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 کریدر نظم هفت پ ينظام تیروا يخیتار یآبشخورها

 ،يالملک، مقدسنظام ،يثعالب ،یطبر ،يفردوس تیداستان بهرام گور در روا يقیتطب ةسیمقا
 يخیبه داستان تار ينظام ةهنرمندان هایتوجه به افزوده باي امو نظ ریاثابن

 *مريم حسينی
  رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا يفارس اتياستاد زبان و ادب

 (01/11/1396: رشیپذ ویتار  08/05/1396: افتیدر ویتار)

 چکیده
داستان بهنرام گنور و نقنل آن     يخیتار تیدر رواه.ق( 612 -535) ينظام ةهنرمندان هايافزوده يو چگونگ يحاضر چون ةپرسش مقال
است و از گذشنته تنا امنروز منورد      يادب فارس يداستان هايتیروا نتریعیاز بد يکی کريهفت پ ةاست. منظوم کريهفت پ ةدر منظوم

 ویو تنار  يطبنر  ویچنون تنار   هنایي بنا شده که مأخنذ آن کتناب   يخیتار يتیداستان بر روا ياصل رنگياست. پتوجه خوانندگان بوده 
 ویتنار  ،يمطهنر بنن طناهر مقدسن     ویکتاب البندء و التنار   ،يعقوبی ویالملک، تارخواجه نظام نامةاستيس ،ينوریاخبارالطوال د ،يبلعم
شیافنزا  این و بنا کناهش و    کنند يرا دگرگون من  هاتیروا اقيساخت و س ،یياداستانسرا با ترفنده ياست و نظام رياثابن ویو تار يثعالب
نشنانگر آن اسنت کنه شناعر گنجنه بنا        ،يخیتنار  يهنا با کتاب ينظام تیروا يقيتطب ةسیمقا جی. نتاندآفریيم ينو و هنر يتیروا ،هایي

 هنایي بخنش  ،يو زرتشنت  يمهنر  هناي نیيبا آ یيو آشنا يشناساسطوره ،ياگريميک ،شناسيچون ستاره گونيگونه يهااحاطه بر دانش
اسنت. ازجملنه ابنداعات شناعر، افنزودن بخنش      براي آن خلق کرده  يو ادب يااسطوره یيو فضا به داستان افزوده کيو سمبول نینماد
کنند. مبنارزه بنا    مبتکراننه از عندد هفنت را تنداعي مني      ۀدر کاخ خورنق است که استفاد بایز ۀهفت شاهزاد ریبا تصو داریچون د هایي

تنا غنار اسنت و فنرو رفنتن در       يگنور  بياقدام بهرام که تعق نيچنداستان است. هم اينمونهکهن هايبخش ۀاژدها و کشتن او در زمر
بهنرام   تيبنه شخصن   دنيبخشن  يروحنان  ۀو جلنو  شنتر يب يرگذاريتأث يبرا ياست که نظام هایياز جمله بخش ،يو امدنين رونيغار و ب

 است.ابداع کرده 

 .سراییداستان ،نگاریخیتار کر،یپهفت ،ینظام: واژگان کلیدی

                                                           

* E.mail: drhoseini@alzahra.ac.ir  

https://dx.doi.org/10.22054/ltr.2018.23883.1959
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 مقدمه

 کنارگيري هبن  چگونگي بيانگر فارسي، ادب هايمنظومه گيريشکل هايرچشمهس بررسي

  بننا تنناریخي منننابع تطبيقنني ةمقایسنن. اسننت آثننار ایننن گویننندگان توسننط تنناریخي منننابع

 ،انند گرفتنه  کنار به اسعدگرگاني و نظامي فردوسي، چون شاعراني که منظومي هايروایت

 کشنيدن  نظنم  بنه  در شناعر  هنر  ةهنرمندانن  هناي ودهافنز  و هنا تصرفودخل ،نوآوري ميزان

  کتننب در گننور بهننرام پادشنناهي و زننندگي از يهننایداسننتان. کننندمنني آشننکار را روایننت

  بنه  و بنرده  بهنره  هنا آن از پيکنر  هفنت  منظومنة  سنرودن  در نظنامي  که است موجود تاریو

  چننون تنناریخي هننايکتنناب در. اسننت آراسننته ههنرمنداننن آرایننش و افننزایش زیننور

  الملننک،نظننام خواجننه ةنامننسياسننت ،دینننوري اخبننارالطوال ،2بلعمنني و 1يطبننر تنناریو

 تناریو  ،3ثعنالبي  تناریو  مقدسني،  طناهر  بنن  مطهنر  التناریو  و البندء  کتناب  یعقوبي، تاریو

                                                           

 مفسنر  منورخ، ( غنداد ب در قمنري  هجنري  310 درگذشنتة  -طبرستان یا ساري در 224 تولد) طبري جریر بن محمد -1

 .است طبري تاریو کتاب مؤلف و قرآن

 سندۀ  در سناماني  ننوح  بن منصور و نوح بن عبدالملک سرشناس وزیر البلعمي، عبداهلل بن محمد بن محمد علي ابو -2

 سنال  در را او درگذشنت . بنود  سناماني  فرمانرواینان  دیگر وزیر وي، از پيش نيز بلعمي ابوالفضل او پدر. بود هجري 4

 طبنري  تناریو  بنزر   کتناب  ترجمة به نوح بن منصور فرمان به محمد علي ابو. اندنوشته خورشيدي 353 /قمري 363

 بنه  و اسنت  دسنت  در امروزه کتاب این. گرفت یاري ماوراءالنهر دانشمندان از تن چند از کار این براي وي. پرداخت

