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Abstract 
 Prediction is one of the most important and influential elements in the process 
of formation of epic and national stories, which is widely reflected in the 
national epic poems of Iran, including the Shahnameh and subsequent poetic 
epics. In the present article, the element of prophecy in heroic systems after 
Shahnameh has been researched by the method of libraries based on content 
description and analysis and presentation of statistics. Based on the research, 
about one hundred and fifty-five predictions in these systems have been 
researched. Has been used. The element of prophecy in famous epic poems; 
Such as Bahmannameh, Shahriarnameh, Samnameh, Kooshenameh, 
Faramarznameh, Garshasbnameh  and Jahangirnameh, respectively, are more 
prominent and in the systems, Banogshsabnameh, Barzoonameh, 
Shebrangnameh, Kok Kuhzad and Bijannameh, they are very few and finger In 
short epic poems; Prophecies are not used, such as, Babarbian, Tahminehnameh, 
Dastan Patiareh, Razmnameh Shakavand Kooh and Susannameh.  The 
predictions were made by people who in their time had a privileged social status 
and superior position, and most predictions were made by astronomers, 
respectively, based on astronomical rulings, kings and princes, heroes and 
priests, Brahmins. Ordinary people play a significant role. They do not have 
predictions. Some predictions with tools such as astrolabe, astrological cup, 
cosmic cup, mirror of wisdom, and some are written on various tablets that were 
predicted by the predecessors for the future and have almost common features. 
Many predictions are based on dreams or divination, supernatural and auxiliary 
factors, like Soroush and Simorgh, and the vast majority of predictions have 
been fulfilled. Usually, prediction has a social function; advancing for reform in 
the political and social system, foresight, awareness of omissions, and ominous 
warnings, like death, destruction and defeat. It is one of the most important goals 
and functions of prophecy in the mentioned heroic systems. 
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1. Introduction 
In general, the element of prophecy as one of the influential factors in the 
formation of epics of national poetry, is evident in most of the heroic poems 
after Shahnameh. In the present article, the element of prediction in heroic 
poems after Shahnameh has been researched by the library method based on 
content description and analysis and presentation of statistics. According to 
research, a total of about one hundred and fifty-five prophecies have been used 
in these valuable epic poems. In terms of the extent and frequency of the use of 
prophecy in the seventeen poems studied, it can be said that in long epic poems; 
Like Bahmannameh, Shahriyarnameh, Samnameh and Kooshnameh, prophecy 
has a prominent appearance and is one of the main and influential topics and 
axes in the process of the stories of these poems. In each of the systems of 
Jahangirnameh, Faramarznameh and Garshasbnameh, the predictions used are 
few. In the poems of Shebrangnameh, Borzonameh, Bijannameh, Kok Koohzad 
and Banooshshsabnameh, only one prediction has been made. There is no 
prophecy in the short poems of Susannameh, Babarbian, Dastan Patiareh, 
Tahminehnameh and Razmnameh Shakavand Kooh. 
  In these epic systems, most predictions have been made by astronomers 
through astronomical knowledge and astronomical predictions. Among 
astronomers, the predictions of the wise astronomer Jamasb are more prominent. 
After astronomers, most predictions have been made by kings and princes, 
heroes, Brahmins and priests, respectively. Ordinary people do not play a 
significant role in prediction. This shows that in the society of that time, 
prophecy was made by people who had a superior social status and a special 
position. In very few cases has prediction been made; But the seer is not exactly 
known. This type of prediction is evident in the Shahriarnameh system, which 
was mentioned in the final discussions of the previous chapter. 
   One of the most important and obvious methods of divination in the 
mentioned systems, especially in Shahriyarnameh, Bahmannameh, 
Kooshannameh, is prophecy through dreams and dreaming of heroes and 
heroines, which has a significant manifestation in these stories. Some dreams are 
directly predictive and the heroes in the dream become aware of future events or 
indirectly find out future events through the interpretation of dreams by 
dreamers, astrologers and wise ministers. Others have the aspect of 
commanding, forbidding, advising, and causing people to be influenced and to 
reconsider their decisions. 

In some of the above systems with tools; Such as the Cup of Anjum Nama, 
the Cup of Giti Nama, the Mirror of Wisdom, the Astrolabe, prophecies have 
been made, and many prophecies have been made for the future by previous 
kings and heroes; It is written on various tablets with advice. These tablets have 
almost common features, often hidden and enchanted in a fortress or palace that 
are difficult to access, and the arrival of the hero is predicted on the tablet, and if 
a treasure is hidden in that place, the ways to reach that treasure on the tablet. , 
Has been written, and in rescuing the heroes from the shackles and untying the 
knots in the events of the stories, they play an effective role. 

In the epic poems under study, predictions through divination and auxiliary 
and supernatural factors are also evident. Soroush and Simorgh are among the 
contributing factors in the predictions of the researched works which are more 
prominent in Samnameh system. Also, the predictions based on divination are 
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clearly reflected in the Bahmannameh system. One of the most important 
prophecies made in the epic and heroic works mentioned above, especially in 
Shahrinameh and Bahmannameh, is the resentment and revenge of Bahman, 
Esfandiar's son from the Zal family, which has been repeatedly made by various 
people, even through dreams. It was said, it has been realized and it has 
happened. 

Regarding the goals and functions of prediction in the mentioned works, it 
can be said that the most important purpose and function of prediction in these 
heroic systems is to inform about future events and happenings, or in other 
words, foresight and foresight; But in addition, goals; Such as giving advice to 
reform things in the field of political and social system, knowing and being 
aware of people's past, discovering hidden and unknown things, discovering the 
secrets and secrets of people, ominous warnings based on death and 
nothingness, being injured, illness, Destruction, defeat and failure, giving good 
news and good news and determining the time of Saad, to do important and 
decisive things, are also seen in the mentioned epic poems. 
 In the epic works under study, most of the predictions made, especially the 
predictions of astronomers, have been made and fulfilled with the help of 
astronomical rules, and the number of predictions that have not been fully or 
partially fulfilled is very small. Strong belief in predestination and the 
dominance of destiny over human destiny has been one of the reasons for paying 
attention to prophecy; But the main reason for the predecessors to turn to 
divination can be considered the imperfect knowledge of man in the past and his 
ignorance of the universe and the universe. 
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 شاهنامهپهلوانی پس از  یها منظومه پیشگویی در

 نژاد یمقصود یمرتض

 .، ایرانکرمان ،واحد کرمان ی، دانشگاه آزاد اسالمیفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

زاده یحاج دیمج
1

 

 .، ایرانکرمان ،واحد کرمان یدانشگاه آزاداسالم یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد
 بیگیمریم غالمرضا

 .، ایرانکرمان ،واحد کرمان یاسالم دانشگاه آزاد یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد

 30/09/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛17/10/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـعلمی 

 چکیده
هـای   های حماسی و ملی است که در منظومه داستان گیری شکلیند کی از عناصر مهم و اثرگذار در فراپیشگویی ی

دربـارۀ  فـراوان دارد. در نوشـتار حاضـر،     های منظوم پس از آن، نمودِ و حماسه شاهنامهاعم از لی ایران، م حماسی

مبتنی بر توصیف و تحلیل محتـوا و   ،ای با روش کتابخانه شاهنامهپهلوانی پس از  یها منظومهعنصر پیشگویی در 

هـا   پنج مورد پیشگویی در این منظومه و اهپنجوشده، حدوداً صد بر اساس پژوهش انجام است. شدهآمار، پژوهش  ۀارائ

 ،نامـه  کوش، نامه سام شهریارنامه، ،نامه بهمن نظیر معروف، های منظوم عنصر پیشگویی در حماسه .است رفته کار به

برزونامـه،  نامـه،   بانوگشسب یها منظومهدارد و در  یبیشتر نمودِ ترتیب به ،و جهانگیرنامه نامه گرشاسب ،نامهفرامرز

 ببـر  نظیـر  های حماسی کوتاهی در منظومه .شمار است بسیار معدود و انگشت نامه ، کک کوهزاد و بیژننامه رنگشب

 به وسیلۀها  پیشگویی ندارد. یپیشگویی کاربرد ،نامه شکاوند کوه و سوسن نامۀ رزم، داستان پتیاره، نامه ان، تهمینهبی

ـ    افرادی صورت گرفته که در روزگار خود از جایگاه اجت انـد و بیشـترین    ودهماعی ممتاز و موقعیـت برتـر برخـودار ب

پهلوانـان، موبـدان و   اخترشناسان با تکیه بر احکام نجومی، شـاهان و شـاهزادگان،    وسیلۀ به ترتیب، ها به پیشگویی

 ها بـا ابزارهـایی   برخی از پیشگوییدر پیشگویی ندارند.  چشمگیریافراد عادی نقش  .است رفتهصورت پذیبرهمنان 

برخی نیز روی الواح گونـاگونی درج   .است رفتهصورت گ حکمت ۀنییآ نما و گیتینما، جام  ام انجمظیر اسطرالب، جن

بسـیاری از   دارنـد.  یهـای مشـترک   ویژگی و تقریباً است پیشینیان برای آیندگان پیشگویی شده وسیلۀ بهکه  اند شده

نظیر سـروش و سـیمرغ    رسان، وراءالطبیعه و یاریمل ماعوا و تفأل طریقیا از  ،ها بر اساس خواب و رؤیا پیشگویی

پنـد دادن   ،دارداجتمـاعی   یکـارکرد پیشـگویی   معموالً .اند افتهیتحقق  ها گوییپیش تقریباً تمام است که انجام شده

مـرگ،   ماننـد  هشدارهای شوم، مغیبات وآگاهی از  ،بینی آینده عی،اجتما ونظام سیاسی  ۀحوزی اصالح امور در برا

علـت روی   پهلـوانی مـذکور اسـت.    یهـا  منظومه ین اهداف و کاکردهای پیشگویی درتر مهم از ،انی و شکستویر

و جهان هستی  کائناتاو از  یها نادانستهدانش ناقص بشر در گذشته و  توان یمآوردن پیشینیان به امر پیشگویی را 

 دانست.

