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 »مان تاريخي به شمار آوردرا نوعي ر در حقيقت بايد آن وـ  نخستين پادشاه ساساني
  ).260: 1376، تفضلي(

در . ر استنثر كارنامه به صورتي كه اكنون در دست داريم، بسيار ساده و نسبتاً متأخّ
هـا   جملـه  ،كنيم و در بعضي موارد آن مشاهده مي ير زبان فارسي را درتأث ،سراسر كتاب

مـورد  بسـيار   ،كه اين كتـاب بوده است به اين سبب  احتماالًكه مده آفارسي در ةبه شيو
  ).262: همان( تغييراتي در آن راه يافته است ،فهاي مختل توجه بوده و در نسل

: 1351( طبـري و نيز  )172ـ7/116 :1966( فردوسيدر روايت  ،شرح زندگاني اردشير •
نويسـندگان دوران اسـالمي نيـز    ديگـر  و  )480ـ   473 :1372( ثعالبيو  )111ـ 1/103

ـ  دشيررا ةكارنام ت فراواني به روايت پهلويِروايت فردوسي شباه. است  آمده ا دارد، ام
عالوه بر آن، در ايـن  . اند تري وصف شده حوادث با تفصيل بيشتر و شاعرانه شاهنامهدر 

بـه نظـم منطقـي داسـتان      ،گاه اين حذف شده كهعناصر زردشتي داستان حذف  ،روايت
  .)263: 1376 ،تفضلي( زيان رسانده است

 ةي بر اين بوده است كـه نسـب سرسلسـل   مبتن احتماالً ،پيدايش روايت كارنامه •
مايـه اسـت    از دو سو به پادشاهان كياني برسانند و نيز ناشي از اين بن ،ها را دودمان

در . انـد  شـده  در ميان دهقانان و كشاورزان تربيت مي ،كه بسياري از شاهان بزرگ
 ـ  فرمـانرواي فـارس  ـ  بابكچوپان  ،ژاد كيانيان بودهكه از ن ساساناين داستان نيز 

ـ    به شمار مي . د شـده اسـت  آمده و اردشير از ازدواج اين چوپان بـا دختـر وي متولّ
، بـه نقـل از تفضـلي   ( هـايي دارد  شباهت كوروشد تولّ ةدشير با افساند ارتولّ ةافسان

1376 :263(. 
يـا انـدكي پـس از آن بـاز      ،يراردشـ بابك به همان دوران فرمانروايي  ةپيدايش افسان

هاي اردشير، از جمله به موضوع خواب  به بعضي از داستان موسي خورنيرا زي ؛گردد مي
: 1376، تفضـلي ( را فراگرفته بود، اشـاره كـرده اسـت    او بابك در مورد ساسان كه نور

  .)264ـ  260
سـتان زايـش   زيـرا دا  ؛تر داشته باشـد  اين كتاب بايد روايتي كهنه ،مري بويسبه گمان 

اي،  ولي آنچه در اينجا نيست، همـان رنـگ افسـانه    ،مانند زايش كوروش است ،اردشير
  ). 198: 1348 ،تاواديا( است خوردن از سگ يا بزي ماده شيريعني 
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  عناصر داستان
  داستان هاي مايه و بن 1مايه درون
. افراد اسـت حول برخورداري از فرّه و اثر شگفت آن در زندگي  ماية داستان درون: الف

چيزي قرار يا در ذات كسي ) در اينجا فرّه(در يك جمله اينكه اگر عطيه و خواست خدا 
  .شود ق ميآوري، محقَّ گيرد، هرچند كه شرايط آن سخت باشد، به طور شگفت

 ،شود و مرد را به دنبـال خـويش   گوري كه در شكارگاه پديدار مي ماية داستان بن: ب
مايـه در   ايـن بـن  . مـاجرايي عاشـقانه بـه دنبـال دارد     ،لـب كشـاند و اغ  به سوي دامي مي

توان به داستان سـمك عيـار اشـاره     از جمله مي. هاي زيادي دارد هاي ايراني مثال داستان
گوري اردشـير بابكـان را    ، بچهدر اين داستان). 125 -103: 1377، مزداپور: ك.ر(كرد 

ن را دارد، مـادر گـور بـراي    كشاند، هنگامي كـه اردشـير قصـد زدن آ    به دنبال خود مي
، پدر بچه براي نجات زن و فرزند ، سپساندازد خود را جلوي تير مي ،حمايت از فرزند

اندازد و از  همسر باردارش مياردشير بابكان را به ياد  ،اين ماجرا. سازد را سپر ميخود 
  . شود سخت پشيمان مي )دستور قتل آنها(كردة خود 
  2مانندي حقيقت
هـاي   هرچنـد كـه شخصـيت   . نيست شرح تاريخي حقايق ،شير بابكانارد ةكارنام

                                                                                              

اي كه در خـالل اثـر    يا رشته ط در هر اثري است، خطّمايه فكر اصلي و مسلّ درون«) Theme(مايه  درون .1
مايه را به عنـوان فكـر    ه بياني ديگر، درونب. دهد هاي داستان را به هم پيوند مي شود و موقعيت كشيده مي

بـه همـين جهـت اسـت كـه      . كنـد  اند كه نويسنده در داسـتان اعمـال مـي    حاكمي تعريف كرده ةو انديش
: 1376 ،ميرصـادقي ( »دهـد  اش را نشان مي جهت فكري و ادراكي نويسنده ،هر اثري ةماي درون ،گويند مي
اند، يعني فكر يا مجموعة افكاري كه موضوع  لّ داستان دانستهمايه را به معناي ك درون ،و از اين نظر )42

. دهـد  كنـد و داسـتان را بـه وحـدت هنـري سـوق مـي        اساسي مورد نظر نويسنده را در داستان تحكيم مي
، صحنه شخصيتمايه هماهنگ كنندة موضوع با  درون... كند مايه، تمام عناصر داستان را انتخاب مي درون

  ).110: 1377صادقي، يمنت ميرميرصادقي و م(است  و ديگر عناصر داستان
اشـخاص  درجة شباهت به واقعيت است كه شامل باورپذيري حادثه و   (Verisimilitude)مانندي حقيقت. 2

و هم در باستان، باور بر ايـن بـوده اسـت كـه برخـي عناصـر        هم در نقد امروزي. شود ميدر آثار خالقه 
ماننـدي را شـباهت بـه     حقيقـت  سيسرو. كنند باورپذير از آن كمك مي مانند و ت، به تقليد حقيقتواقعي

ــد    كنــد؛ چنــان حقيقــت تفســير مــي ــد امكــان آن را درياب ــدة عمــوم، بتوان ــا عقي ــاريخ، تجربــه ي كــه ت
)Shipley,1970: 354.(  
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  نگـاري نپرداختـه   اند، اما لزوماً به توصيف وقايع و تـاريخ  داستان در آن زمان زيسته
آن نيـز در   ةالعـاد  باورپذير است كه عناصر خارق اي روايت آن به گونهت، بلكه اس

هـا و   فاده از شخصـيت اسـت  .گيـرد  رنگ و بـوي حقيقـي بـه خـود مـي      ،متن داستان
ماننـدي   نگـاري بـه حقيقـت    گيري جـدي از تـاريخ   پردازي تاريخي و نيز بهره صحنه

  .است  داستان كمك بسزايي كرده
  1پيرنگ

 ،روزي بابـك . اسـت ـ حاكم فارس   ـ  شبان بابك ،بهمن هخامنشيساسان از نوادگان 
 ةان او به پادشاهي همـ بيند كه تعبير آن اين است كه ساسان يا كسي از فرزند خوابي مي

فهمد كه او نسـبش   و چون مي رسدپ بابك نسب ساسان را از او مي. رسد ايران زمين مي
كند و دخترش را بـه عقـد او    با او چون بزرگان رفتار ميرساند،  مي داراي دارايانرا به 
  . شود فرزندي شايسته و آموخته مي ـ فرزند ساسان ـ اردشير. آورد درمي

اردشـير را بـه    ،اردوان. رسد مي شاه اردوانشايستگي او به  ةلگي آوازدر پانزده سا
ـ  ،خواند تا با فرزندانش همنشين شود و آموزش ببينـد  قصر مي ا چـون اردشـير از   ام

و او را بـه اصـطبل    گيـرد  مـي گيرد، اردوان بر او خشـم   پسر ارشد اردوان پيشي مي
روزي . شـود  ردشـير مـي  عاشـق ا  ،كنيـزك محبـوب اردوان   ،در اصـطبل . انـدازد  مي

