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چکیده
باور به جبر و تقدير از باورهاي کهن و ريشهداريست که ساليان دراز ،ذهن و ضمير دانايان و اهل فلسفه و دانش را بهه وه د
مشغ ل داشته است .در ايران باستان ،اين باور به ويژه از راه آم زههاي زرواني ،در دوران حک مت واندان ساساني ،گسترشهي
چشمگير يافت .با تدوين گستردهي مت ن ادبي و ديني ،تاريخي و حماسي در اين دوره ،باور به تقدير نيز در اين مت ن ردپهايي
بس روشن ،عميق و تاثيرگذار از و د بر جاي گذارد .بازتاب اين پديده را در مت ن تاريخي تدوين شده در دورهي يادشده نيز
ميت ان ديد؛ حال آنکه تاريخ ،علم است و مناسبات آن ،بايد بر اساس روابط متقن علي و معل لي ،است ار باشد؛ نهه بهر مبنهاي
تقدير يا تصادف .از جمله مهمترين داستانهاي تاريخي عصر ساساني ،داستان به پادشاهي رسيدن اردشير ،م سس اين سلسهله
است که در اصل ،آغاز دورهي تاريخي ايران ،با اين روداد شکلميگيرد .در اين پژوهش ،تالش شده کارکرد عامهل تقهدير در
شکلگيري دو روايت مهم تاريخي دربارهي به پادشاهي رسيدن اين پادشاه بررسي و واکاوي ش د؛ اين دو روايهت عبارتنهد از
«داستان اردشير» در شاهنامهي فردوسي و کارنامهي اردشير بابکان .نتيجهي تحقيق نشان ميدهد که چگ نه تحهت تهاثير عامهل
تقدير و نگرش جبرانگارانه ،جنبهي تاريخي متن تضعيف و جنبهي افسانهاي آن تق يت گشته است؛ از اين رو اسهتناد بهه ايهن
مت ن در پژوهشهاي تاريخي ،علمي و معتبر نخ اهد ب د.
واژگان کلیدي :تقدير ،آيین زروانی ،اردشیر بابکان ،کارنامهي اردشیر بابکان ،شاهنامهي فردوسی.

 .1مقدمه
اعتقاد به وجود نیروها و قواي برتر و فراتر از ارادهي بشر ،در همهي اديان وجود داشته است« .همهي اديان بهه
هر راه و بیانی که باشد ،متفقند بر اينکه انسان قائم به ذات خود نیست و نمیتواند باشد .زندگی او بهه نوهوي
اساسی به قواي موجود در طبیعت و اجتماع خارج از ذات او ،پیوسته و بلکه وابسته بدانست .انسان بهه طهور
مبهم يا روشن میداند که قوه ي مرکزي مستقلی که بتواند جدا از اين جهان قائم به نفس خود باشد ،نیست .اين
ادراک در مشاعر ابتدايی ،به صو رت اعتقاد به وابستگی به قوا و نیروهاي موجود در مویط مجهاور اجتمهاعی و
طبیعی آغاز شده و در اديان برتر ،به صورت اعتقاد به علت اولیهاي اشهیا و اعتقهاد بهه موجهودي انسهانی يها
غیرانسانی که آفرينندهي عالم و اصل حاضر و موجود هستی و عملکرد آن است ،درآمده اسهت(».نها:1831،،
)8
از اين رو گونهاي باور به تقدير و تقديرگرايی -با شدت و ضعف متفاوت -در اذههان بشهر وجهود داشهته و
دارد؛ پديدهاي که بیشتر در مقولهي دين و دينشناسی بازتاب داشته و از آنجا که اديان به نوعی کهنشهها و
واکنشها و شیوههاي زيست و تفکر بشر را توت تاثیر قرار میدهند ،باور به ماورايی که از ارادهي بشر بیهرون
است ،در بیشتر زواياي زندگی انسانهاي دينباور تاثیر داشته و نگرش و سوگیري آنهها را در شهرايط ويه ه،
توت تاثیر قرارداده است.
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بررسی عقايد و باورهاي ايرانیان باستان نیز نشان میدهد ،گونهاي باور عمیق به جبر و تقدير در فلسفهي فکهري
مردم اين دوره وجود داشته است .اين در حالیست که در آيین اصیل زرتشتی ،اختیار مطلق به اعمها انسهانی
داده میشود و اين انسان است که بايد میان نیک و بد ،يکی را برگزيند .اما «انديشهي جبر -که به نیرومنهدي در
حیات فکري ايرانیان باستان رخ مینمود -از کجا پیدا شد؟ بعضی معتقدند که اين راي اصال مربهو بهه آيهین
زروانی است و از آنجا در تعالیم سنتی مزدايی نیز نفوذ کرد و ظهاهرا در دورهي ساسهانی بها اقبها گسهترده
روبهرو شد .نظريهي تسلط تقدير بر احوا انسانی يکی از نکات اصلی فلسفهي زروانی بود و شهگفت ايهنکهه
بیش از همهي نظريات آن ،بر د عامهي مردم نشست؛ انديشهي جبر در ذهن مردم رسوخ کهرد و عمهري بهس
دراز يافت؛ اما معموال اين باور -به وي ه در صورت افراطی آن -با عکس العمل شديد روحانیون سنتی روبهرو
میشد( ».جاللی مقدم)112 :1831،
تقدير در باور زروانی از جايگاهی بسیار مهم برخورداراست تا جايی که بهر اسها ،متهون دينهی ايهن آيهین،
«زروان ديرندخداي» با «تقدير» يکی انگاشته میشود و گاه «بخت مقدر» نام میگیرد« .از اين رو همزمان با آغاز
پیدايش اين کیش ،جهتگیري جبري نیز با آن همراه بوده و شايد اصوال قبو زروان با قبو سرنوشهتی کهه از
از تعیین شده بود ،متالزم و قرين بوده است .نیولی با عطف نظر به اهمیتی که زروانیان براي زمان قايل بودند،
گويد که زمان يا تقدير براي ايشان برتر از اهرمزد و اههريمن بهوده و انسهان تهابر قهدرت اليتنهاهی اوسهت».
(همان)113،
به گواهی «زينر» ،در آيین زورانی «انسان موکوم تقديريست که آسمان تعیین کرده و از آن هیچ گريزي وجهود
ندارد .در آيین مزدايی سنتی ،انسان مسلما آزاد به انتخاب میان دو حالت است؛ لیکن با آيین زروانی اسهت کهه
خداي زمان باالترين جايگاه را اشغا میکند و تقدير ازلی خود را به باور ايرانیان وارد مینمايد .از اين رو ،در
متونی که زروان را مانند نیرويی قدرتمند معرفی کردهاند که حاکم بر سرنوشت آدمیان است ،هیچ جهايی بهراي
آزادي ارادهي آنان نمیماند( ».زينر)122 :1831،
در ترسیم خط سیر تاريخ ايران ،دورهي ساسانی دورهاي بسیار مهم شمرده میشود؛ زيهرا در شهاهنامه و ديگهر
متون تاريخی ايران باستان ،دورههاي پیش از ساسانی به شدت با اسطوره و افسانه درآمیختهاند؛ تاريخ اسهکندر
مقدونی در هالهاي از افسانهمانندي فرورفته و دورهي اشکانی نیز تقريبا به سکوت و ابهام برگزار شده اسهت؛ از
اين رو ،آنچه بايد آغاز دورهي تاريخی ايران به شمار آيد ،دورهي ساسانی و به وي ه دورهي اردشهیر ،موسهس
اين سلسله ،است.
با توجه به رسوخ انديشههاي زروانی در دورهي ساسانی و همچنین شکلگیري و تدوين متون حماسی ،ادبهی و
تاريخی بسیار مهم ايران باستان در اين دوره ،رد پاي تقديرگرايی را در متون تاريخی و حماسی دوران يادشده
پررنگتر و روشنتر می توان ديد و اصوال بسیاري از آثار عصر ساسانی که بیش از ديگهر متهون ،توهت تهاثیر
انديشههاي زروانی بودهاند ،بستري براي بازنمود پديدهي تقدير قرارگرفتهاند .در اين متون ،تقدير با تمامی تهار
و پود رخدادها در هم تنديده است .همهي عوامل ،شخصیتها و پديدهها در بافتی انداموار ،دست به دست هم
دادهاند تا امر موتوم تقدير اجرا شود .اصوال در عمدهي روايات به جا مانده از دورهي ساسانی ،تعیین پیرنهگ
حوادث ،حتی در رويدادهاي تاريخی نیز بدون در نظرگرفتن عوامل ماورايی غیرممکن است .براي نمونه ،نقهش
تقدير در رواياتی همچون «يادگار زريران» ،داستان زندگی کوروش هخامنشهی ،روايهات برجامانهده دربهارهي
اسکندر مقدونی ،داستانهاي برجامانده از بهرام گور و ...بسیار برجسته و پررنگ است.
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از آنجا که تاريخ ،علم شمرده میشود و حوادث تاريخی نیز غالبا بر مبناي اصهو علمهی تولیهل و بررسهی
میشوند ،باور به تقدير و جبر که عاملی ماورايیست ،رخدادهاي تاريخی را از قید ضوابط علمی بیرون میبهرد
و رنگی از داستان و افسانه به آنها میزند .در اينجا ،میان تاريخ صرف و افسانه ،چالشی عمیهق درمهیگیهرد؛
زيرا آنچه در اين دست متون تاريخی به تصويرکشیده شده ،ديگر تاريخ نیست؛ بلکه افسانههايیست که بهراي
ذهن تولیلگر انسان امروز باورپذير به نظر نمیرسد .از ديگرسوي ،مورخ امروز همواره میکوشد روا منطقهی
تاريخ را از روي موازين دقیق تعیین کند و نشان دهد؛ سنگنوشتهها ،کتیبهها ،سفالینهها و چرمنوشتهها ،سکهها،
مهرها و نشان ها و اسناد اداري و ديوانی و ...از جمله مدارکی هستند که تا اندازهي فراوانهی در په وهشههاي
تاريخی مرجر قرارمی گیرند؛ نه روايتی از خواب ملوکانه .تاريخ نگاري علمی را با خهواب و رويها ،تصهادف و
پیشگويی و ...نمی توان اقناع کرد و پاسخی درخور به ابهامات منطقی آن داد؛ از اين رو ،بررسی پديدهي تقدير

در متون دوره ي ساسانی از جايگاهی مهم برخوردار است؛ زيرا تعیین بسامد اين عامل در روايات تاريخی ،می-
تواند در ارزيابی سنديت تاريخی متون بسیار موثر افتد.

در اينجا تالش شده دو روايت مهم از «داستان اردشیر بابکان» از ديهد نقهش اساسهی عامهل تقهدير در آنهها
بررسی و واکاوي شوند؛ يکی از اين گزارشهها کارنامههي اردشهیر بابکهان و ديگهري« ،داسهتان اردشهیر» در
شاهنامهي فردوسیست .هر دو متن با پرداختن به داستان اردشیر ،بنیانگهذار سلسهلهي ساسهانی ،آغهاز دورهي
تاريخی ايران را روايت میکنند.
.1.1اهمیت کارنامهي اردشیر بابکان در تاريخ و حماسه
کارنامهي اردشیر بابکان از جمله متونیست که در تاريخ و حماسهسرايی ايران مورد توجه جدي مورخان قهرار
داشته يا در پردازش متون مهم منثور و منظوم حماسی ،ماننهد شهاهنامهي ابومنصهوري و شهاهنامهي فردوسهی،
اسا ،کار قرار گرفته است .صفا در حماسهسرايی در ايران ،دربارهي اين اثهر و تهاثیر آن بهر متهونی همچهون
شاهنامهي فردوسی ،اطالعاتی میدهد« :داستان ديگري که نفوذ و تاثیر آن در شهاهنامه موقهق اسهت ،داسهتان
کوچک کارنامکِ ارتخشیرِ پاپکان است .اين کتاب که مجموع کلمهاتش تقريبها  2155اسهت ،سرگذشهتیسهت
داستانی از اردشیر بابکان که در پايان ،مختصري در باب شاپور ،پسر اردشهیر و هرمهزد ،پسهر شهاپور ،سهخن
گفته ...تاريخ تالیف کارنامه حدود سا  155میالديست .از اين کتاب در تواريخ اسالمی نیز نامی آمهده اسهت.