 ، ابزارهای پیشگویی، احکام نجومی.گوشیپ پهلوانی، یها منظومهیی، حماسه، پیشگو :یکلید یها واژه

 

 مقدمه .1
 یهـا  منظومـه ، بـزرگ حکـیم تـوس    ۀشـاهنام  عالوه بـر  ،ت حماسی ایرانادبیا ۀعرص در

 نیسـتند.  شـاهنامه از  که از حیث ارزش حماسی چنـدان کمتـر   میابی یمرا  گیبزر حماسی

مفـاخر و   بـه ذکـر  کـه   ...و ارنامهیشـهر  ،نامـه  بهمـن  ،نامـه  گرشاسـب چـون   ییها منظومه
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 .انـد  آراسـته قهرمانان حماسی  یها یدالورو  و اعمال ایشان کارکردها نیاکان، یها یبزرگ

ترین  ای برای اطالع از سرگذشت هر ملت در قدیم های حماسی وسیله ها و منظومه تانداس

 »بینـی اسـت   پـیش  احتـوای آن بـر پیشـگویی و   ماسه، یکی از مختصات ح« و هستندایام 

امری  ،جهانهای حماسی  داستان اساطیر و در« امراین  که ای  گونه به )؛151 :1393(شمیسـا،  

: 1369(صـفا،   »میابیـ  ینمهای طبیعی و ملی را خالی از آن  یک از حماسه  هیچ ورایج است 

ها  آن اند و اشتهد یستارگان و سیارگان توجه زیاد ،دیرباز تاکنون به سپهر ها از انسان .)249

اجـرام آسـمانی در زنـدگی     ،ها آن ۀبه عقید .اند دانستهراز آفرینش ورمز رهای پُ را از شگفتی

علـم احکـام نجـوم و     ، بـه اخترشناسـی،  به همین دلیل است. تهالعاده داش انسان تأثیر فوق

نـد و عاقبـت کـار    کارهـای خـود را بدان  « ،دانشاساس این  تا بر ،ندا هی روی آوردپیشگوی

 در ه با علم احکام نجـوم پیونـد دارد.  مسائلی است ک یکی از ،ییشگویپ خویش را دریابند.

در آثـار   ).84: 1390(مـالمیر،   »اسـت  ایت احکـام نجـوم و اخترشناسـی   غ ،حقیقت، پیشگویی

اخترشناسان یکی از شـگردهای پرداخـت حماسـه     و موبدان از سخن یریگ بهره ،حماسی

ر پیشـگویی بـه   ید دمهمی که با نکاتاز  یکی است. داشتهاست و همواره اهمیت و ارزش 

نگـر   دانـا و آینـده   ت که پیشگویان اغلب افرادی حکیم، خردمنـد، ، این اسآن توجه داشت

تجربه و بینش خود و  ، احکام نجومی،د و دانشرَقدرت خِاتکا به با  آنان .گو نه غیب ،بودند

نـد؛  کرد ا را پیشـگویی مـی  ه بردند و آن می پی به اتفاقات آینده ،با کمک ابزارهای مختلف

 :رایز

دانی برای  فقط خداوند از غیب آگاه است و پیشگویی در مفهوم غیب قرآن کریممطابق «

فقط در مـواردی ممکـن    ،گویی از سوی پیامبر و ائمه آدمی ممکن نیست و امکان غیب

است که حکمـت   ای چنین مواردی حتماً در حوزه است که خداوند آگاهی آن را ببخشد.

 .)84 و 83 :نهما( »خداوند ایجاب کند

 و روش تحقیق اهداف .2

استناد آخـرین   به شاهنامهپهلوانی پس از  ۀمنظوم هفده دردر این جستار عنصر پیشگویی 

است. ایـن   ترین تصحیح و بعضاً در سایر نسخ از آثار مذکور، مطالعه و بررسی شده و کامل

 ،نامـه  ، سـام نامـه  شکـو  ،نامـه  بهمن نامه،، شهریارنامه گرشاسب هفده منظومه عبارتند از:
، نامـه  کوهزاد، بیـژن  کک ،نامه ، شبرنگنامه ، برزونامه گشسببانو ،نامه فرامرز ،نامه جهانگیر

 هـدف از انجـام   .کوهشـکاوند  نامـۀ  و رزم نامـه  ، تهمینهنامه سوسن ببر بیان، داستان پتیاره،

 زیر است: یها پرسش پاسخ به نیز پژوهش
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در کدام آثـار کـاربرد   پیشگویی و  چقدر استمذکور  پیشگویی در آثار حماسی بسامد .الف

 ؟دارد یبیشتر

 و اسـت  صـورت گرفتـه   ییهـا  وهیشـ ابزارهـا و  با چـه  چه افرادی و  وسیلۀ به ییشگویپ .ب

و این افراد چه جایگاهی در روزگـار   است  داشته یبیشتر اهمیت چه کسانی یها ییشگویپ

 ؟اند داشتهخویش 

 پهلوانی مذکور چیست؟ یها منظومهدر و اهداف پیشگویی  کارکردها .پ

ی و روی آوردن پیشینیان به پیشـگویان  یپیشگوتوجه به  اصلی علت ،گذشته در اساساً .ت

 ؟است بودهچه 

ـ  توصیف و تحلیل  مبتنی بر یا کتابخانهبا روش  ،وهشپژدر این  ، آمـار  ۀمحتـوا و ارائ

 بنـدی،  بقـه ط ،اسـتخراج  ،شـاهنامه  ازپـس   پهلوانی یها منظومه مندرج در یها ییشگویپ

 .اند شدهتحلیل  بررسی و

 آنورت انجام رپژوهش و اهمیت و ض ۀنیشیپ .3

صـرفاً   ،حتی در سـطح جهـانی   ،ادبیات حماسی ۀحوزها در  که مطالعات و پژوهش آنجا از

 فراموشهای حماسی پس از آن  بررسی منظومهمتأسفانه  ،بودهردوسی ف شاهنامۀپیرامون 

 :شود احساس می نیاز به پژوهششدیداً  ،زمینه در این است. لذا شده
حتی در سطح جهانی  ،ادب حماسی ۀحوزهای نمایان مطالعات ایرانی در  یکی از ضعف«

های پهلوانی پـس از آن   فردوسی و غفلت از منظومه شاهنامۀآن، توجه تقریباً صرف به 

 ۀدربـار و مقاله  هزار کتاب دعوی هم اینکه در برابر حدود شش است و بهترین گواه این

ایرج افشار) شمار مقاالت و  فیتأل، شناسی فردوسی کتاب(به استناد  شاهنامهفردوسی و 

انـد، حتـی بـا احتسـاب اشـارات       های پهلوانی پـس از آن پرداختـه   آثاری که به منظومه

ه ایتاً بـیش از چنـد دَ  نه ،شاهنامهها و مباحث مربوط به  گاهی در میان بعضی از کتاب گه

 ).1: 1388(آیدنلو،  »نیستعنوان 
 ۀدربـار تاکنون پـژوهش مفصـل و جـامعی     ،شده انجام یها یبررسبر اساس مطالعه و 

اثر مستقلی تألیف  ،و در این زمینه انجام، شاهنامههای پهلوانی پس از  پیشگویی در حماسه

رنگ  از ،)250ـ249: 1369 صفا،( سرایی در ایران حماسه رینظ ،در آثار ادبی معروف. است شدهن

قلمرو ادبیات  و )106: 1396(شمیسا،  ها شاهنامه کتاب، )550ـ549: 1383 (سرامی،رنج خار  گل تا

 ویـژه پیشـگویی در   بـه  ،وضـوع پیشـگویی  بـه م  ،)346ــ 345/ 2 :1388 (رزمجـو،  حماسی ایران

 حیتصـح به  نامهشهریار ۀمقدم در ،همچنین .است ای شده اشارات کلی و پراکنده ،شاهنامه

ر.ک؛ ( اسـت  شـده  هموجود در ایـن منظومـ   یها ییشگویپ کوتاهی به اشارات ،یفورغرضا 

 نامـۀ  و پایـان  پژوهشـی  ۀمقالتعداد معدودی  ،. عالوه بر آثار مذکور)120ـ119: 1397غفوری، 

ویـژه   ، بـه آثار حماسـی  برخی پیشگویی در اساطیر ملل و ۀنیزممقطع کارشناسی ارشد در 
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این  ۀدربارتحقیق درخور دیگری  موارد، جز این و است دهنوشته ش شاهنامه یها ییشگویپ

ـ   حماسه ۀدربارامروزه پژوهش  ،بنابراین .است رفتهصورت نگ موضوع س از های پهلـوانی پ

 .یک ضرورت است ،در ادب حماسی ایران دارندبه دلیل اهمیتی که  ،شاهنامه

 پیشگویی ۀنیشیپو  خچهیتار .4

 تـوان  مـی  را آن قدمت و است بوده رایج ها گروه برخی انمی در امروز تا دیرباز از پیشگویی

 بیمناک خویش ۀندیآ از اند، شناخته را خویشتن نآدمیا که زمانی از زیرا ؛دانست بشر همزاد

 شـاید  تـا  ،انـد  شده می پیشگویی عوامل و پیشگویان نادام به دست ،همین برای و اند بوده

 در بشـری  دانـش  و اندیشـه  دین، دوشادوش همواره پیشگویی برهانند. آشفتگی از را خود

 تمـدن  قلـب  تـا  قبایل نیتر یبدو میان در ،کنونتا دیرباز از و است مدهآ پیش تاریخ مسیر