روز از  آن  اند كه هـركس  آورد كه اخترشماران گفته كنيزك براي اردشير خبر مي
اردشـير بـا كمـك    . رسـد  به پادشاهي ميو تا سه روز مقاومت كند، بگريزد دربار 

تازد، اما اردشـير   اردوان به دنبال او مي. رود گريزد و به سمت پارس مي كنيزك مي
كنـد و   پس به اردوان حمله مـي . يابد پادشاهي مي ةكند و فرّ تا سه روز مقاومت مي

                                                                                              

پيرنگ؛ نقشه، الگو، طرح يا شبكة استداللي حـوادث در داسـتان اسـت و چـون و چرايـي       (Plot)پيرنگ . 1
نظـر،    از ايـن . كند كه در نظر خواننده، منطقي جلوه كنـد  دث در داستان را چنان تنظيم و تركيب ميحوا

در حقيقـت، نقـل   . يافتـة وقـايع اسـت    پيرنگ تنها ترتيب و توالي حوادث نيست، بلكه مجموعة سازمان
اي به  هر حادثهدهد كه  در هر اثر ادبي، پيرنگ نشان مي. روابط علّت و معلوليبر حوادث است با تكيه 

بـدين معنـي كـه پيرنـگ     . افتـد  چه دليل اتّفاق افتاده و بعد از آن نيز چه حوادثي و به چه دليل اتّفاق مي
اي اسـت كـه نويسـنده     كنـد و ضـابطه   وابستگي موجود ميان حوادث داستان را به طور عقالني تنظيم مي

  ).52: 1377صادقي، يرصادقي و ميمنت ممير(دهد  براساس آن، وقايع داستان را نظم مي
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 ،گيرد و بـه حكومـت خـود    يدختر اردوان را به زني م. دهد سپاه او را شكست مي
دهد ت ميمشروعي.  

هاي سخت و پي در  خيزند و اردشير در جنگ جاي جاي كشور به مخالفت برمي
جنـگ بـا    ،هـا  اين جنگ ةاز جمل. سازد حد ميآنها را آرام كرده و كشور را متّ ،پي

پسـران اردوان  . و پسران اردوان است زاد مهرك نوشين، خداي و هفتواد كرم، كردها
او نيـز در جـام اردشـير    . خواهند از خواهر خود كه همسر اردشير است كمك مي

اردشير به جزاي . دهد ت خروسي او را نجات ميئدر هي 1آذرفرنبغاما . ريزد زهر مي
حتي اين خبـر كـه او   . سپارد تا او را بكشد رش را به موبد موبدان ميهمس ،اين كار

آيد و او را  موبد موبدان دلش به رحم مي. دهد تغييري در تصميم او نمي ،باردار است
حمايـت   ةبا ديدن منظـر به هنگام شكار روزي اردشير . كند در منزل خود پنهان مي

زن و  ،آنگاه موبد موبدان. شود مي خود پشيمان ةاز كرد ،نري از زن و فرزندش گورِ
  .آورد فرزند شاه را نزد وي مي

ـ  ،اردشير همچنان به آرام كردن كشور و جنگ مشغول اسـت  هـا پايـاني    ا جنـگ ام
 ةگويـد كـه حكومـت همـ     كيد به او مي. رود مي هندي 2كيدروزي اردشير نزد . ندارند

بـه خـانواده مهـرك حملـه     اردشير . رسد زاد مي مهرك نوشين وايران زمين به نسل او 
. شـد كُ شـود، مـي   قانان پنهان مـي هاي كه با كمك د آنها را جز دختربچه ةكند و هم مي

در ـ پسر اردشير   ـ روزي شاهپور   فاقاًاتّ. سپارند دهقانان آن دختربچه را به بازرگاني مي
. دكنـ  بـا او ازدواج مـي   ،هايش شود و با ديدن شايستگي رو مي هدهي با دختر مهرك روب
روزي . كننـد  اما او را از اردشـير پنهـان مـي   . هرمزدد به نام نشو آنها صاحب پسري مي

پي به نژاد خـوب   ،اردشير با ديدن جسارت و نيروي هرمزد در هنگام بازي با درباريان
  .دارد برد و او را بزرگ مي او مي

 ةاه همـ كنـد و پادشـ   حد ميرسد و كشور را متّ هرمزد به پادشاهي مي ،پس از اردشير
  .شود ايران زمين مي

                                                                                              

آذرفرنبــغ، آذرگشنســب و : در مناســك دينــي زردشــتي ســه آتــش معــروف وجــود دارد كــه عبارتنــد از. 1
اند و نماينـدة سـه طبقـة     اين سه به ترتيب در فارس، شيز آذربايجان و خراسان قرار داشته. مهر آذربرزين

  ).177: 1373 ،زهينل(اند  موبدان، جنگجويان و كشاورزان در جامعة ساساني بوده
نام پادشاه قنّوج است و او معاصر اسكندر بود و دختر او را اسكندر بـه زنـي گرفتـه    . نام خاص): kīd(كيد. 2

 )336: 1358وشي به نقل از فره(بود 
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. آمـده اسـت   »چينـي  مقدمه«اردشير بابكان ابتداي داستان  ةدر كارنام 1:تاگ هرم فري
اين است كه كسي از نسل  ،بيند كه تعبير آن خوابي ميـ    حاكم فارسـ جايي كه بابك  

  .رسد كشور مي ةساسان به پادشاهي هم

  
                                                                                              

بـراي   )Gustav Freytag( تـاگ  منتقد آلماني به نام گوستاو فري :(Freytag`s Pyramid)تاگ  هرم فري. 1
ايـن هـرم، نمـوداري اسـت كـه سـاختار نمايشـنامه        . ت هرمـي را طراحـي كنـد   بررسي پيرنـگ توانسـ  

اما عـالوه  . اي پيشنهاد كرد تاگ براي نمايشنامه پنج پرده اين نمودار را فري. دهد ساخت را نشان مي خوش
دقي ميرصـا (رود  هاي كوتاه نيز به كار مي استانها و د  ها، اين هرم براي نمايش دادن رمان بر آن نمايشنامه

برخـي از   ةتوانـد دربـار   هرچند هرمي كه او طراحي كـرد تنهـا مـي   ). 296: 1377 ،و ميمنت ميرصادقي
ها به كار رود، اما بسياري از اصطالحات به كار رفته در آن را هنوز هم بـراي نقـد و تحليـل     نمايشنامه

  ).Abrams, 2004: 227(برند پيرنگ به كار مي
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  1حوادث صعودي
كـه اردشـير بـه دربـار      از زمـاني اسـت   ر بابكـان اردشي ةنامكاردر  حوادث صعودي

ايـن   ،در حقيقـت . گيـرد  افتد و مقابل اردوان قرار مي به اصطبل ميو يابد  اردوان راه مي
است و هر بار بـا يـك بحـران و     اردشير بابكان بسيار طوالني ةسير صعودي در كارنام

ر بـه پادشـاهي   تـا آنجـا كـه اردشـي     ،كنـد  دوباره به باال صعود مـي  ،اوج كوچك ةنقط
  .يابد همسرش رهايي مي ةكند و از توطئ رسد، كشور را آرام مي مي
   2اوج ةنقط

اوج  ةج كوچك بسيار وجـود دارد، امـا نقطـ   هاي او نقطه اردشير بابكان ةكارنامدر 
گريـزد و بـا    از دربـار مـي   ،آنجا است كه اردشير با كنيز محبوب پادشـاه  ،اصلي داستان

  .)نمودار 3نقطه (شود  مي رو ههاي بسياري روب جنگ
كنـد   مشاجره مـي  ـ  پسر بزرگ اردوان ـ اردشير با وليعهد :لاوج كوچك او ةنقط. 1

دهد و بـه   ، جايگاهش را از دست ميگيرد ميمورد غضب اردوان قرار  ،و به همين دليل
  .)نمودار 1نقطه (افتد  اصطبل مي

نقطه (شود  عاشق او ميدر اصطبل كنيزك محبوب اردوان  :اوج كوچك دوم ةنقط. 2
  .)نمودار 2

                                                                                              

گيرند تا به گره  سير صعودي به خود مي ،حوادث ،در اين قسمت (Rising Action)حوادث صعودي . 1
اسـت و   (Knotting / Complication)افكنـي  راوي در حـال گـره   ،در حقيقـت . دنداسـتان برسـ  