در الفهرست و سپس در مجمل التواريخ نام کتابی با عنوان عهد اردشیر يادشده و از اين کتاب در تجارب االمم
ابن مسکويه نیز سخن رفته و آن خطبهايست از اردشیر بابکان ،موسس سلسلهي ساسانی و نبايد بها کارنامههي
اردشیر اشتباه شود .عهد اردشیر در قرن ششم نیز میان مورخان شهرتی داشت و اين عبارت مجمل التواريخ”...و
نسخت عهد اردشیر معروفست“ دلیل بزرگی بر شهرت کتاب مذکور در حدود سا  ،215يعنهی سها تهالیف
مجمل التواريخ و القصص است .کتاب کارنامهي اردشیر را تئودور نولدکه در سا  ،1323بهه آلمهانی ترجمهه
کرد( ».صفا )11 :1831،وي همچنین يادآورمیشود که متن يادشده «يکی از داستانهاي معروف حماسی اسهت
که از تصرف ايام برکنارمانده...کارنامهي اردشیر هنگامی نگاشته شد که در باب اردشیر و جانشینان او اطالعات
تاريخی در دست بود .با اين حا میبینیم که کتاب مانند روايات حماسی از خوارق عادات و يا اوهام و عقايد
ملی و داستانی انباشته است و اين خود میرساند که کارنامهي اردشیر بابکان کتابی نیست کهه بهه قصهد بیهان
احوا موسس سلسلهي ساسانی نگاشته شده و يا منظور نويسندهي آن اختراع سرگذشت تهازه و بهديعی بهراي
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اردشیر بودهباشد؛ بلکه در باب موسس شاهنشاهی ساسانی به مرور ايهام در میهان ايرانیهان روايهت و داسهتانی
خاص به وجود آمد که طبعا با افکار حماسی آمیخته بود( »...همان)181،
با اين حا  ،مورخانی مانند کريستین سن ،متونی همچون کارنامهي اردشیر بابکان را جزو قصههها و رمهانههاي
تاريخی به شمارمیآورند (ر.ک:کريستین سن )22 :1812،يا لوکونین اين داستان را روايت افسانهآمیهز تاسهیس
شاهنشاهی ساسانیان میخواند( .ر.ک :لوکونین )3 :1831،می تهوان گفهت ،مورخهانی ماننهد کريسهتین سهن و
لوکونین با تاکید بر جنبهي داستانی اثر يادشده ،سنديت تاريخی آن را تضهعیف مهیکننهد و صهفا بها انگشهت
گذاشتن روي همین وي گی ،بعد حماسی آن را تقويت میکند.
در پ وهش پیش رو ،نقش تقدير در شکلگیري روايت ،بررسی شده است .بايد يادآورشد تولیل ايهن متهون ،از
ديد آموزههاي زروانی صورت نگرفتهاست؛ بلکه تا آنجا که به حوزهي ادبیات مربو است ،تالش شهده نقهش
عنصر تقدير در جايگاه پديدهاي بسیار اساسی در شکلگیري و چگهونگی رخ دادن حهوادث داسهتان اردشهیر
بررسی و بازتاب عمیق و در عین حا ظريف و در هم تنیدهي آن در پیوند با ديگر عناصر متن از نظر گذرانهده
شود.
.1.1خالصهي داستان اردشیر بابکان
پس از حملهي اسکندر به ايران ،خاندان شاهنشاهی ايران پراکنده میشود .ساسان از اين خاندان ،به هندوسهتان
میرود و در آنجا ازدواج میکند .پسران خاندان تا چهار نسل پس از او ،ساسان نام میگیرند .ساسان آخهرين،
به ايران میآيد و براي شبانی ،به استخدام بابک در میآيد .بابک پس از ديدن چند خواب پیدرپی و مشورت با
خوابگزاران و آگاهی از فرجام کار ساسان که يا خودش يا فرزندش به شاهی خواهند رسید ،از ساسان نهام و
نسبش را می پرسد و پس از آگاهی يافتن از ن اد او ،دخترش را به همسري او درمیآورد .دختر بابک ،اردشیر را
میزايد .پس از چندي ،اردشیر که در همهي هنرها سرآمد ديگران شده است ،مورد توجه اردوان قرار میگیهرد
و به دربار او فراخواندهمیشود .در آنجا عزيز و موترم میشود؛ اما به دلیل مجادلهاي که بر سر شکار گهوري،
میان اردشیر و يکی از شاهزادگان اتفاق میافتد ،از چشم اردوان میافتد و به اجبار ،سهتوربان مهیشهود .کنیهز
خاص اردوان به او د میبازد و با او روابطی پنهانی برقرار میکند .بابک میمیهرد و اردوان سهتارهشهماران را
براي نشان دادن حا و کار پادشاهی خود فرامیخواند .آنان پیشبینی میکنند به زودي يکی از بندگان شاه کهه
از او خواهد گريخت ،به شاهی خواهد رسید .کنیز اردشیر را آگاه میکند .هردو به پهار ،مهیگريزنهد .در راه،
پیشگويی زنی که او را به شاهی ايران وعده میدهد يا جوانانی که سر برکهي آب ،از او مهیخواهنهد زودتهر
بگريزد ،اردشیر را بیش از پیش ،به تالش و تکاپو براي رسیدن بهه اقلهیم پهار ،برمهیانگیهزد .تعقیها اردوان
حاصلی براي او دربرندارد زيرا میش يا غرمی که در جايگاه نماد فره پادشاهی ،اردشیر را تعقیا میکرده ،به او
پیوسته است .اردشیر از آب میگذرد .هواداران خاندان پادشاهی ايران را گرد خود جمر مهیکنهد و بهراي آرام
کردن کشور ،به جنگ با مخالفان میپردازد .به ياري فره ايزدي ،اردوان را میکشهد؛ يکهی از پسهران او را بهه
هندوستان متواري میکند و دخترش را نیز به همسري برمیگزيند.
پسر متواري اردوان ،براي خواهر خود سمی کشنده میفرستد و از او میخواهد اردشیر را مسموم کند .زن سهم
را در جام ادشیر میريزد؛ اما جام از دست اردشیر مهیريهزد و مهرو و خهرو ،خهانگی از آن مهیخورنهد و
میمیرند .اردشیر فرمان به کشتن همسر باردارش میدهد .موبد زن را زنده نگهمیدارد .بهراي جلهوگیري از ههر
سوء تفاهمی ،خود را اخته میکند .عضو تناسلی خود را در جعبهاي به پادشاه میسپارد تا در خزانه حفظ کنهد.
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زن در سراي موبد میماند و شاپور را میزايد .سا ها بعد روزي اردشیر در شکارگاه سرگرم شکار گور اسهت.
گور نر و ماده ،خود را سپر بالي يکديگر و کرهي خود میکنند .اردشیر از اين داستان در ،عبرت میگیهرد و
گريه میکند .موبد موقعیت را مناسا میشمارد و پدر و فرزند را با آشکار کردن راز موتويات جعبهه ،بهه ههم
میشناساند.
ماجراي کرم هفتواد از جمله ماجراهاي فرعی اما مهم اين داستان است .کرم سیبی بهوسهیلهي تولیهد افسهانهاي
پنبه براي خاندان تهیدست هفتواد ،آنها را به ثروت و قدرت میرساند و به گردنکشی وامیدارد .اردشهیر در
جنگ نخست خود با ساکنان دژِ کرم ،شکست میخورد .مهرک نوشزاد در نبود اردشیر ،زنهدگی و امهوا او را
غارت میکند .اردشیر ،نخست فتنهي او را فرومینشاند و سپس به ياري دو جوان روستايی ،در هیبت بازرگانان
به قلعهي هفتواد میرود و کرم را میکشد.
او که همهي عمر را در جنگ به سرآورده ،پیکی نزد کید هندي میفرستد تا ببیند چگونه میتواند لختی آسهوده

حکومت کند .کید اين امر را در گرو ازدواج يکی از اعضاي خاندان اردشیر با دختري از خاندان مههرک مهی-
داند .اردشیر از اين امر سربازمیزند و کسی را براي کشتن دختر میفرستد؛ اما دهقانی دور از چشهم دشهمنان،
دختر را در پناه گرفته و بزرگ کرده است .سا ها بعد ،وقتی شاپور براي شکار به آن نواحی میرود ،بها ديهدن
نیروي جسمانی دختر مهرک در کشیدن آب از چاه ،کاري که مردان سپاه شاپور از آن درماندهاند ،پی به نسها
او میبرد .به او د میبازد؛ با او ازدواج میکند و صاحا پسري به نام اورمزد میشود .هفت سا بعد ،اورمهزد
در میدان چوگانبازي کودکان ،از خود هنرها مینماياند و مورد توجه اردشیر قرارمیگیرد .اردشیر نهام و نسها
کودک را میپرسد و کودک خود را فرزند شاپور معرفی میکند .بدينسان راز شاپور فاش میشود .اردشیر بهه

گفتهي کید ايمان میآورد و آن روز خود را شاهنشاه ايرانزمین میخواند؛ در دوران شاهنشاهی ،عهدالت مهی-
ورزد و به پنددادن بزرگان و مردم ايران میپردازد .سرانجام با نزديک شدن زمان مرگ خود ،تاج و تخت را بهه
شاپور وامینهد و خود کنج عبادت می گزيند و پس از چندي ،ساخته و آماده ،بدرود زندگانی میگويد.
 .1بررسی تاثیر تقدر در ضعف سنديت تاريخی دو روايت از داستان اردشیر بابکان
در ادامه ،موارد و شیوههاي بازنمود تقدير در دو روايت يادشده به صورت منظم دستهبندي و ارائه شده اسهت؛
اما بايد يادآورشد براي نشان دادن شیوههاي بازنمود تقدير در داستان اردشیر ،پیش از هرچیز بايد ديد تقدير در
اين داستان از چه وي گیهايی برخوردارست و مختصات آن چیست؟
 .1-1مختصات تقدير در داستان اردشیر بابکان
در يک ارزيابی کلی ،میتوان وي گیهاي تقدير را در متون يادشده ،به شیوهي زير نشان داد:
 .1-1-1رويهي دينی و مقد ،تقدير
تقدير در داستان اردشیر بابکان رويهاي مقد ،و دينی دارد .اين وي گی در متن کارنامهي اردشهیر بابکهان کهه

انگارههاي مذهبی در آن نیرومندترست پررنگتر از روايت شاهنامه است که جنبههاي صرفا حماسی يا افسهانه-
اي در آن غلبه دارد و گاه شخصیتهاي داستان بر اسا ،خردگرايی جاري در متن شاهنامه ،خواست تقهدير را
بنا بر خرد و عقل خود به چالش میکشند .اين تقد ،و رويهي دينی تقدير در متن کارنامه ،از عقیده بهه آيهین
زروانی سرچشمه میگیرد« :بنا بر مینوي خرد ،کار جهان همه به تقدير و زمانه و بختِ مقدر مهیرود کهه خهود
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زروان فرمانروا و ديرنگ خداست و لذا بخت است که بر هر کسی و هر چیزي مسلط است؛ اما در اين کتهاب،
بخت بر دو گونه است :يکی که همان قضا يها سرنوشهت ازلهیسهت و ايهزدان نیهز نمهیتواننهد آن را تغییهر
دهند(=بخت) و ديگر که قَدَر ايزدي است و با عبادت و نیايش يا با کسا شايستگیهاي شخصی مهیتهوان آن
را تعديل کرد .مینوي خرد در پاسخ به اين سوا که از طريق درخواست حاجت و خوبکرداري و شايسهتگی،
ايزدان به مردمان هیچگونه چیزي بخشند يا نه؟ پاسخ میدهد که :بخشند؛ زيهرا چنهین گوينهد کهه (سرنوشهت
دوتاست ):بخت و بغوبخت (=مقدر شده به وسیلهي خدا) .بخت آن اسهت کهه از آغهاز مقهدر شهده اسهت و
بغوبخت آن است که پس از آن بخشند»( .همان )113،چنین پديدهاي را در داستان اردشیر نیز میتوان ديد.
در روايت شاهنامه  ،از يک سو ،تقدير و قضاي الهی در رخ دادن حوادث مهم و حتی به شاهی رسیدن اردشهیر،
داراي اهمیتی اساسی شناخته شده است .در اين متن ،اردشیر شاهی دين باورست که دست خدا را از هر دسهت
ديگري باالتر میبیند و شاهی و اعتباريافتن خود را از مدد خداوند میداند« :تو را روزگار اورمزد آن بهود /کهه
خشنودي پاک يزدان بود /به يزدان گراي و به يزدان گشاي /که دارنده اويست و نیکی فزاي /ز هر بد به داراي
گیتی پناه /که اوراست بر نیک و بد دستگاه /کند بر تو آسان همه کار سخت /از اويی د افهروز و پیروزبخهت/
نخستین ز کار من اندازه گیر /گذشته بد و نیک من تازه گیر /چو کردم به دادار گیتی پناه /به د شادمان گشهتم
از تاج و گاه /زمین هفت کشور به شاهی مراست /چنان کز خداوندي او سزاست /.../سپاسم ز يزدان کهه او داد
زور /بلند اختر و بخش کیوان و هور» (فردوسی ،1813،ج )1211 :2و در اين راه ،حتی توان ستايش پروردگهار
را نیز از مدد خداوند میداند« :ستايش که داند سزاوار اوي؟ /نیايش به آيین کردار اوي؟ /مگر او دههد يادمهان
بندگی /نمايد بزرگی و دانندگی» (همان)1211-11،؛ او ماجراي زنده ماندن شاپور و بازگشهتنش را بهه آغهوش
پدر نیز به امر يزدان میداند و او را سپا ،میگويد« :به د هرگز اين ياد نگذاشهتم /کهه ايهن را همهی کشهته
پنداشتم /چو يزدان همی شهرياري فزود /ز من در جهان يادگاري نمود /ز فرمان او برنیابی گذر /وگر برتر آري
ز خورشید سر» (همان )1213،پیوسته سفارش او به فرزند خود ،بزرگان و مردم اين است« :شما دست يک سر
به يزدان زنید /بکوشید و پیمان او مشکنید /که بخشنده اويسهت و دارنهده اوسهت /بلنهد آسهمان را نگارنهده
اوست» (همان )1211،و دست يازيدن به نیروي بیکران خداوندي را عامل پیروزي و کامیابی مهیشهمارد« :بهه
پیروزي اندر به يزدان گراي /که او باشدت بیگمان رهنماي» (همان )1283،خداوند براي او قدرت برتر و مقدِّر
خوب و بد است؛ از اين رو ،دست به دعا برمیدارد و خاندان و سرزمین خود را بهه خهدا مهیسهپارد« :همهی
خواهم از کردگار جهان /شناسندهي آشکار و نهان /که باشد ز هر بد نگهدارتان /همه نیکنامی بهود يارتهان /ز
يزدان و از ما بر آن کس درود /که تارش خرد باشد و داد پود /نیارد شکست اندرين عهد من /نکوشد که حنظل
کند شهد من» (همان)1213،رداو را عامل پیروزي و کامیابی میرنده اوست» (همهان)1211،دم ايهن اسهت«:زنهد
خود ،بمرگی و دانندگی» (همان11- 1211،دد خداوند می بلند اختر و بخش کیوان و هور /تهاج و گهاه /زمهین
هفت کشور
و از ديگر سو ،اردشیر در امور بزرگ ،پیوسته با نیايش به درگاه پروردگار ،از او ياري و مدد میگیهرد و سهپس
گام در راه مینهد و با احضار آن نیروي برتر که رقمزنندهي حا و کار جهان اسهت و تقهدير و سرنوشهت در
کف خواست و ارادهي او ،سامان کار و سمت و سوي تقدير را به سود خود میخواهد .در کارنامه ،اردشیر بهه
ياري خداوند است که در همهي فنون سرآمد ديگران میشود« :به يزدان ياري ،به چوگان و سواري و شطرنج و
نیواردشیر و ديگر فرهنهگ ،از ايشهان همگهی چیهر و آزمهوده بهود»( .کارنامههي اردشهیر بابکهان)12: 1831،
اردشیر«چونش دريا به چشم بديد ،اندر يزدان سپاسداري انگارد و آنجا روستايی بوخت اردشیر نام ،نهاد و بهه
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[آنجا] آتش بهرام بر دريا فرمود نشاستن» (همان)12،؛ به روايت شاهنامه نیز در آغاز کار ،اردشهیر بهر کرانههي
دريا به نیايش پروردگار میپردازد .اين سپاسگزاري از خداوند ،او را در گذر از دريها و رسهیدن بهه پادشهاهی

