
 
 

  نامة فردوسيسفة زرواني در شاههاي تفكر و فلمايهبن

  
معصومه كريميان                    ∗ 

  چكيده 

وجوي سرچشمة حيات خـويش و مبـدأ آفـرينش جهـان     بشر، از ديرباز در جست
پـس از ظهـور   . بوده و با تعمق در عالم هستي، سعي در گشـودن راز دهـر داشـته اسـت    

بـه عنـوان دو   » اهريمن«و » ورامزدااه«واره زرتشت در ايران و پيدايش آيين مزدايي، هم
لـيكن شـواهد و مـداركي وجـود     . شدندمبدأ براي كاينات و آفرينندة خير و شر تلقي مي

بـر  (دهد پيش از اعتقاد به ثنويت در ميان ايرانيان، انديشة يكتاپرستي دارد كه نشان مي
عتقـاد بـه   ا. نيز ذهن ايرانيان وحدت طلب را مشـغول داشـته اسـت   ) مبناي اصالت زمان

شمار داشت كه بيش از همه اعتقاد بـه سرنوشـت،   پيامدهايي بي) خداي زمان(» زروان«
  .ها انديشة ايراني را تحت سلطة خود داشتبخت و سهم از پيش تعيين شده، تا قرن
مندان و نيـز فالسـفه و متكلمـان ايرانـي نفـوذ      اين تفكر در ميان شاعران، انديش

چـون ديگـران از ايـن    حماسـه سـراي بـزرگ ايرانـي، هـم     از اين ميـان، فردوسـي،   . كرد
نامـة  سرچشمة فكري مستثني نبوده است و فرض آن وجود دارد كه جبرگرايـي در شـاه  

  .گري داردفردوسي پيش از همه، ريشه در زرواني
در اين جستار ابتدا گذري  خواهيم داشت بر انديشه و فلسفة زروانيسم در ايـران  

  زرتشــت، ســپس بــا ذكــر شــواهدي از اثــر مانــدگار حماســي  باســتان و قبــل و بعــد از 
  .هاي فلسفة زرواني در اين اثر اشاره خواهيم كردمايهنامه ـ به بنايران ـ شاه

  

  كليد واژه

  .نامهشاه ،فردوسي ،زال ،خير و شر ،قضا و قدر ،اصالت زمان ،زروان

                                                      
 .د رشته زبان و ادبيات فارسيكارشناسي ارش ∗
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  مقدمه

و تأمالتي روي آورده  واره به تفكراتآدمي، براي گشودن راز هستي و كاينات، هم
از اين ميان، او بيش از هـر چيـز، بـه حركـت و     . شمار براي او داشته استكه نتايجي بي

را » زمـان « زارتوجه داشته و سعي كرده اسـت تـا   ... سير مداوم روز و شب، سال و ماه و
  .كشف نمايد

 روست كه موجـب شـده تصـورات   گذرنده و ممتد به نام زمان روبه يانسان با خّط
ايـن   ،رازآلود زمان در ذهن او پديد آمدهتصويرهايي مبهم از مقولة  ي اوقاتفلسفي و گاه

  .هاي ناگشودني براي او رقم بزندهويت نامعلوم، پرسش
وجـوي مبـدأ حيـات و سرچشـمة     از سويي ديگر، فطرت آدمي، هماره در جسـت 

گذاري دين بهـي  نبا ظهور زرتشت در نواحي شرقي ايران و بنيا. اليزال هستي بوده است
هايي مديد، اهورامزدا، به عنوان مظهر يگانگي مـورد پرسـتش ايرانيـان    توسط او، تا مدت

هاي او ـ سپند مينو و انگره مينو ـ در سراسر گيتـي بـه نشـر نيكـي و بـدي        آفريده .بود
سپند مينو با اهورامزدا يكي فرض شد  ،اما از زماني نامعلوم پس از زرتشت. ندمشغول بود

ان دو مبدأ براي موجودات و مصدر خير و شـر، يعنـي اهـورامزدا و اهـريمن در     زرتشتيو 
چنـان بـه   نظر گرفتند، اما با ريشه گرفتن اعتقاد ثنويت در ميـان ايرانيـان، گروهـي هـم    

گروهـي از  . انديشـيدند سرچشمة خير و شـر و چگـونگي بوجـود آمـدن ايـن اصـل مـي       
هـا مصـدر   آن. شـد نيان به ثنويت راضي نميطلب ايراذهن وحدت :گران معتقدندپژوهش

را منشأ دو اصـل خيـر و شـر تلقـي     ) كرانزمان بي(» زروان«سومي را در نظر گرفتند و 
  1.كردند

باقي مانده است كه به ظهور نيز ... هايي از مورخان يوناني، ارمني وروايتاما البته 
از اصـالتي  ) كرانزمان بي(ان زرو براين اساس،. كنداين انديشه پيش از زرتشت اشاره مي

به عنوان خداي قدرتمنـد و  » زمان«قراردادن . برتر از تمامي كاينات برخوردار بوده است
توانست تأويل و توجيهي براي راز حيات و مرگ بشـر  توانا و آفريدگار اهورا و اهريمن مي

دايي كـه  خـ » زروان«اين انديشه پيش از زرتشت جنبة اساطيري داشته و اسطورة . باشد
توسط ايرانيان به تشّخص رسيده بود، خدايي قدرتمند، دانا، مطلق و ناميرا، ازلي و ابـدي  

  .بود
گـري بـه عنـوان يـك مكتـب      اما پس از زرتشت و بويژه در عصر ساساني، زرواني

عقايـد و  جهـت  فلسفي در مقابل ثنويت قرار گرفت و بيش از آن كـه دسـتگاهي دينـي    
. پرداخـت گاهي فكري بـود كـه بـه كشـف راز هسـتي مـي      مراسم خاص خود باشد، دست

چـون آفـرينش   هاي فلسفي پيرامون موضـوعات و مفـاهيمي   چون ديگر نظامبنابراين هم
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گرايانة جهان، اعتقاد به سرنوشت، جبـر  جهان كيهاني و مادي، اصالت زمان، تكامل مادي

  .كردبحث مي... و اختيار، خير و شر و
اسطورة زروان با توجـه بـه روايـات موجـود و موضـوعات       در اين  نوشته، ابتدا به

نامـة  هـاي تفكـر زروانـي در شـاه    مايهفلسفي اين انديشه خواهيم پرداخت و سپس به بن
ترين اثري كـه تـاريخ  اسـاطيري و    نامه، به عنوان بزرگشاه. فردوسي اشاره خواهيم كرد

. گري در روزگاران كهـن اسـت  انيپهلواني ايرانيان را به تصوير كشيده، دليلي بر رواج زرو
ـ    ايتفردوسي حك نظم درآورده اسـت كـه بسـياري از    هاي مكتـوب و شـفاهي كهنـي را ب