 .است مشهور طبري نامةتاریو یا بلعمي تاریو نام

 اهنل  نگنار تناریو  و نویسننده  شنناس، زبنان  شناعر،  نيشنابوري،  ثَعنالببي  اسنماعيل  بن محمد بن عبدالملک ابومنصور -3

 ثعنالبي . اسنت  عربني  زبنان  بنه  ثعنالبي  تأليفنات  تمنام  .اسنت  ننامعلوم  وي بنودن  نژادعرب یا و نژادایراني. نيشابور است

 ابنوعلي - پندر  پيشنة  چنون  کنه  شدهگفته  او يةتسم وجه دربارۀ .است نيشابور جاحظب و ابومنصور نيشابوري به معروف

عربني   ايواژه ثعنالبي . اسنت شنده   خواننده  ننام  اینن  به بوده آن از پوستين ساختن فراهم و روباه پوست کندن -ثعالبي

 روبناه،  پوسنت  از گوینا  و بنوده  خيناطي  مندتي  ثعنالبي  پيشنة . است روبهان پوست اشپيشه که کسي معناي به و است

 .اندنوشته قمري هجري 429 را وي وفات تاریو .است وختهدمي هایيجامه
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 شنرح  2مسنعودي  تناریو  ینا  الجنوهر معنادن  و النذهب منروج  و خلندون  ابن تاریو ،1اثيرابن

 وي زنندگي  داستان و آمده ساساني ادشاهپ این مردمداري و انصاف و گور بهرام دالوري

 .است بوده دوران نرفااع و نعرااش بخشالهام همواره )بهرام گور(

 برقنرار  مردم کار وي روزگار در که هشد یاد ايمنجي از زرتشت آیين دیني منابع در 

 و بندي  را اینران  سنرزمين  که هنگام آن» که است آمده «بندهش» در .بود خواهد استوار و

 فنرّه  بندو  کنه  آید یکي کابلستان سوي از شودمي ویران آن هايآباداني و گيردفرامي تمس

 نينز  و هندوستان به و شوند بازو مردم همه»...  «نامندمي بهرامکي را او و باشد بغان ۀدود از

 برپنا  را زرتشت دین بردارد، را بدگروشان ةهم کند، پادشاهي سویي همه ترکستان، و روم

 .(141 :1380 ندهش،)ب «دارد

آورده  بهرام پادشاهي دوران از مفصلي شرح خود ةشاهنام در فردوسي ،نظامي از پيش

 در» ؛گوینند مني  بهنرام  دستيگشاده و گذشت از همه آمدهدستبه کمدار و اسناد. است

 مردمني  حکومت یا آرماني پادشاهي به ایران و برچيده جور و ظلم ،بهرام پادشاهي دوران

 گشنودن  بنا  بهنرام  ،گرفت فرا را ایران سرزمين قحطي و خشکسالي که آنگاه. شد نزدیک

 بهنرام  نقش .(85 :1371 )دینوري، «داد یاري را آنان نيازمند، مردمِ يرو به گندم انبارهاي

                                                           

 االثينر  ابنن  گناه  هنر  فنن  اهنل  بنين  در که( هن. ق 630 –555) جزري ابوالحسن عزالدین یا محمد بن علي عزالدین -1

 او قبنر . اسنت  اسنالمي  محدثان و مورخان مشهورترین و ترینبزر  از است محمد بن علي همين مقصود شود، گفته

 او بنود.  موصنل  شنمال  در دجلنه  داخلني  جزاینر  از عمنر  ابن جزیرۀ مردم از االثيرابن. است کاظمين مرقد دیکينز در

 انسناب  و لغنت  تناریو،  در آنکنه  از پنس  و گذرانده شام و بغداد و موصل در ادب فنون تحصيل به را خود عمر اوایل

 و تنرین بنزر  . گذرانند  تنأليف  بنه  را خنود  اوقنات  و کنرده  اختينار  اننزوا  موصنل  در شند  خنود  عصنر  منردم  سرآمد

 . است عالم عمومي تاریو که «التاریو في الکامل» نام به اوست بزر  تاریو االثيرابن کتاب ترینمعروف

 (مننيالدي 957قمننري/  هجننري 346 -مننيالدي 896قمننري/  هجننري 283 حنندود)مسننعودي  حسننين بننن علنني -2

 المسنعودي  الحسنين  بنن  علني  ابوالحسنن  وي کامنل  ننام . بنود  اديبغد گردجهان و دانشمند دان،جغرافي نویس،تاریو

 .رسدمي( ص)اسالم  پيامبر برجستة از یاران یکي مسعود بن عبداهلل به وي نسب. است
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حناکي   کنه  دیند  ،زیستنديم او عهد مه که مردمي زرین و سفالي ظروف روي توانمي را

 .(153 :1383 کوب،)زریناست  مردم ميان در هنردوست شاه این ۀویژ جایگاه از

 همچنون  انوشنيروان  خسنرو  و بابکنان  اردشير استثنايبه ساساني شاهنشاهان از یکهيچ

 خنراج  از قسنمتي  و داشنت  يخيرخواه همه به نسبت وي. ندانبوده عام محبوب گور بهرام

 تمننامي اهپادشن  ایننن .(151 :13 ج ،1383 کنوب، زرینن ) بخشننيدمني  دیننانؤم بنه  را ارضني 

 از یکنني شنناید ؛داد مننذاهب آزادي ،تابعننه ممالننک در و کننرد ایننران ةضننميم را ارمنسننتان

رواینت  تنرین جنذاب  از یکني  آفرینش براي را وي داستان گنجه حکيم نظامي که دالیلي

 .باشد امر همين، گزیدبر خود هاي

 ورگن  بهنرام  داسنتان  کردن منظوم در نظامي که است اینپژوهش حاضر  اصلي پرسش

چنه   بنر  داسنتان  در وي هنرمنداننة  هناي افنزایش  و اسنت  کرده استفاده تاریخي منابع چه از