انداختن حوادث و اموري است كه پيرنگ داستان را  افكني، به هم  گره .دارندودي عسير ص ،حوادث
ت و موقعيت دشـواري اسـت كـه بعضـي اوقـات بـه طـور        به عبارت ديگر، وضعي. دهد مي گسترش

در . دهـد  هايي را كـه وجـود دارد، تغييـر مـي     ها و نگرش ها و روش شود و برنامه ناگهاني ظاهر مي
هــا و جزئيــات وضــعيت و  هــاي شخصــيت تافكنــي شــامل خصوصــي گــره ،نامهداســتان و نمايشــ

در داستان، بخشي از روايتي است كه  .كند هايي است كه خط اصلي پيرنگ را دگرگون مي تموقعي
شـود درگيـري نيروهـاي متقابـل گسـترش يابـد        خـورد و موجـب مـي    در آن كارها به هم گره مي

  ). 230: 1377ميرصادقي و ميمنت ميرصادقي، (
كند، در اين نقطه، بحـران بـه اوج    عطف داستان، جايي كه سير داستان تغيير مي  نقطه(Climax) نقطة اوج . 2

زنـد،   ها به لحظه يا عملي كه عكس شدن جريان داستان را رقم مي ها و نمايشنامه در داستان. رسد خود مي
 .(Shipley, 1970: 51-52)گويند نقطه اوج مي
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  1بحران
ا بحران ام. شود دي ديده ميمتعدكوچك هاي بحراني  اردشير بابكان نقطه ةدر كارنام
 در برابـر تواند تـا سـه روز در جنـگ و گريـز      آنجا است كه اردشير مي ،اصلي داستان

  .يابد پادشاهي  ةن فرّشمارااردوان مقاومت كند و بنا به پيشگويي اختر
  2حوادث نزولي

 ،هـاي بحرانـي كوچـك    هاي شديد و نقطه گشايي حوادث نزولي با گره، اين كتابدر 
 ،شود و هرمـزد  گره اصلي داستان گشوده مي ،آن 3تا آنجا كه در پايان شاد. افتد فاق مياتّ

   .آورد خدايي مي كشور را به تك
 ةنقط(شود  روز ميجنگ با كردها كه اردشير در آن پي :لبحراني كوچك او ةنقط. 1

  ).نمودار 4
خداي كه اردشير بـاالخره در آن پيـروز    جنگ با كرم :بحراني كوچك دوم ةنقط. 2
  ).نمودار 5 ةنقط(شود  مي

زاد كـه اردشـير بـاالخره در آن     جنگ با مهرك نوش :بحراني كوچك سوم ةنقط. 3
  ).نمودار 6 ةنقط(شود  پيروز مي

پسـران اردوان كـه اردشـير در آن پيـروز     جنگ با  :بحراني كوچك چهارم ةنقط. 4
  ).نمودار 7 ةنقط(گريزند  شود و دو پسر از چهار پسر اردوان مي مي

امـا آذرفرنبـغ    ،ريزد همسر اردشير در جام او زهر مي :بحراني كوچك پنجم ةنقط. 5
                                                                                              

عطـف و   ةنقطـ  ،گردد و در حقيقـت  اي است كه در آن سير حوادث به سوي ديگر برمي نقطه (Crisis) بحران. 1
كنند و عمـل داسـتاني    ي متقابل در داستان براي آخرين بار با هم تالقي ميوقتي كه نيروها. تغيير داستان است

شـوند و تغييـري قطعـي در خـط      هـا مـي   كشانند و موجب دگرگـوني شخصـيت   را به نقطه اوج يا بزنگاه مي
قـع  تواند در جهت بهتر يا بدتر شدن وضع و مو اين تغيير مي. شود مي  آورند، بحران ناميده وجود مي داستاني به 

  ).41: 1377ميرصادقي و ميمنت ميرصادقي، (كسي باشد و كار و عملي را متوقف يا متحول كند 
اغلـب   ،در اين قسمت. افتند فاق ميحوادث نزولي در داستان پس از بحران اتّ(Falling Action)  حوادث نزولي .2

در . رود رو بـه اتمـام مـي    ها افتد و حوادث و بحران فاق مياتّ(Denouement/ Unknotting)  گشايي گره
شـود كـه بعـد چـه اتّفـاقي بـراي        رسند و در پايـان، گزارشـي داده مـي    ها به پاسخ خود مي اين بخش، پرسش

  ).208: همان(است  خوانده » فرود عمل داستاني«اين اصطالح را جمال ميرصادقي . افتد قهرمانان مي
  ).Happy End(پايان شاد  .3
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را وي شـود، دسـتور كشـتن     ت همسرش آگـاه مـي  وقتي او از اين ني. دهد او را نجات مي
ـ ، شـود  شنود كه همسرش باردار است نيز منصـرف نمـي   حتي وقتي مي. دكن صادر مي ا ام

دارد تـا روزي كـه    كشد و او را در خانـه نگـه مـي    همسر اردشير را نمي ،موبدان موبد
آنگـاه همسـر و فرزنـدان اردشـير را بـه او       ؛شـود  خـود پشـيمان مـي    ةاردشير از كـرد 

  ).نمودار 8 ةنقط(گرداند  بازمي
توانـد   هـاي بسـيار، هنـوز نمـي     اردشير پس از جنـگ  :وچك ششمبحراني ك ةنقط. 6

كيـد بـه او   . رود مـي  كيـد هنـدي  نـزد   ،به همين دليل. پادشاهي برساند كشور را به تك
خانواده مهـرك   ةاردشير هم. رسد گويد كه پادشاهي كشور به نسل او و مهرك مي مي

چك مهـرك را دهقانـان   ا دختر كوام ،شد تا نتوانند در پادشاهي شريك شوندكُ را مي
  .)نمودار 9 ةنقط(سپرند تا او را بزرگ كند  دهند و به بازرگاني مي نجات مي

در آن ده بـا دختـر   . كنـد  روزي شاهپور از دهي گذر مـي  :بحراني كوچك هفتم ةنقط. 7
شود،  شاهپور از دختر مهرك صاحب پسري مي. كند شود و با او ازدواج مي مهرك آشنا مي

نمودار 10 ةنقط(دارد  ها از اردشير دور مي او را سال ،ب اردشيرا از ترس غضام(.  
روزي هرمزد در حالي كـه بـا كودكـان دربـار مشـغول       :بحراني كوچك هشتم ةنقط. 8

بيند، نـژاد او   اردشير چون جسارت و نيروي او را مي. شود رو مي هبازي است، با اردشير روب
ـ  پدراردشير ـ  را به  پس از آنكه شاهپور ماجرا. شود را جويا مي گويد، اردشير از  مي خود 

  ).نمودار 11 ةنقط(گيرد  شود و بر او خشم نمي نژادي او خوشحال مي نيرومندي و خوب
  1درگيري

هـا   هاي زيادي حول هر يـك از شخصـيت   اردشير بابكان درگيري در داستان كارنامة
بيشتر جسماني است و  ،هايي كه حول شخصيت اردشير وجود دارد درگيري. وجود دارد

  . شود هاي داستان محسوب مي ترين درگيري مهم
                                                                                              

دهندة پيرنگ به كار بـرد   بار، اين اصطالح را براي عناصر اصلي تشكيل نتير اولينبرو): Conflict(درگيري . 1
)shipley, 1970: 63 (تمعمـوالً   در داسـتان، . ها يا نيروهايي بـا يكـديگر اسـت    كه همانا مقابلة شخصي

او  بـر ضـد  اصـلي بـا نيروهـايي كـه      شخصـيت گيرد و اين قهرمان يا  ي در كانون تمركز قرار ميشخصيت
 هاي اين نيروها ممكن است شخصيت. پردازد اند يا با او سر مخالفت دارند، به نزاع و مجادله مي برخاسته

اصلي داستان باشد  شخصيتديگر يا اجسام و موانع يا قراردادهاي اجتماعي يا خوي و خصلت خاص خود 
  ).221: 1377 ،صادقيميرصادقي و ميمنت مير(
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  حول شخصيت اردشير هاي درگيري. الف
  1:ها، درگيري جسماني ها و جنگ نزاع. 1
  .افتد عاقبت اردشير به اصطبل مي. با پسر اردوان هنگام شكارـ 
  .شود عاقبت اردشير پيروز و اردوان كشته مي. با اردوان و درباريان ـ