  .باورهاي زرواني در آن جاري است

  اسطورة زروان به روايت تاريخ

ايزدي چنـدان  » زروان«در اوستا، . اي پهلوي و به معني زمان استواژه 2»زروان«
يكي زرواني بـا لقـب   : ها از دوگونه زروان نام برده شده استبا اهميت نيست، اما در يسنا

كـه در  » درِغو ُخوذاتـه «آغاز و انجام است و ديگري با صفت كه زمان بي) كرانبي(اكرََنه 
ترجمه شده است كه همـان زمـان محـدود و     )درنگ خداي(» ايرنگ خوتاي«پهلوي به 

، خداي مكـان و  4»َثوش«باد و هوا و خداي  3»واي«زروان در اين لقب با . مند استكران
اما تنها زروان است كه صفت اكرانه دارد و اين نشان دهندة اهميـت  . فضا، مشترك است

  .كرانگي زمان استايرانيان باستان براي بي
  زاد اهـريمن و اهـورا در اوسـتا ديـده     اعتقاد به زروان بـه عنـوان آفريـدگار و هـم    

زاد بودن اهورامزدا و اهريمن اشـاره كـرده،   ، كه به هم2، بند 30تنها از يسناي . شودنمي
  :هايي نقل شده استروايت

زاد نخسـتين  گاه كه زمان مفهومي يافت، آن دو گـوهر هـم  در دامان هستي، آن«
شان در انديشه، گفتار و كـردار نيـك بـود و ديگـري     پيدا شدند و آن دو گوهري كه يكي

  .»ي خرد بايستي راه  نيك را برگزينند، نه راه بد رامردمان با داور ،زشت، از ميان اين دو
داننـد؛ طبـق ايـن اعتقـاد، دو     معتقدان به زروان، او را باشندة غايي نيك و بد مي
چون دو برادر است كه از زروان گوهر خير و شر كه در تضاد با هم قرار دارد، در اصل هم

كـه  » اهـريمن «ديگـري   كـه خـود زاينـدة نيكـي اسـت و      » اهـورامزدا «زاده شده؛ يكي 
  .آفرينندة بدي است و همة گيتي و كاينات آفرينندة اين دو گوهر است

عالوه بر اوستا، برخي از منابع يونـاني، ارمنـي، سـرياني، عربـي و فارسـي نيـز از       
نخستين منبع موجود دربارة زروان، قول تئوپمپـوس خيوسـي،   . كندحكايت مي» زروان«
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است كه پلوتارخوس، مورخ يوناني، آن را ) م.ق 358-404(مورخ اردشير دوم هخامنشي 

  .نقل كرده است
اي از دوموس رودسي، از شـاگردان ارسـطو در اواخـر    كريستين سن نيز به نوشته

و خـداي زمـان   ) ثـوش (ميـان خـداي مكـان     ،كنـد كـه در آن  عصر هخامنشي اشاره مي
  5.تمايز قايل شده است) زروان(

مـورخ مسـيحي   آيين زرواني، روايت ازنيك كلبـي،  ترين مĤخذ دربارة يكي از مهم
، اطالعـاتي  »هـا برفرقـه  در«نيمه دوم قرن پنجم ميالدي است كه در كتاب خود بـا نـام   

  .مفصل دربارة اين آيين داده است
هـا  تـرين آن در ميان متون پهلوي نيـز اشـاراتي بـه زروان شـده اسـت كـه مهـم       

ـ 7بندهش، نوشتة فرنبـغ دادگـي  . است» بندهش« در آفـرينش  ) زمـان (ه نقـش زروان  ، ب
هاي زادسـپرم نيـز، زروان خـدايي    در مينوي خرد و گزيده. هايي فراوان كرده استاشاره

  .مؤثر است
كـه خـدا   ده، بـدون آن آمـ  8»زمان اكنارك«كرد، نام زروان با عنوان در كتاب دين

خواهـد كـه   مـي  آيد و اهورامزدا از زرتشتداد نيز از زروان سخن بميان ميدر وندي. باشد
  9.كران را در كنار َثوش و ويو بستايدزروان بي

در ميان آثار مانوي كه در اوايل قرن بيستم در ناحية تورفان كشف شـده نيـز بـه    
ماني براي تبليغ عقايد و دين خود در هر ناحيه از زبان و خـط  . خوريمبرمي» زروان«نام 

خـداي  «نام ين آثار به زبان فارسي ميانه، كرد و در ميان امردمان آن منطقه  استفاده مي
  .آمده است» زروان«دين ماني، » بزرگ

در ميان منابع عربي و فارسي، بايد بيش از همه بـر الملـل و النحـل شهرسـتاني     
ترين اطالعات در اين كتاب شرحي مفصل از آيين زرواني آمده است كه بيش. تأكيد كرد

از ميان منابع فارسي، بايد به روايـات   10.دهدقرار ميرا نسبت به ساير منابع در اختيار ما 
» رسالة علماي اسالم«عناوين داراب هرمز يار اشاره كرد كه در سه رسالة مهم آن، تحت 

روايـت دسـتور   «و ) 80-86صص (» رسالة علماي اسالم به ديگر روش«) 71-80صص (
  11.شناسدن را خالق عالم ميازرو) 62-66صص (» برزو

 داننـد كـه  ناني و ساتورن رومي يكي مييو 12رواني، زروان را با كرونوسدر آيين ز
  .شوندهر دو، خداي زمان و سرنوشت ناميده مي

قربـاني  «اند؛ هر دو در هندي يكي كرده 13رجاپتيگروهي نيز، زروان ايراني را با پ
ـ     . مشتركند 14»كردن  15ةنيبرگ نيز معتقد است كـه زمينـة زروان ايرانـي را بايـد در كال

  16.وجو كرد چرا كه كاله، خداي زمان در دين آرياييان بوده استهندي جست



 

 100 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 

 
اي مستقل كـه  اشتراك اصلي زروان و كاله در پيوندشان با مرگ است و نيز رابطه

گونـه كـه زروان   همان. كندميان زمان و سرنوشت وجود دارد، آن دو را به هم نزديك مي
  اني تقـدير و سرنوشـت بـه دسـت زروان انجـام      خداي بخت و تقدير است و در آيين زرو

  .شود، كاله نيز خدايي است كه با مشيت الهي خويشاوند استمي
نقلـي كـه از اودمـوس    . شك آيين زرواني متعلق به اواخر عهد هخامنشي استبي

بـه روايـت   (Benevenist) بنونيسـت  . دروسي باقي مانده است نيز مبين ايـن امـر اسـت   
و نيز  17كندرا نقل كرده، اشاره مي» زروانوس«اي به نام اهي افسانهبروموس، كه نام پادش

از نوشتة تئوپمپوس در عصر هخامنشي نيز موجود است كـه در آن از   سروايت پلوتارخو
  18.نبرد ميان دو خداي نيكي و بدي سخن رفته است

بـويس  در دورة اشكاني نيز ظاهراً زروان يك خداي برتر شناخته شده است و مري
در كتيبة آنتيوخوس كمـاگني در ايـن عهـد، در كنـار      19.نيز به اين امر اشاره كرده است