 بـه  نگـاهی  .انـد  داشـته  مشـتری  پیشـگویان  و طرفدار پیشگویی همواره ،یکم و بیست قرن

 منـابع  تـرین  کهـن  .بـود  خواهـد  سـخن  ایـن  بر راستین گواهی ،ها یفروش کتاب پیشخوان

 و مقـدس  مـذهبی،  کتـب  کرد، جستجو ها آن در را پیشگویی پای ردّ توان می که مکتوبی

 و اسـاطیر  ،یعرفـان  و دینـی  متـون  و اوسـتا  ،تـورات  ،انجیـل  ،کـریم  قرآن مانند ،آسمانی

 که است حماسی و اساطیری ادبی، ژانر نوعی پیشگویی« واقع، در و است ملل های حماسه

 یـا  مسیحی اول قرن که شتیَ بهمن مثل ،زرتشتی مذهبی کتب جمله از ،مذهبی کتب در

 ).106 :1396 (شمیسا، »شود می دیده ،است شده نوشته مسیح از قبل اول قرن

 آن ۀجامعـ  در ویـژه  مقامی صاحب و مقدس آینده، از دادن خبر دلیل به گذشته در پیشگو

 در آب از درسـت  او  یویپیشـگ  که شد می دوچندان زمانی او ارزش البته ،است بوده روزگار

 عوقـو  بـه  آن خالفبـر  یـا  ،دهـد  انجـام  را کـار  ایـن  خوبی به توانست نمی او اگر آمد. می

 خـود   ییشـگو یپ در پیشـگویان  وقتـی  ،سکاها میان در« شد: می تنبیه شدت به پیوست، می

 مـیخ  را پاهایشـان  و دست و خواباندند می خار از رپُ های ابهارّ در را ها آن کردند، می اشتباه

 /1 :8713 حسـینی،  (سـید  »گرفت می آتش تنشان ها آن و دندکشی می را ابهارّ گاوها کردند. می

 .)74ـ73
 شاهنامهپهلوانی پس از  یها منظومه در ییشگویپ .5

 پیشگو افراد .1ـ5

ین نقـش را در  تـر  مهمشخص پیشگو  ای صورت گیرد، یوهش زار و به هرپیشگویی با هر اب

 یهـا  منظومـه  در محور پیشگویی، پیشگویان هستند. نیتر یاصل ،واقع رد .کند یمآن ایفا 

 ،موبـدان  ،شاهزادگان ،شاهان ،شناساناختر پیشگو عبارتند از: افراد ش،پهلوانی مورد پژوه

 ندارند. توجهی شایستۀنقش  ،این آثار یها ییشگویپو پهلوانان. افراد عادی در  برهمنان
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 شناساناخترپیشگویی  .1ـ1ـ5

و  دکنـ  یمـ سـزایی ایفـا   بپیشگویی نقش  بینی و العط در شناساناختر وشناسی اختردانش 

 ها اسطوره ست.ها داستانع پیشگویی در انواین تر مهماز  ،یاحکام نجوم پیشگویی از طریق

پهلوانی  یها منظومه فردوسی تا ۀشاهناماز  ،ایران ملی یها حماسه وکهن  یها داستان و

اغلب قریب به اتفاق  که ای گونه به، شناسان استاختر یها ییگوشیپپس از آن نیز مملو از 

احکام  با تکیه بر پیشگویی اخترشناسان رایز ؛اند وستهیپیقین کامل به وقوع  همراه با ها آن

همواره از دقت بیشـتری برخـوردار اسـت و    « و علمی دارد ۀجنبو  ردیگ یمنجومی صورت 

بـا وضـع    ،طرفـی  از ).550: 1383سـرامی،  ( »ردیـ گ یمـ بر  معموالً جزئیات رویدادها را نیز در

 در .اسـت  تهداشـ  یاهمیـت بیشـتر   رو، این از بود و همسونیز  سیاسی و اجتماعی آن روزگار

 یهـا  نـه یزم در شـگویی مـورد پی  چهار و حدود پنجاه ،شاهنامه پهلوانی پس از یها منظومه

 :است رفتهصورت گ شناساناختر وسیلۀ به گوناگون
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:  1نمودار 
پیشگویی اخترشناسان

 

 .شـود  یمـ اندوهناک  ،خبر گرفتار شدن قلواد در طلسمسام از  ،نامه سام عنوان نمونه در به

را پیشـگویی  قلواد و گشودن طلسم بـه دسـت سـام    بودن  زنده )یجنّ رجماناخترشناس (

 :کند یم

 ـچیکه ه یت رجمان جنـفـدو گـب«

 زندـگ دـابـیـمش نـلسـدر طـه انـک

 رـهـپـس مارِـدر ش ام دهیـن دـه مـک

 وستـت تـمات در دسـاد طلسـشـگ

 مــج دـیـشـمـاه جـت شـه آلـمـه

 

 چـیـپـلواد دل را مــان قــج ــیپ 

 دردمند نیاز ا چـیدار هـتو دل را م

 هرـده مـردنـگ رخِـزو چ دهیـرّـبـن

 توست ستِـَادوگران پـج یدـنـلـب

 »تــو بـرداری از گنج او بیش و کم

 ).381 :1392 ،نامه سام(                

او در یـک   اسـت.  »جاماسب«ادبیات حماسی ایران،  شمر در آورترین ستاره نامو  نیتر بزرگ

 ،اسـت در کنار گشتاسب که حامی دین بهـی   ،ردشت و پس از اوطوالنی به همراه ز ۀدور

او را راهنمـایی و   کنار اوسـت و بهمن، پسر اسفندیار، درزندگی  ۀدورسراسر  دارد و در قرار
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او  ۀلیوسـ و به  ردیگ یمبه دلیل دینداری مورد توجه زردشت قرار  جاماسب .کند یمهدایت 

 :رسد یمبه دانایی 
کـه جایگـاهش را در    خواهـد  یمـ گشتاسب از زردشت که او نیز قدرت پیشگویی دارد، «

و در  تردگس یم یا سفرهو  آورد یمنیایش به جای  جهان دیگر به او نشان بدهد. زردشت

جایگـاه واالی   ،، گشتاسب پس از نوشیدن شیرنهد یمانار  شیر و آن سفره می و بوی و

بـر وی   ها دانش ۀهمو بر اثر آن  رسد یم. بوی به جاماسب ندیب یمخود را در آن جهان 

. شـود  یمـ مـرگ و جاودانـه    و بی نوشد یم. پشوتن پسر گشتاسب، شیری شود یمآشکار 

(آموزگـار،   »گـردد  یمتن  و رویین رسد یم ،دیاردیگر گشتاسب، اسفنانار به پسر  یها دانه

1374 :75(. 

 نامه بهمن ۀمنظومجاماسب در  یها ییشگویپ ،شاهنامهحماسی پس از  یها منظومه در

ـ  یها ییشگویپ جاماسب ،نامه بهمن در مشهود است. نامه شهریارو  وزیـر   وی ی دارد.فراوان

و  دهـد  یماز آینده و رخدادهای آن خبر  ،ان و افالکبهمن است که با دیدن احوال ستارگ

، از نزدیکان خود یها مخالفتم رغ بهداستان، بهمن  بخشی از در .دتوانایی تعبیر خواب دار

انتقام خون  ۀبهان. این نبرد که به رود یمبه نبرد با خاندان رستم  ،و پشوتنجاماسب  جمله

و سه بار بهمن از خاندان رستم شکست  انجامد یمبه طول  ها سال ،افتد اسفندیار به راه می

نبرد پیش رو را  ۀندیآ که خواهد یماز جاماسب او  ،اول ۀمرحلدر پس از شکست  .خورد یم

بـه سیسـتان    خواهـد  یماز او  و کند یماو را پیشگویی  ۀدوبارجاماسب شکست  .بازگو کند

و بـه   کنـد  ینمی جاماسب اعتنا به پیشگوی بهمن .)210ـ209: 1370الخیر،  بیا ابنر.ک؛ ( نرود

ی پیشـگوی  ،واقـع در  و خـورد  یمـ  شکسـت سـختی   ،نتیجهدر  که آورد یمسیستان یورش 

 .)236ـ235 همان:ر.ک؛ ( ونددیپ یمجاماسب به حقیقت 

، شناسد ینمکند. چون او را  مالقات می ماجرایی با جاماسب شهریار در ،شهریارنامهدر 

وزیر شاه ایرانم و  من :دیگو یمکند و  خود را معرفی می جاماسب .پرسد یمنام و نشانش را 

احـوال رسـتم و فرامـرز را از    . شهریار هستمزمین و آسمان و روزگار ،خبردار از گردش ماه

خـش و کشـته شـدن    پرسد. وی زنده بـودن رسـتم و فرامـرز، پیـدا شـدن رَ      می جاماسب

 نیتـر  مهـم  .)547: 1397 مختـاری، ر.ک؛ (کنـد   به دست فرامرز را پیشـگویی مـی  دیو  مضراب

به دست اسفندیار و کشته شـدن   پیشگویی جاماسب در این داستان، کشته شدن ارجاسب

ایـن وقـایع را بـرای رسـتم پیشـگویی و گـزارش        فندیار با تیر رستم است که جاماسباس

 .)727همان: ر.ک؛ ( کند می
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 شاهزادگان پیشگویی شاهان و .2ـ1ـ5

 و هـا  ییرازگشـا  ،ها ییشگویپقدرت مندی از  عالوه بر بهره ،شاهان و شاهزادگان برخی از

برخـی  های  یکی از ویژگی ،واقع . درندنیز داشتویژگی پیشگویی  ،های دیگران گویی غیب

بـر اعتقـاد    قدرت پیشگویی آنان است. بنـا  ،حماسی یها منظومه شاهان و شاهزادگان در