او را  دهد و بعداً همـة خـانوادة   ير او را شكست ميعاقبت اردش. زاد با مهرك نوشـ 
  .كشد مي ،دهند جز دخترك كوچكي كه دهقانان نجات مي  به

  .دهد كشد و سپاهش را شكست مي خداي را مي عاقبت كرم. بوخت خدا و هفتان ـ با كرم
زك به طور مخفيانه ارتباط اردشير با كني. ـ با اردوان بر سر كنيزك محبوب اردوان

  .2)درگيري عاطفي(دارد 
  ).درگيري جسماني(كند  گريزد و تا سه روز مقاومت مي از اصطبل ميـ 
  ).جسماني درگيري(يابد  اما او سرانجام نجات مي ،كند همسرش قصد كشتن او ميـ 

  3).درگيري اخالقي(كند  ـ فرمان قتل همسر باردارش را صادر مي
  ).درگيري عاطفي(شود  و فرزندش پشيمان و آشفته مياز كشتن همسر  ـ

شود و نزد كيد هندي  آشفته مي ،پادشاهي بياورد تواند كشور را به تك ـ از اينكه نمي
  4).درگيري ذهني(رود  مي

درگيـري  (سهيم شوند  ،كشد تا نتوانند در پادشاهي كشور مهرك را مي ـ همة خانوادة
  .)جسماني

اما او نهايتاً آنها  ، صاحب فرزند شده است،دختر مهرك پسرش برخالف ميل او از ـ
  .)درگيري ذهني(بخشد  را مي
  هاي حول شخصيت اردوان درگيري: ب

اردوان اردشـير را بـه اصـطبل     ،در نتيجـه . شـود  اردشير با پسران اردوان درگير مي ـ
                                                                                              

، درگيري جسماني دارند و به زور و نيـروي جسـمي   شخصيتدرگيري، دو در اين نوع  :درگيري جسماني. 1
   .)همانجا(شوند  متوسل مي

داسـتان را مـتالطم كنـد     شخصيتوقتي است كه عصيان و شورشي در كار باشد تا درون  :درگيري عاطفي. 2
  ).همانجا(

اجتمـاعي بـه مخالفـت     يـا داسـتان بـا يكـي از اصـول اخالقـي       شخصيتوقتي است كه  :درگيري اخالقي. 3
  ).همانجا(خيزد  برمي

  ).همانجا(كنند  وقتي است كه دو فكر با هم مبارزه مي :درگيري ذهني. 4
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  .)درگيري ذهني(اندازد  مي
  .)ي عاطفيدرگير(گريزد  كنيزك محبوب اردوان با اردشير ميـ 
  .)جسمانيدرگيري (شود  خورد و كشته مي اردوان در جنگ با اردشير شكست مي ـ

  هاي حول شخصيت شاهپور درگيري: ج
  ).درگيري جسماني(كند  ـ پيش از به دنيا آمدن، پدرش فرمان قتل او و مادرش را صادر مي

 واقـع شـود   يدارند تا مبـادا مـورد غضـب و    در كودكي او را از پدرش دور نگه ميـ 
  .)جسماني و ذهنيدرگيري (

 شـود  خالف ميل پدرش بـا دختـر مهـرك ازدواج كـرده و صـاحب فرزنـد مـي       ـ بر
  . )جسماني و ذهني درگيري(

  1تعليق
هـاي مختلـف در    د و نافرماني گروههاي متعد وجود جنگ اردشير بابكان ةكارنامدر 

 .كند تعليق ايجاد مي مناسبي تا حد ،سراسر ايران

پردازي  تشخصي 

است كه   استفاده شده 2مستقيم پردازي مستقيم و غير تاز دو نوع شخصي، اين كتابدر 
  .استشده   بهره بيشتري برده ،از نوع مستقيم ،هاي قديمي پردازي البته مثل بيشتر داستان

 :ازنـد  عبارت ،اردشير بابكان به ترتيب ورود به داستان ةهاي كارنام تشخصي ةنام هم
خـداي و   زاد، كرم بك، اردشير، اردوان، پسران اردوان، كنيزك، مهرك نوشساسان، با

                                                                                              

 ةعاقبــت حــوادث داســتان بــه خصــوص دربــار ةبــه عــدم اطمينــان خواننــده دربــار(Suspense) تعليــق . 1
هول «واقع، تعليق كه گاه آن را  در .شود است با او ارتباط برقرار كند گفته مي  هايي كه توانسته شخصيت

آفريند  اند كيفيتي است كه نويسنده براي وقايعي كه در داستان در حال تكوين است مي نيز خوانده» و وال
  ).298: همان: (ك.ر. تا خواننده را كنجكاو و نسبت به ادامة داستان مشتاق كند

  :شيوه استفاده كندپردازي در داستان از سه  شخصيتنويسنده ممكن است براي . 2
تصريح  ةارائ: لاوگرفتن از شرح و توضيح مستقيم ها با ياري شخصي.  

  .با كمي شرح و تفسير يا بدون آن ،شخصيتاز طريق عمل  شخصيت ةارائ: دوم
هـاي ذهنـي و    به اين ترتيب كه بـا نمـايش اعمـال و كـنش    . تعبير و تفسير ، بيشخصيتدوران  ةارائ: سوم

  ).189ـ187 :1376 ،ميرصادقي( شناسد را مي شخصيت، خواننده، غيرمستقيم، صيتشخعواطف دروني 
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زاد، كيد هندي،  موبدان، دختر مهرك نوش ، دختر اردوان، موبدبرزآذرو  برزوهفتواد، 
  .شاهپور، هرمزد
هاي مهم داستان تتحليل شخصي  

  اردشير
2.ايستا 1،جانبه ت همهقهرمان داستان، شخصي ارايان، پسـر ساسـان و   د دارايِ او از نژاد

 3جـامع  ،اردشير بابكان شخصـيت اردشـير   ةدر كارنام. استـ حاكم پارس   ـ  بابك ةنو
  . است و از جهات گوناگوني ممتاز

هنگامي كه به سن بلـوغ  . شود او زيبا اندام، چابك، با اراده و شايسته توصيف مي
ه در پارس نـامي  ك  ها چنان تربيت شده در دبيري، سواري و ديگر فرهنگ ،رسد مي
اردوان . رسـد  اش به دربار اردوان مـي  شايستگي ةآواز ،در سن پانزده سالگي. شود مي

آموزي در كنـار درباريـان    زيرا كه شايستگي فرهنگ ؛كند او را به دربار دعوت مي
برتـر   ،درباريان، حتي از وليعهـد  ةدر تيراندازي چنان ماهر است كه از هم. را دارد
مورد خشم و حسـد درباريـان    به همين جهت، رتش زياد است واراده و جسا. است

موسـيقي نيـز دسـتي دارد و تنبـور     در او . افتـد  گيرد و به اصطبل دربـار مـي   قرار مي
بينـد و   مشغول نواختن موسيقي مي ،او را در اصطبلاردوان، روزي كنيزك . نوازد مي

در . آمد اسـت سـر  ،او همچنـين در مردانگـي، جنگجـويي و هنـر    . شود عاشق او مي
توانـد بـر اردوان پيـروز     پيوندد و او باالخره مي كياني به او مي ةجنگ با اردوان فرّ

سـپس در  . ت دهـد كند تا بـه حكومـت خـود مشـروعي     با دختر او ازدواج مي .شود
زاد را شكست  رسد، مهرك نوش هاي پي در پي و سخت بعدي به پيروزي مي جنگ

                                                                                              

هاي فردي آنها، ممتـازتر از   خصلت. شوند تر تشريح و تصوير مي لات بيشتر و مفصها با جزئي شخصيتاين «. 1
  ). 211 :همان(» هاي ديگر رمان است شخصيت

به عبـارت ديگـر، در پايـان    . كند يا اندك تغييري را بپذيردايستا در داستان آن است كه تغيير ن شخصيت«. 2
است و حوادث داستان بر او تأثير نكند يـا اگـر تـأثير كنـد، تـأثير        همان باشد كه در آغاز بوده ،داستان

  ). 194 :1376 ،همان(» كمي باشد
بـه   ،ي آنصـيت شخهـاي   بـراي شـناخت خصـلت   . پيچيده هستند و ابعاد بسياري دارنـد  ،هاي جامع شخصيت .3