، نام زروان آمده است كه )كرانهزمان بي(= اسامي خدايان ايراني به نام كرونوس آپيروس 
  20.ظاهراً باالتر از اهورامزدا ـ زئوس جاي دارد

ب شـده كـه اهـريمن نيـز     زاد بودن اهورامزدا و اهريمن در عقايد زرواني موجهم
هـايي  هـا و سـنگ نوشـته   كتيبه. چون اهورا توسط مهردينان مورد پرستش قرار گيردهم

 21.پرسـتي آنـان اسـت   بسيار وجود دارد كه وقف اهريمن شده و نشـان دهنـدة اهـريمن   
معتقد است كه ممنوع شدن ديوپرستي در عهد خشايارشا موجب مهاجرت  (Zehner)زنر

هـا را بـا عقايـد زروانـي     د و اين مهـاجرت، بسـياري از آراي بـابلي   مغان كيش زرواني ش
گانـه در  اعتقاد بـه سـتارگان و بـروج دوازده    ريشةاين امر موجب شد كه  22.كرد آميخته

  .عقايد زرواني را در آراي بابلي بدانند
چيز نبود، نه آسمان و نـه زمـين و نـه هـيچ چيـز      طبق روايت ازنيك، وقتي هيچ

كنـد  زروان اراده مـي . شودبود به نام زروان كه بخت و فرَهم ناميده ميديگر، موجودي 
كنـد و  كه پسري داشته باشد تا جهان را خلق كند و براي اين كار هزار سال نيايش مي

اما پس از مدتي زروان در بـه ثمـر    ،شودنطفة اهورامزدا در او بسته مي. دهدقرباني مي
زروان كـه  . بنددر اين شك اهريمن در او نطفه ميكند و در اثنشستن قرباني ترديد مي

روايي عالم را به فرزندي بدهد كه كند كه فرمانشود با خود عهد مياز اين امر آگاه مي
شـود، پـيش از اهـورامزدا،    اهريمن كه از اين عهد آگاه مي. زودتر در برابر او ظاهر شود
پادشاهي عالم را  ،ابق عهد خودبدين ترتيب زروان مط. شودزهدان را شكافته، ظاهر مي

ايـن  . كنـد مند محـدود مـي  روايي او را با خلق زمان كراناما مدت فرمان. دهدبه او مي
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مند، به خاطر درنگي كه زروان در كار خالق عالم كرد، درنگ خوتاي ناميـده  زمان كران

  23.هزار سال بطول انجاميد 9شد و 
ص بخشـيدند ودر تحقيقـاتي كـه    تشّخ »زروان«طور كه  گفتيم زروانيان به همان

دربارة او انجام شده، به چيسـتي زروان و دوگـانگي او، جنسـيت و نيـز چنـد چهرگـي       
  .شودزروان اشاره مي

  زروانيـان بـراي   . در اين ميان، بيش از هر چيز، به تربيع زروان اشاره شـده اسـت  
ان قايل بودند كه كه جهان وجودي زروان را تعيين كنند، به سه عنصر در وجود زروآن

. سـازد دهـد و يـك موجوديـت واحـد را مـي     راه زروان، تربيعـي را تشـكيل مـي   به هـم 
زرتشت در ابتدا به چهـار مبـدأ   «: نويسدكريستين سن از قول تئودوروس باركوناي مي

اشوكار، فرشوكار، زروكار و : ازر قايل بود و آن چهار عنصر عبارت است مانند چهار عنص
  24.»زروان

اشـوكار كسـي   . كنـد سه عنصر در اصل سه ويژگي اصلي زروان را كامـل مـي  اين 
  آورد، فرشـوكار، كسـي اسـت كـه كامـل و پـاك       است كه نيروي مردانگي را پديد مـي 

  25.ميراندكند و ميكند و زروكار كسي است كه پير ميمي

  اصول عقايد زروانيان

كـران  از زمـان بـي   اهـريمن  چه در دنبالة اعتقاد زروانيان به تولـد اهـورامزدا و  آن
اهميت داشت، پيكار ايـن دو آفريـدة زروان و آفريننـدة خيـر و شـر بـود كـه در تعـاليم         

امـا بنـابر اعتقـاد زروانيـان،     . زرتشت و متون پهلوي نيز تا حدودي بدان اشاره شـده بـود  
  .چون نيكي، آفريدة زروان استشرارت و بدي نيز هم

از زروان بوجود آمده است و او چـون   )جهان عامل نيستي، شر و رنج در(اهريمن 
لكن چـرا چنـين چيـزي از زروان    . مصدر اهريمن است، مبدأ حقيقي اين امور نيز هست

وجـود  بـي : ترين توضيح اين امر در نظام فكري زرواني اين باشـد صادر شد؟ شايد منطقي
  26.يافتهر دو، كاينات هستي نمي

دايان در اين مكتب، به اين نتيجه رسيده نيبرگ نيز با  تفسير اسطورة پيدايش خ
  27.صفات زروانند) و مهر(است كه هرمزد و اهريمن 

  زروانيان معتقدند كه همه چيز بـه دسـت زروان يـا خـداي بخـت و تقـدير رقـم        
روايي اهريمني حتي دوران فرمان. هيچ چيز خارج از مشيت زروان مقدر نيست. خوردمي

ي به خواست و مشـيت زروان صـورت گرفتـه اسـت و     و ظهور و نشر بدي در سراسر گيت
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شرارت منحصـر و محـدود بـه عـالم     . اوست كه دورة قدمت اهريمن را تعيين كرده است

  28.شود، بلكه ريشه در ذات زمان داردخلق نمي
جهان برين و روشني كـه  . شودجهان به سه بخش تقسيم مي زرتشتيدر روايات 

گاه  اهريمن است و در ان تاريكي و جهل كه جايگاه هرمزد است و در باالست، جهجاي
كه نبرد آخـرين خيـر و شـر    » تهيگي«ي است به نام ئپايين قرار دارد و ميان اين دو خال

  29.گيرددر اين خأل صورت مي
هـر  . ديگر ارتباطي بسيار نزديـك دارد اين دو جنبة زمان يكي نيست، بلكه با يك

شود، يعني هر تحولي بـه  گذرا در آن وارد مي گيرد، زمانخلقتي كه در جهان صورت مي
اين نيـز كـنش زمـان اسـت كـه تـا هنگـام        «: در بندهش آمده است. زمان بستگي دارد

مند آفريده شد تا بـه فرجـام، كـه از كارافتـادگي اهـريمن      كرانه بوده و كرانآفرينش بي
  30.»كرانگي آميزدسپس به همان بي. است

خداي «نيك، در روايت خود، زروان را از . رايي استاصل اعتقاد زروانيان، تقدير گ
  :ناميده است و در مينوي خرد آمده است» بخت و اقبال

روا و رود كه خود زروان فرمـان كار جهان همه به تقدير و زمانه و بخت مقدر مي«
  31.»ديرنگ خداست