 تناریخي  هنایي رواینت  بر داستان اصلي پيرنگ رسدمي نظر به. است گرفته صورتي اساس

 ،دیننوري  اخبنارالطوال  بلعمني،  تاریو، طبري تاریو چون هایيکتاب آن مأخذ که شده بنا

 طناهر  بنن  مطهنر  التناریو  و البندء  کتناب  یعقنوبي،  تناریو  الملک،نظام خواجه ةنامسياست

 کنه  اسنت  آن بر پژوهش این فرضيه همچنين. است اثير ابن تاریو و ثعالبي تاریو مقدسي،

اسنطوره  ،کيميناگري  ،شناسني سنتاره  چون گونيگونه هايدانش با آشنایي سبب به نظامي

 فضنایي  و افنزوده  داسنتان  بنه  ننمنادی  هنایي بخنش  ،زرتشنتي  و مهنري  هناي آیين و شناسي

 .است بخشيده آن به اياسطوره

نظنامي در سنرودن    ۀجو در منابع تاریخي مورد استفادوجستپژوهش، هدف این 

مننابع ایرانني حناوي تناریو ساسنانيان مربنوط بنه دو دوره        » ؛داستان هفت پيکر اسنت 

تناریو   ةاسالم در زمينن  بعد از اسالم. منابع قبل از ۀقبل از اسالم و دور ۀباشند؛ دورمي

آن، از ميان رفتن برخي منابع و نيز وجنود سننت    دليلند و شاید اساساني بسيار اندک

است. در منابع قبل از اسالم، مطالب واقعني و   دورانمطالب در آن  ةحفظ سينه به سين
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: 1379)ميرسنعيدي،   «اي داردصنورت افسنانه   هعمند بنه طنور    وتاریخي، اندک است 

قریب به اتفاق اطالعات در مورد ساسنانيان در مننابع ایرانني، مربنوط بنه      اغلب  (.417

اند که هاي فراواني در دوران پس از اسالم نگاشته شدهکتابمنابع بعد از اسالم است. 

منورخين  »امنا  ؛ حاوي اطالعاتي درباره وقایع سلسنله ساسنانيان و پادشناهان آن اسنت    

نگناري  تاریخي، نظر به تأثيري کنه از رواینت   ایراني بعد از اسالم، در کنار ثبت وقایع

جنا  اي و غيرمنطقي و ماوراي طبيعي را نينز جابنه  ساساني پذیرفته بودند، مطالب افسانه

هنایي تناریخي   الي مطالب تاریخي گنجاندند. در کتنب تناریو و ادب، افسنانه   در البه

  .)همان( «استچهارده تن از شاهان ساساني نقل شده ۀدربار

سنراي بنزر    است که نشان دهد چگوننه منظومنه  پژوهش آن این از  ردیگ هدف

اي و خينالي بنه رواینت تناریخي از مناجراي      هناي افسنانه  گنجه با افزودن برخي بخش

آفریند کنه در آن قهرمنان   مي عرفاني -داستاني حماسي ،زندگي پادشاهي چون بهرام

بازگشتي پيامبراننه   ،نهیند فردیت و گذر از مراحلي عارفاآداستان ضمن طي مراحل فر

 «راسنت روشنن  »به سوي مردم دارد و به دادخواهي ایشان و مکافات ستمگراني چون 

از رشنادت و جنوانمردي و    ؛دیگرگونه اسنت  «بهرام» در هفت پيکر، پردازد.وزیر مي

داننش،   ةدر پني ینافتن سرچشنم    منظومنة نظنامي   امنا بهنرامِ  ، رودپهلواني او سخن مني 

ماند که با هنر اتفناق   عارفي را مي ه،یي است. او در این منظومحقيقت، حکمت و دانا

 شود.ميک معرفت نزدی ةبيش از پيش به چشم

 گينرد مي قرار تحليل موردپژوهش  این در پيکر هفت داستان از بخش آنشود، یادآور مي

 رواینت  دختنران  کنه  داسنتان هفنت   و اسنت  گور بهرام زندگي روایت و اصلي داستان که

 .نيست نویسنده مطالعة مورد، نعمان داستان و کنندمي
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  بررسی و نقد. 1

 شخصیت تاریخی بهرام پنجم .1-1

 ساسانی( پادشاهان رایج نام )بهرام گور بهرام

. بنود  منيالدي  438 شوفنات  و 421 وي جلنوس . سنت ا ساساني پادشاه پنجمين «گور بهرام»

 ايشناهزاده  اینران  بزرگنان  ،یزدگنرد  فوت از پس. است «اول یزدگرد» جانشين و پسر وي

 او ،بنود  بهرام سرپرست که حيره امير ،نعمان ابن منذر اما ،نشاندند تخت بر را خسرو نام به

 ةروانن  بهنرام  همنراه  بنه  «منذر بن نعمان» خود پسر فرماندهي به مجهز قوایي و کرد یاري را

 و مننذر  بنا  و ندشد متوحش بزرگان ترتيب بدین و راند تيسفون طرف به نعمان. کرد ایران

 بنا  نخسنت  بهنرام . نشسنت  تخت بر بهرام و شد خلع خسرو عاقبت. نشستند مذاکره به بهرام

 و او بننين جنگنني مننيالدي 421 در. داد شکسننت را آنننان و جنگينند شننمالي وحشنني اقننوام

 رفتنه  هم روي. بود مهرنرسي با ایران سچاه فرماندهي. درگرفت روم امچراطور ،تئودوسيوس