  ). 215 :همان(هاي تحليلي نياز است  مقاله
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در  اردشـير . رسـاند  خـداي را بـه قتـل مـي     كرمبا كمك برزو و برزآذر،  دهد و مي
هايي كه جنگ كـرده،   دهد در بيشتر محل كوشا است و دستور مي ،سازندگي كشور
 ،در واقـع . كنـد  مـي رساني و در برخي از آنها دژ بنا  او به شهرها آب. شهري بسازند

ا تـا بتوانـد آن ر   ،حد كردن كشور استكردن و متّ  آرام يزندگي و ةترين دغدغ مهم
  .پادشاهي برساند به تك

اي  هاي ديني اسـت و در مـواردي كـه مسـئله     اردشير ديندار و پايبند و معتقد به آيين
وقتـي كـه همسـرش     ،براي مثـال  د،پرس موبدان مي  پيش بيايد، حكم ديني آن را از موبد

  .است  قصد جان وي را داشته
دهـد كـه او از    شان مـي و آذرفرنبغ است و اين ن 1مهر آذربرزيناردشير مورد حمايت 

نجـا كـه آنهـا از    آتـا  . ت و حمايت ديني نيز در پادشاهي خود برخوردار استمشروعي
  . او را به قتل برساند ،كنند تا همسرش نتواند با جام زهر جان وي حمايت مي

حتـي   ،دست به هـر كـاري   ،گرچه او براي ثبات كشور و براي تثبيت پادشاهي خود
به هنگام  تا آنجا كه ،رحم و مهربان است بسيار دل، د، اما گاهزن مهرك مي ةنوادقتل خا
ش منقلـب شـده و بـه يـاد زن و     خـوي  دفاع گوري از زن و فرزند ةبا ديدن صحن شكار

بخشد و  به راحتي مي ،خاطر ازدواج با دختر مهرك او شاهپور را به. افتد مي دفرزند خو
  . ورزد به فرزند آنها، هرمزد، مهر مي

او . اردشير نه كامالً سـپيد و نـه سـياه مطلـق اسـت      ةايد گفت كه چهردر پايان ب
سن ت و حا نقاط قوام ،شود كند يا خشمگين مي انساني است كه مثل همه اشتباه مي

. بـرد  بـاال مـي   داسـتان  2شخصـيت اصـلي  ت او را تـا  هايي هم دارد كـه شخصـي   لقخُ
ها و پيروزي تموفقي تي با هايش است كه او را شخصيتـا   ،سازد ت و پرشكوه ميابه

همه اطرافيان، او را دانـا و بـا    ،شود چنان كه در داستان نيز به آن مستقيماً اشاره مي
  . درايت بشناسند

                                                                                              

  .4يادداشت  :ك.ر. 1
كند، توجـه خواننـده را بـه آن جلـب      گيرد و نويسنده سعي مي فردي را كه در محور داستان قرار مي. 2

آيـد، اگرچـه ضـرورتي     شخصيت اصلي، گاهي مترادف با قهرمان مي . گويند كند، شخصيت اصلي مي
ميرصـادقي و ميمنـت   ( هـاي قهرمـاني داشـته باشـد     خصـيت اصـلي هميشـه خصوصـيت    ندارد كه ش
  ).176: 1377ميرصادقي، 
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  اردوان
جهـات   ةاسـت و همـ   2ساده يشخصيت و. است 1اصليشخصيت  خالفشخصيت ماو 
ين شخصـيت داسـتان و   تـر  بلندپايـه  ،او قبل از اردشير. شود در داستان نشان داده نمي ،آن

ترين مانع بر سر راه پادشاهي اردشـير و   بزرگ ،پادشاه كشور ايران است و به اين جهت
  .ترين شخصيت مخالف داستان است در نتيجه بزرگ

شود كـه شـايد از ايـن حيـث بتـوان آن را       رفتار اردوان با اردشير تفاوتي ديده مي در
كند و اجازه  مهرباني رفتار ميبا و خاوتمندانه ساو ابتدا با اردشير . تي پويا دانستشخصي

ا هنگامي كـه بـا پسـر    ام. ي و شكار بپردازدورآ دهد اردشير با درباريان به فرهنگ مي
شـود و تـا پايـان     ل مـي تي حسود و ناعادل بدكند، اردوان به شخصي بزرگ او رقابت مي

  . شود ته ميپردازد و به دست او نيز كش به مقابله با اردشير مي ،عمر خود
در  ،سـاز و جسـور دارد و تـا آخـرين لحظـه      درايت، چارهاراده، باتي بااردوان شخصي

بـا اخترشـماران و دانايـان نيـز      ،مشـكالت  او در حـلّ . شود اميد نمي  جنگ با اردشير نا
و در رفتـار بـا مـردم و     ،و نـوش اهـل عـيش    ،در زندگي شخصي خود. كند مشورت مي

  . ان ظالم استندهقا
آيـد،   ز شكست و كشته شدن به دست اردشير، دخترش به همسري اردشير درميپس ا

  . گريزند شوند و دو پسر ديگر مي دو پسرش در بند اردشير گرفتار مي
  بابك

برداري ندارد پارس است و فرزند نام والياو مرزبان و . ت بابك ايستا و ساده استشخصي.  
ل شب او. بيند مي ،ستهاي او چوپان از ساسان كه يكي ةبار رؤياي صادقي دربار او سه

جهان را روشـني فراگرفتـه    ةمتابد و ه بيند كه خورشيد از سر ساسان مي در خواب مي
است و همه بدو   اي نشسته بيند ساسان بر پيل سپيد آراسته شب دوم در خواب مي. است

                                                                                              

شـود   اين اصطالح معموالً به هركسي اطالق مـي . اصلي در داستان است شخصيتاو حريف و هماورد اصلي . 1
  ).180: همان(اصلي نيست  شخصيتخيزد و  كه در داستان به مخالفت با چيزي برمي

هرگـز   شخصيتاين ). 215 :1376، ميرصادقي(» توان در يك جمله تعريف كرد هاي ساده را مي شخصيت«. 2
ساده در انـواع گونـاگون خـود، بـر      شخصيت. و شناختن آن آسان است كند خواننده را دچار شگفتي نمي

آورد  د مـي وجـو  نوعي را به  شخصيتشود و گاه  محور فكر يا كيفيت و خصوصيات واحدي پرداخته مي
  ).178 :1377 ،ميرصادقي و ميمنت ميرصادقي(
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سب و شنبزرگ فرنبغ و گُ ةبيند كه سه آتشكد خواب ميدر شب سوم . كنند احترام مي
تعبيـر  . بخشـند  روشـني مـي   ،نهـا ج ةدرخشـند و بـه همـ    ساسان مي ةمهر در خان برزين
. رسـد  يا يكي از فرزندانش بـه پادشـاهي جهـان مـي     ،هاي او اين است كه ساسان خواب

نژادش، پس از دانستن  ورزد، بلكه سادت نميدرايت و عادل است و به ساسان حبابك با
 اردشير ـ  او با كودك آنها. آورد ي او درميرا به همسر خود او را گرامي داشته و دختر

اش  آمـوزد كـه آوازه   با كمال سخاوت برخورد كرده و به او فرهنگ و رزم چنان مي ـ
  . رسد تا دربار پادشاه مي

  ساسان
  .دارايان است او شبان بابك و از نژاد دارايِ. ايستا و ساده است ،شخصيت ساسان

كردنـد، بـا    زنـدگي مـي  مخفيانـه  نياكان وي گريخته و  اسكندرچون در زمان پادشاهي 
شود و تعبير  بابك ظاهر مي سه بار در خوابِوي . بودند  شبانان كرُد همراه و همكار شده

پـس  . آورد پادشاهي مي ها آن است كه او يا يكي از فرزندانش كشور را به تك اين خواب
آورد و با او مثـل   ه ازدواج او درميرا ب خود شود، دختر از اينكه بابك متوجه نژاد او مي

دارد و  حـاد كشـور برمـي   گام بزرگـي بـراي اتّ   ـ  اردشير ـ  فرزند او. كند بزرگان رفتار مي
  . پادشاهي بياورد تواند كشور را به تك اردشير مي ةسرانجام هرمزد، نو

   شاهپور
او پسر . دشو به طور غيرمستقيم ارائه مي شخصيت شاهپور ايستا و ساده است و كامالً

  . دختري اردوان است ةاردشير بابكان و نو
 ،در ايـن كـار   لـي واردشير گرفت تصميم به قتل  ،مادرش هنگامي كه او را باردار بود