نيز بارها به نيـروي زروان در مشـيت خـود و تقـدير مـرگ و زنـدگي       در بندهش 
دوام و ) درنگ خوتـاي (مند زروان اكرانه با آفرينش زمان كران. مرث سخن رفته استكيو

گردش افالك و حركات سيارات، همگي تجسـم  . كندتغيير و تغير كاينات را مشخص مي
بنـابراين  . مادي زمان ازلي است كه زروان آن را براي توزيع بخت همگـان آفريـده اسـت   

. رسـد ست و از طريق آن، تقدير زروان به زمين ميسپهر، كنترل كنندة سرنوشت انسان ا
او را كـه بـيش دهـد    ... ه نيكويي بخشد و خدايي و پادشاهي او راسـت كآن است سپهر «

  32.»زمان استسپهر نيكو و او را كه كم دهد سپهر بدخوست و اين بخشش نيز به 
اعتقاد كـه  ها اين آن. يكي ديگر از اعتقادات زروانيان، آفرينش جهان از ماده است

  منـد، آفريـدة زروان   گفتـيم كـه زروان كـران   . پذيرنـد جهان از عدم بوجود آمـده را نمـي  
بنابراين بايد تحولي در زروان نامتنـاهي   33كران است كه در اختيار هرمزد نهاده شده؛بي

  .پديد آمده باشد و به وجود متناهي تبديل شده و در نهايت، جهان پيدا شده باشد
اي ميـان زمـان و   گاهي ويژه دارد و واسطهني، مكان و آسمان جايدر فلسفة زروا

ايـزد بـاد و   ( 34»واي«در اين ميـان  . چرا كه مكان تجسم و عينيت زمان است. ماده است
  » خوذاتــه«لقــب در نيــز در ارتبــاط مســتقيم بــا زروان اســت و در اوســتا هــر دو ) هــوا

  .ندمشترك
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 ،گيـرد خير و شر در آن صورت مي شواي، كيفيتي مادي دارد كه اختالط و آميز

  منـد از زروان  هنگام پديد آمـدن زمـان كـران   . كرانه براي او بكار نرفته استاما صفت بي
  35.يعني واي درنگ خداي: كران، مكان محدود نيز پديد آمدبي

همگـي تجلـي زروان و    ،، مكان و زمان محدود)سپهر(بنابراين، واي گنبد آسمان 
  36.استعوامل سازندة جهان 

  نامة فردوسيهاي تفكر زرواني در شاهبن مايه

  دار از نبـرد  گـر روايتـي زنـده و پـاي    نامة فردوسـي پـيش از هـر چيـز، بيـان     شاه
پس از ذكـر ديباچـه و بـا آغـاز داسـتان كيـومرث،       . يي نيروهاي خير و شر استاسطوره

ارا دربارة وجـود و  اگرچه فردوسي خود آشك. گيردانسان نخستين در برابر ديوان قرار مي
  :گويدچيستي ديوان مي

ــناس   ــردم بدش ــو را م ــر دي ــو م   ت

ــي   ــت از ره مردم ــو گذش ــرآن ك   ه
  

ــپاس   ــزدان س ــدارد زي ــو ن ــي ك   كس

ـ    ر از آدمــيمر مشــمزديــوان شـ
 

. كاران و موجودات اهريمنـي اسـت  ترين زياننامه از بزرگديو در شاهبا اين همه، 
خـداي  «نامـه  صلي فردوسي در سرودن شـاه جا كه منبع ااز آن: سن معتقد استكريستن

نامـه،  است و اين اثر در اواخر عصر ساساني تصنيف شده، اعتقاد به ديوان در شـاه » نامك
  37.مستقيماً از اين اثر برگرفته شده است

نامـه محسـوس اسـت؛ چـه در بخـش      هاي شـاه نبرد خير و شر در تمامي داستان
نگ و تهمورث با ديوان و چـه در بخـش   اساطيري هم چون نبرد كيومرث، سيامك، هوش

  .گيرداز اين نبرد شكل مي رويارويي تازهيك پهلواني، كه 
به هر شكل نبرد ميان پهلوانان با اهريمنان، در حقيقت نبـرد ميـان اهـورامزدا بـا     

فردوسي همه جا ايـزدان  . شتابنداهريمن است، چرا كه گاهي ايزدان به ياري پهلوانان مي
  :داندپيروز مي را بر اهريمنان

  بدانســت كــان كــار هســت ايــزدي
  

ــدي   ــت بـ ــد ز دسـ ــايي نيابـ   رهـ
 

در نبرد كيومرث با ديوان پس از كشته شدن سيامك به دست خروزان ديو، ايـن  
  :كندآور اهورامزدا است كه او را ياري مي، پيام38ايزد سروش

ــروش   ــته س ــدش خجس   درود آوري

  سپه سـاز و بـركش بـه فرمـان مـن     

ــدكنش د ــيناز آن بـ ــو روي زمـ   يـ
  

  كزين بيش مخـروش و بـاز آر هـوش    

ــن    ــرد از آن انجم ــي گ ــرآور يك   ب

  39بپــرداز و پردختــه كــن دل زكــين
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اي ـ ميـان نيكـي و    نامه با يك رويارويي تازه ـ و نه اسـطوره  دورة پهلواني در شاه

  .هاي ضحاك استدادگريگيرد و آغاز آن با قيام كاوه آهنگر در برابر بيبدي شكل مي
در اساطير ايـران نمـاد   » مار«ي از منش اهريمني است و مسك ماردوش تجضحا

مندي كـه  هزار سال زمان كران 9كه گفتيم از چنان. اهريمن است كه بر دوش او روييده
روايي اهريمن بر جهان كاينات ن تعيين كرده بود، سه هزار سال اول متعلق به فرمانرواز

رانـد و ايـن   هزار سال فرمان مـي  ،دادن جمشيد نامه نيز ضحاك با شكستدر شاه. است
  .روايي اهريمن استمدت زمان، نمادي از فرمان

  چو ضحاك شـد بـر جهـان شـهريار    

ــاز    ــت ب ــدو گش ــه ب ــر زمان   سراس

  نهــان گشــت كــردار فرزانگــان   

  هنــر خــوار شــد جــادويي ارجمنــد

ــر بــدي دســت ديــوان دراز   شــده ب
  

ــزار    ــد ه ــن ش ــاليان انجم ــرو س   ب

ــار   ــرين روزگــ ــد بــ   درازبرآمــ

ــان ــام ديوانگـ ــد كـ ــده شـ   پراكنـ

ــد  ــكارا گزنـ ــتي آشـ ــان راسـ   نهـ

  40به نيكي نرفتي سـخن جـز بـه راز   
 

اسـت كـه نبـرد خيـر و شـر و      ) آميختگـي (اما سه هزار سال دوم دوران گميزش 
نامه، ايـن دوران از آغـاز پادشـاهي فريـدون تـا پايـان       در شاه. شودها آغاز مياختالط آن