بسیار ياري میرساند( .فردوسی )1258 :1813،اردشیر پیش از پیکار با اردوان «به در آذرفرنبغ کرفهگر(ثهواب-
کار) شد و ايافت(مرداد و حاجت) ازش خواست .بهه کهارزار اردوان آمهد و آن سهپاه اردوان همهیکشهت».
(کارنامهي اردشیر بابکان )12 :1831،اردشیر پس از پیروزي بر اردوان نیهز «اردشهیر خهره» و آتهشگهاه آن را
برپامیدارد( .همان ) 13،پیش از کارزار با بهمن ،پسر اردوان ،نیز به آذر رام خرّاد مهیرود و از خداونهد يهاري
میجويد( .فردوسی )1251 :1813،بر اسا ،کارنامهي اردشیر بابکان ،در آينده «آذرفرنبهغ» در هیهات خروسهی
سرخغ»و احترام آذرخراد از سوي اردشیر دانست.خروسی ،به ياري اردشیر می ،به ياري اردشیر میآيد و وي را
از گزند جام زهرآگین همسرش میرهاند( .کارنامهي اردشیر بابکان )32 :1831،از آنجا که در شاهنامه ،رنگ و
بوي زرتشتی روايت کمتر است ،با کنار هم نهادن اين دو متن ،میتوان دلیل امر را تقديس و احترام «آذرخهراد»
از سوي اردشیر دانست .اردشیر پس از شناختن نوهي خود ،اورمزد ،نیز دست به نیايش برمیدارد( .همان)182،
به نظر میرسد اردشیر با دينداري و رفتار دينی میکوشد آنچه را «بغوبخت» و «بخهت مقدرشهده» از سهوي
خدا نامیده میشود ،به سوي خود جلا کند و همانگونه که گفته شد ،آذرفرنبغ نیز به ياري اردشیر میشهتابد و
پاسخ احترام و حرمتهاي بیدريغ او را به نیکی میدهد .در ديگر موارد نیز اردشیر به دلیهل نیکوکهاري خهود
همواره با پشتیبانی تقدير ،به رستگاري میرسد..

..

غیر از موارد يادشده ،گونهاي تقد ،نیز در حا و کار اردشیر ديده میشهود و بهه ويه ه ،در کارنامهه تهالش
می شود پیوسته رفتارهاي اردشیر در مسیر توقق اهداف دينی ،تفسیر شود .در داستان کرم هفتواد ،يکی از نکات
کلیدي ،آشنايی اردشیر با دو برادر به نامهاي «برزک» و «برزآتور» است .اردشیر به ياري اين دو جوان ،بر کهرم
پیروز میشود .از وي گیهاي دو جوان ،ديندوستی آنانست .اردشیر با اطمینان به بهی و ديندوستی و يگهانگی
و فرمانبرداري ايشان است که راز خود را با آنها در میان میگذارد؛ خود را به آنان مهیشناسهاند و از ايشهان
براي کشتن کرم بهرهمند میشود( .همان )28،راهنمايی دو جوان نیز گواه اعتقاد ايشان به آموزههاي دينهیسهت.
نشان اين امر را در رهنمود دو جوان براي پیروزي بر کرم میتوان ديد .آنان از اردشیر میخواهند هنگهام رفهتن
به دژ کرم ،دو مرد دينی را با خود همراه کند« :دو مرد هاوشت (طلبهي علوم دينی) و دينآگاه به آنجا بهري و
با ايشان يزش و ستايش امشاسپندان فرازکنی( »...همان)22-22،
در جايی ديگر ،با بتپرست خواندن اهالی دژ ،جنگ اردشیر به گونهاي جهاد دينی و مذهبی ماننهده مهیشهود؛
جهادي براي برکندن آيینهاي کفرآمیز کرمپرستان دژنشین( .همهان )23،ايهن در حهالیسهت کهه در شهاهنامه،
اردشیر کرمپرستان را بیشتر به دلیل طغیان و سرکشی علیه حکومت کیفر میدهد تا انگیزههاي مذهبی.
 .1-1-1باور به اختر نیک و بد
«براي اهل تفکر و مردمان دردمند همیشه اين سوا مطرح بوده که به چه سبا است که مهرد کاههل و نهادان و
ناآگاه به احترام و نیکی بزرگ می رسد و مرد شايسته و دانا و نیک ،گاهی به رنج گهران و سهختی و نیازمنهدي
میرسد .مینوي خرد علت را موافقت بخت يا عدم آن میداند و چنین توضیح میدهد که مرد کاههل و نهادان و
بد ،هنگامی که بخت با او يار شود ،کاهلیش به کوشش همانند شود و نادانیش به دانايی و بهديش بهه نیکهی و
مرد دانا و شايسته و نیک ،هنگامی که بخت با او مخالف است ،دانايیاش به نادانی و ابلههی تغییهر مهیيابهد و
شايستگیاش با ناآگاهی و دانش و هنر و شايستگیاش بیتورک جلوه میکند»( .جاللی مقهدم )121 :1831،در
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داستان اردشیر نیز تقدير ،پیوسته دو رو دارد و شخصیتها به هردو روي تلخ و شیرين آن ايمان دارنهد .از ايهن
دست عبارات در متن به فراوانی ديده میشود« :چنینست کردار گردان سپهر /گهی درد پیش آردت گهاه مههر/
گهی بخت گردد چو بخت شمو /،به نعم اندرون زفتی آردت بو /،زمانی يکی بارهي تاخته /ز نیکهی سهرش
را برافراخته /بدان اي پسر! کاين سراي فريا /ندارد ترا شادمان بی نهیا» (فردوسی ،1813،ج )1211 :2افهراد
نیز به تناسا آن به فا بد و نیک معتقدند و برخی پديدهها را شوم و برخی را فرخنده مهیداننهد .ايهن امهر در
باورها و اعتقادات مردم روزگاران کهن تا اندازهاي استوار بوده که گاه نظام اعتقادي خود را بر پايهي آن بنیهان
مینهادهاند.
در داستان اردشیر در شاهنامه ،روزگار پادشاهی اردشیر با اختر نیک قرين است« :چنان بد که دينار بهر سهر بهه
طشت /ا گر پیرمردي ببهردي بهه دشهت /نکهردي بهه دينهار او کهس نگهاه /ز نیهک اختهر روز و از داد شهاه»
(همان)1215،

از جمله مواردي که در اين متن نشاندهندهي بنیان يافتن نظام عقیدتی يک قوم بر پايهي طالر و بخت فرخنده-

ي يک پديدهي جاندار است ،در داستان کرم هفتواد بازنمود داشته است .همچنین ،غیر از طالر فرخنهدهي يهک
موجود زنده ،بازتاب همراهی بخت با افراد ناشايست را نیز میتوان در داستان کرم هفتواد ديد .هرچند در ايهن

مختصر مجالی براي پرداختن به مقولهي چالشبرانگیز توتم و توتمپرستی نیست ،1اما به نظر میرسد کرم هفتواد
توتم خاندان هفتو اد بوده است؛ توتمی که ممکن است به دلیل اهمیهت مهادي و معنهوي آن در جامعهه ،مهورد
برداشتهاي آيینی قرارگرفته باشد « :اين واقعیت همه جا به تايید رسیده است که تمام اشهیا و وقهايعی کهه در
رفاه مادي و معنوي جامعه نقش مهمی ايفا مینماينهد ،مهیتواننهد مهورد برداشهتههاي آيینهی واقهر شهوند».
(استرو )185 :1811،،در داستان کرم هفتواد نیز پس از اين که کرم در حیات مادي هفتواد و سپس مردمانی که
گرد او فراهم میآيند ،مهم و موثر واقر میشود ،مورد پرستش مردم قرارمیگیرد و گونهاي اعتقاد به فرخنهدگی
و خوشيمنی را در باور مردمان شکل میدهد.
بر اسا ،شاهنامه  ،دختر هفتواد پس از يافتن کرم در میان سیا ،پنبه رشتن خود را بر اسا ،تفا به اختر کهرم
بنامینهد و در اين راه کامياب میشود« :به انگشت از آن سیا برداشتش /در آن دوکدان نرم بگذاشهتش /چهو
برداشت آن دوک و آن پنبه گفت /:به نام خداوند بی يار و جفت /من امروز بر اختر کرم سیا /به رشتن نمهايم
شما را نهیا /.../دوچندان که رشتی به روزي برشت /شمارش همی بر زمین برنوشت /وز آنجا بیامد به کهردار
دود /به مادر نمود آن کجا رشته بود /بر او آفرين کرد مادر به مهر /کهه برخهوردي از اختهر اي خهوب چههر!»
(همان )1211،دختر به طالر کرم ،آنچنان در نخريسی توانمندست که خانوادهاش را به شگفتی مهیانهدازد؛ تها
جايی که « :چنان بد که يک روز مام و پدر /بگفتند با دختر پرهنر /که چندين بريشی مگر با پري /گرفتسهتی اي
ماهرخ خواهري» (همان )1211،دختر راز کرم را بر آنان بازمیگشايد و «کرم فرخ» را به ايشان نشهان مهیدههد.
هفتواد آن را به فا نیک میگیرد « :به فهالی گرفهت ايهن سهخن هفتهواد /ز کهاري نکهردي بهه د نیهز يهاد»
(همان )1218،روزگار وي سامان می يابد تا جايی که سر از باج دادن به امیر شهر بازمیزند ،لشکر میآرايد و با
شکسههت دادن امیههر ،خههود بههر جههاي وي تکیههه مههیزنههد و آرام آرام داعیهههي کشههورگیري بههه سههرش راه
میيابد(...همان ) 1218،اعتقاد به طالر کرم و در فرجام تقديس آن را شايد بتوان در نتیجهي جنبهي روزي بخش
آن براي هفتواد و در کل ،همهي دژنشینان دانست .در کارنامهي اردشیر ،اين همراهی بخت بها صهاحا کهرم و
اهالی دژ را در نام صاحا کرم نیز میتوان ديد .در اين اثر ،نام آن «هفتان بوخت» بهه معنهی «يهاري شهده بهه
وسیلهي هفت امشاسپند» نام دارد که همین امر نشاندهندهي برخورداري اين پديده از بخت و طالر است.
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همچنین در اين متون ،گونهاي باور به وجود نیروهاي شر در برابر نیروههاي خیهر وجهود دارد کهه از انگهارهي
اعتقاد به تقابل اهريمن و اهورامزدا وبه تبر آن ،تقابل نیروهاي خیر و شر سرچشمه مهیگیهرد .از مهوارد چنهین
باوري را در عقايد دو برادر که به اردشیر در راه کشتن کرم هفتواد ياري میرسانند ،مهیتهوان ديهد .دو بهرادر
رخدادن فتنهي کرم هفتواد يا هفتان بوخت را به ياري اهريمن میدانند و معتقدند اهريمن آن را براي گهمراههی
مردمان ،مقدر داشته است ؛ از اين رو در اين متن با گونهاي از تقدير منفی روبهرو هستیم که به دست نیروههاي