و حتـي  فرمان قتـل او را صـادر كـرد     ،موبدان  ق نشد و اردشير طبق نظر ديني موبدموفّ
 البتـه موبـد  . نشـد  از تصـميم خـود منصـرف    ،مطلع شد يوهنگامي كه از باردار بودن 

او را نكشـت و از او و فرزنـدش، شـاهپور، تـا هفـت سـال        ،موبدان با ديدن اين وضـع  
 ة، اردشير هنگام شكار با ديـدن صـحن  ساله بود هنگامي كه شاهپور هفت. راقبت كردم

خود پشيمان شد و اين گونه شـاهپور بـه دربـار     ةن و فرزندش، از كردگوري از ز دفاعِ
  . پدر راه يافت

روزي او بسـيار گرسـنه و   . اراده، خودپسند و خام اسـت  اهپور در جواني جسور، باش
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وقتي با دختركي جسور . دبتا از آنجا چيزي براي خوردن بيا شود تشنه وارد روستايي مي
شـان آب بيـاورد، زبـان بـه دشـنام       كند كـه بـراي   شود كه به او پيشنهاد مي رو مي هروب

توانـد از چـاه آب بكشـد و خـودش      هيچ كس نمـي  اما هنگامي كه. گشايد دخترك مي
بينـد، پـي بـه زور و توانـايي      شود اين كار را بكند و سـختي ايـن كـار را مـي     مجبور مي

 ةدرخوانـد شود، با موافقت برزگري كه پ وقتي متوجه نژاد دخترك مي. برد دخترك مي
م اردشـير دور  شـ چكه اين ازدواج را از اما براي اين. كند او ازدواج مي با ،دخترك است

را هنگـام   ـپسـر شاهپورـ   ـ  هرمزد ،روزي اردشير. كند نگاه دارد، آن را از او پنهان مي
از او نـژادش را   ،پـس . شـود  زده مـي  نـايي او شـگفت  ابينـد و از جسـارت و تو   بازي مي

سـپس اردشـير مـاجرا را از    . گويد كه پدرش شـاهپور اسـت   هرمزد به او مي. پرسد مي
كنـد و اردشـير    خندد و ماجرا را براي پدر بازگو مـي  شاهپور مي .شود شاهپور جويا مي

شـاهپور در خـدمت   . دارد شـود و هرمـزد را گرامـي مـي     هم از اين ماجرا خشنود مـي 
پسرش هرمـزد كشـور   . شود اي نمي پادشاهي پدر است و به پادشاهي او در داستان اشاره

  . آورد پادشاهي مي را به تك
  خداي كرم

ايسـتا و سـاده اسـت و يكـي از     . اي دارد و افسـانه  1هـاي تمثيلـي   اين شخصيت ويژگي
پهلـوي   ةداستان كامل او در رسـال . شود فرعي داستان محسوب مي  مخالف هاي شخصيت

او كرمـي اسـت كـه بـه     . اسـت   ا در شاهنامه به طور كامل روايت شدهاست، ام  نيامده
 ةبـه نظـر نويسـند    ، امااند پرستيده او را احتماالً مي. است  هرسيدپادشاهي سند و مكران 

او بتي چير و سـتمگر اسـت كـه    . است  او مردم را از پرستش هرمزد بازداشته ،كارنامه
 يافتـه بـه   به معني نجـات  )haftān bōxt(بوخت  لقب او هفتان. پنج هزار سپاه هم دارد

 هـا همراهـي   او هفت پسر هـم دارد كـه او را در جنـگ   . است 2وسيله هفت امشاسپند 
                                                                                              

 ،هـايي  شخصـيت يـا   شخصـيت به اين معنـا كـه   . شونده هستند هاي جانشين شخصيتهاي تمثيلي،  شخصيت«. 1
  ). 204 :1376 ،ميرصادقي( »شوند لق و خو و خصلت و صفتي ميجانشين فكر و خُ

كـه   گويـد  زردشت از هفت وجود يا جلوة خدا سخن مي) -ameša spənta(هفت امشاسپند، امشاسپندان . 2
آنهـا عبارتنـد از سـپندمينو، بهمـن، ارديبهشـت، شـهريور،       . است خدا آنان را برحسب ارادة خود آفريده 

به ترتيب به معني روح نيكوكار، انديشـه نيـك، بهتـرين راسـتي، شـهرياري      . سپندارمذ، خرداد و امرداد
  ).70: 1373ينلز، ه(مطلوب، اخالص، كمال و بيمرگي 
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  . غذاي او خون گاوان و مردمان است كه بايد آن را در گلويش بريزند. كنند مي
در لبـاس بازرگانـان خراسـاني بـه دژ او راه      اردشير بابكان با كمك برزو و برزآذر

خدا  خواهند كه غذا در دهان كرم يابند و خود را از پرستشگران او معرفي كرده، مي مي
سـپاهيان  . دنكشـ  ريزند و او را مي خته در گلويش ميگدايِ رو ،بريزند و در اين فرصت

آيند و پس از جنگ سختي كـه   مي اردشيربه كمك  ،كه بيرون دژ منتظر بودنداردشير 
خـدا را شكسـت داده و    ، سـپاهيان كـرم  پيونـدد  به وقوع ميخداي  ميان آنها و سپاه كرم

  . برند ثروت او را به غنيمت مي
  زاد مهرك نوش

تايست ،تاين شخصيشود داستان محسوب مي  مخالف هاي ا و ساده است و يكي از شخصي.  
زيـرا   ؛داند مي) شكن پيمان(اردشير او را مهردروج . اش جهرم فارس است محل زندگي

 ةكـه اردشـير در محاصـر    در حالي است و  هنگامي كه فارس با اردشير پيمان صلح بسته
به دشمنان اردشـير   ،سپاه آراسته خداي قرار گرفته است، مهرك هم از پارس سپاه كرم

) آباد كنـوني فيروز(و و برزآذر در اردشيرخوره اردشير پس از مشورت با برز. پيوندد مي
  . گيرد را شكست داده، ثروت خود را پس مي يرود و و به جنگ با او مي
كيـد  . كنـد  شود با كيد هندي مشورت مـي  ها تمام نمي بيند كه جنگ وقتي اردشير مي

اردشير از . رسد گويد كه كسي از نسل او و مهرك به پادشاهي ايران مي و ميهندي به ا
. كشـد  مهرك را مي ةخانواد ةهم ،شود و براي جلوگيري از آن اين موضوع ناراحت مي

سـپرند تـا از او    ا دختر كوچك مهرك را دهقانان پنهـان كـرده، بـه بازرگـاني مـي     ام
ازدواج او شـود و بـا    آشنا مـي ـ پسر اردشير  ـ اين دختر بعدها با شاهپور  . نگهداري كند

ايـن چنـين در   مهـرك  . آورد خدايي مـي  كند و فرزند آنها، هرمزد، كشور را به تك مي
  . پادشاهي ايران سهم دارد

  برزو و برزآذر
ت به صورت يك زوج در داستان وارد مـي اين دو شخصي   تي سـاده و  شـوند و شخصـي

  .ايستا دارند
پنـاه اسـت،    اردشير را هنگامي كه در جنـگ درمانـده و بـي    اين دو برادر دهقان كه

آنهـا  . مهر مترادف باشـند  اي نمادين با آذرفرنبغ و آذربرزين ونهگ شايد به .كنند كمك مي
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يـاري   ،جنـگ  ةدهنـد و در طـرح نقشـ    او دلداري مـي  كنند و به از اردشير پذيرايي مي
خـدا وارد   ه شـده بـه دژ كـرم   خدا بـا اردشـير همـرا    آنها حتي در كشتن كرم. رسانند مي
  . كنند شوند و به اردشير در كشتن او كمك مي مي

كـه اعتمـاد او را    هسـتند  ند و چنان مطيع فرمان اردشيرايمان ديندار و با ،اين دو برادر
قشـر مـردم عـادي در     ةخورنـد و نماينـد   و در خانه نان ميند آنها فقير. نمايند جلب مي

  . ند بابكان وفادار تند كه به اردشيرداستان هم هس
  . سپارد ميبه آنها كدخدايي روستايي را  ،اردشير ،سرانجام پس از تمام شدن جنگ

   موبدان  موبد
در . ساساني اسـت  ةف رهبران ديني دوراو معرّ. ساده و ايستا است 1،شخصيت او قالبي

