک هستند با تفاوتی اندک و
آن وجود نظم اس��ت که در عملکرد و اجرام آسمانی وجود دارد .گویی این اجرام از
نیرویی مافوق طبیعی فرمان میبرند.
س��تارگان در اعتقاد پیش��ینیان عامالن موثری بودند که با حرکت طبقات آس��مان
حرکت میکردند .در عهد باستان ،ستارگان دارای مرتبهی خدایی بودند و به این دلیل
مورد تقدس و س��تایش قرار میگرفتند .س��تارگان به یاری حرکت برجهای آسمانی،
سرنوشت مقدر شده را تعیین میکنند و ارادهی زروان را تحقق میبخشند .از این روی
توجه به س��تارگان و یا به طور کلی اجرام آس��مانی ،همواره یکی از مهم ترین مسایل
فکری بش��ر بوده اس��ت .در آیین زروانی س��تارگان به دو دس��تهی خوب و بد تقسیم
میش��وند و متناسب با این صفتها عمل میکنند .گروهی یاران هرمزاند و کار تعیین
سرنوش��ت خوب را به عهده دارند و در مقابل گروهی یاوران اهریمن اند که کارشان
ویرانی و نابودی و تباهی عالم هستی است .آسمان و مظاهر آن در طول تاریخ ،همواره
مورد توجه شاعران و نویسندگان بسیاری قرار گرفته است.
در گذش��ته و شاید هم اکنون نیز اعتقاد به این بوده که هر فردی ،صاحب ستارهای
اس��ت .اعتقاد به نیکی و بدی روزها و تأثیر س��تارگان در جهان و سرنوشت اشخاص
در فرهنگ ایرانیان باستان جایگاه ویژهای داشته است .ستارهشناسی و علم نجوم یکی
از مهم ترین دانشها به حس��اب میآم��د .از آن جا که در آیین زروانی ،توجه ویژهای
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به آس��مان و حرکت س��تارهها میش��د ،پس علم نجوم نیز همواره م��ورد توجه و از
دانشهای مهم درباری به ش��مار میآمد .ستارهشناسی بخشی از دانستههای موبدان و
ستاره شناسان بود و همهی شاهان ایران در دربار خود از ستاره شناسان جهت بازگویی
آن چه در آینده رخ خواهد داد ،اس��تفاده میکردهاند .دیگر طبقههای مردم نیز همواره
در انجام امور به س��راغ این ستاره شناس��ان میرفتند و آینده خود را از حرکت افالک
باز میجستند.
اعتقاد به افالک ،اعتقاد به س��عد و نحس ایام و تأثیر گذاری آس��مان و ستارگان بر
سرنوش��ت آدمی موجب گردیده از دیرباز انس��انها روی به دیدن زایچه و پیشگویی
حوادث آینده بیاورند .این پیش��گوییها بن مایهی زروان��ی دارد .بن مایههایی که در
متون فارسی انعکاس یافته است.
بهمن نامه ،صحنه نمایش راز تقدیر و سرنوشت است .آسمان با مظاهرش در بهمن
نام��ه نمود و ظهور بس��یاری دارد .چرخ و روزگار در این ج��ا جلوهی خاصی دارند.
کار س��پهر و رازی که در آن نهفته است ،سرنوشت افراد را رقم میزند؛ سرنوشتی که
گاه روش��ن و امید بخش اس��ت و گاه همراه با فال و بخت بد است .اعتقاد به حرکت
آس��مان و ستارگان ،خواست و رأی یزدان اس��ت و در برابر آن تنها باید تسلیم شد و
س��ر فرود آورد .اختر و بخت واژههایی هستند که تقدیر و سرنوشت را در بهمن نامه،
نمایان میسازند.
اختر:
بــدو گفــت فـــرزانه کــای شهـریار

		
تـو برگو کــدام اســت گــوهر تـــرا

		

ب��ه ت��و ک��رد روی اخت��ر روزگار
ابوالخیر152 :1370،
ک��ه در تیرگ��ی رف��ت اخت��ر ت��را
همان284 :
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ک��ه مایی��م در دس��ت و پ��ای س��تور
همان262 :

		

بخت :
تــرا بخــت فرخ در آمــد ز خــواب

ز فرم��ان ش��اه جه��ان س��رمتاب

		
یــکی بازگـــویی که نـــام تو چیست

همان31 :
کزی��ن پ��س ب��ه بخت��ت ببای��د گریس��ت

		
بــدو گفت فـــردا به هـــنگام بــــام

همان152 :
ب��ه بخ��ت ت��و دش��من در آی��د ب��ه دام
همان234 :