 امضنا  منيالدي  422 سنال  در که اينامهصل  موجب به. داشتند تفوق جنگ این در روميان

 براي را حق همين هم روميان و دادند دیني آزادي عيسویان به خود کشور در ایرانيان ،شد

 . شدند قائل بيزانس مقيم شتيانتزر

 سنال  19 قنولي  بنه  و سنال  23 را بهرام پادشاهي مدت «الذهب مروج» در مسعودي

 او، اینام  در و رسنيد  پادشناهي  به سالگي بيست در بهرام» که است بر آن يو. داندمي

 اثنناي  در و بناتالق  در اسنب  با فرورفتن را بهرام مر  او .یافت تمام استقراري کارها

 در ایرانينان  اینکنه  و کنند مني  نقنل  وي نيکنوکرداري  و عندالت  از. استنوشته  شکار

 اینران  بنه  «خاقنان » حملة از مسعودي .(256 :1، ج 1344 مسعودي،)« بناليدند او مر 

آمنده   گنور  بهنرام  دربارۀ همچنين. است کرده یاد آنان بر او پيروزي و بهرام زمان در

. اسنت داشنته   فارسني  و عربني  بنه  اشنعاري  و گفتهمي سخن زبان چند به وي که است

 دالتع به را گور بهرام وي،. است شده نقل الذهب مروج کتاب در او ابيات از برخي
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 را هنا گفتنه  کنردار،  بنه » :گویند  چننين  وي انگشنتري  نقش درباره و ستوده دادگري و

 طبقنات  تغيينر  بنراي  گنور  بهرام ابداع همچنين از کتاب این در .(همان) «کنند بزر 

 بنه  را متوسنط  موقعيت طبقات را دگرگون کرد. طبقة وي» است؛رفته  سخن اجتماعي

 او نشناط  ماینة  کنه  را مطربنان  و داد جناي  مياننه  طبقنة  به را پایين طبقة و برد باال طبقة

 .(241همان: )« داد جاي باالتر ايطبقه در بودند،

 اینن  امنا  ،اسنت  آمنده  مفصنل  «یزدگرد بن بهرام» پادشاهي ماجراي اثير ابن «کامل» رد

 شنود مني  دینده  نظنامي  رواینت  در که ستا داستاني هايبخش از بسياري از خالي روایت

 خاقان حملة و بهرام پادشاهي به خود تاریو در هم خلدون ابن .(466-473 :2 ج اثير، ابن)

 و هنند  غنزاي  مناجراي  همچننين . کنند مني  اشناره  بهنرام  دستور به وي شدن کشته و ترک

 .(196: 1 ج خلدون، ابن) کندمي ذکر را روم بر تسلط و هند پادشاه دختر با وي ازدواج

 

  پیکر هفت در ورگ بهرام زندگی داستان مراحل. 1-2

 بنراي  سنمنار  توسنط  جنایي،  بلنند  بر خورنق قصر ساختن وي، کودکي و بهرام تولد -الف

  بهرام

 بهرام شکار و تحصيل نعمان، شدن ناپدید -ب

 آن کشتن و اژدها با مبارزه -ج

 خورنق قصر هايحجره از یکي در پيکر هفت صورت دیدن -د

 ایران پادشاهي و آنان ميان از تاج ربودن و شير دو با جدال یزدگرد، مر  -هن

 قحطي و خشکسالي با بهرام مبارزه و زمين ایران در قحطي -و

 )فتنه( وکنيزک بهرام داستان -ز

 بهرام با جنگ و چين خاقان کشيدن لشکر -ح



 1399 بهار، 83، شمارة 24سال  پژوهی ادبی؛متن 14

 چنين،  پادشناهان  از شناهدخت  هفنت  از شناه  خواسنتگاري  و پيکر هفت نقش یادکرد -ط

 هفنت  نشناندن  گنبند،  هفنت  سناختن  اینران،  و وسنتان هند مغنرب،  خوارزم، سقالب، روم،

 و آن رننگ  بنه  لباسني  پوشنيدن  و گنبد هر درون به بهرام رفتن و گنبد هفت در شاهدخت

 -بنود  سياه رنگ به که- نخست گنبد از. شاهدخت هر زبان از بدیع داستان هفت نيوشيدن

 (بدهاگن در بهرام مستي) کرد سير -بود سچيد رنگ به که- آخر گنبد سوي به

  وزیر سياست و ایشان ماجراي از گرفتن عبرت و دار بر سگ نظارۀ و چوپان با دیدار -ي

 .وي شدن ناپدید و غار به ورود موبد، هفت به گنبدها سچردن -ک

 

 شاعر خود زبان از پیکر هفت منابع .1-3

 و رددا اشناره  شناهنامه  در بهنرام  داسنتان  از وي نظنم  و فردوسي به کتاب ابتداي در نظامي

 عربني  بنه  هاآن از بعضي که- است برده سود هاآن از که تاریخي هايکتاب از آن از پس

 از را «طبنري » و «بخاري» واژه دو اینکه به توجه با. 1کندمي یاد -اندبوده فارسي به برخي و

 ترجمنة  و «طبنري  تناریو » اش،اسنتفاده  منورد  کتناب  که رسدمي نظر به ،دآورمي آن پسِ

 فارسني  بنه  بخنارا  ننواحي  در کنه  اسنت  «بلعمني  تاریو» یا و «طبري نامه تاریو» نآ فارسي

 خالند  بنن  یزیند  بنن  جرینر  بنن  محمند  بن ابوجعفر» به متعلق «طبري تاریو». شد برگردانده

 قنرن  آغناز  تنا  آفنرینش  ابتنداي  از را عنالم  وقایع وي. است (310و  -224م ) «آملي طبري

 قنرن  نيمنه ) «سناماني  ننوح  بنن  منصنور  ابوصنال  » هدع در کتاب این. است کرده ثبت سوم