توزي با تقسيم جهان توسط فريدون ميان سه پسر و كينه. خسرو ادامه داردپادشاهي كي
سلم و تور بدكرار نسبت به ايرج كه خويي آرام دارد و نمايندة خير در زمين اسـت، ايـن   

هـاي  يـادآور نابكـاري   يخون ناحق ايـرج توسـط بـرادران اهريمنـ    . شودگميزش آغاز مي
  .است اهريمن و نابودي مخلوقات اهورايي توسط او و ساير ديوان

نامه است؛ نيـز برخـي از   كارترين فرد اهريمني شاه، زيان)دهاكاژي(ضحاك پس 
دشمنان ايران در ميان تورانيان هستند كه در نظر فردوسي، نمادي از اهريمن هسـتند و  

گرايـي  گري و ملـي ايرانيان، ايراني. جدال تورانيان و ايرانيان مظهر جدال خير و شر است
  ار نظم دشوار ايـن اثـر حجـيم را بـا جـان و دل پذيرفتـه بـود، از        در نظر فردوسي، كه ك

شده است و حق است كه ايرانيان را در نظر او نمادي از اهورا ترين مقوالت تلقي ميمهم
در تمـامي  . انـد واره در جدال با تورانيان بـوده بدانيم كه در دوران آميزش خير و شر، هم

نامـة رسـتم و   چون داستان سياوش و غـم هايي همينامه، بويژه در تراژدهاي شاهداستان
اين جدال ادامه دارد و  ،خسروتا آغاز پادشاهي كي. بينيمسهراب اين جدال را بخوبي مي
افراسياب مظهر نهايي قواي اهريمنـي اسـت كـه در    . رسددر اين داستان به اوج خود مي

خسـرو كـه    كـي . دشـو خسرو، تجلـي حماسـي نيروهـاي اهـورايي تلقـي مـي      برابر او كي
تـرين پادشـاه ايرانـي اسـت، در نظـر فردوسـي از ارج و قربـي واال        خردمندترين و بزرگ

  .بخشدتر ميبرخوردار است و پايان كار عارفانه نيز به او هيأتي روحاني و اهورايي
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ترين مسـأله در مزداپرسـتي   اگرچه حق است كه جدال ميان نيكي و بدي را مهم

كـه نشـانة عقايـد زروانـي فـرض      نامه بيش از آنين مقوله را در شاهبدانيم و در پي آن، ا
  .نامه بگذاريمگري و يا مهرپرستي اشخاص شاهزرتشتيكنيم به پاي 

نامـه فردوسـي   در كنار اين مبحث دو نشانة آشكار از حضور اين انديشـه در شـاه  
قـاد بـه تقـدير و    يكـي اعت . گري را در آن اثبات كردتوان ردپاي زروانيوجود دارد كه مي

بـا زروان   ،نامـه اي شـاه پهلوانِ نيمه اسطوره ،مشيت آفريدگار و ديگر هماهنگي ميان زال
  .است

نامـه يكـي از   ناپذير حماسه است و اين امر در شاهجدايي واعتقاد به سرنوشت جز
طور كه گفته شد، زروانيان به  تكامـل مـادي گرايانـة    همان. هاستنكات كليدي داستان

تكامل تدريجي جهان از زمان اين مفهوم را در بر داشت كه سپهر «معتقد بودند و جهان 
در ازل، تقـدير هـر يـك از افـراد از طريـق      . كند و بر آن نظارت داردجهان را محدود مي

گانـه  گانه كه نمايندة نيروهاي خير است و سيارات هفتجدال كيهاني ميان بروج دوازده
  41.»را در دست دارد مقدر شده استگان كه اختيار مقدرات آفريد

  كنون بـودني هـر چـه بايسـت بـود     
  

ــود   ــه س ــم و درد انديش ــدارد غ   42ن
 

چون زمانه، دهر، سپهر چرخ، فلك، گردون، هم كلماتينامه بسامدي باال از در شاه
اي كه فردوسي وظيفـة انتقـال   قضا و قدر، بخت و نوشته وجود دارد كه همگي به فلسفه

كه گاهي براي فردوسي ضمن اين. كندگرفته است در باب جهان اشاره ميآن را بر عهده 
گيرد، پيش از آن معتقد است ناپايداري روزگار موجـب  اشخاص اراده و اختيار در نظر مي

فردوسي به كوشش . گردد كه ارادة انسان در برابر اراده و مشيت آفريدگار ناتوان شودمي
  .با او ياري كند» بخت«ين نيز زماني مؤثر است كه و تالش انسان نيز معتقد است اما ا

  همان كالبـد مـرد را پوشـش اسـت    

  به كوشـش بزرگـي نيايـد بـه جـاي     
  

  اگر بخت بيـدار و در كوشـش اسـت    

  43نمــايمگــر بخــت نــيكش بــود ره
 

خداي بخت و تقدير است و اعتقاد به بخـت و سـهم   » زروان«دانيم كه ميو چنان
  .گيردچيز، از اين انديشه نشأت مي در ميان ايرانيان بيش از هر

توان ناشي از اعتقاد او بـه جبـر كالمـي و جبـري كـه      جبرگرايي فردوسي را نمي
گويند دانست، چرا كه فردوسي با بيـت معـروفش در بـاب رويـت     اشاعره از آن سخن مي

  :خدا تا حدودي گرايش خود را نسبت به معتزله اعالم داشته است
ــده ر  ــدگان آفريننــ ــه بيننــ   ابــ

  

  44نبينـــي مرنجـــان دو بيننـــده را  
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قايل است و پس از ستايش خدا » خرد آدمي«ارزش و اهميتي كه فردوسي براي 

تـوان  بنابراين نمي. آورد نيز مبين گرايش اعتزالي فردوسي استبه ستايش خرد روي مي
دانيم كه فردوسي پـيش از آن  از سويي مي. جبرگرايي فردوسي را جبري اشعري دانست

بايست اعتقادات او را در ميان ايرانيـان  مسلمان باشد يك ايراني است و قدر مسلم مي كه
بنابراين اعتقاد فردوسي به سرنوشت، بخت و تقدير الهي، اعتقادي كامالً  . وجو كردجست

ان زرتشـتي كـه  چه آن. گيردگري نشأت نميزرتشتيگري او از اما اين ايراني. ايراني است
. كردنـد ايي ـ بويژه جبرگرايي زروانيان در عهد ساساني ـ مخالفت مـي   به شدت با جبرگر

  .هيچ ترديدي، تقديرگرايي فردوسي ريشه در عقايد زرواني داردبي
خورد و بـيش  مينامه بچشم هاي داستاني شاهتر در كاركرد نقشاين اعتقاد بيش

كه خود اب با آنسياوش در جنگ با افراسي. از همه در داستان سياوش و رستم و سهراب
  :داند كشته خواهد شد، اما به تقدير خود راضي استمي