		

بخت بیدار:
وز آن جــا به شـــهر انــدر آمد سـپاه

فرام��رز

به رامــش نشــسته به روز و به شــب

دل و بخ��ت بی��دار و خن��دان دو ل��ب

		
هــمه نـــامداران فـــرخنده بخـــت

		

ب��ا

ش��ادی

و

دس��تگاه
همان237 :

سراس��ر نشس��تند در زی��ر تخ��ت
همان550 :

بخت خوب ،گشاینده مشکالت:
یکـــی آزمایـــش کــنم بـــا ســـپاه

		
به کـــاری که داری به پیـــش اندرون

		
دهــد بخـــت ما را مـــگر کام بـــهر

		

مگ��ر بخ��ت بگش��اید ای��ن بس��ته راه
همان518 :
ت��را بخ��ت باش��د ب��دان رهنم��ون
همان510 :
ب��ه دس��ت آوری��م آن گرانمای��ه ش��هر
همان242 :

شماره  ،23بهار 1394

169

اگــــر کبــک را بخـــت چیــر آورد

عق��اب

ب��ه

دالور

		
کیـــان شیر گـــرزی فــروهشت زود

زی��ر

آورد

همان362 :
ولیک��ن

ورا

بخ��ت

		

ی��اور

نب��ود

همان573 :

فال بد در معنی بخت بد:
چـــنین داد پـــاسخ که ایـــن فال بد

ز دانن��ده م��ردم هم��ی چ��ون س��زد
همان229 :

		

این بخت که سراس��ر زندگی را تحت سلطه و س��یطرهی خود گرفته است ،اگر با
انسان همراهی نکند و به وی روی خوش نشان ندهد ،سراسر بدی و بخت برگشتگی
است .بخت بد اغلب با عنوان بخت وارونه ،بخت کور ،بخت کوژ ،بخت تیره و شور
و خفته معرفی میشود .این نوع بخت ،شوربختی است وعذاب.
شوربختی:
مــرا او فـــتادست ایــن کار سـخت

		
فرســـتاده را گفــت کز بخــت شـور

			
بــدو گفــت کای بدرگ شــور بخت

			

مب��ادا چ��و م��ن م��ردم ش��ور بخ��ت
ابوالخیر161 :1370،
ب��ه دام��ان در آی��د دگرب��اره گ��ور
همان480 :
نزیب��د هم��ی م��ر ت��و را ت��اج و تخ��ت
همان392 :

بخت تیره و خفته:
نــدارد کنـــون ســود گـــفتار مــن

		

ک��ه ش��د خفت��ه ای��ن بخ��ت بی��دار م��ن
همان293:
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هماناک��ه خواه��د ش��دن تی��ره بخ��ت
همان442 :

بخت کوژ:
کنــون آگــهی آمــد ایــن چــند روز

ز برزی��ن کج��ا بخ��ت او گش��ت ک��وژ
همان513 :

نبــنی کــه بــخت تــو برگشــت کوژ

هم��ی ب��ا زمان��ه س��تیزی هن��وز
همان130 :

		
بخت وارونه:
مــرا بــخت وارونــه آمــــد به فــال

ک��ه ش��د پیشدس��ت آن س��گ بدس��گال
همان146 :

بخت کور :
کــرا روز وارون شــــد و بــخت کور

س��رش گ��وی ش��د زی��ر پ��ای س��تور
همان171 :

		
بخت برگشتن:
به نـومیدی انــدر چو کــوشش نـمود

چو برگش��ته ش��د بخت کوش��ش چه سود
همان337 :