، فیض الهـی اسـت بـر بنـدگانی کـه      فرّه .ه داشتندپادشاهان از خداوند فرّ ،ایرانیان باستان

و تأییـدی اسـت الهـی کـه رمـز بقـای عـزت و سـعادت          کنند یمراستی از حق پیروی  به

را از سایر مردمان ویژه  پادشاهان این نیرو، .ست و بنیادی آسمانی و ایزدی داردپادشاهان ا

ز پیشوایی دینی ا شهریاران ،در ایران باستان« :بخشد یمپیشگویی و به آنان قدرت  کند یم

بایسـت از   ناچـار مـی   به و هم از این روی است که شهریاران راستین ایرانبرخوردار بودند 

/ 1: 1384(کـزازی،   »برخوردار باشـند  ،شود ه نامیده میپشتیبانی و یاری نیروی مینوی که فرّ

 و شاهان وسیلۀ بهپیشگویی  مورد سیحماسی مورد پژوهش، تقریباً  یها منظومه در ).263

 :است رفتهصورت گ شاهزادگان
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:2نمودار  
پیشگویی شاهان و شاهزادگان

از نژاد خود و سرگذشت  ،پیر فرزانه ،»مهانش«وقتی  ،نامه کوش ۀمنظوم در ،عنوان نمونه به

 ۀدربارجمشید  یها ییشگویپاز  ،کند یمروایت  جمشید و بازماندگانش برای اسکندر

 :دیگو یمچنین  فرزندان و اخالف او

ـــنگا « ــه ه ـــت  ب ــپه را بگف ـــن س  م رفـت

 انــد دهیـــدمـــرا هـــر دو فـرزنـــد چـــون 

 ولــیـکـــن زِ فـــارک نـیـــاید پـدیـــد   

 زنـــونک پـدیــــد آیــــد آن شـهـریــــار 

ـــن    ــین م ـــشد ک ـــادو ک ـــاک ج  زضـح

 

 کــه ایــن راز داریـــد یـکســر نـهـفـــت    

 دــــان دهیـــدـسنـپبـــه مـــردی و دانـــش 

 یـکی شــاه کــاو کــین تــواند کـشــید     

 کـــه از دیـــو چـهـــره بـــرآرد دمـــــار   

 »جـهـان تــازه گــردانــد از دیــن مــن    

 ).188ــ 187: 1377، الخیـر  ابـی  ابـن (       
 

وقتـی فرزنـد    .جمشید نیز از قدرت پیشگویی برخـوردار اسـت   پسر ،»نونک« ،نامه کوش رد

و  دارد یمـ جان گرامی  را چون او .گذارد یم »آبتین«نونک نام او را  ،دیآ یم به دنیا »مهارو«
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بـه   دوشو کشته شدن ضحاک مـار  تولد فرزندی از پشت او (فریدون)و  سپارد یم به دایه

 ).202همان:  ر.ک؛( کند یمرا پیشگویی دست فریدون 

 برهمنان پیشگویی موبدان و .3ـ1ـ5

حضور  واال و گاهجای ،ملی ادبیات فارسی یها حماسهو  ها داستانجمله طبقاتی که در  از

و  ه بر صفات و خصوصیات ممتازاینان عالو. ندهست  برهمنانموبدان و  ،دارندچشمگیری 

 شاهنامهحماسی پس از  یها منظومهدر  .اند هشتداقدرت پیشگویی هم  ،امور دیگرانجام 

 شمار و است مشهود وضوح به ها داستانبرهمنان در خالل  نیز حضور چشمگیر موبدان و

 :رسد یممورد  هشتبه  تقریباً ها آن یها ییشگویپ
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:3نمودار 
پیشگویی برهمنان و موبدان 

ب

شاه دختر خود را به فرامرز پسر رسـتم   تسلیموقتی  ،شهریارنامه ۀمنظوم در ،عنوان نمونه ه

 ،کاله ،گوهر ،گنج شاه، که تسلیم به ایران برود کند یمفرامرز قصد  ،پس از مدتی ،دهد یم

دختـر  همسـرش ( نـزد   ،فرامـرز هنگـام رفـتن    .دده نیام به وی می زرین تیغ هندی و کمر

 شآویخته شدن خـود  به دار ،بهمن از خاندان زال یخواه نیکداستان  و دیآ یمشاه)  تسلیم

را از زبـان   )آذر بـرزین پسـرش (  وسـیلۀ  بـه  ،از بهمـن آن  یخواه نیک و نیز بهمن دست به

 .)571ـ570 :1397 مختاری، ر.ک؛(کند  یمگزارش  ،است کردهکه پیشگویی  موبدی

 ،ضـمیر  وشـن ر ،نهـاد  پیران و سالخوردگان پـاک  ،حماسی یها منظومه در برهمنان نیز

ای در بیابان  یهی دورافتاده یا در کازههستند که معموالً در دیری یا دزیستی  و ساده نادلیب

از قـدرت پیشـگویی و    و برند یم در انزوا و اعتکاف به سر ،یا آتشکدهفراز کوهی در یا بر 

پهلوانـان و قهرمانـان در جریـان حـوادث و      یوقتـ  خوردارنـد. ار و مغیبات برراس آگاهی از

 ر واسـرا  نیـز  آینـده و  از گذشـته و  ،کننـد  یممالقات  ها آناتفاقات خواسته یا ناخواسته با 

و بـازگو   ،هاسـت  آنانتظـار   پیشـامدها و رخـدادهایی را کـه در    .اطالع دارند ها آناهداف 

 .دهند یمو اندرز  کنند یم پهلوانان را راهنمایی
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 پیروزی در نبرد بـا پس از  ،رفتن به کابل مسیر ، گرشاسب درنامه گرشاسب ۀمنظوم در

 او خبـر  ۀندیآگرشاسب و  زکه ا شود یم رو بهبرهمنی رو آنجا با و رسد یمسه شیر به دهی 

خطرهـای راه آگـاه    را از گرشاسـب  اسـت،  قـدرت پیشـگویی  صاحب  برهمن که .دهد یم

 :کند یم

 پیشگویی پهلوانان فرهمند .4ـ1ـ5

گرشاسب،  نظیر پهلوانان فرهمندی یها یدالور ،شاهنامهپهلوانی پس از  یها منظومهدر 

 دیگـران  یهـا  ییشـگو یپاما این طبقـه بیشـتر از    ،استمشهود بسیار و... رستم ،زال سام،

 از قـدرت پیشـگویی کمتـری    ،درایـت زیـاد   هـوش و و خودشان با وجود  اند شدهمند  بهره

 وسیلۀ بهمورد پیشگویی  نُهتقریباً  مورد پژوهش، حماسی یها منظومه در .اند بودهبرخوردار 

 :است رفتهصورت پذی پهلوانان
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:4نمودار 
پیشگویی پهلوانان 

 

گرشاسب است که ، او بسیار نمایان و جالب توجه است یها ییشگویپیکی از پهلوانانی که 

اندرز برای آیندگان م با او توأ یها ییشگویپ ،الواح زرینبر یا والً در دفتر پهلوی معم

آمدن فرامرز به  ۀدرباروی  یها ییشگویپ ،فرامرزنامه در ،مثالعنوان  به ؛است شدهمکتوب 

 .)223ـ222 :1394، بزرگ نامۀ فرامرزر.ک؛ ( است شدهتفصیل بیان  به قیروان

ــر   ــرد پیــ ــی مــ ــرهمن یکــ  از آن ده بــ
 

ــت    ــام تسـ ــر نـ ــب گـ ــد گرشاسـ  هنرمنـ
 

 بـــه مـــردی جهـــان را بخـــواهی گرفـــت
 

 بــه بــنــد آوری بـازوی مــنــهــــراس  

 

 بـــــه آواز گفـــــت ای یـــــلِ گردگیـــــر 
 

ــید  ــو جمشـ ــخ نیـــای تـ ــد درســـتشـ  بُـ
 

ــی  ــا رزمبسـ ــگفت  هـ ــواهی شـ ــرد خـ  کـ
 

 »هـراس یبـاز آن دیــو گــیـتـی کــنــی 

 ).225: 1386(اسدی طوسی،                   



 1400/201 پاییز ،3 شمارۀ، 10 سال، �و��نا� �قد اد�ی و بال�ت

ای  موران به قلعه ۀشیببرای گذشتن از  ،چهارم ۀشیبار در شهری وقتی ،شهریارنامه در

حمله بهمن و خیانت او نسبت  ۀواقعاز  ،نریمان و گرشاسب ،های سام با پیشگویی ،رسد می

 شود: میرو  روبهبه خاندان زال 

 سه کس دید خوابیـده بـر روی تخـت   «

 زِ روی یکـــی پـــرده چـــون برگرفـــت

ــه زر     ــوحی ب ــدْش ل ــر بُ ــالینِ سَ ــه ب  ب

ــت ــن  نوشـ ــه ایـ ــردۀه کـ ــاتوان مـ  نـ

 

ــه   ــدۀبـ ــایه ماننـ ــت  سـ ــتر درخـ  گسـ

 زِ رخســـار او مانـــد انـــدر شـــگفت   

ــوحِ  ــان لـ ــد آن زمـ ــامور بخوانـ  آن نـ

 »پهلـــوان بُـــوَد ســـامِ نیـــرم یـــلِ   

  ).363: 1397مختاری، (                   

 ؛دارد یمسرش بر و لوح زرین را از زیرِ دیآ یمسپس شهریار به سراغ کالبد مرد دیگر 

 وحی که بر آن:ل

ــوَد   « ــان بُ ــل نریم ــن یَ ــه ای ــته ک  نوش

 راز بهمــن بخوانــد  بــدان لــوح هــم  

 

ــوَد    ــان بُ ــاک پنه ــه در خ ــن گون ــز ای  ک

ــده ــه دی ــاند  ب ــوهر فش ــوح گ ــر آن ل  »ب

 (همان).                                      

سرش زیر آید و لوح زرین را از  یگر میسرفراز د و کشگردن ردِپس از آن بر بالین مرد گُ

 :خواند یمو بر آن  دارد یمبر

 مــر این مرده گـرشاسبِ راد است و بس«

ــوان     ــردِ ج ــد گ ــم دی ــوح ه ــدین ل  ... ب

 

 که در دستش از دهـر باد اسـت و بـس...   