ــرخ ــرا چ ــي  م ــر ب ــردان اگ ــاهگ   گن

  آهنـگ نيسـت   ور وزبه مـردي مـرا   

  چوگفت آن خردمند بـا راي و هـوش  
  

  به دسـت بـدان كـرد خواهـد تبـاه      

  كه با كردگـار جهـان جنـگ نيسـت    

  45كه با اختر بـد بـه مـردي مكـوش    
 

ويسه در پاسـخ اخترشناسـان دربـارة ازدواج سـياوش بـا       در همين داستان پيران
  :گويدفرنگيس و ترديد افراسياب در اين كار مي

ــپهر  ــزين راز دارد س ــود ج ــر خ   وگ

ــي  ــدن ب ــد ب ــودني بخواه ــان ب   گم
  

ــر   ــه مه ــه انديش ــم ب ــدش ه   نيفزاي

ــي   ــز افزدون ــه پرهي ــد ب ــه كاه   46ن
 

  :گويدو به هنگام كشته شدن سهراب به دست رستم به او مي
  اين خويشتن كشتن اكنون چه سـود  از

  

  47چنين رفت و اين بـودني كـار بـود    
 

  .كندبه جاي سرنوشت استفاده مي» زمان«گاه فردوسي صراحتاً از لفظ 
  نه مرگ از تن خويش بتـوان سـپوخت  

  

  48نه چشم زمان كس به سوزن بـدوخت  
 

دون و تـر از واژگـان چـرخ، فلـك، گنبـد، گـر      اما در كنار اين همه، فردوسي بيش
  گانـه، از  هـاي دوازده دانيم كـه اعتقـاد بـه افـالك و بـرج     مي. آسمان استفاده كرده است

مند زروان است كه گفتيم، تجلي كرانچنان» سپهر«ترين اعتقادات زروانيان است و مهم
  :در بندهش آمده است. و واسطة ميان جهان و زمان

  49.»سپهر تن زروان درنگ خداي و تقدير ايزدي است«
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سرنوشت و بخت تعيين شده از طريق تجسم آن يعنـي سـپهر بـا گنبـد گردنـدة      

در . كنـد هاست كـه سرنوشـت را تنظـيم مـي    يابد و اين حركت آسمانآسمان انتقال مي
  :مينوي خرد آمده است

  رسـد از هفتـان   هر نيكي و بدي كه به  مردمان و نيـز بـه آفريـدگان ديگـر مـي     «
رسد و آن دوازده بـرج در ديـن بـه منزلـة     مي) زده برجدوا(=و دوازدهان ) هفت سياره(= 

اسـت كـه از جانـب     دوازده سپاه از جانب اورمزد و آن هفت سياره به منزلة هفـت سـپاه  
  50.»است اهرمن خوانده شده
استفاده كنـد، از  » زروان«كه از عنوان توان گفت فردوسي به جاي آنبنابراين مي

  :تجسم مادي او نام برده است
ــانش  ــر زم ــاد چه ــود نگش ــان ب   چن

ــمان   ــردش آس ــد گ ــه ب ــدان گون   ب
  

  51مرا دل پر از درد و هـم پـر ز مهـر    

ــان  ــا زم ــي ب ــد كس ــنده نباش   52بس
 

  كـس  شـود و هـيچ  قدرت آسمان يا سپهر، قدرتي اسـت كـه از زروان ناشـي مـي    
  :تواند از تقدير سپهر بگريزدنمي

  گمـان بباشد همه بودني بـي 
  

  53نتابيم با گـردش آسـمان   
 

  :او ي
  زگــردون گــردان كــه يــارد گذشــت

  

ــت   ــته نگش ــرد گذش ــد گ   54خردمن
 

سـپهر بنـدة   . نامه، چرخ گردان ميانجي ميـان انسـان و خداسـت   در انديشة شاه«
حلقه به گوش پروردگار و انسان بندة آزاد اوست، اما در عين حال اين بنـدة آزاد، نـاگزير   

بيـري ديگـر بـه آفريـدة خـويش،      بـه تع . برداري از آن بندة حلقه به گوش استاز فرمان
واره اين آزادي ديگر كه سپهر برين است، هم يآدمي، آزادي داده است اما بندة تهي مغز

  55.»اندازدرا به مخاطره مي
  .است» بخت«برد، اي ديگر كه فردوسي بسيار بكار ميواژه

  دگــر بــاره اســپان ببســتند ســخت

  كه خشم آورد بخـت شـوم  گه هر آن
  

ـ      ت بـدخواه بخـت  بسر بر همـي گش

  56شود سنگ خـارا بـه كـردار مـوم    
 

چه بر همه كس و همه چيز مسـلط اسـت، بخـت    آن«: در مينوي خرد آمده است
  57.»است

او . يا درخشش نيرو است» بخت و تقدير«به گفتة از نيك كلبي، زروان به معناي 
ا از بخت جوهري مجـز «: گويداز قول مغان مي» بخت چيست«در پاسخ به اين سؤال كه 

  58.»يابي اوستهمان كامزروان نيست، بلكه 
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  :يابي استواره در پيوند با كامهم» بخت«بينيم كه نامه ميدر شاه

  دار ديـد همه سـاله بخـت از جهـان   
  

ــد    ــدار دي ــت بي ــردش بخ   59وزو گ
 

در . اي ديگر كه در پيوند با زروان و انديشة تقديرگرايي است، مـرگ اسـت  مسأله
هر چه در عالم كون و فساد هست محكوم به . چيز جز زروان ميراستعقايد زرواني همه 

در آيين زروانـي  . فناست و حتي خود اهرمزد و اهريمن نيز قاعدتاً مشمول همين قانونند
يك از اهرمزد و اهريمن ازلي نيستند و يا الاقل وجود بالفعلشان ازلي نيست و تنهـا   هيچ

كـه  در حـالي (اند د و اهريمن از زروان هستي يافتهاهرمز. ذات جاودانه، زروان اكرانه است
كـه خـواهيم ديـد ـ در زمـان معـين نـابود        ؛ اهريمن ـ چنان )تر، در او مكنون بودندپيش

واره بـرادر او  اي اسـت كـه اهرمـزد، هـم    خواهد شد؛ پس بطور منطقي سرنوشت به گونه
با حركت از فعل به قوه در ديگر است و هر دو دو متالزم با يك خواهد بود، زيرا وجود آن

مرگ قانوني است كه بـه حـوزة    60.آخر زمان، وجود مستقل خود را از دست خواهند داد
طريـق زمـان    بخت و تقدير ازلي تعلـق دارد و مشـيتي اسـت كـه ارادة زروان اسـت و از     

نيـز نـام   » خداي نظم«جا كه زروان از آن. شودوجودي يا زروان ديرنگ خداي جاري مي
. ظم هر چيز به دست اوست و برهم زدن اين نظـم از هـيچ كـس سـاخته نيسـت     دارد، ن

زمان مقدر شده، . كنداگرچه مرگ برعهدة اهريمن است، اما زمان آن را زروان تعيين مي
  .بلعدزماني است كه موجودات را به وقت خود مي

ده داده شـ ) فروبرنـده (» اوبارنـده «هاي آيين مهري، به زروان لقب زمـان  در نگاره
  61.است