اهريمنی ،براي فريها مردمهان و بازداشهتن آنهها از راه رسهتگاري مقهدر شهده اسهت( .کارنامههي اردشهیر
بابکان )13 :1831،در شاهنامه نیز کرم موجودي اهريمنی نامیده شده است« :همان کرم کز مغهز اههريمنسهت/
جهانآفريننده را دشمنست» (فردوسی ،1813،ج)1213 :2
باور به قضا و تقدير بدي که از راههاي مختلف بر مردمان ناز میشود ،گاه شخصهیتهها را وامهیدارد بهراي
بازگ رداندن و دگرگون کردن قضا و تقدير بد ،ترفندهايی را به کار ببندند؛ از جمله مهواردي کهه در ايهن مهتن
وسیلهي نزو قضاي بد آسمانی معرفی شده ،نافرمانی مردم از پادشاه خويش است« :همان زيردستی که فرمهان
شاه /به رنج و به کوشش ندارد نگاه /بود زندگانیش با درد و رنج /نگردد کهن در سراي سهپنج» (همهان)1211،
و از جمله اسبابی که با دست يازيدن به آنها میتوان تقدير بد را از سرگذراند ،برگزاري آيینهايیست که بهه
صدقه دادن در فرهنگ امروز میمانند .در اين روايت ،قهرمانان پیوسته شکرانه میدهند و بدينسان خداونهد را
سپا،میگزارند .از جمله آيینهايی که در اين متن با برجستگی بیشتري نشان داده شهده ،مراسهمیسهت کهه
اردشیر پس از يافتن نوهي خود« ،اورمزد» ،برگزارمیکند« :بیاراست زرين يکی تخت شاه /يکی طهوق فرمهود و
زرين کاله /سر خرد کودک بیاراستند /پس از گنج زر و گهر خواستند /همیريخت تا شد سرش ناپديهد /پهس
آن گه تنش زآن میان برکشید /همه زر و گوهر به درويش داد /خردمند را خواسهته بهیش داد» (همهان )1282،او
بدين وسیله میکوشد آنچه را قضاي بد بازشناخته میشود ،به ياري بخشش به درويشان و از اين راه ،خريهدن
همت و دعاي نیک ايشان ،از سر کودک بگرداند و وي را از گزند در امان دارد.
 .8-1-1پوشیدگی تقدير
از آن جا که داستان اردشیر ،ماهیتی دينی دارد ،نقش عوامل فوق طبیعی نیز در آن بسیار پررنگ است .اين پديده
از جمله وي گیهاي اديان و متون وابسته به آنهاست« .منظور از فوق طبیعی ،اشاره به سنخی از چیزهاست کهه
درک آن از حد توانايی فهم ما بیرون است؛ فوق طبیعی ،جهان راز ،جهان ناشناختنی ،جههان نادريهافتنیسهت».
(دورکیم )81 :1831،در روايت اردشیر ،به وي ه در شاهنامه نیز اين ناشناختگی امور ماورايی و در را ،همههي
آنها تقدير ،به روشنی ديده میشود .در اين روايت ،با همهي روشنی و وضوحی که در بهازنمود تقهدير ديهده
میشود ،باز هم بازيهاي آن در پرده میرود؛ هرچند همهي عوامل ،دست اندر کار پیشبرد حهوادث در مسهیر
توقق خواست تقديرند؛ تقدير همچنان در وراي پرده به کارگردانی خود ادامه میدهد« :چنینست رسهم جههان
جهان /همی راز خود از تو دارد نهان» و يا« :چنینست آيین و رسم جهان /نخواههد گشهادن بهه مها بهر نههان»
(فردوسی ) 1225 :1813،در اين راه ،همان بهتر که همگان تسلیم امر روزگار شويم؛ زيرا ما را توان درک اسهرار
آن نیست« :نسازد ،تو ناچار با او بساز /که روزي نشیاست و روزي فراز» (همهان ) 1212،چنهین برداشهتی از

امور مقدر ،بیشتر در متن شاهنامه نمود داشته است؛ زيرا قالا منظوم اثر ،اين مجا را براي شاعر فراهم مهی-

آورد تا جابهجا واگويهها و افکار و برداشتهاي درونی خود را نیز به متن روايت تزريق کند و اثر را از شهکل
روايی صرف درآورد.
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 .2-1-1باور به مرگ مقدر
از جمله پديدههاي فراگیر و جهانشمو که از ديرباز ذهن بشر را به خود مشغو داشته ،مرگ است .در
آموزههاي دينی زروانی« ،حتی اهريمن و اهرمزد را نیز توان بازداشتن مرگ از مردمان نیسهت .مهرگ و نهابودي
اجتناب ناپذير و قانون وجودست ،لذا به حوزهي بخت و تقدير ازلی تعلهق دارد .بخهت همهان اراده و مشهیت
زروان ست که از طريق زمان وجودي يا زروان ديرندخداي جاري میشهود ...زروان منشهاء اعهالي سرنوشهت
جهانیان ،نظم همه ي امور را مقدر داشته و خروج از آن نظم کلی به هیچ روي میسر نیست .براي هر پديده آغاز
و گاه پايانیست و بايد از مسیري تعیین شده عبورکند و به سرانجام خود برسد و انسان نیز از اين نظهم بیهرون
نیست .سرانجام آدمی مرگ است .اين پايان هرا،آور در هر لوظهي زندگی در برابر آدمهی قرارگرفتهه و همهه
می دانند که دير يا زود به آن خواهند رسید .تعیین اين دير و زودي با (زمان) است؛ موقهر مهرگ افهراد ،زمهان
پايان يافتن زندگیست و از اين زمان گريزي نیست» .مرگ مقدر بر اين اسا ،انسان را در هر جا و هر شرايطی
فرامیگیرد و آدمی دربرابر آن ،کامال بیپناه است( .جاللی مقدم )113-128 :1831،از آنجا که در روايتی چون
شاهنامه ،توجه صرف به طبقهي شاهان کامروا و زندگی غرق لذت آنان معطوف بوده ،مرگ و زوا ايشان پهس
از اوج گرفتنشان نیز مجالی مناسا بوده تا شاعر فانی بودن تلخ جههان را شهاعرانه بهه تصهوير بکشهد« :اگهر
شهرياري اگر زيردست /بجز خاک تیره نیابی نشست» (فردوسی،1813،ج)1212 :2؛ «سرانجام بها خهاک باشهیم
جفت /دو رخ را به چادر ببايد نهفت» (همان)1225،
 .1-1-1ضرورت پايان خوش روايت
در روايات سنتی ،اغلا سمت و سوي داستان رو به جانا پايهانی خهوش دارد .نظیهر چنهین پديهدهاي را در
داستان زندگی شاپور میتوان ديد .او که در آغاز بناست بر اسا ،انگارهي فرزندکشی ،همراه با مادرش کشهته
شود ،به دستياري تقدير زنده میماند و حتی به شاهی میرسد .دختر مهرک نیز با پايانی خوش ،زنده میمانهد
و فرزند او ،اورمزد ،نیز برحسا تقدير به شاهی میرسد .نظیر چنهین پديهدهاي را در افسهانهههاي مربهو بهه
کوروش هخامنشی و يا اسطورهي فريدون میتوان ديد« .قهرمانان و قديسان از میان کسانی برمیخیزنهد کهه در
کودکی رهاشده بودند .مام زمین به خاطر آنکه پشتیبانشان بوده و از مرگ ،مصونشان داشته اسهت ،سرنوشهتی
شکوهمند و استثنايی که از آن عامهي نا ،نیست ،برايشان رقم زده است(».الیاده)112 :1821،
 .1-1شیوههاي بازنمود تقدير در داستان اردشیر
دست تقدير پیوسته به شیوههاي گوناگون در سمت و سو دادن به حوادث روايت جلوهگر شده است .هريک از
پديدهها
الف) يا گوشههايی از تقدير ايزدي را نشان میدهند؛ ب) يا خود در جايگاه حلقهاي بنیادين قرارمیگیرنهد کهه
زنجیرهي رخدادها بر مبناي آنها بنا نهاده میشود؛ ج) و يا شخصیتها را به درک و شناخت بهتر از رويهدادها
و موقعیتها ،تصمیمگیريهاي اساسی و در فرجام ،سرنهادن به امر قضا و قدر وامیدارند.
در داستان اردشیر پديدههايی که براي بازنمايی تقدير يا ديگر کارکردهاي آن به کار گرفته شدهاند ،عبارتند از:
 .1-1-1پیشگويی
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از ديرباز رايزنی با کسانی که به گونهاي به پیشگويی و طالربینی شهره بودهاند ،در فرهنگههاي مختلهف و بهه
اشکا گوناگون وجود داشته است و شمار فراوانی از مردم به وي ه در امور مهم زندگی خود ،آنگهاه کهه ابهزار
عقل و تدبیر خويش را ناتوان میبینند ،دست به دامان فا و استخاره میشوند .با اين حها  ،بهه طهور طبیعهی،
پیشگويی پیشگويان و رايزنی با فا گیران و طالربینان در دنیاي گذشهته و متهون کههن نیهز بهازنمودي ويه ه
داشته است .در اين روايات ،همواره گروهی به بازنمايی اسرار آفرينش براي شخصیتها میپردازند که در کهل،
از کارگزاران تقدير شمرده میشوند« .اگرچه به منزلت پیشگويان در بسیاري از جامعهها تاکیهد شهده ،امها بهه
اقتدار او کمتر پرداخته شده است...پیش گو از موهبت وحدت با الوهیت و شناخت نزديک بها ارواح و خهدايان
برخوردارست و با اراده و مشیت آنان آشناست .او میتواند تجلیات آشکار و پنهان خدايان و ارواح را تعبیهر و
تفسیر کند .در مقايسه با کاهن ،پیشگو بیشتر به يمن الهام ،موفق به اين کهار مهیشهود و نهه تفسهیر مهنظم و
روشمند پديدههاي مشخص و معین .پیشگو بیشتر از تجارب درونی خود استفاده میکند و کهاهن بهه اشهیاي