ــان   ــدین دودم ــازد ب ــه س ــن چ ــه بهم  »ک

 ).364همان: (                                 

 پیشگویی یها وهیشابزارها و  .2ـ5

فـاوت و  مت یهـا  روشپیشـگویی بـا ابزارهـا و     ،حماسـی  یها داستاندر اساطیر و  معموالً

، جـداول  ، لوح، کتـاب، تـاس،  نهییآ نظیر اسطرالب، جام، ییابزارها .شد یم انجام گوناگون

پـرواز   ر و تفسـیر نظیر تطیّ ییها روشو  ها آن، بر اساس رفتار حیوانات و امعا و احشا دوایر

یـا و یـا از طریـق    و رؤاساس خـواب   یا بر ...الی ورمّ ل، جادوگری،بینی، تفأ پرندگان، طالع

سیمرغ و سروش و با کمک الهام و نـدای غیبـی    رینظ رسان، الطبیعه و یاری ماوراء عوامل

 ۀویشـ  نیتـر  سادهمتفاوتی داشت که  یها روش ،و پیشگویی بینی طالع« :رفتگ یمصورت 

 ،شـدند  یمـ  در حـال جنـگ مشـاهده    هـا  رچهمواگر  مثالً آن بر اساس رفتار حیوانات بود؛

وارنـر،  ( »و یک سپاه بزرگ سـقوط خواهـد کـرد    که دشمن نزدیک است شد یم ییشگویپ

 در مذکور یها وهیشو  هابرخی از ابزار میافتیدر ،آثار مورد پژوهش با مطالعه در .)195: 1387

ـ  شناسی و ستاره یابزارهاجمله  که از اسطرالب .کاربرد دارند این آثار رای احکام نجومی ب

دارد و استفاده  یکاربرد فراوان شناساناختر یها ییشگویپدر  معموالً بود،نمایاندن راز سپهر 
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اثـرط  ،نامه گرشاسب ۀمنظوم ازدر بخشی  .خورد یمحماسی به چشم  یها منظومهاز آن در 

ـ ه ب خواهد یمو از او  دیگو یمو از لشکر شاه کابل سخن  سدینو یم نامه  به گرشاسب   یاری

 .رود یمـ سـرعت سـوی گرشاسـب     . فرستاده بهبشتابد و رسولی را به سوی او روانه کند او

 گ کابلیـان و جنـ  ۀواقع یو را اخترشناسی بود که از هر دری دانش آموخته بود. گرشاسب

اما ابتدا سخنان  مدن فرستاده را پیشگویی کرده بود،به زابل و نبرد با اثرط و آ ها آن ۀحمل

. گرشاسـب  رسـد  ینمفرستاده از راه  ،و پس از گذشت یک هفته دیآ ینمر درست شم ستاره

 ،»برداشـته  سـطرالب « شمر ستاره اما ،شود یم گویی متهم به دروغ ،شمر ستاره خشمگین و

 شمر ستارهه همان ک ،سرانجام .ورزد یماصرار  خود وقوع پیشگوییبر  ،دیده به راه گماشته

 .)224: 1386 سدی طوسی،ار.ک؛ (دهد  یم یرو ،گفته بود

ـ ییآنمـا و   جام انجـم  مانند به ابزارها و اشیاء شگفتی ،شهریارنامهدر  حکمـت اشـاره    ۀن

انگیز است که  پیشگویی شگفتدو ابزار  ،حکمت ۀنینما و آی انجم جام گوهرنشانِ .است شده

سـپهر و   ،جـامی اسـت کـه اخبـار افـالک      ،نمـا  جام انجم .بخشد شاه به شهریار می ارژنگ

ای است برای سـنجش دروغ آدمیـان و    وسیله ،حکمت ۀنیآیندگان در آن آشکار است و آی

در  یا خـورده  زخمکه اگر فرد مجروح و  ای گونه بهنوعی پیشگویی است،  ،ویژگی دیگر آن

 :1397مختـاری،  ر.ک؛ (دهـد   زنده ماندن فرد مجروح خبر مییا  مردن نه ازیآن آیآن بنگرد، 

314(. 

 شــهریارنامه،نظیــر  ،حماســی یهــا منظومــه پیشــگویی ایی کــه درابزارهــ از دیگــر

الـواح زریـن و    ،دارد یبسیار زیـاد  نمودِ نامه فرامرز و نامه ، جهانگیرنامه ، سامنامه گرشاسب

کـه   نظـر ایـن   امـا از  ،ح ابـزار پیشـگویی نیسـتند   ایـن الـوا   هرچنـد کـه   .ندهسـت  سیمین

و دیگـر   گرشاسـب  ورث، جمشـید، نظیـر طهمـ   ،پیشـین  پهلوانان شاهان و یها ییشگویپ

الـواح تقریبـاً    نیا .ندهست  تیاهمحائز  ،است شدهدرج  ها آنروی  بر ، برای آیندگانبزرگان

که دسترسی بـه   اند شدهلسم ط و نهفته قصرییا ، اغلب در دژ نددار یمشترک یها یژگیو

گنجـی در   ، اگـر است پیشگویی شدهلوح  روی بربه آنجا  پهلوان آمدن دشوار است و ها آن

 دژ قهرمـان در  اگر .است شدهلوح نگاشته  یابی به آن بردست یها راه، پنهان باشدآن مکان 

شکستن طلسم و رهایی از آن بر روی لوح نوشته  یها راه ،اسیر و گرفتار طلسم شده باشد

 م بـا تـوأ  ،مندرج در الواح یها ییشگویپ .شود یمخواب به قهرمان آموخته  یا در ،است شده

نجـات   گرفتـاری از  هـا  آناست که پهلوانان و قهرمانان با خواندن  ییها ییراهنماو  اندرز

و در راه رسیدن به اهداف و مقاصد خود  شود می آشکار ها آنو بسیاری از اسرار بر  ابندی یم

آب و آرامگاه بند ۀوقتی گرشاسب به جزیر ،نامه بگرشاس ۀمنظوم در .برند یمبهره  ها آناز 

 وسـیلۀ  بـه قبـل   آمـدن گرشاسـب از   ،کـه بـر آن   ندیب یملوحی  ،رسد یمد طهمورث دیوبن



 1400/203 پاییز ،3 شمارۀ، 10 سال، �و��نا� �قد اد�ی و بال�ت

، فرامرز نامه زفرامر ۀمنظومدر  ).178: 1386طوسی، اسدی ر.ک؛ ( است شدهطهمورث پیشگویی 

دیو و نجات دختران نوشاد هندی، با گشودن طلسم به گنج ضحاک اس پس از کشتن کنّ

از طرف ضحاک خطاب به فرامرز نوشـته   یا امهن پند ،و در آنجا بر لوحی کند یمدست پیدا 

 .)78ـ77: 1382، نامه فرامرزر.ک؛ (است  ی کردهپیشگوی به آن قلعه را و آمدن فرامرز است شده

 رؤیا از طریق خواب و ییشگویپ .1ـ2ـ5

. هاست ینهانهای آگاهی از اسرار و اتفاقات آینده و کشف رازها و  خواب و رؤیا یکی از راه

در متون حماسی، اسـاس   خواب کند. ای قهرمانان داستان بیان میآینده را بر اسرار ،خواب

یکـی از  « است:ها و اتفاقات دیگر  و واکنشها  ها، کنش ها، ازدواج ها، قتل بسیاری از جنگ

نما شدن قهرمان و دیـدن حـوادث    برد در متون پهلوانی ایران، خوابکارمضامین فکری پر

برای مشـکل خـویش    یا چارهدهد و یا آنکه در خواب  می ناگواری است که در آینده روی

 .)118: 1397 (مختاری، »ابدی یم

 ،که در عالم بیداری وقوع یابندحماسی پیش از آن  یها داستانبسیاری از رویدادهای 

گفت که حوادث اصلی حماسه همیشـه پـیش از    توان یمتقریباً « و ندینما یمخواب رخ  در

زهـدانی اسـت کـه چنـین رویـداد       ،و خواب ندیآ یمب قهرمانان به خوا ،آن که واقع شوند

رویدادهایی که  ،پهلوانی یها منظومه در ).554: 1383(سرامی،  »دیآ یمحماسی در آن پرورده 

اول بـه حـدی    ۀگون :اند گونهدو  ،شود در عالم خواب و رؤیا بر شاهان و پهلوانان ظاهر می

با وقوف به آینده  ،در خواب دیدهآنچه  ۀبر پای دفر .روشن است که نیازی به گزاردن ندارد

 دیگر یا گونه کند. در تصمیمات خود تجدیدنظر مییا  اقدام و اتفاقاتی که پیش خواهد آمد،

وجـود دارد کـه بایـد     هـا  آن در ییهـا  یدگیـ چیپ دارند و نیاز به گزارش و تعبیر ها خواب از

 ،فرزانه حکیمانو معبران  وسیلۀ به ها خواباین  معموالً و را تحلیل کنند ها آنگزاران  خواب

مـورد   دو و ، تقریباً چهـل پهلوانی مورد پژوهش یها منظومه در .دنشو می و تعبیر پیشگویی

 :است رفتهیا صورت گؤر از طریق خواب و پیشگویی
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:0نمودار 
پیشگویی از طریق خواب و رؤیا   

د

 ۀعهداز  ،کند یم» فنا«در کوه  »اَبَرها دیو«، وقتی شاپور نبردی سخت با نامه سام ۀمنظوم ر