 عربي از خراسان وزیر ،«البلعمي عبداهلل بن محمد بن محمد ابوعلي» توسط (هجري چهارم

 اسنت  آمنده  مشنروح  صورتبهنيز  «ثعالبي شاهنامة» در بهرام داستان. شد ترجمه فارسي به

 :(271- 257 :1385 ثعالبي،)

 

                                                           

 کند.هاي خود اشاره مينظامي از معدود نویسندگاني است که به مأخذ داستان - 1
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 نغزنننننورد هنننناينامننننه از جسننننتم

 بنننود شنننهریاران تننناریو چنننههر

 نخسننت رسننيده اياندیشننه چابننک

 گننرد لختنني ریننزه لعننل زان مانننده

 گهرسنننجي چننون خننرده ان از مننن

 کنننند کننار نقنند چننو بزرگننان تننا

 گفنننتم بننند گفتنننه ننننيم ازو آننننچ

 درسنت  و بنود  راسنت  کنه  دیدم وانچه

 ترکينب  چننين  در کنه  کنردم  جهد
 

 کننرد داننند گشنناده را دل آنچننه 

 بنننود آن اختينننار نامنننه یکننني در

 درسننت بننود داده نظننم را همننه

 کنرد  چينزي  قراضنه  زان یکي هر

 گنجننني چننننيناینننن برتراشنننيدم

 کننننند اختينننار نقننندش همنننه از

 سننننفتم را سننننفته نننننيم گننننوهر

 نخسنت  قنرار  بنرآن  هنم  ماندمش

 غریننب نقننش ز آرایشنني باشنند
 

 (17 :4 ج ،1363 ،ي)نظام

 

 و بخنارا  سنواد  در کنه  کندمي یاد اشاره به آثاري از داستان منابع ذکر در نظامي سچس

 :است یافته که ايپراکنده آثار همچنين و شودمي یافت طبرستان

 

 مهننننان هنننناينامننننه ز بازجسننننتم

 دري و سنت  تازي که هاسخن زان

 پراکنننننده هننننانسننننخه دگننننر وز

 دسنننننتم در کاوفتننننناد ورق هنننننر
 

 جهننان گننرد بننود پراکنننده کننه 

 طبننننري و بخنننناري سننننواد در

 افکنننننده دفيننننني در دري هننننر

 بسننننتم ايخریطننننه در را همننننه
 

 (18: 1363)نظامي، 

 

 است: گرفته مجوس زند از را عروس هفت طرح که کندمي اقرار وي
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 مجننوس زننند چننو را نامننه ایننن نقننش

 راه یننک اگننر چننرخ عروسننان تننا

 همکننننناري و آرایشنننننيهنننننم از

 شننود یننار کننه خننط هفننت از آخننر
 

 عنروس  هفت به امداده زان جلوه 

 نگننناه کننننند منننن عروسنننان در

 ینناري کننند یکنني را یکنني هننر

 شنننود کنننار نشنننان بنننر اينقطنننه
 

 (18 :4 ج ،1363 نظامي،)

 

  تاریخی منابع با آن مطابقت و پیکر هفت اصلی داستان طراحی. 2

 توسط جایی بلند بر خورنق قصر ساختن وی، کودکی و بهرام . تولد2-1

  بهرام برای سمنار

 بهرام شکار و تحصیل نعمان، شدن . ناپدید2-2

حجره از یکی در پیکر هفت دیدن غار، در گنج یافتن و اژدها . کشتن2-3

 (مستی هنگام حجره به ورود)قصر  های

 اژدها بهرام کشتن» بخش تا وي کودکي و بهرام تولد داستان از طبري و نظامي روایت

 در (غنار  درون رفنتن  و اژدهنا  کشنتن ) بخنش  اینن . اسنت  یکندیگر  شنبيه  «یافتن گنج و را

 رمزپنرداز  و هنرمنند  ذهنن  سناختة  بنر  و نيسنت  موجود تاریخي منابع دیگر و طبري روایت

 .استشده ساخته اياسطوره هايروایت و هاافسانه بر تکيه با که است نظامي

 حقيقنت  اینن  بينانگر  نظنامي  «پيکنر  هفنت » و «بلعمي تاریو» مختلف هايبخش مقایسة

 تناریو  کتناب  گور، بهرام اریوت تدوین در -شاهنامه از پس- نظامي اصلي کتاب که است

 بهنرام  داسنتاني  بخش در که ايمقایسه به توجه با. است «بلعمي تاریو» آن ترجمه و طبري

 تنوان مني  گرفت، صورت «بلعمي تاریو» فارسي متن و «طبري تاریو» عربي متن بين گور،

. «يطبنر » رواینت  تنا  کنند مي پيروي «بلعمي» روایت شيوۀ از بيشتر نظامي روایت که گفت
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مني  دینده  (بلعمني  تناریو  و طبنري  تاریو) اثر دو این ميان هایيتفاوت ها،بخش برخي در

 تعبينرات  کناربرد  در حتي گاهي وي که دهدمي نشان نظامي روایت متن کهدرحالي شود؛

 و طبنري  تناریو ) رواینت  دو در نموننه  بنراي . اسنت  برده سود «بلعمي» فارسي نسخة از هم

-مني  پاي از را گور و شير تير، یک به گور بهرام آن در که- رامبه شکار بخش به (بلعمي

 :کنيد توجه -افکند

 