 -1-2بخت و سرنوشت :
س��پهر یا ت��ن زروان در ادبیات پهلوی چون چرخی فرض ش��ده اس��ت و دارای
صفتهای��ی چون فلک گردان ،چرخ گردان و در ادب فارس��ی نیز بازماندهی اعتقاد
به چرخنده بودن آس��مان میباش��د .معلق بودن و جنبش و گردش آس��مان و افالک
باعث به وجود آمدن این باور کهن گردیده که سرنوش��ت آدمی به واس��طهی چرخش
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طبقات آس��مان به وجود میآید .گردش آسمان و تأثیری که بر روی سرنوشت آدمیان
میگذارد با عنوان گردش روزگار خوانده شده ،گردشی که در آن هیچ توقف و درنگی
نیس��ت .خوبی و بدی از آن بر س��ر انسانها میبارد و آنان نیز در برابر آن چارهای جز
پذیرفتن ندارند .این همان مسألهی جبر و بی اختیاری در برابر سرنوشت است .کسی
از خواس��ته و راز سپهر آگاهی ندارد ،زیرا سرنوشت هر کس در اختیار زروان است و
تنها زروان بر آن واقف است .مطابق آیین زروانی انسان محکوم تقدیری است که سپهر
تعیین کرده اس��ت و حتی اهورامزدا و اهریمن نیز در آن نقشی ندارند .در مینوی خرد
نیز آمده اس��ت« :کار جهان همه به تقدیر و زمانه و بخت مقدر میرود که خود زروان
فرمانروا و دیرنگ خداست( ».تفضلی)42 :1384،
از مهمترین ویژگی زروانی س��پهر ،باید به تقسیم کنندگی بخت و سرنوشت اشاره
کرد .زروان ،خوبی و بدی را بدون هیچ دریغی بر انسان فرو میآورد ،گاه از در لطف
و محبت وارد میش��ود و گاه زهر تلخ بال و مصیبت را بر آدمی میچشاند .سرنوشت
و تقدیر آن چیزی اس��ت که خداوند اندیش��یده ،رأی و خواستهی اوست .در برابر این
خواست ،چه خوب و چه بد ،راه مقابله و گریز نیست و تنها باید این قضا و سرنوشت
را پذیرفت .در بهمن نامه ،واژهی « بخش» و« بخش��ش» این س��ر س��پردگی را بیشتر
نمایان میکند.
بخش و بخشش:
فــــرامرز گــفتای گــرانمایه بــاب

س��ر از بخ��ش گ��ردون گ��ردان مت��اب
همان224 :

نبــاشد جــز آن کــافریینده خــواست

		

ت��و گر خ��واه ک��ژ رو و گر خواه راس��ت
همان160 :
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س��ر از بخش��ش چ��رخ نت��وان نهف��ت
همان241 :

رأی و خواستهی چرخ و گنبد:
تــو شــاهی کــنون پیش دســتی نمای

ببینی��م ت��ا چ��رخ را چیس��ت رای
همان328 :

مــرا این کــه پــیش آمد از رنج و درد

ندی��دم

ج��ز

از

الج��ورد

گنب��د

همان156 :

اعتق��اد به تأثیر س��پهر و کار گردون ،همان تقدیر اس��ت .تقدیری ک��ه همه آن را
پذیرندهاند.
سپهر و چرخ در معنی تقدیر:
چــنین داد پاســخ کــه چــون کار بود

ت��را س��رزنش ب��ر س��رمن چ��ه س��ود

ز کــــار بــــد چــرخ نتــوان گــریز

و گ��ر ب��ر س��رآری بس��ی رس��تخیز
همان236 :
خی��ره

ز

کار

س��پهر

ســــر پــول بگــرفت آن مــاه چــهر

فرومان��ده

چــنین اســت کــار جــهانای پـــسر

بدی��ن داس��تان درب��در در نگ��ر

چــو نــاید بدان سان که خواهی تو کار

بدی��ن و ب��دان روزگارش س��پار

همان310 :

همان573 :

خواست خدای:
نــــرفــتیم مــــا و فــشردیــم پــای

		

نباش��د بج��ز آن ک��ه خواهدخ��دای
همان262 :
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بــباشــیم یــک چــند پیــشت نهــان

ب��دان ت��ا چ��ه خواه��د خ��دای جه��ان
همان377 :

تــو گــر رزم را آمــــدستی مپــــای

ببینی��م ت��ا خ��ود چ��ه خواه��د خ��دای
همان500 :

نــکوشید بــا خــواست یــزدان کسی

ک��ه ان��در خ��رد مای��ه دارد بس��ی
همان531 :

ز کــاری کــه بایــدکه آری به جــای

نباش��د هم��ی ت��ا نخواه��د خ��دای
همان571 :