کشته شدن شاپور را از طریـق   سام. شود یمبه دست اَبَرها کشته  ،نجامو سرا دیآ ینماو بر

 ).567: 1392، نامه سامر.ک؛ ( دیگو یمبه قلواد ماجرا را و  کند یمپیشگویی  ،ندیب یمخوابی که 

کیخسـرو در   یهـا  سـفارش  ،نامه شهریار ۀمنظومامر و نهی دارند. در  ۀجنب ها گاهی خواب

از این گونه است. زال کیخسرو را  شاه لهراسبپیروی کردن از  برای ،خواب به خاندان زال

  یباطنمیل  رغم  بهاز لهراسب اطاعت کند و زال  دهد یمبه او فرمان  که ندیب یمدر خواب 

ا رستم نیز دو ی. )444 :1397 مختاری،ر.ک؛ (کند  یماطاعت از او رود و  ش لهراسب میپی خود

برداری از لهراسب حمایت و از او فرمان خواهد یمکه از او  ندیب یمبار کیخسرو را در خواب 

کـه   شـهریارنامه هـای   از دیگر خـواب  ).684و  347 همان:ر.ک؛ (کند  نماید و رستم چنین می

به این موارد اشـاره کـرد: خـواب دیـدن زال      توان یمشود،  وقوع میمنجر به پیشگویی و 

 دیکشـ گشت و ایـران را بـه کـام     ور شعلهبنی بر اینکه آتشی سهمناک از سوی جیحون م

او را از تن  رِآمد و سَ دژ نییروکه اهریمنی به  ندیب یمخواب نیز ارجاسپ  .)348همان: ر.ک؛ (

، از خواب ارجاسپ چنین است که شـاه تـوران بـه دسـت     »بیورد«جدا کرد. تعبیر وزیرش، 

رستم خـواب   ،از داستان دیگر . در بخشی)501ـ500همان: ر.ک؛ (شد اسفندیار کشته خواهد 

و  اسـت  کـرده ان را خـراب  و سیلی خروشان کشور ایر است که زال در قفس افتاده ندیب یم
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 بهمـنِ  یخـواه  نیک ،تعبیرش که )581همان: ( »بسوخت رستم ایوانِهمه کاخ و « زیتآتشی 

 اسفندیار و قتل و غارت ایرانیان است.

، خـواب  دهـد  یمـ خواب دیدن که خبر از آینده و پیشـامدهای آن   یها نمونهگر از یکی دی

و از آن  نـد یب یمـ ب کوهزاد است که آمدن رستم به جنگ خود را پیشـاپیش در خـوا   ککِ

 .)67: 1384کک کوهزاد، ر.ک؛ ( ابدی یمآگاهی 

 رسان یاریالطبیعه و از طریق عوامل ماوراء ییشگویپ .2ـ2ـ5

با کمک  و ،نظیر سروش و سیمرغ رسان یاریالطبیعه و عوامل ماوراء پیشگویی از طریق

 یها منظومهدر  رایج است. مذکور در آثار حماسی ،تفأل ۀویشبا یا  ،ای غیبیالهام و ند

ش و سیمرغ صورت مورد پیشگویی از طریق سرو دوازدهتقریباً  مورد پژوهش،پهلوانی 

 :است رفتهگ

0
2
4
6
8

مه
نا
م 

سا

مه
 نا

ار
ری

ه
ش

ه
ام

ن ن
م
ه

ب

مه
زنا

ام
ر
ف

مه
 نا

ش
و
ک

مه
 نا

ب
س
شا

ر
گ

ه
ام
رن

گی
ان
ه

ج

ه
ام

ن ن
ژ
بی

ه
ام
 ن
زو

ر
ب

ه
ام
 ن
گ

رن
شب

ه 
ام

 ن
ب

س
ش

 گ
نو

با

اد
هز

کو
ک 

ک

مه
 نا

ن
س

و
س

ن
یا
ر ب

بب

ره
یا
پت
ن 

تا
س
دا

مه
 نا

نه
می

ه
ت

وه
 ک

د
ون

کا
ش

8

2
1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نمودار شماره شش                 
پیشگویی با کمک عوامل ماوراء الطبیعه   

آن  ۀواسـط یکی از عواملی است که رازها و اسرار الهی بـه   ،به عنوان پیک ایزدی وشسر

نمـودی قابـل توجـه دارد و در مشـکالت و      و حضور ،سیمرغ ،نامه سام در .شود یمآشکار 

حـوادث و   که از قدرت پیشـگویی برخـوردار اسـت،    یاریگر سام است و از آنجا ها یگرفتار

نوید پیـروزی و رسـتگاری را بـه گـوش سـام       .کند یمگویی اتفاقات آینده را برای او پیش

سروش راهنمای  ،در واقع .دارد یمهولناک بر حذر  یها ورطهخطرها و  را از و او دهد یمدر

ر جنگ سام با نهنگال دیو، سروش به سام نـدا  ر مسیر رسیدن به رستگاری است. دسام د

بعد از اسیر  .)217: 1392 ،نامه سامر.ک؛ ( کند یمه او الهام زی در جنگ را بو نوید پیرو دهد یم

ـ یحبـا مکـر و    ،رود یمـ شدن نهنگال دیو، سام که به مهمانی نهنگال   دیـوان و غـذای   ۀل

ـ یحبا راهنمـایی سـروش از    این بار نیز سام .شود یمرو  روبه ها آنآلود زهر دیـوان آگـاه    ۀل

 ).223همان: ر.ک؛ ( ابدی یم و نجات شود یم
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بـه گـودرز نویـد     زمـین را  سروش آمدن کیخسرو به ایـران  ،نامه نبهم ۀمنظومدر آغاز 

شما کیخسرو خواهد بود که تنها گیو  ۀندیآپادشاه «: دیگو یم و در خواب به گودرز دهد یم

در ایـن   ،همچنـین  .)18ـ17: 1370الخیر،  ابی ابن( »اوردیبن به ایران یابد و از تورارا ب او تواند یم

 اسـت  رفتهبهمن صورت گ وسیلۀ به از طریق تفأل پیشگویی چندین مورد ،حماسی ۀمنظوم

 .میا آوردهشاهان و شاهزادگان به شمار  یها ییشگویپ ۀزمررا در  ها آنکه 

دارد و  شاهنامهحماسی پس از  یها منظومه یها ییشگویپدر نقش مؤثری سیمرغ نیز 

 پشت، بنـد  فروردین( اوستادر  )سیمرغ(» سَئین« مشهود است. ها منظومهخی حضور او در بر

هـم،  نُ هفـتم و  و در دینکردِ است ، به شخصی حکیم و روحانی نیز اطالق شده)126و  97

این شخصیت روحانی  احتماالً .است ن و شاگردان زرتشت آمدهنام او به عنوان یکی از پیروا

 ر.ک؛(است  شگویی به دست آوردهتوانایی پی نظر،این  از و است در وجود سیمرغ حلول کرده

نیز حضوری چشمگیر  سیمرغعالوه بر سروش،  ،نامه سام ۀمنظوم در .)316: 1386، یدریاوش

و راه و روش و  را که رخ خواهد داد، پیشاپیش برای سـام گـزارش   ییها اتفاق ۀهمدارد و 

دیـو بـه    شدن ارقم کشته ،به عنوان مثال ؛کند یمرا برای او بازگو  ها آنچگونگی مقابله با 

 .)438: 1392، نامه سامر.ک؛ ( اوست یها ییشگویپمله ج از ،دست سام

 کشتی او از هـم  ،در بین راه ،شود یم باختر ۀروان وقتی فرامرز از قیروان ،فرامرزنامه در

 درمانـده  هـا  آناز پیـدا کـردن    فرامـرز  افتنـد.  می یا گوشهیک به و ایرانیان هر شکافد یم

. فرامـرز او را نیـایش و   شـود  یمـ ظاهر زند و سیمرغ  و پری از سیمرغ را آتش می شود یم

امـواج دریـا را بـه سـیمرغ      تندباد و در اثرلشکر  گیماجرای پراکندهمۀ و  کند یمستایش 

 زنـده بـودن لشـکریان را بـرای فرامـرز پیشـگویی و       و آینـده  اتفاقـات  سـیمرغ  .دیگو یم

 .)260 :1394، بزرگ ۀفرامرزنامر.ک؛ ( کند یم گویی غیب

 پیشگویی دافاه و کارکردها .3ـ5

پیشـگویی  کـه   رسـد  بـه نظـر مـی    مورد پـژوهش،  حماسی آثار یها ییشگویپبا تأمل در 

و شـاهان و   کند یم بینی آینده؛ یعنی مثالً کسی پیشگویی و نیز داردکارکردهای اجتماعی 

، تا نفعی حاصـل،  زنند ی میکار  بهدست  ،پهلوانان و دیگر افراد بر اساس اعتماد به قول او

یا از رنج و بالیی بگریزنـد و بـا آگـاهی از آینـده و حـوادث شـوم،        ،تی نمایندضرم یا دفع

بهتر  ،آماده کنند و با دانستن رخدادهای آینده ها آنپیشاپیش خود را برای مبارزه و غلبه بر 

 ۀمنظومـ در  ،عنـوان مثـال  بتوانند بـه اهـداف و مقاصـد دلخـواه خـود دسـت یابنـد؛ بـه         

رسـد و بـه    مـی  یا منارهه پای در حین عبور از بیابان ب ،پنجمخان  در رستم ،جهانگیرنامه

بیابـان بـر لـوحی نگاشـته      خبر آمدن رسـتم و عبـور او از   ،پیشگویی اخترشناسان ۀواسط
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و شـبانگاهان راه بیابـان را    شود یمبیابان آگاه  اسرار از ،لوح از طریق آن رستم .است شده