بیرونی توجه دارد( 1»...واخ )812-811 :1835،کارکرد پیش گويان را در داستان اردشیر ،در چنهد موهور کلهی
میتوان بررسی کرد:
 .1-1-1-1سوگیري قهرمانان و شخصیتهاي تاثیرگذار در برابر تقدير پیشگويی شده
سوگیري قهرمانان در برابر پیشگويیها متفاوت است .گاه تقدير را به آسانی گردن مینهند و در مسهیر اجهراي
خواست آن گام برمیدارند؛ گاه در آغهاز بها آن از در ناسهازگاري درمهیآينهد و در فرجهام ،بهه ناچهار آن را
میپذيرند و گاه بدون ستیزهگري و تنها با ترديدي ظريف ،از همان آغاز با آن از در سازش درمیآيند.
از میان شخصیتهاي تاثیرگذار در داستان اردشیر ،سوگیري بابک در برابر امر مقدر ،کامال مثبهت اسهت .او بها
آگاهی از تعبیر خوابهاي خود ،بیدرنگ امر مقدر را میپذيرد ،ساسان را فرامیخواند ،وي را خلعت میبخشد
و به دامادي برمیگزيند « :چو بشنید بابک فروريخت آب /از آن چشم روشن که او ديهد خهواب /بیهاورد پهس
جامهي پهلوي /يکی باره با آلت خسروي( »...فردوسی ،1813،ج )1131 :2اردوان نیز از ديگر چهرههايی اسهت
که امر پیشگويان و ستارهشماران را به شتاب میپذيرد و بر آن گردن مینهد .او با آگاهی از گريز اردشیر به اين
دلیل که اخترشماران میگويند اگر تا سه روز ديگر او را دست گیر نکنی ،هرگز به وي دسهت نخهواهی يافهت،
« اندر زمان سپاه هزار آراست و راه به پار ،پی اردشیر گرفت( ».کارنامهي اردشیر بابکان)82 :1831،
سوگیري شخصیتی همچون اردشیر دربرابر گفتهي پیش گويان دوگانه است؛ براي او ،اضطرار و حساب سهود و
منفعت ،در پذيرش تقدير نقشی عمده داشته است .او وقتی تقدير را همسو با خواستههاي خود میبیند (فهرار از
دربار اردوان) ،شتابان امر آن را گردن مینهند؛ اما وقتی سخن پیشگويان با خواسهت و منهافر وي در تعهار
است ،در برابر آن سرمیکشد؛ هرچند در فرجام ،امر آن را گردن مینهد؛ زيرا تقدير در نهان ،خواستهي خهود را
پیش برده و به انجام رسانده است .در ماجراي گريز گلنار و اردشیر از دربار اردوان ،آنگاه که خسته و درمانده
میخواهند اندکی سر چشمهاي بیاسايند« :همی خواست آمد فرود اردشیر /دو مرد جوان ديد بر آبگیر /جوانان
به آواز گفتند :زود /عنان و رکابت ببايد بسود /که رستی ز کام و دم اژدها /کنون ايستادن نیارد بهها /نبايهد کهه
آيی به خوردن فرود /تن خويش را داد بايد درود» (فردوسی،1813 ،ج )1251 :2در روايت کارنامه ،نقش ايهن
پیشگويان راهنما برعهدهي زنی نهاده شده است .اردشیر پس از گريز از دربار اردوان ...« :زن نشسته ديهد و آن
زن بانگ کرد که متر ،اردشیر کی بابکان از تخمهي ساسان ،ناف داراي شاه! چه رستهاي از هر بد .کس تو[را]
نتوان گرفتن و تو را خدايی ايران شهر به سا بسیار بايد کردن .بشتاب تا به دريا و چون نیز دريا به چشم بینیهد
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مپايید .چه ،چونت چشم به زره افتد ،از دشمنان بیبیم باشی .اردشیر خرم ببود و از آنجها بهه شهتاب برفهت».
(کارنامهي اردشیر بابکان )82 :1831،همانگونه که ديده میشود ،در اين موارد اردشیر امر پیشگويی شهده را
میپذيرد و در مسیر خواست تقدير گام برمیدارد؛ زيرا در آن شرايط دشوار ،چارهاي جز باور به ماورا ندارد .با
اين حا  ،هنگامی که کید پیشگويی میکند تنها در صورت پیوند کسی از نه اد اردشهیر بها دختهري از نسهل
«مهرک نوشزاد» است که کار پادشاهی اردشیر سامان میيابد ،از آنجا که سخن کید را با خواست خود يکسو
نمیبیند ،در برابر آن سرمیکشد و طغیان میکند« :چو بشنید گفتار او اردشیر /دلش گشت پهر درد و رخ چهون
زرير /فرستاده را گفت :هرگز مباد /که من بینم از تخم مهرک ن اد /به خانه درون دشمن آرم ز کوي /شود با بهر
و بوم من کینه جوي» (فردوسی ،1813،ج )1281 :2و حتی هزينه کردن ما براي جويا شدن نظر کید را بیههوده
میشمارد« :دريغ آن پراگندن گنج من /فرستادن مردم و رنج من» (همان )1281،او حتی کسانی را میفرستد تها
تنها دختر بازمانده از مهرک را به زاري بکشند؛ اما دست تقدير دخترک را از شر فرسهتادگان اردشهیر در امهان
میدارد .با وجود سرکشیها و سوگیريهاي تند اردشیر در برابر تقدير ،تقهدير در نههان ،بهه آرامهی گهرم کهار
خويش است و خواست خود را پیش میبرد .اردشیر پس از اينکه حکم تقدير را جاري شده میبینهد و نهوهي
خود را بازمیشناسد ،بدان گردن مینهد « :به د گفت کاين بهودنی کهار بهود /مهرا د در انهده نبايهد فهزود»
(همان )1281،و به ديگران نیز چنین پند میدهد« :چنین گفت با نامداران شهر /هرآنکس که او از خهرد داشهت
بهر /که از گفت دانا ستارهشمر /مبادا که هرگز کند کس گذر(»...همان)1282،
همان گونه که گفته شد ،او آرامش دوران پادشهاهی خهود را بهه اجهراي حکهم تقدير(هرچنهد در نههان و بهه
ناد خواه) وابسته میداند .اهمیت اين رخداد تا آنجاست که پس از آن ،اردشیر را شاهنشاه ايران مهیخواننهد:
«وزانپس همه کارداران او /شهنشاه کردند عنوان او» (همان )1282،در شاهنامه ،با اينکه اردشیر امهر مقهدر را
میپذيرد ،در پذيرش دختر مهرک همچنان سرد و بیاحسا ،است و تنها نوهي پسري او اهمیت دارد« :بخنديهد
ازو نامور شهريار /بدو گفت کاين راز پنهان مدار /پسر بايد ،از هرکه باشد رواست /کهه گوينهد کهاين بچههي
پادشاست»(همان )1281،در کارنامه نیز اردشیر پس از سرکشهیدن در برابهر رهنمودههاي کیهد ،در فرجهام بهه
گفتههاي او ايمان میآورد(.کارنامهي اردشیر بابکان)182 :1831،

راهکاري که برزک و برزآتور ،دو جوان راهنماي اردشیر ،براي دفر فتنهي کرم هفتواد ،به اردشیر پیشهنهاد مهی-

کنند نشانگر گونه اي دعوت به پذيرش تقدير و وانهادن امور به خداونهد اسهت؛ زيهرا خداونهد مقهدر همههي
امورست و او خود به نیکی میتواند فرجام امور را معین سازد .يعنی در عین اينکه به گونهاي تقدير بهد بهاور
دارند ،معتقدند نبايد اندوه به خود راه داد؛ زيرا همواره ،دست باالدست و چهارهگهري بهراي درمهان دردهها و
سختیها وجود دارد« :هرمزد و امشاسپندان چارهي اين چیز خواهند و اين پتیاره ايدون به نهلند چه به ستمگري
دهاک و افراسیاب تور و اسکندر رومی ،پس نیز يزدان بهش خرسند نبود و ايشهان[را] بهه ورج و فهره خهويش
ايدون نابین و ناپیداکرد چونان که گیهان آشنا[است]( ».همان)21-28،
بر اسا ،متن شاهنامه ،سوگیري گلنار ،کنیز اردوان ،دربرابر تقدير آمیخته با د هره و تزلز است؛ هرچند گلنهار
خود شاهد رايزنی اخترشناسان بوده است« :بیامد به جايی که بودش نشست /بدان خانه بنهاد گوهر بهه دسهت/
همی بود از آن کار با درد و رنج /ز هرگونه انديشهها ياد کرد /که تا چون گريزد ز شاه ارودان /چگونهه شهود
کار او با جوان؟» (همان )1255،با اين حا  ،در کارنامه ،با توجه به فزونی جنبهي مذهبی اثر ،کنیهزک تقهدير را
به آسانی و بی هیچ ترديدي میپذيرد« :کنیزک همداستان بود و گفت که بهه آزادي دارم و هرچهه تهو فرمهايی
کنم( ».کارنامهي اردشیر بابکان ) 13 :1831،بايد گفت ،در پذيرش امر تقدير در داستان اردشهیر نقشهی اساسهی

تاثیر تقدير و تقديرگرايی در ضعف سنديت تاريخی دو روايت از داستان «اردشیر بابکان»

18 /

دارد ،باورهاي مذهبی و عقايد دينیست .اين باورها در کارنامه که با آموزههاي دينی پیونهدي عمیهقتهر دارد،
پررنگتر از شاهنامه است که بار خردگرايی آن سنگینتر است.هر و وانهادن امور به خدوند بهراي دفهر فتنههتن
آننگاره
 .1-1-1-1پیشگويان
اما پیش گويانی که نظر و ديدگاه آنان در روايات کهن مهم و تاثیرگذار بوده ،چه کسانی هستند؟ در داستان
اردشیر ،اين پیشگويان يا افرادي شناختهشدهاند که نام و نشان وي هاي دارند يا اينکه گمنامنهد و زيهر عنهاوين
کلی «زنی»« ،جوانی» و ...میگنجند و نام و نشان روشنی از آنان در دست نیسهت؛ گهويی تنهها تزريهق پیهامی
خاص به متن و بازنمايی گوشه اي از مقدرات اهمیت دارد و نه هويت اصلی افرادي کهه زبهان تقديرنهد .ايهن
پیشگويان چه شناخته شده و چه گمنام ،مسیر رويدادها يا فرجام کارها را به قهرمانان داستان نشان میدهند و يا
شخصیتها را در تصمیمگیريها ياري میرسانند.
در شاهنامه دو جوان بر سر چشمهي آب ،اردشیر را از ماندن بیم میدهند و در کارنامه ،به جاي اين دو جهوان،
زنی گمنام ،اردشیر را هدايت میکند( .همان )82،اين زن و آن دو جوان چه کسانی هستند؟ اردشهیر را از کجها
میشناسند و چگونه از دشمنی او و اردوان باخبرند؟ جز اينست که همهي اين چهرههاي گمنام از کهارگزاران
تقديرند که براي پیشبرد امر آن ،به هدايت قهرمان داستان میپردازند؟
از ديگر کسانی که توان پیشگويی دارند ،اخترشناسان و طالربینان هستند .ستارهشناسی و اشراف بر علم نجهوم
نیز از جمله دانشهايی ست که در دنیاي کهن بسهیار ارزش و اعتبهار داشهته و شهاهان و حتهی مهردم عهادي
بی مشورت با دانشمندان اين علم ،دست به هیچ کار بزرگی نمیزدهاند .اين طبقه در القاي امر تقدير ،بسیار فعا
و اثرگذار بودهاند .آنان با کشف اسرار آسمان و اوضاع کواکا و سهیارات ،اصهطالحا بهه رصهد طهالر افهراد
میپرداختهاند و آيندهي آنان را پیشمیگفتهاند.
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در داستان اردشیر ،به روايت کارنامه « :روزي اردوان دانايان و اخترشماران [که] بهه درگهاه بودنهد ،بهه پهیش
خواست و پرسید که چه همیبینید به چیز(دربارهي) هفتان (هفت سیاره) و دوازدهگان (دوازده برج) و ايسهتش
و روش ستارگان و چیز زمانخدايان (پادشاهان معاصر) شهر شههر(هر شههر) ،چونهان مردمهان گیههان و چیهز

فرزندان من [و] مردمان ما؟» (کارنامهي اردشیر بابکان )12 :1831،پاسخ اخترشماران سهردار بهه اردوان چنهین-

ست« :جدي افتاده و ستارهي هرمزد بازبالست آمد و از بهرام و ناهید به کسهتهي هفتورنهگ و شهیراختر مرزنهد
(قران شد) و به اورمزد (مشتري) ياري دهند و هم چیم را (به همین سبا) ايدون نمايد که خهدايی وپادشهاهی

نو به پیدايی آيد و بس سرخداي (ملوک الطوايف) اوژند (افکند ،بکشد) و گیهان باز اندر يکخهدايی (فرمهان-
روايی ،شاهنشاهی) آورد .ديگر سردار پیش گو نیز به پیش آمد و گفت که ايدون پیداست که هر بندهي مرد کهه
از امروز تا سه روز از خداوند خويش بگريزد ،به بزرگی و پادشاهی رسد ،بر آنِ خداوند خهويش کهامانجهام و
پیروزگر بود( ».همان )12،با توجه به آنچه از کارنامه نقل قو شد ،به نظر میرسد احکام کلی را که از نجهوم
و اوضاع کواکا استخراج میشده است ،اخترشمارانسرداران صادر میکردهاند و سپس ،سهردارپیش گويهان از
روي نظر آنها ،وضعیت آينده يا طالر وقت را تشخیص میدادهاند.
در شاهنامه ،گفتوگوهاي اردوان و ستارهشماران با اين جزيیت و دقت آورده نشده است .شايد به اين دلیل که
در شاهنامه ،تقد ،نجوم و اخترشناسی کمتر از کارنامه بوده؛ اما در کارنامه به دلیل رويهي دينی اثر ،بیشتر به
اين مطلا پرداخته شده و جزيیات کیهان شناسی و رصد اختران به دقهت بیهان شهده اسهت .از جملهه مهوارد
حضور اخترشماران در شاهنامه ،پس از مرگ بابک است که اردوان شماري اخترشنا ،را بهراي رصهد طهالر
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شهرياري خويش به کاخ فرامیخواند( .فردوسی ،1813،ج )1133 :2و پس از اسکان سه روزه در خانهي گلنار،
کنیز موبوب اردوان(همان )1133،سرانجام راز سپهر را اينگونه بر اردوان میگشايند« :کزين پس کنون تها نهه
بس روزگار /ز چیزي بپیچد د شهريار /که بگريزد از مهتري کهتري /سپهبدن ادي و کندآوري /وزآنپس شهود
شهريار بلند /جهاندار و نیکاختر و سودمند» (همان )1133،گلنار راز اخترشناسان را بر اردشیر فاش میسهازد.
اردشیر که خود مصمم به گريز از دربار اردوان بود ،با دريافت رمز اين پهیشگهويی و مسهاعد ديهدن اوضهاع