 زور پنجنننة کشنننيده شنننيري دیننند

 زمنننين بنننه بنننرآردش بننناال ز تنننا

 جسنت  پيکنان  سنفته  جعبنه  از تيري

 نشسنت  گنور  و شنير  برسنفت  سَفته

 غننرق شنند زمننين در سننوفار بننه تننا

 هنالک  گشنت  و اوفتاد گور و شير

 خواندننندش «زور شننير» آن از بعنند

 کارفرمایننننان بننننه منننننذر گفننننت

 زر بنننننه نگاشنننننتند خورننننننق در

 شنکار  دو زان جسنته  و تينر  زده شه
 

 گنور  گنردن  و پشت به نشسته در 

 کمني  کنرد  و برگرفت کمان شه

 درسننت درکشننيد و آورد زه در

 جست بيرون سفت دو هر از و سفت

 درق چه و درع چه چنان تيري پيش

 ...خناک  دل در نشسنت  پر تا تير

 ...خواندننندش «گنور  بهننرام شناه »

 آرایننان صننورت  پرگننار بننه  تننا

 زبننر شننير و زیننر گننور صننورت

 سننوفار تننا گشننته غننرق زمننين در
 

 (70-71 :1363 نظامي،)

 

 بنر  خویشتن دید شيري رسيد، خرگور بر چون نهاد کمان در تير داشت، کمان بهرام و....»

 بهنرام . بشنکند  او دنگر که خواست و گرفته دندان به گور گردن و افکنده گور آن پشت

 شند  اندر خرگور پشت به و آورد بيرون شکمش از زد، شير پشت بر و بگشاد کمان از تير

 و بيفتادنند  دو هنر  شنير  و گنور  و نيمنه؛  تنا  شند  اندر زمين به تير و آمد بيرون او شکم به و
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 يو صنورت  صنورتگران  تا بفرمود منذر و... کردند نام گور بهرام را او روز آن و. بمردند

 چننان هنم  زمنين،  اندر تير و شير و گور آن و اسب، پشت بر کشيده زه به کمان چنانهم را

 بلعمني، ) «بنگاشنتند  بنودي  جنا آن بهنرام  مجلنس  که خورنق آن دیوار بر و کردند صورت

1341: 931-930).  

 ترجمنة  مطنابق  نظنامي  توسنط  شکار صحنة تمامي کنيد،مي مالحظه که طورهمان

 و کوتاه بسيار صحنه این از فردوسي روایت کهدر حالي شده؛ شيدهک تصویر به بلعمي

 :است موجز

 

 سننرفراز لشننکري بننا هفتننه دگننر

 دینند شننير یکنني کننوهي ز برابننر

 زه بنننننه را سنننننيه زاغ بنننننرآورد

 شننير پشننت بننا بردوخننت گننور دل

 بکشننت دالور شننير و گننور او چننو
 

 بناز  و ینوز  بنا  رفنت  نخجيرگنه  به 

 بردریند همني  گنوري  پشت کجا

 گنره  زد پنر  سه شَست به ديتن به

 زینر  گور و بر از هژبر خون از پر

 ...مشنت  بنه  تيغي خراميد ایوان به
 

   (276-275 :7 ج ،1376 فردوسي،)

 

 را خورننق  داسنتان . دارد «منذر» نزد وي تربيت و بهرام کودکي از روایتي نيز «اثير ابن»

 و (71: 1385ابنن اثينر،   ) کنند مني  یاد وي کار انجام و سنمار() آن معمار از و آوردمي هم

 رونند . اسنت  کتناب  اینن  مطالنب  جملنه  از گذشنت  بناال  در کنه  قنراري  به نيز بهرام شکار

 «بلعمني  تناریو » بنا  اثنر  این ساختار محتوایي مقایسة و «پيکر هفت» در نظامي گویيداستان

 با دنبر بخش نظير) است وي خود برساختة یا نظامي روایت از هایيبخش که دهدمي نشان

 و البندء » کتناب  چنون  دیگنر  مننابع  از ینا  و (شناهدخت  هفت و گانههفت گنبدهاي اژدها،

 . است شده استفاده دیگر آثار یا و ثعالبي یا و فردوسي «شاهنامة» مقدسي، «التاریو
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 اژدها با نبرد. 2-4

 جندال  داسنتان  دارد، ازلي و اينمونهکهن شکلي که پيکر هفت داستان هايبخش جمله از

 اژدهنا  بنا  نبنرد  از بسنياري  هناي نموننه  جهنان،  حماسني  هايروایت در. ستا اژدها با بهرام

 بنه  آن در «اسنفندیار  و رسنتم » کنه  هنایي خنوان  از یکي فردوسي شاهنامة در. است موجود

 سنفر  در گور بهرام کتاب، همين در. استا اژده با ایشان جدال روایت پردازند،مي مبارزه

 خنداي  «اینندرا » اینکنه  جالنب . آورددرمني  پناي  از را او و کنند مني  زهمبار اژدها با هند به

 «ورثرغننة ». «اژدهنا  کشنندۀ  اینندراي » یعنني  اسنت؛  گرفته نام «ورتراهان ایندرا» نيز هندوان

 وره» اژدهنا  بنر  پيروزي سبب به که باشد ایراني يهندو خداي این دیگر نام باید نيز ایراني

 کشنيدن  بينرون  و اژدهنا  با جدال از نظامي معنوي برداشت. است گرفته نام (ورثرغنه) «تره

. سنت ا او وینژۀ  سرشنت  و قهرمنان  حقيقني  نفنس  ینافتن  او، شنکم  درون از جنوان  گورخر

-مي بيان چنين را مطلب این تفسير مایکل بري بر هفت پيکر نظاميکتاب  در 1بري مایکل

 اشمعنده  در را جوان ريگو درد،مي را اژدها شکم پيکر هفت در بهرام که هنگامي» کند

 .( 82 :1385 بري،) «اوست خود از رمزگونه تصویري که یابدمي

 