 .)76ـ75: 1380مادح، ر.ک؛ ( دکن های آن عبور می ها و دشواری رنج طی و از

 نظام سیاسی و اجتماعی ۀحوزدادن برای اصالح امور در  پند .1ـ3ـ5

شاهان،  شاید مبتنی بر پند است. ،حماسی یها منظومهدر  ها ییشگویپکارکرد بسیاری از 

از  ، دهدرستی انجام ندا خود را به ۀفیوظ است، که بایسته ، چنانبزرگان حاکمان، پهلوانان و

را تکرار نکنند و  ها آناهات برای اینکه آیندگان اشتب باشند، امالکرد خود خرسند نعم

 که دهند یم ییاندرزها خود یها ییشگویپدر خالل  ،ندخود را درست انجام ده ۀفیوظ

عی نظام سیاسی و اجتما ۀحوزدر  به اصالح کارهایشان ها آنبستن  کار بهبا  آیندگان

وارد  ،دیگشا یمطلسم جمشید را  ، وقتی سامنامه سام ۀمنظومر د ،عنوان مثالبه  بپردازند؛

 .است شدهآن نوشته  شاه بر تهمورث یها ییشگویپبیند که  و لوحی را می شود یم کاخی

است که سام را به رادمردی، آزادگی،  حاوی پند و اندرزهایی ،این لوح عالوه بر پیشگویی

 .)421ـ420: 1392، نامه سامر.ک؛ ( است ردهکسفارش  ...ری وکردا بخشندگی، نیکزداری، را

 ناشناخته و آگاهی از مغیبات ۀگذشتاطالع از  .2ـ3ـ5
گـاهی رخـدادهایی پـیش     بلکـه  همیشه پیشگویی مربوط به آینده و آگاهی از آن نیست،

به  ،ها آنو انسان برای آگاهی از  است آید که در اثر اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده می

گـاهی کـارکرد پیشـگویی تـوأم بـا      . دهـد  انجام می هایی اقدام ،ییر شرایط فعلیمنظور تغ

ـ  ،اهداف گویی و خبر دادن از مغیبات و آگاهی یافتن از غیب  بـدون  کسـی  مقاصـد  و اتنیّ

 مهـانش  بـا  اسـکندر  وقتـی  ،نامـه  کـوش  در ،نمونـه  عنوان به؛ است قبلی دانش و شناخت

 و دارد آگاهی اهدافش و اسکندر از ،خود گوییپیش قدرت با وی ،کند می گفتگو و مالقات

 نژاد و منا«: پرسد یمو از او  شود یمزده  خود شگفت ۀدرباری او آگاه و اطالعات از اسکندر

 بـر  اسکندر ۀچهر که اندینما یم او به را آهویی پوستنیز  مهانش ».دانید می کجا از را من

 و گذشـته  نیـز  و نهان، و آشکار ردارک و کار ،وی نشان و نام و است شده ترسیم پوستآن 

 شود یمندر و یارانش اسک شگفتی موجب امر این. است شده نوشته پوست روی بر او ۀندیآ

مغیبـات نیـز از دیگـر    فاش شدن امـور پنهـان و آگـاهی از     .)183 :1377الخیر،  ابی ابنر.ک؛ (

ه دستور افراسـیاب  وقتی بیژن ب نامه بیژندر  ،به عنوان نمونه ؛پیشگویی است کارکردهای

خسرو با نگریسـتن در جـام    از او آگاهی ندارد و فقط یکس شود، در چاه ارژنگ زندانی می

ر.ک؛ ( شـود  از زنده بـودن بیـژن آگـاه مـی     کند و از این موضوع اطالع حاصل می نما گیتی

 ،کننـد  چین فرار می وقتی سام و پریدخت از دست فغفور ،نامه سامدر  ای .)88: 1394غفوری، 
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 شناسـد و از حـال آنـان    ا مـی آن دو ر ،بدون آگاهی قبلی برند که برهمن به دیری پناه می

 .)163: 1392، نامه سامر.ک؛ ( است باخبر

 هشدارهای شوم .3ـ3ـ5

 و نیستی مرگ الف.

 از .دندار یفراوان نمودِی مبتنی بر مرگ ها ییشگویپحماسی مورد پژوهش،  یها منظومهدر 

کشـته   کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار،، م مبتنی بر مرگین هشدارهای شوتر مهم

ب در جاماسـ  وسـیلۀ  بـه کـه  است  مرگ رستم به دست شغاد و شدن اسفندیار با تیر رستم

 ۀمنظومدر پایان  ،دیگر ۀنمون ای .)727: 1397مختاری، ر.ک؛ ( است شدهپیشگویی  نامهشهریار

و بـه او هشـدار    کنـد  یمـ یشگویی مرگ گرشاسب را پ ،اخترشناس است که نامه گرشاسب

 :1386 ی طوسـی، اسدر.ک؛ ( شود یمو این چنین رد مُه روز دیگر خواهد دَکه پس از  دهد یم

جاماسـب   و نـد یب یمـ را در خـواب   ، بهمن سرانجام و مرگ خـود نامه بهمنپایان  در .)401

و  اسـت  هاه بـاقی نمانـد  کند که سه سال بیشـتر از عمـر شـ    می را این گونه تعبیر خواب او

 ،بـا راهنمـایی جاماسـب    بهمـن  .آمـد به سر خواهد  ی سهمگینجانور دستروزگارش به 

و  ابـد ی یمـ پیشـگویی جاماسـب تحقـق     نیا گزیند. میهمای را به عنوان جانشین خود بر

 .)592: 1370الخیر،  ابی ابنر.ک؛ ( رود یم روبهمن در کام اژدها ف ،مسرانجا

 ویرانی و نابودی ب.

 ییشگویپ مورد پژوهش، حماسی در آثار دار شوم مبتنی بر ویرانی و نابودیبارز هش ۀنمون

نـابودی و   ،جویی او از خانـدان زال  خواهی و انتقام پسر اسفندیار و کین ،بهمن ۀحمل ۀواقع

آن بـه   مکـرراً  ،شـهریارنامه مختلف  یها بخش که در ویرانی سیستان و دودمان زال است

 .)727و  570،582 ،443 ،364ـ363: 1397مختاری، ر.ک؛ ( است شدهاشاره 

 شکست و ناکامی .پ

آثـار حماسـی مـورد پـژوهش     در  نیـز  نبرد یها دانیم مبتنی بر شکست در یها ییشگویپ

جاماسب در  یها ییشگویپبه  توان یم ،آن یها نمونه نیتر شاخص از .شود دیده میفروان 

و  کند یمزال را پیشگویی  اشاره کرد. جاماسب سرنوشت جنگ بهمن با خاندان نامه بهمن

 بودپیروزی با وی خواهد  ،ن مرحلهو در آخری خورد یمبهمن سه مرحله شکست  :دیگو یم

 شناسـان ، رجمان جنی که از اخترنامه سام ۀمنظومدر  ای .)210ـ209 :1370الخیر،  ابی ابنر.ک؛ (

 در .)460: 1392، نامـه  سـام ر.ک؛ ( کنـد  یمـ  و گزارش پیشگوییرا شکست عوج از سام  است،

 را بـه دسـت ایرانیـان از زبـان     ، شاه مازندران، شکست و سقوط خـود اردوان ،نامه شهریار

 .)659 :1397مختاری، ر.ک؛ ( کند یم گزارش ،است کردهه پیشگویی شناسی کاختر
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 خوشبشارت و خبر .4ـ3ـ5

 انـان و شـاهان در  پیـروزی پهلو  بـر خوش، اغلب  شارت و خبرب مشتمل بر یها ییشگویپ

داللـت   ها یگرفتاراز  ها آن رهایی ،وردان و دشمنانهما بر ها آنچیرگی نبرد،  یها دانیم

 نیـز  و ها آن خوشبخت شدن ازدواج شاهزادگان و ۀنیزم در انیشگویپ ،اینبر  عالوه .دارند

آن یمنی و خجسـتگی   خوش و از دهند یم بشارت ،آور نامو تولد فرزند  انآن ازدواجحاصل 

شاه دختری داشـت   کورنگ ،نامه گرشاسبآغاز داستان  در ،نوان نمونهعبه ؛ گویند می پیوند

 ۀولـی پـدرش همـ    ،نـه بودنـد  اران زیادی از هـر سـویی بـر او روا   خواستگ کهزیبا و دلیر 

و بـه او   زنـی کـابلی اسـت    ،این دختر ۀیدا .کرد یم شانکام رهسپار دیارنان را خواستگارا

چهر  نیز پسری خوب واجشحاصل ازدمایه و ی گرانشاه ،او ۀندیآهمسر  که دهد یمبشارت 

 ،پیونـد  و حاصـل ایـن   کنـد  یمـ ازدواج  با جمشید ،دختر زیباروی شاه ،سرانجام خواهد بود

 .)63 :1386 اسدی طوسی،ر.ک؛ (است  »تور«نام فرزندی به 

فرطورتوش به استقبال او  ،گذرد یمفرامرز با پیروزی از هفت خان وقتی  ،نامهفرامرز در

از  ،براینبنا را به دامادی بپذیرد. و بدهد و اورا به ا آرزو که دخترش شود یمآن  و بر دیآ یم

کـه   دهنـد  یمبشارت  اخترشناسان پیشگویی کنند. ها را آن ۀآیندتا  خواهد یماخترشناسان 

در جهـان پدیـد    فرّ اورنگ وردی جوانمرد، نامور و باگُ ،این پیوند نیک است و از این پیوند

 شود یمشناسان شادمان اختر از این بشارت فرطورتوش .کند یمکه نام سام را زنده  دیآ یم

 ۀنتیجـ  ،انجامسرو  آورد یمر. دخترش را به عقد فرامرز ددهد یمهدایای فراوان  ها آنو به 