کواکا ،از دربار اردوان میگريز.د (همان )1255،او در کارنامه ،روزي را که اخترشماران گزيدهاند ،معتبر می-
داند و خود به هواي دست يافتن به فره ايزدي از دربار اردوان میگريزد و کنیزک را نیز وعده مهیدههد «:اگهر
يزدانفره ايرانشهر به ياري ما رسد ،به بوختیم (رستگار شديم) ،به نیکويی و خوبی رسیم ،ايدون کنم کهه از تهو
فرختر اندر گیهان کس نبود( ».کارنامهي اردشیر بابکان)13 :1831،
در کارنامه ،ماجراي اسکان سه روزهي اخترشناسان در خانهي گلنار نیامده؛ اما سخنان اخترشناسان بها جزيیهات
بیشتري روايت شده و حتی جهت گريز اردشیر نیز نشان داده شدهاست که «از روي به کستهي پار ،اسهت و
اگر تا سه روز گرفتن نشايد ،پس از آن گرفتن نتوان) ».همان)82،
در روايت شاهنامه ،کید هندي نیز از جملهي اخترشماران است که بهه وسهیلهي دانهش اخترشناسهی ،آينهدهي
اردشیر را پیشگويی میکند « :بیاورد صالب و اختر گرفت /يکی زيچ هندي ببر در گرفهت /نگهه کهرد کهردار
چرخ بلند /از آسانی و سود و درد و گزند( »...فردوسی،1813،ج )1285 :2اما در کارنامه او بیشتر به صهورت
يک میره (خواجه ،نجیازاده) معرفی شده است که با داشتن علم غیا میتواند ناگفتهها را بداند و آينده را بهه
شايستگی پیشبینی کند( .کارنامهي اردشیر بابکان )112 :1831،به نظر می رسد فردوسی با مقیهد کهردن دانهش
کید به يک علم ،کوشیده آن را براي مخاطا ،منطقی کند.
در متون داستانی کهن ،شاهان ،به وي ه شاهان دادگر ،با رمز و رموز تقدير و آنچه بناست در آينهده پهیشآيهد،
آشناهستند؛ شايد يکی از داليل امر آن است که پادشاهان را همواره سايهي خدا میدانستهاند .پیونهد شهاهان و
خدايان از ديرباز در باور مردم بسیاري از سرزمینها از جمله مصر و ايران وجود داشته اسهت .بازتهاب چنهین
باوري را در داستان اردشیر نیز میتوان ديد .بر اسا ،شاهنامه ،اردشیر در پايان داستان ،در جايگاه شهاه ايهران،
آيندهي ايران و خاندان ساسانی را به فراست شاهانهي خود اينگونه پیشبینی میکند« :بر ايهن بگهذرد سهالیان
پنج صد /بزرگی شما را به پايان رسد /بپیچد سر از عهد فرزند تو /همان کس که باشد ز پیوند تهو /ز راي و ز
دانش به يک سو شوند /همان پند دانندگان نشنوند /بگردند يک سر ز عهد و وفا /به بیداد يازند و جور و جفها/
جهان تنگ دارند بر زيردست /بريشان شود خوار يزدانپرست /بپوشند پیراهن بدتنی /ببالند بها کهیش آهرمنهی/
گشاده شود هرچه ما بستهايم /بیااليد اين دين که ما شستهايم /تبه گردد اين پند و اندرز من /به ويرانهی آرد رخ
اين مرز من» (همان)1213،
اما در کارنامه اثري از اين پیشگويی نیست؛ شايد از آنجاست که شاهنامه را شاعري مسلمان و بدون گهرايش
به آيینهاي ايران باستان و پس از زوا خاندان شاهنشاهی ساسانی سروده؛ اما کارنامه با رويکردي مذهبی براي
شاهان بعدي سلسله که پاسدار دين به شمارمیآمدهاند ،به نگارش درآمده است.
 .1-1-1خره يا فره ايزدي
از جمله مواردي که در روايت يادشده براي اجراي امر مقدر به ياري قهرمان میشتابند ،فره ايهزديسهت .فهره
ايزدي افزون بر اينکه عامل اصلی مشروعیت شاهان است ،ياريگر ايشان نیز شمرده میشود .نقش اين پديهدهي
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فوق بشري در کارنامه که بیش از شاهنامه بر مناسبات دينی زرتشتی متکیست ،پررنگتر است .اردشیر پهس از

اينکه از هفتواد و به تعبیر کارنامه ،هفتبوخت ،شکست میخورد و آنان وي را به تنگنايی صعاالعبهور مهی-
اندازند ،به ياري فره ايزدي است که از تنگنا میرهد« :ايدون گويند که خره کیان که به دور بهود ،اکنهون انهدر
پیش اردشیر ايستاد و اندک اندک همیرفت تا اردشیر از آنجاي دوشگذر ،از دست دشمنان ،بیگزندانه بیرون

آمد و( »...همان )12-13 ،در جنگ با اردوان نیز همین فره ايزديست که سرانجام اردشیر را بهه پیهروزي مهی-
رساند « :چهار ماه هرروز کارزار و زنش بسیار بهود .اردوان از کسهته کسهته چهون از ري ،دماونهد ،ديلمهان و
پشتخوارگر ،سپاه و آخور خواست .از آن چون خرهي کیان با اردشیر بود ،اردشیر پیروزي يافهت( ».همهان)13،
اما تاثیر اين عامل در روايات شاهنامه حذف شده و جاي خود را به باد و توفانی داده کهه بهه سهمت سهپاهیان
اردوان میوزد و باعث شکست او میشود( .فردوسی،1813،ج)1252 :2
 .8-1-1عوامل طبیعی (حیوانات ،شرايط جوي و)...
در روايت اردشیر ،نقش عوامل طبیعی ،اعم از حیوانات يا پديدههايی مانند باد و باران و توفان و ...در پیشبهرد
امر تقدير ،پررنگ است .اين عوامل حکم دستهاي مقتدر تقدير را دارند که در مسیر پیشبرد اههداف آن گهام
برمی دارند و پیوسته بر گروهی رحمتند و بر گروهی ديگر ،نقمت .عواملی از اين دست ،به وي ه بهاد و بهاران و
توفان و ...نقشی دوگانه در روايات کهن دارند .يعنی جهت باد و باران و رعد و  ،...همواره به زيان کسهیسهت
که مقدر است شکست ببیند .در نبرد اردشیر و اردوان ،آنگاه که جنگ به درازا میکشد ،باد و توفان بهه يهاري

سپاه اردشیر میآيد .لشکريان اردوان ،خسته از کارزار ،باد و توفان را به فا بد میگیرند و دست از پیکار مهی-
شويند « :سرانجام ابري برآمد سیاه /بشد کوشش رزم را دستگاه /يکی باد برخاست بس هولناک /د جنگیان شد
از آن پر ز باک /.../بترسید از آن لشکر اردوان /شدند اندر اين يک سخن يک زبهان /کهه ايهن کهار بهر اردوان
ايزديست /بر اين لشکر اکنون ببايد گريست /به روزي کجا سخت شد کارزار /همه بخردان خواستند زينهار»...
(همان )1252،همین پديده به شکست ،دستگیري و کشهته شهدن اردوان مهیانجامهد و مقدمههايسهت بهراي
شاهنشاهی اردشیر .در کارنامه  ،به جاي عوامل طبیعی ،فره ايزدي اين نقش را برعههده دارد .در نبهرد فرجهامین
اردشیر و هفتواد و کشته شدن هفتواد نیز جهت باد-هرچند در سطوی کنايی -بهه سهوي سهپاه هفتهواد اسهت:
«سوي لشکر کرم برگشت باد /گرفتار شد در زمان هفتواد» (همان)1211،
از جمله حیوانات موثر در روايت ،کرم هفتواد است .در کارنامه از داستان شهکل گهرفتن کهرم هفتهواد نشهانی
نیست؛ اما در شاهنامه داستان چگونگی پیدايش کرم بازگوشده است.
غرم يا غوچ نماد فره ايزديست که پادشاهان ايران را در امر رسیدن به شاهی همراهی مهیکنهد )( .در داسهتان
اردشیر ،آن گاه که اردوان در تعقیا اردشیر اسا میتازد ،غرم در پی اردشیر میدود ،به او نزديک مهیشهود و
در فرجام به وي میرسد « .اردوان از دستور پرسید که آن قوچش که با او به اسا [بهود] چهه نمايهد؟ دسهتور
گفت که انوشه باشید! اردشیر فره کیان بهش رسید .به هیچ چاره گرفتن نتوان .پس خويشهتن و سهواران رنجهه
مداريد و اسبان مرنجانید و تباه مکنید .چارهي اردشیر از در ديگر خواهید( ».کارنامههي اردشهیر بابکهان:1831،
 )18در شاهنامه ،اين غرم به گونهاي توصیف شده که از سطح يک حیهوان عهادي و معمهولی در مهیگهذرد و
حالتی از اسطوره و افسانه و خیا به خود میگیرد و اين هنر فردوسیست که تمام اوصاف و تصهاوير وي بهه
تبر بعد حماسی و اسطورهاي روايت ،رنگ و بوي اسطوره و خیا به خود مهیگیهرد« :يکهی غهرم تهازان ز دم
سوار /که چون او نديدم بر ايوان نگار /چو سیمرو با و چو طاوو ،دم /چو رخش دالور سر و گوش و سهم/
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به رنگ ارغوان و به تگ تندباد /ندارد بر آنسان کسی غرم ياد» (فردوسی،1813،ج )1258 :2کدخهداي نیهز بها
شنیدن اين خبر ،از اردوان میخواهد دست از تعقیا اردشیر بردارد ،زيرا« :که بختش پس پشهت او درنشسهت/
ازين تاختن باد نامد به دست» (همان )1258،در کارنامه ،غوچی که نماد فرهي اردشیر است ،بسیار ملمو،تر و
طبیعیتر توصیف شده است« :ايشان را قوچی بسیار ستبر از پس همیدويد که از آن نیکوتر بهودن ،نشايسهت».
(کارنامهي اردشیر بابکان )15 :1831 ،و يا «قوچی بس بزرگ و چابک با او به اسا نشسته بود( ».همان)11،
همچنین در متن کارنامه« ،آذر فرنبغ» در هیات خروسی سرخ پديدار مهیشهود و جهام زههرآگین را از دسهت
اردشیر میاندازد و بالفاصله پس از آن ،سگ و گربهاي در کاخ اردشیر پست و شراب زهرآگین را مینوشند و
میمیرند و بدينسان اردشیر ،هم از مرگ میرهد و هم پی به توطئهي همسر خويش میبرد( .همان)32،
در همین متن ،سا ها پس از اينکه اردشیر فرمان قتل همسر باردار خود را صادر کرده است ،گور نر و مهادهاي
خود را در برابر تیر اردشیر سپر بالي يکديگر و کرهشان میکنند و اردشیر را به انديشه فرومهیبرنهد« :اردشهیر
چونش آن آيین ديد ،بماند و د سوزه بود و اسا بازگرداند و انديشید که واي بر مردم باد! که هم بها نهادانی و
ناگويايی ،اين چهارپاي گنگ پس مهر به يکديگر ايدون سپوري[است] که جان خويش ،زن و فرزند را بسهپارد
و همگی آن فرزند که او اندر شکم داشت به ياد بود و به پشت اسها ايهدون چهون ايسهتاد ،بهه بانهگ بلنهد
گريست( »...همان )152،خواست تقدير اين سه گور را سر راه اردشیر میگذارد تا زشتی گناه فرزندکشی را بهه
او بنماياند و در اصل زمینه را براي پذيرش شاپور فراهم سازد.
 .1-1-1تصادف
گاه علت اصلی رخ دادن حوادث ،صرفا تصادفیست و آنچه بودنیست بی هیچ دلیل موجهه پهیش مهیآيهد.
عنصر تصادف از عناصريست که کاربرد آن به ضعف پیرنگ داستان میانجامد؛ اما در متهون کههن داسهتانی،

بسامد بااليی دارد .در داستان کرم هفتواد ،عامل پديد آمدن کرم ،تصادف است« :چنان بد کهه آن دختهر نیهک-
بخت /يکی سیا افکنده باد از درخت /به ره بر بديد و سبک برگرفت /کنون بشنو اين تا بمانی شگفت /چو آن

خوبرخ میوه اندرگزيد /يکی در میان کرم آکنده ديد» (فردوسی،1813،ج)1211 :2
از ديگر مصداقهاي تصادف ،رفتن اردشیر پس از شکست يافتن و گريختن از هفتهواد ،بهه خانههي «دو برنهاي
بیگانه» است( .همان )1211 -1211،اين آشنايی تصادفی باعث میشود اردشیر به رايزنی دو جوان ،سرانجام بهر
کرم پیروز شود .پديدهي تصادف در رسیدن همان دو جوان به تاج و تخت نیز مهم بوده است .دو جوان پس از
آشنايی تصادفی با اردشیر و ياري دادن وي در کشتن کرم و پیروزي بر هفتواد ،به تهاج و تخهت حیطههي زيهر
فرمانروايی هفتواد میرسند( .همان)1211،
در شاهنامه ،حادثهي مهم افتادن جام زهرآگین از دست اردشیر کامال تصادفیست« :چو بگرفت شاه اردشهیر آن
به دست /ز دستش بیفتاد و بشکست پست» (همان )1211،اما همان گونه کهه گفتهه شهد ،در روايهت کارنامهه،

آذرفرنبغ است که در هیات خروسهی سهرخ ،جهام را از دسهت اردشهیر مهیريهزد (ر.ک :کارنامههي اردشهیر
بابکان ) 32 :1831،در اين روايت ،نقش عوامل ماورايی پررنگ بوده و حادثه از سطح يک تصادف صرف فراتهر
رفته است .فردوسی در اينجا نیز با حذف انگارههاي مذهبی زرتشتی ،عنصر تصادف را در شکلگیهري حادثهه
ترجیح داده است .با اين حا  ،کاربرد گستردهي «قضا را( »...در شهاهنامه) و «دههش و بهرهینش زمهان را» (در
کارنامه) گوياي تالش راويان براي کم کهردن رنهگ تصهادف و تقويهت کهارکرد تقهدير در سهاختار روايهت
بودهاست.
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 .2-1-1خِردِ دستوران و رايزنان
گاه نیز رايزنان و دستورانِ پادشاه ،امور مقدر را براي شاه رمزگشايی میکنند .در اينجا بايد يادآورشد که

تقدير از آنچنان وضوح و روشنیاي برخوردارست که اين رايزنان با ديدن نشانههاي آن میتوانند جريان رخ-

دادن آن را نشان دهند.