ادشـاه را قـانع   تواند پ ا نميام. گيرد امور ديني و قضا، رأي او مورد توجه اردشير قرار مي
از زن و  ،سـازي  البتـه او بـا دانـايي و چـاره    . كند كه همسر باردارش را به جالد نسپارد

شـود، آنهـا    خود پشيمان مي ةتا روزي كه اردشير از كرد ،كند فرزند اردشير مراقبت مي
  . گرداند را به او بازمي

  هرمزد
ـ  ،ا و سادهزاد است، شخصيتي ايست اردشير بابكان و مهرك نوش ةاو كه نو ا كليـدي  ام

گره داسـتان   ،ت از آن جهت است كه باالخره با وجود اوكليدي بودن اين شخصي. دارد
زاد  مهرك نـوش  پادشاهي ايران به كسي از نسل ساسان، اردشير و شود و تك گشوده مي
  . پيوندد ها به حقيقت مي ها و خواب بيني پيش ةشود و هم سپرده مي

از اردشـير بابكـان    ، او رامهرك است كـه تـا كـودكي    او فرزند شاهپور و دختر
ا ام. به او نيز خشم بگيرد اش نسب مادريمبادا به خاطر كه د بودن  نگاه داشتهپنهان 

نها كنار اردشـير  آفاقاً توپ روزي هرمزد با درباريان مشغول بازي چوگان بود كه اتّ
اردشـير از جسـارت او    ،در ايـن هنگـام  . ت كرد آن را برداردئتنها هرمزد جر. افتاد

باالخره با پرسيدن دوبـاره از شـاهپور،   . نژادش پرسيد ةزده شد و از او دربار شگفت
                                                                                              

. هـاي ديگـري باشـند    شخصـيت  ةهـايي هسـتند كـه نسـخه بـدل يـا كليشـ        شخصـيت هاي قالبي  شخصيت«. 1
 ؛بينـي اسـت   هايشان قابـل پـيش   ظاهرشان آشنا و صحبت. صي ندارندهاي قالبي از خود هيچ تشخّ شخصيت

  ). 197 :1376 ،ميرصادقي(» ايم آشنا شده كنند كه ما با آن قبالً  زيرا بر طبق الگويي رفتار مي
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پس از اردشـير، او كشـور را   . اش آگاه شد و او را گرامي داشت اردشير از وجود نوه
شـماران و   هنـدي و اختـر   هـاي كيـد   پيشـگويي  ،چنـين اين پادشاهي آورد و  به تك
  . پيوست تحقيق هاي بابك به خواب

  دختر اردوان
ت او ايستا و ساده استشخصي .نيامـده  ،ماننـد ديگـر زنـان داسـتان     ،او نام خاص  

اي  گونـه   او در داستان بـه . است  پردازش نشده ،طور مستقيم ت وي بهاست و شخصي
. گويا بسيار تحت تأثير ديگران اسـت و از خـود اختيـاري نـدارد    كه كند  رفتار مي
او پـس از  . هاي قديمي معمـول اسـت   ها براي زنان در داستان تگونه شخصي البته اين

ت ازدواجـي كـه ظـاهراً بـراي مشـروعي     . آيـد  شكست پدرش به عقد اردشير درمي
پـس از  . تـأثير  بـي است و ميـل شخصـي او در آن     بخشيدن به پادشاهي اردشير بوده

نويسـند و از او   يبـراي او نامـه مـ    ،كه بـه كابـل گريختـه بودنـد     شآنكه دو برادر
اش زندگي نكند، او تحـت تـأثير قـرار     خواهند كه با قاتل پدر و دشمن خانواده مي
جـام زهـري بـراي اردشـير     بنـابراين،  . گيـرد  گيرد و تصميم به قتل اردشـير مـي   مي
  گيرد و به حكـم موبـد   اما با آشكار شدن اين طرح، اردشير بر او خشم مي ،آورد مي

كنـد كـه بـاردار     او اعالم مـي  ،پيش از اعدام. كند محكوم مي موبدان او را به اعدام
گنـاهي مرتكـب    ،نوزادش كه نژاد شاهي دارد ،است و اگر خود سزاوار كيفر است

 البته موبد. آورد ا اين موضوع دل اردشير را به رحم نميام. نشده و نبايد از بين برود
هنگامي كه اردشـير از   ،اي آيندهه دارد تا سال موبدان او را پنهاني نزد خود نگاه مي 

  . آورد او ميگاه آنها را نزد ، آنشود پشيمان مي يشخو ةكرد
  دختر مهرك

به عنوان يك زن ،هاي قديمي ت او هم ايستا و ساده است و مثل ديگر داستانشخصي، 
كوچك   مخالف هاي پدر او دشمن اردشير و از شخصيت. به خوبي پرداخته نشده است

اردشير هنگامي كـه او كـودك اسـت،    . شود ه به دست اردشير كشته ميداستان است ك
سـپرند تـا    نجات داده به بازرگاني مياو را دهقانان . كشد اش را مي خانوادهساير اعضاي 

روزي گذر شاهپور به روستايي كه دختر مهـرك در آن   ،ها بعد سال. از او مراقبت كند
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او . گيرد مورد توجه شاهپور قرار مي ،اي اوه جسارت و توانايي. افتد كند، مي زندگي مي
فرزند آنها هرمزد است . كند اش با شاهپور ازدواج مي پس از بازگو كردن داستان زندگي

  . پادشاهي بياورد تواند كشور را به تك كه مي
  كنيزك

و  ،هـاي قـديمي   ا نسبت به ديگـر زنـان داسـتان   ام ،شخصيت او نيز ساده و ايستا است
 ،او برخالف ديگـر زنـان داسـتان   . بهتر و بيشتر پردازش شده است ،استانخصوصاً اين د

  . دارد خطرگيري و  كند و توانايي تصميم مطابق ميل خود عمل مي
اردوان است كـه بـا ديـدن اردشـير در حـال تنبـور زدن در        ةقاو كنيزك مورد عال 

د و مدام به او سر مان كنيزك به اردشير وفادار مي ،پس از اين. شود عاشق او مي ،اصطبل
پاكباز است و تـا پـاي جـان بـه      ،او در عشق. آورد زند و اخبار دربار را براي او مي مي

بـراي   وي .كنـد  مـي بسزايي ايفا نقش او ماند و در به حكومت رسيدن  اردشير وفادار مي
اند هر كه امروز از دربار اردوان  آورد كه گفته مي بيني اخترشماران خبر اردشير از پيش

او از دربـار  . گـردد  يابد و پيـروز مـي   بگريزد و سه روز مقاومت كند، فرّه پادشاهي مي
 و در ايـن سـفرِ   دارد مـي براردوان غذا، اسب، آذوقه و جواهرات الزم را بـراي اردشـير   

  . كند او را همراهي مي ،سخت
  پسران اردوان

ردشـير رقابـت   پسر بزرگ او كه وليعهد است در جواني با ا. اردوان چهار پسر دارد
تواند از او پيشي بگيرد، به او حسـادت كـرده، بـه او تهمـت دروغ      كند و چون نمي مي
دربار از را اردشير مات حذف مقد ،اندازد و اين گونه زند و او را از چشم اردوان مي مي

  . كند فراهم مي
دو تن از پسرانش در زنـدان اردشـير اسـير شـده و دو تـن       ،پس از كشته شدن اردوان

آن دو كه دركابل بودند به خواهر خود كه همسر اردشير بود، . ديگر به كابل گريختند
انش اي نوشتند و از او خواستند كه با اردشير كه قاتل پدر و عامل سرگرداني بـرادر  نامه

دانسـتند ديـر يـا زود     زيرا آنها با اردشـير در جنـگ بودنـد و مـي     ؛است، زندگي نكند
ا ايـن  ام ،ود را به قتل اردشير تحريك كردندخواهر خ ينبنابرا. شكست خواهند خورد

  . نتيجه ماند اقدام با كمك آذرفرنبغ بي
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  1ديد ةزاوي

ا كمتر به ام. كند داستان را روايت مي 3،بيروني ةاست و از زاوي 2داناي كلّ ،زاويه ديد
پردازد مي نهاي آنا شود و بيشتر به روايت كنش ات اشخاص وارد ميذهني.   
   4پردازي هصحن