از دختـر   فرامـرز  پایـان داسـتان،   در گفتـه بودنـد.  کـه پیشـگویان    شـود  یمازدواج همان 

 .)366 :1394 ،بزرگ ۀفرامرزنامر.ک؛ ( شود یم »سام«نام صاحب پسری به  ،فرطورتوش

 ییروی آوردن پیشینیان به پیشگو علت توجه و ،دانش ناقص بشر .6

ین عوامل روی آوردن گذشتگان به پیشگویی و تالش برای آگـاه شـدن از   تر مهمیکی از 

اعتقاد  به بود. تقدیر بر سرنوشت آنان ۀطریساسرار آینده، اعتقاد راسخ آنان به جبر مطلق و 

 ،بنابراین .است شدهگذشتگان، سرنوشت انسان تماماً در دست خدایان است و از قبل تعیین 

برای  ،خود آگاه شوند ناپذیر بتوانند از سرنوشت محتوم و چاره تا ،همواره دنبال راهی بودند

 :شدند یمدست به دامان پیشگویان  ،این منظور

مانند جشن اعتـدال بهـاری بابلیـان و جمـع شـدن       ،مدارک بازمانده از روزگاران کهن«

پیشـگویی جـام سـحرآمیز در     برای تعیین سرنوشت سـال آینـده،   ،بلخدایان در معبد با

 »است بودهشرق، تفأل و کیمیاگری، نشان از اهمیت موضوع پیشگویی در اعصار گذشته 

 ).427: 1377سن،  (کریستین
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کائنـات و   شناخت قوانین علمی حاکم برامکان  ،انسان با دانش ناقص خود ،گذشته در

سـوی   همـواره او را بـه   ،های بشر در طول زمان و نقص و ناتوانی جهان هستی را نداشت

ناچار برای توجیه یـا یـافتن علـت و     رو، به ازاین .کشاند توسل به نیروهای برتر ماورایی می

الطبیعـه در   مـاوراء  ۀناشـناخت  یها قدرت زندگی، دخل و تصرفِ یها یناگواردرمانی برای 

ایی ابتد بشر آورد. میروی  ،و به جبر مطلق ساخت میزندگی روزمره را در ذهن خود بارور 

نش مقابله بـا  چون دا و همواره با انبوهی از مشکالت، خطرات و بالیای طبیعی مواجه بود

 تـوانی مضـاعف بـه او    ،ثیرات آنی آوردن و اعتقاد به پیشـگویی و تـأ  رو ت،را نداش ها آن

بهبود کیفیت  ی درسع همسو با تالش او، یعیطبنکه نیروهای ماورای و با باور به ای داد یم

 .شد یم تر یقو اش ارادهکوشاتر و  ،در این راهلذا انسان  ی او دارند وزندگ

العـاده داشـت و    فـوق  ریتأثآسمان و اجرام آسمانی در زندگی انسان  ،در نظر گذشتگان

اتفاقـات   ،تا بر اساس علـم احکـام نجـوم    ،بودبه همین دلیل  زبه علم نجوم نی ها آنتوجه 

 یهـا  داسـتان در کـه   مینیب یم ،رو این . ازکار خویش آگاه شوند آینده را بدانند و از سرانجامِ

اخترشناسـان و از طریـق احکـام نجـومی صـورت       وسـیلۀ  بهبیشترین پیشگویی  ،حماسی

 ،نـوین ستیابی بشر به علـوم و تکنولـوژی   علمی و د یها شرفتیپبا  هاما امروز .است رفتهگ

در  ثیر و دخالت اجرام آسـمانی تأاعتقاد به  ،رات آسمانی و افزایش دانش نجومیکُتسخیر 

جـایگزین   ،هـای علمـی و دقیـق    بینـی  نیست و پـیش  پذیرفتنیسرنوشت و زندگی انسان 

گـذاری   کشـف قـوانین علمـی و پایـه    « و در واقـع،  اسـت  شـده  گذشـتگان  یها ییشگویپ

ثیر سـتارگان در زنـدگی   باور بـه نقـش و تـأ    اخترشناسی علمی در عصر جدید موجب شد

شـاید بتـوان    ،بنـابراین  .)99: 1380 (کویاجی، »کاری ناروا و ناپذیرفتنی به حساب آید ،انسان

و روی آوردن پیشـینیان بـه    توجـه بـه امـر پیشـگویی     اصلی اعتقاد راسخ بـه جبـر،  علت 

 از ناقص اواخت انسان و شن یها نادانستهدانش ناقص بشر و  دور، ۀدر گذشت را پیشگویان

 دانست. کائناتهستی و  جهان

 نتیجه. 7

 منظـوم  یها حماسه گیری شکلروند گذار در عوامل اثر یکی ازبه عنوان عنصر پیشگویی 

پنجاه و پنج صدو تقریباً دارد. بارز نمودِ ،شاهنامه از پهلوانی پس یها منظومه اغلب در ،ملی

 در پیشگویی کاربرد .است رفته کار به ارزشمند حماسی یها منظومهاین  پیشگویی در مورد

 فرامرزنامه، ،نامه کوش ،نامه سام ،ارنامهیشهر ،نامه بهمن رینظ ،معروفحماسی  یها منظومه

 یهــا منظومــهاز  یــک هــر در اســت. ترتیــب بیشــتر بــهو جهانگیرنامــه  نامــه گرشاســب

پیشـگویی  ورد فقط یک م ،کوهزاد ککِو  نامه شبرنگ ،نامه ژنبی، برزونامه ،نامه بانوگشسب

 نامـۀ  رزم ن پتیـاره، داسـتا  ،نامه نهیتهم ،انیب ببرکوتاه  یها منظومه در و است گرفتهصورت 
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بیشـترین   آثار حماسـی مـذکور،   در .است رفتهن کار بهپیشگویی  ،نامه سوسنشکاوند کوه و 

که بسیار حائز  است رفتهصورت گاحکام نجومی اخترشناسان از طریق  وسیلۀ به ها ییشگویپ

از  پـس  .بیشتری دارد نمودِ ،جاماسب یها ییشگویپ ،رشناسانمیان اخت در اهمیت هستند.

. داردبیشتر  برهمنان کاربردن و موبدا ، پهلوانا،شاهان یها ییشگویپ ترتیب اخترشناسان به

 ،آن روزگـار  ۀدهد که در جامع نشان می نیا .ندارند ادی در پیشگویی نقش بسزاییع افراد

 .ندشـت دا یاجتمـاعی برتـر  پایگـاه  کـه   رفـت گ افـرادی صـورت مـی    وسـیلۀ  بـه پیشگویی 

 هـا  خـواب از  یبرخـ  .اسـت  رفتـه یا صورت پذیاس خواب و رؤاسبر بسیاری  یها ییشگویپ

منجر خوابگزاران  وسیلۀ بهبرخی دیگر از طریق تعبیر خواب  ۀ پیشگویی دارند،مستقیماً جنب

 م هستند.اندرز توأ با امر و نهی و نیز ها خواب از یبعض و شوند یم یشگوییبه پ

نمـا، جـام    ماننـد جـام انجـم    بـا ابزارهـایی  یی شگویپ ،مذکور یها منظومه از در برخی

کـه   ییهـا  ییشـگو یپو بسـیاری از   اسـت  رفتهصورت گ ، اسطرالبحکمت ۀنییآ ،نما گیتی

م توأ روی الواح گوناگون ،ندگان صورت پذیرفتهشاهان و پهلوانان پیشین برای آی وسیلۀ به

قصـری   یااغلب در دژ  دارند ومشترک  یها یژگیوالواح تقریباً  نیا .است شدهدرج  با اندرز

روی لوح  وار است و آمدن پهلوان به آنجا،دش ها آنکه دسترسی به  اند شدهنهفته و طلسم 

 نیز گنج یابی به آندست یها راه گنجی در آن مکان پنهان باشد، اگر و است پیشگویی شده

 در هـم  الطبیعـه  ءعوامـل مـاورا   تفـأل و  پیشـگویی از طریـق   .است شدهلوح نگاشته  روی

 عوامـل  جملـه  یمرغ ازسـ  و سـروش  شهود اسـت. م شاهنامهحماسی پس از  یها منظومه

که بر اساس تفـأل   ییها ییشگویپ .هستندآثار مورد پژوهش  یها ییشگویپدر  رسان یاری

ی هـا  ییشـگو یپ تقریبـاً همـۀ  دارد.  نامـه  بهمن ۀمنظومدر نمودِ بارزی ، است رفتهگصورت 

 .اند وستهیپ گرفته، به وقوع صورت

از خاندان زال اسـت   بهمن پیشگویی انتقام، یافته تحقق یها ییشگویپ نیتر برجستهاز 

 رراسخ به جباعتقاد  .است شدهبه آن اشاره افراد مختلف  وسیلۀ به مکرراً ،نامهشهریارکه در 

علت  اما .است بودهتوجه به پیشگویی  یها علتاز جمله  ،تقدیر بر سرنوشت آدمی ۀو سیطر

ه و دانـش نـاقص بشـر در گذشـت     تـوان  یمـ روی آوردن پیشینیان به پیشـگویی را   اصلی

اجتماعی  هایکارکرد ،پیشگویی معموالً و جهان هستی دانست. کائناتاو از  یها نادانسته

اطـالع از   ،بینی آینده ،نظام سیاسی و اجتماعی ۀحوزصالح کارها در ا یبرا پند دادن ؛است

نظیـر مـرگ و    ی شـوم، هشـدارها و  ، بشارت و خبرهای خوشمغیبات گذشته و آگاهی از

در  پیشـگویی  اهـداف  کارکردها و ینتر مهم ازنیستی، ویرانی و نابودی، شکست و ناکامی 

 .هستند شاهنامهپهلوانی پس از  یها منظومه
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