 -2-2ستارگان 		:
توجه به س��تارگان و تأثیر قدرت آنان در سرنوشت انس��انها از جمله موارد قابل
توجه در آیین زروانی است .در آیین زروانی ستارگان به دو دستهی خوب و بد تقسیم
میش��وند و متناسب با این صفتها عمل میکنند .گروهی دست نشاندهی هرمز اند و
سرنوش��ت خوب را رقم میزنند و در مقابل گروه دیگر دست نشاندهی اهریمن اند و
کار شان تباهی و ویرانی عالم و اخالل در کار انسان است .با توجه به اهمیت ستارگان
در این آیین ،علم نجوم و ستارهشناس��ی نیز از ویژگیهای خاص این آیین به حساب
میآید .در متون حماس��ی به این خاصیت بسیار توجه ش��ده ،چنان که در بهمن نامه
ش��اهان و قدرتمندان از ش��خصیتهای مثبت گرفته تا منفی به هنگام انجام کاری و یا
گرفتن تصمیمی از جنگ گرفته تا ازدواج ،ابتدا به کمک طالع بینان و س��تاره ش��ماران
در پی آن هس��تند که به وس��یله پیشگویی از پایان و سرانجام کارها آگاه شوند .در این
میان شاعر از واژههای طالع بینی ،اختر و ستاره شمری برای رسیدن به مقصود استفاده
کرده است.
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توجه ویژه به آس��مان و افالک ،ستارهشناس��ی و طالع بینی را به دنبال دارد .افرادی
با عنوان س��تاره شناس یا اختر شمار در دربار پادشاهان حضور دارند که کارشان اختر
بینی و پیش بینی حال و روز افراد اس��ت .این��ان با دیدن حال و گردش اختران ،زمان
مناسب جنگ و کار و حتی طول عمر را میسنجند و پیش بینی میکنند .تمامی کارها
بر اساس پیش بینی این افراد صورت میپذیرد.
ستاره شناسان و طالع بینان به سیر اختران میپردازند:
نگــه کــن یکــی در شــمار و ســپهر

ببی��ن ت��ا کج��ا باش��د آن دی��و چه��ر

چــو جــاماسب در اختــران بنـــگرید

ندی��د

نش��ان

فرام��رز

جای��ی

همان240 :

نگاه در چرخ و دیدن حال ستارگان:
بــــدو گــفت کــز چرخ گـردان ببین

ک��ه مه��ر آورد پیش��م ار خش��م و کی��ن

چنــین پــاسخش داد فــــرزانه مــرد

ک��ه ش��اها نی��ارم هم��ی ی��اد ک��رد
همان241 :

ز فــــرزانه پرســــید شــــاه دلــــیر

ک��ه ی��ک ره نگ��ه کن دری��ن چ��رخ دیر

ببــین تــا چــه خواهد نمــودن به چهر

ب��ه کین گش��ت خواه��د همی یا ب��ه مهر

چنــین گــفت کامـــروز تــا نیمــروز

ده��د داد ت��و ه��ور گیت��ی ف��روز

بــه کــام تــو گــردند ایـــن اخــتران

ف��ر ت��و پی��روز جن��گ آوران
ز
ّ

بــدو گــفت بهــمن کــه یزدان سپاس

ن��ه از ت��و ک��ه هس��تی س��تاره ش��ناس

		
بیــامد دگــــر روز اختـــر گــــرفت

		

همان252 :
ز گ��ردون ش��ماری ب��ه ن��و در گرف��ت
همان592 :
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یک��ی از مهمترین موضوعهای زروانی ،توجه به س��تارگان و تأثیرات آنان بر روی
سرنوشت و بخت و اقبال آدمی میباشد .زیر از زروان خدای آفرینندهی ستارگان است
و خواس��ت و ارادهی خود را از طریق س��تارگان نمایان میسازد .بر اثر اعتقاد به جبر
در آیین زروانی ،س��تارگان نقش مهم و موثری در تعیین بخت و باورهای مردم دارند.
توجه به خدای آفریننده س��تارگان و همچنین سوگند خوردن به آنها نشان از تقدس
س��تارگان و اهمیت آنان دارد .اهمیت ستارگان در زندگی باعث میگردد تا به نامشان
سوگند یاد شود.
یــکی نامه فــرمود بهــمن بــه صــور

ب��ه ن��ام خداون��د خورش��ید و ن��ور

		
خــــداوند کیــهان و نــــاهید و مــاه

همان349 :
پی��روزی

خداون��د

		
یــکی نــامه کــرد او به نــزدیک تـور

و

دس��تگاه
همان394 :

ب��ه ن��ام خداون��د خورش��ید و ن��ور

		
 -3-2روزگار:
روزگار پ��ر کاربرد تری��ن واژه برای بیان بخت و تقدیر در بهمن نامه اس��ت .این
روزگار همان بخت و سرنوش��تی اس��ت که گاه بد و سخت است .تقدیری است که با
آن دید جبرگرایانه تنها باید منتظر رسیدنش بود و آن را چه خوب و چه بد ،پذیرفت.
روزگار هر بازی که بخواهد با ما شروع میکند و به پایان میرساند.
روزگار در معنی بخت و تقدیر:
نــدانم چــه خــواهد هــمی کــردگار