در ماجراي گريز اردشیر و گلنار به روايت شاهنامه ،وزير اردوان با خرد و بینش خود زبان تقهدير را تفسهیرمی-

کند و روند تدريجی شکلگیري آن به شاه گزارش میدهد .در اين بخش از داستان ،پس از آگاهی يافتن وزيهر
از عبور دو سوار که غرمی در پی آنان میدويده ،وي غرم را براي اردوان ،نشان فره ايزدي تفسیرمیکند کهه بها
رسیدن به اردشیر ،او را به پادشاهی خواهد رساند .از آنجا که خود اين غرم از دستيهاران بسهیار تاثیرگهذار
تقدير است ،گفتار دستور اردوان به گونهاي روشن ،تفسیر تقدير و بازنمايی امر مقدر اسهت .نتیجههاي نیهز کهه
دستور از اين پديده میگیرد ،نشانگر حتمی بودن خواست تقديرست« :که را يار باشد سهپهر بلنهد /بهر او بهر ز
دشمن نیايد گزند» (فردوسی:1813،ج ) 1251 :2و پیشنهاد تاثیرگذار همین دستورست که گريز مههم اردشهیر را
دامن میزند؛ زيرا اوست که از اردوان میخواهد از تعقیا اردشیر چشم بپوشد( .همان )1258،ايهن عامهل کهه
نقشی اساسی در پیرنگ داستان بازي میکند ،در رسیدن اردشیر به شاهی نقشی اساسی دارد .در کارنامهه نیهز
ترتیا داستان از همین قرارست( .کارنامهي اردشیر بابکان)82-83 :1831،
.1-1-1شمايل و اوصاف ظاهري قهرمانان
گاه به حکم تقدير ،اوصاف و وي گیهاي ظاهري قهرمانان آنان را به ديگران میشناساند يا باعث مهیشهود بهه
گفتههاي ايشان ايمان بیاورند .گونه اي فروو و فره ايزدي و فهر و شهکوه پادشهاهی و مهترزادگهی در چههرهي
قهرمانان ،مقدرست که زيردستان به باورداشت گفتههاي آنان و کرنش ناگزير در برابر ايشان وادار میشهوند .در
شاهنامه ،آنگاه که اردشیر هنگام گريز به دريا میرسد« :نگه کرد فرزانه مالح پیر /به باال و چهر و بهر اردشهیر/
بدانست کو نیست جز کی ن اد /ز وفر و ز اورنگ او گشت شاد /بیامد به دريا هم اندر شتاب /ز هرسو برافگنهد

زورق در آب» (همان )1258،بدين وسیله ،کشتیبان از روي ظاهر اردشیر ،وي را باورمیکند و به ياريش مهی-
شتابد .اين حادثه در شکلگیري پی رنگ داستان و رسیدن اردشیر به پادشاهی ،اهمیتی ويه ه دارد .در کارنامهه،
نشانی از ماجراي مالح و شناختن اردشیر نیست .تنها گروهی از مردان پار ،که از اردوان ناخرسهند بهودهانهد،
گرد او فراهم میآيند « :اردشیر راه به بار دريا گرفت و ايدون چون همیشد ،چند مرد از مهردان پهار ،کهه از
اردوان مُستگر(گله مند) بودند ،ايشان هیر(ما و دارايی) و خواسته و تن خويش پیش اردشیر داشته و يگانگی و
فرمانبرداري پیدايینیدند( »...کارنامهي اردشیر بابکان)18-12 :1831 ،
از ديگر مواردي که اوصاف ظاهري افراد در معرفی آنان براي اجراي امهر تقهدير مهوثر مهیافتهد ،داسهتان آب
کشیدن دختر مهرک از چاه است .به روايت شاهنامه ،با فروماندن سربازان شاپور در کشهیدن آب از چهاه و بهه
سختی افتادن خود او براي انجام اين کار ،شاپور پی میبرد دختر زيبارويی که يکتنه و به آسهانی از چهاه آب
می کشیده ،بايد از ن اد کیان باشد ...« :که برتافت دلوي بر آنسان گران /همانا کهه هسهت از نه اد کیهان» و از
دختر میخواهد ن اد خود را پديدارسازد« :بدو گفت شاپور :کاي ماهروي /سخن هرچهه پرسهم تهو را راسهت
گوي /پديدارکن تا ن اد تو چیست؟ /که بر چهرهي تو نشان کئیست /بدو گفت من دخت دهمهترم /ازيرا چنهین
خوب و کندآورم /بدو گفت شاپور :هرگز دروو /نگیرد بر شهرياران فروو /کشاورز را دختر ماهروي /نباشد بهه
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اين زور و اين رنگ و بوي( »...فردوسی ،1813،ج )1281-88 :2شاپور پس ازشناختن دختر ،با او ازدواج مهی-
کند و بدينسان امر تقدير ،بر خالف خواست اردشیر ،گزارده میشود .در کارنامه ،نقش اين عامل در شناسهايی

دختر مهرک پررنگتر جلوه میکند؛ زيرا در اين اثر ،رفتار شاپور با دختر مهرک در آغاز بسیار زشت و توهین-

آمیزست و حتی دختر را که براي عر

ادب و ياري پیش دويده بود ،به دشنام از خهود مهیرانهد (کارنامههي

اردشیر بابکان) 111 :1831،؛ اما با ديدن ضعف خود و سوارانش در کشیدن آب از چهاه و بهه موهگ آگهاهی

يافتن او از زور بازوي دختر و دريافت اين نکته که دخترک بايد از ن ادي برگزيده باشد ،از دري ديگر درمهی-

آيد؛ به دختر عالقهمند میشود و حتی او را به زنی میگیرد و زن همان شا باردار مهیشهود« :بهرهینش را (از
قضا) که بايد بودن ،به هم شا ،بر هرمزد شاپوران آن کنیزک آبستن بود .شاپور کنیزک آزرمی و گرامی داشهت
و هرمزد شاپوران ازش زات( ».همان)112،
.2-1-1دريافت الهامی
گاهی اشخاص بدون هیچ راهنما و هادي خارجی ،اعم از زمینی و فرازمینی ،خهود بهه طهور خودجهوش و بهه
نیروي الهام و دريافت درونی ،به امر مقدر پیمیبرند؛ پديدهاي که امروزه از آن به حس برتهر يها حهس ششهم
تعبیر میشود .اين پديده در داستان اردشیر به صورتهاي گوناگون بازتاب يافته است؛ از جملهه مصهداقههاي
دريافت الهامی عبارتند از:
 .1-2-1-1گواهی د قهرمانان
در ماجراي فرار اردشیر و گلنار ،اردوان به طور الهامی درمیيابد گلنار نیز با اردشیر گريخته است« :همهانگهاه
شد شاه را د پذير /که گنجور او رفت با اردشیر»(همان )1251،در جهاي ديگهر نیهز اردوان بهه نیهروي بهاطن
درمیيابد که کار ملکداري او رو به پايان است« :يکی نامه بنوشت نزد پسر /که ک ّي به تهاج انهدر آورد سهر/

چنان شد ز بالین ما اردشیر /کز آنسان نرفت از کمان هیچ تیر» (همان )1258،تباک ،سردار اردشیر نیز به گونه-

اي الهامی پیمیبرد که اردشیر به او بدگمان است« :جهانديده بیدارد بود پیر /بدانست انديشهي اردشیر» و از
همین رو ،با سوگند به زند و اوستا پیمان خود را با اردشیر استوار میسازد(.همان)1252،
کید هندي در کارنامه نیز از گونهاي دانش مانند آنچه علم غیا خوانده میشود ،برخوردارسهت؛ زيهرا هنهوز
فرستادهي اردشیر با او سخن نگفته که کید میگويد« :تو را خداوند پارسیان به اين کهار فرسهتاد کهه :خهدايی
ايرانشهر بهه يهکخهدايی بهه مهن رسهد؟» (کارنامههي اردشهیر بابکهان )112 :1831،در شهاهنامه کهه متنهی
خردموورست ،از دانش و خرد کید سخن به میان آمده؛ نه توان درک الهامی او« :بیامد فرستادهي شههريار /بهر
کید با هديه و با نثار /بگفت آن که با وي شهنشاه گفت /همهه رازهها برگشهاد از نهفهت /بپرسهید از او کیهد و
غمخواره گشت /ز پرسش سوي دانش و چاره گشت /بیاورد صالب و اختر گرفت /يکهی زيهچ هنهدي ببهر در
گرفت /نگه کرد کردار چرخ بلند /از آسانی و سود و درد و گزند( »...فردوسی،1813،ج)1285 :2
 .1-2-1-1دريافت الهامی به نیروي مهر فرزندي
اردشیر در ماجراي بازشناسی فرزند ،از الهام درون و مهر غريزي پدر و فرزنهدي يهاري مهیجويهد و از موبهد
میخواهد پسرش را در میان صد کودک همسا و همسان به وي بنمايانهد تها «چهو يهک دشهت کهودک بهود
خوب چهر /بپیچهد ز فرزنهد جهانم بهه مههر /بهر آن راسهتی د گهوايی دههد /مهرا بها پسهر آشهنايی دههد»
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(همان) 1213،هرچند پس از آزمون ،فرزند خود را به طور غريزي و به نیروي الهام میشناسهد(همان )1213،در
باطن ،چندان به نیروي الهام اعتماد ندارد؛ گويی اردشیر با وجود اينکه موبد راز اخته کردن خهود را بها او در

میان گذاشته ،باز هم داستان را به موک آزمون میسنجد تا نادانسته به گفتهي موبد ايمان نیاورده باشد؛ اما هم-

او ،با اينکه در نخستین ديدار ،کودک را از میان همساالن بازمیشناسد و دلش به فرزندي او گواهی مهیدههد:
« نگه کرد و چون کودکان را بديد /يکی باد سرد از جگر برکشید /به انگشت بنمود با کدخداي /که اينهک مگهر
اردشیري به جاي /بدو راهبر گفت کاي پادشا /دلت شده به فرزندي او گوا(»...همان )1213،باز هم امهر الههامی
را میآزمايد( .همان)1213-13،
 .8-2-1-1مرگگاهی قهرمانان
در متون کهن ،شخصیتها-به وي ه شخصیتهاي اصلی(در اينجا اردشیر) -همیشه فرارسهیدن تقهدير موتهوم
مرگ را به گونهاي الهامی و درونی درمیيابند؛ آن را خواه و ناخواه میپذيرند و براي به دسهتآوردن توشهه و
زاد آخرت ،تالش میکنند .اردشیر نیز چون به هفتاد و هشت سالگی میرسد« ،بدانست کآمد به نزديک مهرگ/
همی زرد خواهد بد آن سبزبرگ» (همان )1211،تاج و تخت را به شاپور وامینهد و خود گوشهنشین میشود و
به گردآوري زاد و توشهي آخرت میپردازد؛ گويی چنین نگرشی براي کاستن از تلخی فرجهام مقهدر زنهدگی
قهرمانانیست که خواننده در جريان داستان با آنها انس گرفته است.
 .1-1-1خواب
در دنیاي قديم ،خواب ديدن و اعتقاد شديد به تعبیرمنهد بهودن خهوابهها در بهاور مهردم از جايگهاهی ويه ه
برخوردار بوده است .اين باور حتی امروزه نیز تا اندازهي فراوانی وجود دارد .چنانکه در روانکاوي مبتنهی بهر
تولیل رويا ،براي کشف و درمان بیماريهاي روانی و پی بردن به علل و عوامل اختالالت رفتهاري ،از بررسهی
جزو به جزو و دقیق رويا و خواب سود میجويند .پديدهي خواب در متون کهن داستانی نیهز جايگهاهی مههم
دارد .در اين روايات ،گاه امر مقدر از راه خواب به شخص الهام میشود؛ خوابهايی شگفت کهه خبهر از رخ
دادن حادثهاي شگرف در آينده میدهند .در داستان اردشیر نیز خواب تاثیري عمده در شکلگیري داستان دارد.