 ةچهارم اشـكاني و دور / در زمان اردوان سوم ،اردشير بابكان ةصحنه در كارنام
ــران   ــور اي ــزد و در كش ــا هرم ــير ت ــاني از اردش ــار اســت  ، وساس ــتر در درب . بيش

داستان به فضـا و   گيرد، بلكه طي ها اغلب جدا از داستان صورت نمي پردازي صحنه
 ياطالعـات  ،ها بـه طـور مسـتقيم    تنژاد شخصي ةا دربارام. بريم رنگ اشرافي پي مي

  .شود داده مي
                                                                                              

مصالح و مواد داستان خـود را بـه    ،اي است كه نويسنده با آن شيوه ةدهند نمايش ،روايت ةديد يا زاوي ةزاوي. 1
هـر داسـتان بايـد     ).239 :همان(دهد  نويسنده را با داستان نشان مي ةكند و در واقع رابط خواننده ارائه مي

  ).156: 1377 ،ميرصادقي و ميمنت ميرصادقي(نقل كند  اي داشته باشد كه موضوعي را گوينده
 ةراوي همـه چيـز را دربـار    ،نوعي قـرارداد اسـت كـه در آن    ،اين گونه روايت (Omniscient) داناي كلّ .2

او همچنـين  . ها دسترسي دارد تهاي شخصي ات، عواطف و انگيزهداند و به ذهني افراد، اعمال و حوادث مي
ت ديگـري بـرود و   تي بـه شخصـي  ود در زمـان و مكـان حركـت كنـد و از شخصـي     تواند به اختيار خ مي

  .)Abrams, 2004: 232(ها، اعمال و وضعيت آنها را بازگو كرده يا پنهان كند  حرف
رود و  هـا مـي   شخصـيت شود و نويسنده بـه قالـب    شخص نقل مي در زاوية ديد بيروني، داستان به شيوة سوم. 3

بـه عبـارت ديگـر، فكـري برتـر، از      . كند ي آنها را براي خواننده تشريح ميهاي روحي و خُلق خصوصيت
كند و از نزديك شاهد اعمال و افكار آنهـا اسـت و در حكـم     هاي داستان را رهبري مي شخصيتخارج، 

هـاي   شخصـيت خدايي است كه از گذشته، حال و آيندة آنها آگاه اسـت و از افكـار و احساسـات همـة     
بيند كه بـه خواننـده حسـاب پـس بدهـد كـه چطـور از چنـين          و هرگز نيازي نمي داستان، باخبر است

  ).157: 1377 ،ميرصادقي و ميمنت ميرصادقي(اطالعاتي آگاه شده است 

صـحنه  ). 193: همـان (گوينـد   گيرد، صحنه مي زمان و مكاني را كه در آن عمل داستاني صورت مي. 4
در حقيقـت  ). 297 :1376 ،ميرصـادقي (اسـت   عمل داسـتاني  )فيزيكي(جسماني  ةميندر حقيقت ز

گوينـد   صـحنه مـي   ،دهـد  كـه داسـتان در آن رخ مـي    را مكان، زمان تاريخي و وضعيت اجتماعي
)Abrams, 2004: 284(. افزايـد و   قبول بودن داسـتان مـي    كاربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل

ميرصـادقي و ميمنـت   (نـد  ك مانندي آن كمـك مـي   انتخاب درست مكان وقوع داستان به حقيقت
  ).193: 1377ميرصادقي، 
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   1لحن
بيشـتر از لحنـي    ،در اين داسـتان . ي استيكسان و جد اردشير بابكان ةكارناملحن در 

تـر و   انـد تـا بتواننـد آن را واقعـي     كـرده اسـتفاده   ود،ر كه براي نقل تاريخ بـه كـار مـي   
  .تر جلوه دهند پذيرفتني
  گيري نتيجه

ايـن  . يافتعناصر داستاني را  ،در آنتوان  ميكه  استدشير بابكان متني روايي ار كارنامة
هـاي حماسـي    ويژگـي  ،ها و عناصر كهن خود را حفظ كرده و عالوه بـر آن  مايه بن ،داستان
خير و شر، جنگاوري و ها عبارتند از قداست، روايت نبرد دو نيروي  اين ويژگي. است  يافته

دفاع از دين و حقيقت و پيروزي دائمي حق بر باطل اسـت و   ،داستاناين  ماية درون. پهلواني
  .است  ترين دليل ماندگاري اين اثر تا امروز بوده احتماالً مهم ،همين موضوع

هـاي باسـتاني ايـران بـه      تها و شخصي داستان با روايت جزئيات تاريخي و كاربرد نام
ـ   ،گ داستانپيرن. است  يافته  مانندي دست سطح مناسبي از حقيقت ي دارد و رونـدي خطّ

رسـد  شود و بـه اوج مـي   آغاز مي ،ها در آن افكني چيني كوتاهي، گره مهفوراً پس از مقد .
ترغيـب   ،رود و خواننده را بـه دنبـال كـردن عاقبـت آن     پيش مي ،ها با تعليق گشايي گره
ايـن  . انـد م بـاقي مـي   ،گشايي كامـل  بحران در داستان تا پيش از گره ،كند و در نتيجه مي

ـ  ويژگي ـ  (ت پيرنـگ  ها كه منجر به محوري در مقابـل محوري در داسـتان  ) تت شخصـي
سـاده   گاهها  تشخصي ،به همين ترتيب. ها است ههاي قديمي و قص داستان  شوند، ويژة مي

ا ام ،شوند ي سپيد و سياه تقسيم ميكلّ و به دو سپاه خوب و بد و دو دستة و ايستا هستند
هـاي نيـك و    جنبـه يا  ،ها تمطلق نيست و گاهي برخي از شخصي ،ياهياين سپيدي و س

 ـ  اردشير بابكـان ـ   محوري داستان تالبته شخصي .اند گر شده جلوه ،با هم در داستان ،بد
جانبه و جامع دارد تي همهشخصي .   هـاي   كـه بيشـتر در داسـتان    هـا  تايـن گونـه شخصـي

رو بـه رشـد    وجـود نـدارد و حركـت    هـاي قـديمي   شـود، در داسـتان   ديده مي امروزي
                                                                                              

درست مثل لحـن  . طرز برخورد نويسنده نسبت به اثر است به طوري كه خواننده آن را حدس بزند ،لحن«. 1
، ميرصـادقي ( »اي كه ممكن است طرز برخورد او را بـا موضـوع و مخـاطبش نشـان دهـد      صداي گوينده

هـاي گونـاگوني بـه خـود      توانـد صـورت   سنده است و ميلحن در حقيقت آهنگ بيان نوي ).376: 1376
 ).همانجا(ي دار، جلف يا جد دار، گريه خنده :بگيرد
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 دانـاي كـلّ   ،راوي داسـتان  .دهـد  تر نشـان مـي   پردازي در ايران باستان را پررنگ داستان
البته گاهي . است  پرهيز شده ،محدود است و به اين صورت از داوري مستقيم در داستان

ـ   شود كه مي هايي ديده مي در داستان داوري نسـت هـاي دينـي دا   هتوان آن را ويژگـي قص .
ـ   ماني مربوط به جنگ در داستان بسـيار ديـده مـي   سهاي ذهني و ج كشمكش ا شـود، ام

دختـر   ـ  همسـرش و  ميان اردشير بابكـان و كنيـزك و نيـز ميـان او    كشمكش عاطفي 
ـ و كودكش   ـ  اردوان اردشـير   دختـر مهـرك و عالقـة    در عشـق شـاهپور و   ـ شاهپور 

اخالقـي و ذهنـي نيـز در داسـتان ديـده       هاي درگيري .شود بابكان به هرمزد نيز ديده مي
ها در  پردازي جا گاه صحنهمعموالً مستقيم است، اما در اين ها هپردازي قص صحنه. شود مي

ـ   گفت. گيرد هاي داستان صورت مي تكالم شخصي هـا   هگو در اين متن نيز مثـل سـاير قص
ي و حماسـي  جـد  ،لحن داستان. كنند ر نيست و شاه و گدا در آن يكسان صحبت ميمؤثّ

  .با پيرنگ مطابقت دارد ،است و از اين بابت
پردازي ايران باستان را در خود حفظ  هاي بارزي از داستان به هر حال اين متن ويژگي

ايـم و آن را نمونـة خـوبي     به روشن كردن آنها پرداخته ،است كه در اين پژوهش  كرده
   .ايم براي وجود ادبيات داستاني در ايران باستان يافته
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