چ��ه پی��ش آورد گ��ردش روزگار

		
یکــی هــوشیارم نــه مــن خــفته ام

همان193 :
ولیک��ن

ز

ی��زدان

پذیرفت��ه

ام
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کــه کــــاری که پیــش آورد روزگار

نگی��رم ب��ه خ��ود کامگ��ی پی��ش کار

		
مــــگر داور داد پــــــروردگــــــار

همان383 :
س��ر آرد ب��ه م��ا ب��ر ب��د روزگار

		
بــه بنــدش هــمی دار تــا روزگــار

همان394 :
چگون��ه نمای��د ب��ه م��ا روی کار

		
چــه بــازی نمــاید هــمی روزگــار
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همان431 :
ک��ه روب��ه کن��د ش��یر ش��رزه ش��کار

		

همان576 :

نتیجه :
زروان ی��ا زم��ان در آیین ایرانی تاریخی مبهم و طوالن��ی دارد .در لوحههای بابلی
مربوط به قرن پانزدهم پیش از میالد از ایزدی به نام زروان سخن رفته است .در اوستا
نیز به اختصار از این ایزد یاد شده و در متون پهلوی هم دربارهی آن سخن رفته است.
زروان در اصل فرشته زمان است و با صفت اَکرانه( بیکرانه) از او یاد شده است .متون
حماس��ی فارسی بهترین منبع انعکاس اندیش��ه زروانی در ادبیات فارسی است .از این
میان ،متنهایی که مربوط و در بردارندهی مطالب تاریخی و اس��طورهای هستند ،بیش
از دیگر متنها اندیشههای زروانی را در خود نهفته دارند.
ستارگان یا اجرام سماوی رابطهی تنگاتنگی با آسمان دارند .در عهد باستان ستارگان
دارای مرتب��هی خدای��ی بودند و از آن جهت مورد تقدس و س��تایش قرار میگرفتند.
س��تارگان به یاری حرکت برجهای آسمانی سرنوش��ت مقدر شده را تعیین میکنند و
ارادهی زروان را تحقق میبخشند .در آیین زروانی ستارگان به دو دستهی خوب و بد
تقسیم میشدند و متناسب با این صفتها عمل میکردند.
بهمن نامه از جمله آثاری اس��ت که خواس��ته یا نا خواس��ته تحت تأثیر باورهای
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زروانی رایج در زمان خود قرار گرفته اس��ت .در ای��ن منظومه توجه ویژهای به بحث
س��تارگان و آسمان میش��ود .س��تارگان از چنان جایگاه مقدس و باالیی برخوردارند
که به نامش��ان س��وگند یاد میشود .اهمیت س��تارگان موجب میگردد تا علم نجوم و
ستارهشناس��ی نیز م��ورد توجه قرار گیرد و طالع بینی و ستارهشناس��ی با آن جایگاه و
اهمیت خاص در بهمن نامه منعکس شود.
حرکت س��تارگان و گردش آس��مان ،سرنوش��ت و بخت و تقدیر را به دنبال دارد.
سرنوشتی که زروان آن را با حرکت ستارگان رقم میزند و برای انسان در نظر میگیرد.
این سرنوشت خواستهی زروان است و از آن راه گریزی نیست و هیچ تدبیری در برابر
آن چاره س��از نیست .این سرنوشت گاه خوب است و گاه بد .بخت و تقدیری که در
بهمن نامه از آن نام برده میشود اغلب بختی نا موافق است که با واژهایی چون بخت
بد ،بخت وارونه ،بخت کوژ ،بخت خفته و بخت شور نشان داده شده است.
ح��ال که این زروان اس��ت که سرنوش��ت را تعیین میکند و چ��ارهای از پذیرش
آن نیس��ت ،دید جبرگرایانهای را ایجاد میکند که در برابر خواس��ت زروان نمیتوان
مقاومت کرد .در بهمن نامه ،روزگار ،واژهی آش��نایی برای بیان این سرنوش��ت محتوم
اس��ت .واژه بخش نو بخش��ش ،نیز میزان این جبرگرایی را نمودار میس��ازد .به طور
کلی باید چنین نتیجه گرفت که آس��مان و ستارگان با حرکت خود سرنوشت را تعیین
میکنند و این جلوهی وجودی زروان به خوبی در بهمن نامه منعکس ش��ده و شاعر
تحت تأثیر اندیشههای زروانی قرار داشته است.
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