در اين روايت ،مهمترين خواب ،خواب بابک است که در پیرنگ داستان نقشی عمده دارد .اين خواب مقدمه-
ي برکشیدن ساسان از سوي بابک و در اصل ،پیشزمینهي تولد اردشیر است« :شبی خفته بهد بابهک روديهاب/
چنان ديد روشن روانش به خواب /که ساسان به پیل ژيان برنشست /يکی تیغ هندي گرفته به دست /هرآنکهس
که آمد بر او فراز /بر او آفرين کرد و بردش نماز /زمین را به خوبی بیاراستی /د تیره از غم بپیراستی /به ديگر

شا اندر چو بابک بخفت /همی بود با مغزش انديشه جفت /چنین ديد در خواب کهآتش پرسهت /سهه آتهش
بديدي فروزان به دست /چو آذرگشسپ و چو خرادمهر /فروزان به کردار گهردان سهپهر /همهه پهیش ساسهان
فروزان بدي /به هر آتشی عود سوزان بدي» (همان )1138،در کارنامه ،شمار اين خوابها سهه تاسهت« :پاپهک
شبی به خواب ديد چونان که خورشید از سر ساسان بتافت و همه جهان روشنی گرفت .ديگر شا ايدون ديهد
چونان که ساسان به پیلی آراستهي سپید نشسته است و هرکه اندر کشور پیرامون ساساناند نماز بههش برنهد و

ستايش و آفرين همیکنند .ديگر شا همانگونه ايدون ديد چونان که آذرفرنبغ و گشسپ و برزين مهر به خانه-
ي ساسان همیوخشند و روشنی به همهي گیهان همیدهند .افد سهست و دانايهان و خهوابگهزاران بهه پهیش
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خواند و آن هرسه شا خواب چونان ديده بود ،پیش ايشان گفت(»...کارنامهي اردشیربابان )3 :1831،در زمینه-
ي ارزش و اعتبار خواب در انتقا امر مقدر و توان پیشگويی آن ،به نکاتی بايد توجه شود:
الف) شرايط بینندهي خواب
فردوسی در شاهنامه تاکید میکند که بابک در هنگام ديدن خوابها هوش و حواسی کامال بهجا و خردي سالم
داشتهاست« :همی بود با مغزش انديشه جفت» (فردوسی،1813،ج )1138 :2يعنی خوابهاي آنچنهان بهزرگ و
باعظمت او همه صادقانه بوده اند و نه روياهايی پوچ از سر مستی و ديگر شرايط آشفته و نابهنجار روانی .بايهد
يادآورشد کسانی که خواب میبینند نیز بیشتهر از طبقههي ممتازنهد؛ از ايهن رو خهوابههاي آنهها همچهون
تصمیماتی که در بیداري میگیرند ،سرنوشتساز و موثر است.
ب) شیوههاي خوابگزاري
در برخورد با خوابهاي سرنوشتساز ،خوابگزاران عمدتا نخست در تعبیر ايهن خهوابههاي شهگفتانگیهز
فرومیمانند و تنها پس از رايزنی و مشورت ،به تاويل آن میرسند« :چو بابک سهخن برگشهاد از نهفهت /همهه
خواب يکسر بديشان بگفت /نهاده بدو گوش پاسخسراي /پر انديشه شد زان سخن رهنماي /سهرانجام گفهت:
اي سرافراز شاه /به تاويل اين کرد بايد نگاه( »...همان )1138،اين خوابگزاران همچهون روانکهاوان تولیلگهر
رويا در جهان مدرن امروز ،به نمادها و سمبلهاي خوابها توجه میکنند و سپس از روي قراينی معین و معتبر،
خواب را مانند معمايی رمزگشايی میکنند .چنان که در کارنامه ،به دقت به نشانهها و نمادهاي هر خواب بابهک
توجه و خواب بر اسا ،آن گزارده شده است« :خوابگزاران گفتند که آنکه اين خهواب بههش ديهدي ،او يها
فرزندان آن مرد ،کسی به پادشاهی گیهان رسد؛ چه ،خورشید و پیل سپید آراسته چیري و توانايی و پیهروزي و
آذرفرنبغ دين دانايی مه مردان مغ مردان و آذرگشسها ارتشهتار و سهپاهبدان و آذربهرزينمههر واستريوشهان و
ورزکرداران گیهان و همگی اين پادشاهی به آن مرد يا فرزندان آن مرد رسد( ».کارنامهي اردشهیربابان)3 :1831،
اما فردوسی از گزاردن جزو به جزو خواب بابک که رنگ و بويی از زردشتیگري داشته ،خودداري کرده و تنهها
راي نهايی خوابگزاران را آوردهاست« :کسی را که ديدي تو زينسان به خواب /به شاهی برآرد سر از آفتاب/
ور ايدون که اين خواب از او بگذرد /پسر باشدش کز جهان برخورد» (فردوسی،1813،ج)1131 :2
ج) شمار و تکرار خوابها
در متون کهن داستانی ،خوابهاي مهم يا تکرار میشوند ،يعنی شخص خوابی واحد را به تکهرار مهیبینهد يها
اينکه خوابهاي او درباره ي شخص يا موقعیتی وي ه ،متعدد و پیوسهته بهه ههم ،امها متفهاوت هسهتند؛ يعنهی
خوابهاي او دربارهي يک شخص يا موقعیت وي ه است؛ اما صورت خوابها و آنچه در رويا ديده میشهود،
با هم فرق میکند .در دو روايت يادشده نیز بابک دو يا سه خواب میبیند که همگی بها ساسهان در پیوندنهد و
تعبیر همه نیز به پادشاهی رسیدن ساسان يا فرزند او در آينده است .اين تکرارها گويی براي شکستن ترديهد بهه
تصادفی بودن خوابها و تاکید بر حکمتیست که در اين روياها نهفته است.
د) باورمندي و سوگیري قهرمانان در برابر خواب
در نظام فکري کهن ،عمل به مقتضاي خواب بسیار مرسوم و متداو بوده است .شخصیتها با ديهدن خهواب و
آگاهی از تعبیر آن ،بیدرنگ بر مبناي آن عمل میکردهاند .هرچند اين پديده در دنیاي مهدرن امهروز نیهز ديهده
میشود ،بسامد آن به شدت پايینتر از اعصار پیش است .در روايت اردشیر ،هم در شاهنامه(رک:همهان)1131،
و هم در کارنامه (رک :کارنامهي اردشیر بابکان ،)3 :1831،بابک به موگ آگاهی يافتن از تعبیر خهواب خهود،
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ساسان را فرامیخواند و او را به دامادي خويش برمیگزيند تا بدينسان ،امر تقدير که در قالها خهواب بهر او
عرضه شده بود ،گزارده شود و شاهی چون اردشیر ،براي بنیان نهادن سلسلهي ساسانی زاده شود.
 .1نتیجهگیري
تولیل داستان اردشیر در شاهنامهي فردوسی و کارنامهي اردشیر بابکان نشان میدهد اين دو روايهت در اصهل
نمايش يک امرمقدرند که گويی تقدير از پیش ،خط سیر و جهت ،شخصیتههاي اجراکننهده و فرجهام رخدادن
داستان آنها را ترسیم کرده است .در اين دو روايت ،همهي پديدهها ،قهرمانان ،شخصیتهاي اصلی و فرعهی و
عوامل طبیعی و فرازمینی در وحدتی انداموار در خدمت گزارد امر تقديرند و بها آن هماهنهگ و همسهو عمهل
میکنند .روشنی تاثیر و کارگردانی دست تقدير در رخدادها تا جايیست که گاه پیشگويان به آسانی میتواننهد
مسیر تقدير را تعیین و اسرار آن را براي ديگران بازگوکنند .امر مقدر در قالا خواب و دريافهت الههامی ادراک
میشود يا به مدد پیشگويی ،طالر بینی و اخترشناسی و عواملی همچون خرد افراد کاردان که بهه رمهوز تقهدير
آشنايی دارند ،هويدا میگردد .هر پديدهاي در متن ،حتی تصادفی که در پیرنگ رخهدادها تاثیرگذارسهت ،بهه
تقدير و قضاي ايزدي تفسیرمیشود و همپاي عوامل ماورايی ،موجهودات زمینهی و فرازمینهی در شهکلگیهري
حوادث داستان موثر واقر میشوند .همچنین از آن روي که در متون تاريخی ،حوادث بايهد بهر پايههي نظهامی
معقو و بر اسا ،پیرنگی علمی و عقلپسند شکلگیرند ،هرگونه توجه بر عوامل خارقالعاده يا توجه به تقدير
و قضا و قدر ناپسند است و اثر را از ارزش مستند تاريخی ،تهی میکند ،اين مايهه خهرق عهادت ،تصهادف و
اتفاق و اين اندازه نفوذ تقدير براي رخدادن امر مقدر ،کارکرد تاريخی روايت را شديدا تنز داده و در عهو

،

جنبهي داستانی و افسانه اي آن را فزونی بخشهیده اسهت .خردگرايهی فردوسهی و ديهن او کهه باعهث حهذف
بنمايه هاي فکري آيین زرتشتی شده است ،داستان وي را اندکی بیش از روايت کارنامه رنگ عقالنیت زده؛ امها
سنديت آن را باال نبرده است .از اين رو ،بهتر آنست که آثار يادشده بیشتر در جايگاه دو قصهي نگاشته شهده
دربارهي موضوعی برگرفته از د تاريخ ،مطالعه شوند و نه دو سند تاريخی معتبر که بتوان تهاريخ يهک دوره را
بر اسا ،آنها بررسی و مطالعه کرد.
يادداشتها
 .1براي اطالعات بیش تر دربارهي توتم و توتمیسم (ر.ک :توتم و تابو ،اثر زيگموند فرويد؛ تاريخ جامر اديان ،اثر جان .بی .نها،؛
صور حیات دينی ،از امیل دورکیم و توتمیسم ،اثر لوي استرو)،
 .1نويسنده در اين اثر ،پیش گو را با پیامبر ،جادوگر و کاهن در تقابل قرارداده و از راه اين سنجش ،شخصیت پهیشگهو و تهاثیر و
نفوذ او را در جوامر ،تشريح کردهاست( .ر.ک :واخ)813-811 :1835،
 .8بنا به عقايد آيین زروانی« :از آنجا که زروان درنگخداي در عالم (سپهر) تجسم میيابد و سپهر به خصوص با فلک بازشهناخته
میشود ،پس تعجاآور نیست که اختران نقش مهمی در آموزه ي زروانی ايفا نمايند .هر نیکی و بهدي کهه بهه مردمهان و نیهز بهه
آفريدگان ديگر میرسد ،از هفتان (=هفت اباختر= هفت سیاره) و دوازدهان (=دوازده برج) میرسد و آن دوازده بهرج در ديهن بهه
منزلهي دوازده سپاهبد از جانا اهرمزد و آن هفت سیاره به منزلهي هفت سپاهبد از جانا اهريمن خوانده شدهاند .همهي آفريدگان
را آن هفت سیاره شکست میدهند و به دست مرگ و هرگونه آزار میسپارند؛ به طوري که دوازده برج و هفت اباختر تعیینکنندهي
سرنوشت و مدبر جهانند( ».زينر)121 :1831،

منابر
الیاده ،میرچا .)1821( .رساله در تاريخ اديان .ترجمهي جال ستاري ،تهران :سروش.
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اسرو ،،لوي .)1811( .توتمیسم .ترجمهي مسعود راد ،تهران :تو.،
جاللی مقدم ،مسعود.)1831( .آيین زروانی .تهران :امیرکبیر.
دورکیم ،امیل .)1831(.صور بنیانی حیات دينی .ترجمهي باقر پرهام ،تهران :مرکز.
زينر ،آر.سی .)1831( .زروان يا معماي زرتشتیگري .ترجمهي تیمور قادري ،تهران :امیرکبیر.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1813( .شاهنامه .تصویح ژو مل ،مقدمهي دکتر مومدامین رياحی ،تهران :سخن.
صفا ،ذبیح اهلل .)1831( .حماسهسرايی در ايران .تهران :امیرکبیر.
کارنامهي اردشیر بابکان .)1831( .ترجمه ،آوانويسی و واژهنامه از دکتر بهرام فرهوشی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
کريستین سن ،آرتور .)1812(.ايران در زمان ساسانیان .تهران :امیرکبیر.
لوکونین ،والديمیر گريگوريويچ .)1831( .تمدن ايران ساسانی .ترجمههي عنايهتاهلل رضها ،تههران :انتشهارات علمهی و
فرهنگی.
نا ،،بی .جان .)1831(.تاريخ جامر اديان .ترجمهي علیاصغر حکمت ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
واخ،يوآخیم .)1835(.جامعهشناسی دين .ترجمهي جمشید آزادگان ،تهران :سمت.