 قصر هایحجره از یکی در پیکر هفت دیدن .2-5

اسنت   تاریخي داستان بر نظامي هايافزوده از «خورنق در را پيکر هفت صورت بهرام، دیدن»

 حماسني،  هناي داسنتان  از بسنياري  در. استنيامده  تاریخي منابع از یکهيچ در روایت این و

 دیندار  از پنيش  عاشق اینکه بر مبني است، شده ذکر اينمونهکهن موقعيتي غنایي، یا و عاميانه

 ینا  لنوح  بنر  نقاشني  صنورت بنه  معمنوالا  کنه  شنود مني  وي از عکسي شيفتة تصویر و معشوق،

، «م نریمنان سنا » روزي«اسنت آمنده  کرمناني  خواجوي «نامةسام» در. است شده نقش دیواري

کنند کنه از   يمن  برخورد يبا گور بسيار زیبای ،، هنگام شکار«منوچهر شاه» جهان پهلوان دربارِ

                                                           

1- Michael Barry 
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 ،از لشنکر جندا شنده    گنور به قصند شنکار    «سام»گریزد. يهمچون آهو م ،چون باد او دم تيرِ

 ،شنود. در قصنر  يآن م واردو  رسدمي يشود تا به قصر زیبایها در بيابان سرگردان ميساعت

نمایند. سنام پنس از    يمن  ياز او پذیرای آید،ميبه استقبال او  يرویبا گشاده يدختر بسيار زیبای

هنا  از اتناق  يکنه ناگهنان در یکن    پردازدميوگذار در قصر دختر به گشت همراه هاستراحت ب

شنود. دختنر بنا فهميندن     يعاشق او م مي بيند وخاقان چين را  يدخت، دختر زیباعکس پري

اسنت و   يگویند: او ینک پنر   يبه سام من  مي کند،آن را پاره  دخت،يبه تصویر پر سام عشقِ

بنه قصنر    يرا بنه تنهنای   سنام تنا   است، درآورده يسام است و خود را به صورت گور ةدلباخت

مني شنود و   ناگهان غينب   ي. پرکندمي يمهريب امّا سام به او ؛کند يبکشاند و با او عشق باز

 يم پس از یافتن لشکر خود با قلواد به قصند ینافتن پریندخت راهن    . ساگردديقصر نيز محو م

خطرنناک و حنوادع عجينب و غرینب و موجنودات       يهاشود که در این راه ورطهيچين م

گذارد تا به پریندخت دسنت   يجادو و... را پشت سر م ،دیو ،اژدها ،چون: مار ياالعادهخارق

 .1( 303: 1387 و کار، يجي)مزداپور نقل از اله« یابديم

 بنه  یکندیگر  دیدار از پيش شيرین و خسرو نيز نظامي «ِشيرین و خسرو» داستان در

 مهر» عاميانة داستان در همچنين. شوندمي یکدیگر عاشق محبوب، از تصویري واسطة

 صنورت  بنه  مناه  دیندار  از پيش مهر -است دست در آن از روایت چندین که- «ماه و

 مهر چشم چون»شود؛ مي وي شيفتة مهر، از عکسي دیدن با نيز ماه و بازدمي عشق وي

 2«برفننت هننوش از و بگریسننت اختينناربنني و گردینند تننرحيننران افتنناد، صننورت آن بننر

                                                           

است به داستان سام و  نگاشته شب افسانه پري در هزارویک ۀاي که دربارمحققانه ةکتایون مزداپور در مقال -1

 .(303: 1387 )مزداپور نقل از الهيجي و کار، شب اشاره دارد هاي هزارویکمشابهت آن با برخي داستان

 .(96و  95 :شود )همانبيند و به هزار دل عاشق جمال وي ميمهر مي ماه نيز در خواب تصویري از -2
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 سنت آهنویي ا  ماه، صورت یافتن در مهر هادي» اینکه شگفت .(35: 1389پناه، اسالم)

 .1(همان) «دارد خود با ماه چهرۀ از نقشي که رساندمي مشتري به را وي که

 

 پادشاهی و آنان میان از تاج ربودن و شیر دو با جدال یزدگرد، مرگ. 2-6

 ایران

 پادشناهي  بنه  رسنيدن  بنراي  بهنرام  تنالش  یعنني  ؛داستان دنبالة تاریخي، منابع از بسياري در

 مشنروح  صنورت بنه  نينز  بلعمني  تناریو  در و شنده  ذکر شير، دو ميان از تاج ربودن و ایران

 پنس ». در کتاب تاریو بلعمي این نبرد چننين آمنده اسنت:    (98 :1363 نظامي،) است آمده

 فنراز  چون. کرد او آهنگ شير یک رسيد، شيران نزدیک چون و کرد شيران آهنگ بهرام

 شنير  چنون  و کنرد  او آهنگ شير دیگر و نشست شير پشت بر و بجست زمين از بهرام آمد

 دسنت  ینک  به و بود ستهبرنش که شير این دست یک به و کرد دراز دست بهرام آمد، فراز

 مغزشنان  و بکشنت  را دو هنر  تا زدهمي شير آن سر بر و برگرفت دیگر شير آن هايگوش

 و نهناد  سنر  بنر  تناج  و کرد فراز دست بهرام پس بمردند؛ و بيفتادند دو هر و برآورد سر از

 .(939 :1341 بلعمي،) «نچرسيد را کس و نشست تخت بر و برفت

 احتمنال  به که-وي  روایت در که تفاوت این با کندمي نقل ار روایت همين نيز ثعالبي  

 پناي  از را شنير  دو گاوسنر،  گنرزۀ  بنا  بهنرام  -است بوده شاهنامه در فردوسي مأخذ فراوان