  زمانـه نمـرد  چنان دان كه كـس بـي  

  چو بيرون شود جان، چه بيرون كنند
  

ــپرد    ــد س ــم نباي ــدين غ ــت را ب   دل

  62گـر سيصـد افسـون كننـد    ونماند 
 

  :و يا
  اگر كشـته گـر مـرده هـم بگـذريم     

  چنــان رفــت بايــد كــه آيــد زمــان 
  

  سزد گـر بـه چـون و چـرا ننگـريم      

ــمان   ــردش آس ــا گ ــز ب ــو تي   63مش
 

  و زال هماهنگي زروان

چـون زمـان، مكـان و    مدر جريان تحول اسطوره به حماسـه، عناصـر سـازنده هـ    
گـزين كـردن   ترين تحول عبارت است از جـاي مهم. شودتدريج دگرگون ميقهرمان نيز ب
  64).اسطوره(و مقام ايزد ) حماسه(مرد درگاه 
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 شـوند و مكـان  بسياري از ايزدان اساطيري در داستان حماسي به پهلوان بدل مي

يي به صورت گرشاسب سام و چون انتقال بهرام اسطورهيي و مينوي به زمين؛ هماسطوره
يي را در سير اسطوره» زروان«توان در اين ميان مي. در نهايت به شكل رستم در حماسه

  .تحول خود به زال حماسي تبديل شده ديد
ـ   زروان در . دزروان و زال هر دو با درنگ و تدبير و خردورزي پيوندي نزديـك دارن

گر درنگ خداي و نماد شك و تفكر ايزدان به هنگام آفرينش خير و شـر  ها نشاناسطوره
درنـگ و  . جـويي اسـت  نامه، نماد خردورزي و پاك انديشي و آشتيزال نيز در شاه. است

  .شودهاي زال ديده ميگيريتدبيرگري در اعمال و تصميم
ريشـگي زال و زر و  عـالوه بـر هـم   . تشابه ميان زال و زروان تشابهي كيفي است«

زال . زروان، سپيدمويي زال نيز با تجلي پيري و قدرت مردانگي زروان قابل قيـاس اسـت  
كـه بـا جـاودانگي و نـاميرايي زروان     ) حتي بيش از رسـتم (نامه عمر طوالني دارد در شاه

  65.»زروان خداي نظم و داوري است و زال نيز برقراركنندة نظم است. سان استيك
ها زرواني است كـه ذكـر آن   نامه، كاركرد شخصيتهاي شاهدر بسياري از داستان

اين امـر را  . رفت، اما در اسطورة زال، تصور اعتقادي و چگونگي هستي زروان مطرح است
  .بينيماي زال بخوبي ميهاي اسطورهدر يكي از داستان

پرسـند،  منوچهر شـاه مـي  هايي كه از او در برابر وگوي زال با موبدان و سؤالگفت
ها در پيوند با همة پرسش. زرواني است نامه، مبين انديشةديگر از شاه يبيش از هر بخش

-دهد، اما در پايان راز زمان هـم پاسخ مي هاكه به همة سؤالزال با وجود آن .زمان است

  .ماندچنان پوشيده مي
براي اولين بار به ايـن  » گريزرتشتيزروان يا معماي «پرفسور زنر در كتاب خود، 

نامه را مكمل همة متون پهلوي، سرياني و ارمنـي  زنر اين قطعه از شاه. موضوع اشاره كرد
  .داندزروان مي ةدربار

ــدي ــر زال را موبــ   بپرســــيد مــ

ــرو ســهي    ــاي س ــه از ده و دوت   ك

  از اين بـرزده هـر يكـي شـاخ سـي     
  

ــردي   ــين بخ ــزهش راه ب ــن تي   از اي

ــي   ــا فره ــاداب ب ــت ش ــه رستس   ك

ــرد ــينگ ــيش در پارس ــم و ب   66...د ك
 

زنر، همة عناصر الزم و ضروري در اين طرح زروانـي از آخـرين اوضـاع در    به نظر 
. مند اسـت كرانه و كرانسراي باقي و دار فاني قطعاً همان زروان بي. اين قطعه وجود دارد

اي هـ روز و شب همان روشنايي و تاريكي است و هر دو زمان ـ روز و ماه و سال ـ تقسيم  
كند، سـپهر  كه شادي و غم را تقسيم مي) سپهر(آن دو بازوي فلك . است مندزمان كران
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زمان دروگر ـ خداي مرگ ـ و سرانجام ديو، همة عناصري هستند   . نيك و سپهر بد است

  67.كه به گفتة زنر، مؤيد نظريات اوست
  دروگر زمـان اسـت و مـا چـون گيـا     

  به پير و جوان يـك بـه يـك ننگـرد    

  چنـين اسـت سـاز و نهـاد    جهان را 

ــذرد    ــدان بگ ــد ب ــن در درآي   از اي
  

ــا    ــانش نيـ ــره همـ ــانش نبيـ   همـ

  شـكاري كـه پــيش آيـدش بشــكرد   

  كه جـز مـرگ را كـس ز مـادر نـزاد     

  68زمانــه بــرو دم همــي بشــمرد   
 

جاست كه اين دروگر را، موبدان به مـردي بـا تيزداسـي بـزرگ تشـبيه      جالب اين
  :كنندمي

ــزرگ  ــي ب ــز داس ــا تي ــرد ب ــي م   يك

  بــدرود آن گيــا خشــك و تــرهمــي 
  

ــرغ  ــوي م ــترگس ــد س ــدر آي   زار ان

  69نه بـردارد او هـيچ از آن كـار سـر    
 

در اساطير يونان، كرونوس ـ خداي زمان ـ كه اغلب با زروان ايرانـي يكـي فـرض      
  شود، به شكل پيرمردي اسـت كـه داسـي در دسـت دارد و او را بـه دروگـري تعبيـر        مي

كـه تشـابهات كيفيـي    بنـابراين، زال، عـالوه بـر آن   . كنـد اند كه همه چيز را درو ميكرده
فراوان دارد و شكل تحول يافتة زروان از اسطوره به حماسه است، تا حدودي در بردارندة  

نامـه چشـم   هاي ديني او در شاهتوان از انديشههاي زرواني نيز هست؛ اگر چه نميانديشه
  .پوشيد
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  گيرينتيجه

نامه را پيش از هر چيز بـا اقـرار بـه    است كه شاه حكيم فردوسي، مسلماني معتقد
بـه شـرح تـاريخ اسـاطيري و      ،او با ديدگاه يك مسلمان. كنديگانگي خداي توانا آغاز مي

اگـر  . پهلواني ايرانياني كه  معتقد به مهرپرستي و يا مزداپرستي هستند، پرداختـه اسـت  
م نپوشـيده اسـت، امـا    نامـه از اعتقـادات دينـي خـود نيـز چشـ      چه او در جاي جاي شاه

در ايـن  . گوينـد بر معتقدات خود سخن مـي  هاي داستاني فردوسي هر كدام بناشخصيت
كـه اعتقـادي   ميان اعتقاد به سرنوشت و تسلط زمان بر آدمـي و زنـدگي او، پـيش از آن   

. يـي اسـت برگرفتـه از زروانيـان    گري در ميان ايرانيان باشـد، انديشـه  برگرفته از زرتشي
، بلكـه از  )اسـالم (ز در اعتقاد به جبر مطلق و تقديرگرايي نه از مـذهب خـود   فردوسي ني
  .جويدسود مي) گريايراني(مليت خود 
نامه بدان حد زياد نيست كـه بتـوان غلبـة آن را بـر     شك عناصر زرواني در شاهبي

 نامه، بـيش از آن سرشـار از  شاه. سره زرواني دانستمزداپرستي اثبات كرد و يا آن را يك
هـا در ايـن مقالـه    موارد كه ذكر آنگري است، اما در برخي زرتشتيهاي مزدايي و آموزه

اعتقـاد بـه سرنوشـت در    . نامه ديدتوان بخوبي بازتابي از انديشة زرواني را در شاهآمد، مي
چون هر ايراني ديگر رسوخ كرده  است، اعتقادي كه بـيش از همـه،   انديشة فردوسي، هم

  .مند دارده زمان به عنوان اصالتي برتر از مكان و زمان كرانريشه در اعتقاد ب



 

 112 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 

 

  هانوشتپي

 1و  2جاللي مقدم، ص  .1
2. Zurwān 
3. Vāy 
4. Thwasha 
 .129، ص 1384كريستين سن،  .5
6. Enzil of kolb 
 .34-38، 1-6بخش نخست، بند  .7
8. inaZam  Akrānak 
 .33-19، 1731؛ 16، 9، 3، بند 19فرگرد .9

 .370-374، 1373شهرستاني،  .10
 .87باقري، ص  .11
، سمبل جهان گذران است و به  همـين جهـت اسـت كـه او را بـه      (Kronos)كرونوس،  .12

اش محـزون و رنجيـده و سـرش خـم شـده      صورت پيرمردي پرجوش و خروش كه چهره
شود كه به  معنـي ايـن اسـت كـه زمـان      در دست او داسي ديده مي. دهداست، نشان مي

و . دهـد ها را حركـت مـي  آن كه دو بال دارد و به شكل ساعت او. كندهمه چيز را درو مي
بلعد كه بـه معنـي آن اسـت    او تمام فرزندان خود را مي. اين به معني گريختن زمان است

 )29-1375: 30فاطمي، ( .»بلعدهار ا ميها و سالها، ماهكه زمان، روزها، هفته
13. parjāpati 
  نـد و بـا قربـاني اعضـاي پيكـرش جهـان را       كپرجاپتي، در ريگ ودا، خود را دگرگون مـي  .14

 .آفريندمي
، به معني سرنوشت و مترادف با طبيـت الهـي زمـان اسـت و بـا سرنوشـت و       Kālaكاله،  .15

 .مشيت الهي خويشاوند است
 .384، 1359نيبرگ،  .16
 .71بنونيست، ص  .17
 .64همان، ص  .18
 .54جاللي مقدم، ص  .19
 .130، 1384كريستين سن،  .20
 .424-425ضي، هاشم ر) يسمميتراي(آيين مهر  .21
 .43، 1384زنر،  .22
هـزار سـال اسـت     12مطابق روايات پهلوي در آيين مزديسنا، طول مدت آفرينش جهان،  .23

شود و با ظهور آخرين موعود زرتشت و تفوق اهـورامزدا  سه هزار ساله تقسيم مي 4كه به 
 .پذيردبر اهريمن، پايان مي
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 .149-150، 1387سن، كريستين .24
 .157، 1384جاللي مقدم،  .25
 .150جاللي مقدم، ص  .26
 .386نيبرگ، ص  .27
 .147-151جاللي مقدم، ص  .28
 .33، ص 1بندهش، بخش نخست، بند  .29
 .48بندهش، بخش يازدهم، ص  .30
 .42، ص 26مينوي خرد، بخش  .31
 .111بندهش، بخش يازدهم، ص  .32
روايـت سـه هـزار سـاله اول،     ... (هرمز بناچار براي از كارافكندن اهـريمن زمـان را آفريـد    .33

 ).34-38بندهش، صص 
  ديگـر  از ايزدان كهن و مربوط به زماني است كـه هنـديان و ايرانيـان بـا يـك      (vāy)واي  .34

وجـود دارد و در اوسـتا   ) وانـه (در ريگ ودا و سرودهايي در ستايش او بـا نـام   . زيستندمي
 .اختصاص يافته است) به نام ويو(بخشي به او 

معني وزيـدن اسـت كـه تقـديس شـده      و باد از ريشه وا به ) جو(وانه اصالً همان هوا / ويو
  .310جاللي مقدم، ص . است

اهـورا مـزدا فـراز پايـه در     : و در بخش اول از بند هشن اشاره بدين مضمون شده است كه
ميان ايشان تهيگي بـود  ... اهريمن در تاريكي ژرف پايه بود... زماني بيكرانه در روشني بود

 .33دگي، ص فرنبغ دا. كه واي است كه آميزش دو نيرو بدوست
 .36بندهش، بخش  اول، ص  .35
 .42جاللي مقدم، ص  .36
 .92سن، ص كريستين .37
تـرين لحظـات درگيـري    قهرمانان است كه در بحرانـي  ةنامه پيك ويژايزد سروش، در شاه .38

نامه را در برابر ديوان و بدكاران، ياوري دل آگاه و ل، قهرمان پسنديدة شاهطميان حق و با
: 1379واحددوسـت،  . (ش پيـك مخصـوص اهورامزداسـت   سـرو . پشتيباني قدرتمند است

271( 
 .12ص /1ج .39
 .27ص / 1ج .40
 .433، ص 1379واحد دوست،  .41
 .376ص / 1ج .42
 .1531ص / 2ج .43
 .1ص / 1ج .44
 .367ص / 1ج .45
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 .327ص / 1ج .46
 .279ص / 1ج .47
 .190ص / 1ج .48
 .48بندهش، بخش چهاردهم، ص  .49
 .23، ص 17مينوي خرد، بخش هفتم، بند  .50
 .1040ص / 1ج .51
 .741ص / 1ج .52
 .1258ص / 2ج .53
 .1040ص / 1ج .54
 .372سرامي، ص  .55
 .40مينوي خرد، ص  .56
 .166، ص 1384جاللي مقدم،  .57
 .172جاللي مقدم، ص  .58
 .278ص /1ج .59
 .471ص / 1ج .60
 .71، ص 1354بنونيست،  .61
 .172مختاري، ص  .62
 .489ص / 1ج .63
 .530ص / 1ج .64
 .173-176مختاري، صص  .65
 .369، ص 1384زنر،  .66
 .129-131صص / 1ج .67
 .131ص / 1ج .68
 .130ص / 1ج .69
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