- شيران با سالح بدون بهرام نظامي، و طبري روایت در. این در حالي است که آورددرمي

 بهنرام،  رسنيدن  پادشناهي  بنه  چگنونگي  نينز  اثينر ابنن  کتناب  در .شنود مي پيروز و جنگيده

                                                           

درآمدن به» ؛است داند که براي ربودن مردان بودهاي را اثري از افسون پریان ميداپور این کردار افسانهمز -1

صورت شکار یا فرستادن پيکي در کالبد جانور شکاري و هدایت پهلوان به جایي که در آن تصویر یا خبري از زن 

 .(303: )همان «ي باشدنوعي گزارش مقدس در آیين پرستندگان پر ۀاید بازماند، باب هست
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 بنا بهنرام   جندال هنم   اثينر ابنن . است شده ذکر شاهي تاج ربودن و شير دو با جدال ماجراي

  .(74 :1385 اثير،ابن) است کرده گزارش گرز، وسيله به را شيران

 

 بستن میان بر «چشمه هفت کمر». 2-7

 سنود  آن از هفنت  عندد  نمادین ربردکا در این از پس که- نظامي هنرمندانة هايافزایش از

 بنر  را «چشنمه  هفنت  کمنر » نشسنتن،  تخنت  بر از پس بهرام که است این ذکر -برد خواهد

. انند بستهمي کمر بر کيان پادشاهان که بوده کمري ظاهراا «چشمه هفت کمر». بنددمي ميان

 رننگ  هفنت  به سياره، هفت هر رنگ مناسبت به که بوده جواهر هفت به مرصع کمر، این

 :است بوده

 

 سننریر و تنناج گننور بهننرام ز چننون

 بسننت بننر را چشننمه هفننت کمننر
 

 پنذیر  شنکوه  شد و گشت سازور 

 نشسنت  پاینه  هفنت  تخنت  سنر  بر
 

 (101 :1363 نظامي،) 

 .(73 :1385 اثير، ابن) است کرده اشاره کمر این به نيز اثير ابن

 و «عنروس  هفنت » صنورت بنه  عندد  اینن  از بهنرام  خواسنتگاري  بخش در بعدها نظامي

   .کندمي استفاده «رنگ هفت به گنبد هفت» در حضور

 

 قحطی و سالیخشک با بهرام مبارزه زمین، ایران در قحطی. 2-8

 اثينر ابنن   «کامنل » و «ثعنالبي » ،«بلعمني » ،«طبنري » چنون  تناریخي  منابع از یکهيچ در

 ثبنت  واریوتن  همنة  در امنا  اسنت؛ نرفته  بهرام زمان در ساليخشک یا قحطي از ذکري

 ایشان از را خراج و باج داشته و مردمان حق در فراواني بخشندگي وي که استشده 

 فنراوان  مشنغوليت  سنبب  بنه » کنه  است آمده تاریو هايکتاب بيشتر در. استبرداشته 
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و پنس از   «دشنوار  آن خلق و ملک کار و شودمي ضایع مملکت طرب، و لهو به بهرام

کند و خنراج بنر منردم مني    هاي فراوان ميشود بخششميآنکه بهرام دوباره هوشيار 

 تنا  بفرمنود  و داد درویشان به بسيار خواستة و بنشست ملک به سال دو آنگه»بخشاید؛ 

 بنگرسنتندخراج . استمانده  چند هاخراج از او مملکت اهل بر تا نگریستند شمار اندر

 «بسنوخت  شمارها دفتر و شتبردا رعيت از همه آن. بود باقي درم هزار هزار بار هفتاد

 .(943-944: 1341 بلعمي،)

 

 کنیزک و بهرام داستان. 2-9

 مطهنر  «والتناریو  البندء » گور، بهرام داستان آفرینش در نظامي و فردوسي منابع دیگر از شاید

 هفنت » در کنه  یيهنا داسنتان  جملنه  از. باشد قمري هجري 355 سال تأليف مقدسي، طاهر بن

 داسنتان  ،نيامنده  طبري و بلعمي تاریو در اما شده، ذکر -تفاوت اندکي با- «شاهنامه» و «پيکر

 در مقدسني  را داسنتان  اینن . اسنت  نام «فتنه» یا «آزاده» کنيزي با وي رفتن شکار و گور بهرام

 از پنس  بهنرام  مقدسني،  رواینت  در .(516 :1386 مقدسني، )آورد مني  خنود  کتاب اول جلد

 :1373 فردوسني، )اسنت  آورده فردوسني  کنه  وننه گهمان-کشد مي را کنيزک آهوان شکار

 را زیبناروي  کنيزکني  و رفنت  بينرون  شکار قصد به گور بهرام روز یک گویند» ؛(275-273

 دلنت : گفت کنيزک به. دیدند را آهوان از ايدسته. کرد اسب سوار خویش سر پشت در نيز

 شنود  ننر  مانند به آهو آن مادۀ خواهدمي دلم: گفت بزنم؟ آهو کجاي به را تير که خواهدمي

 را شناخش  دو هنر  کنه  زد چننان  را ننري  آهنوي  شاخ دو تير، یک با بهرام. ماده مانند نرش و

 کنينزک  آنگاه. نشانيد تير دو او شاخ جاي در که زد چنان تير با را ايماده آهوي و کرد قطع

 ايرهمهن  چننان  گروهه کمان با بهرام. بدوزي گوشش به را آهویي سم خواهدمي دلم: گفت

. داد پيونند  گوشنش  بنه  را سنمش  آنگناه  بخاراند را گوشش پایش با خواست آهو که افکند

 منرا  نناتواني  خواستي و گرفتي سخت من بر تو: گفت بدو و افکند زمين به را کنيزک گاهآن
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 در اسنت کنه   . اینن در حنالي  (516: 1ج  ،1386 مقدسني، ) «کشت را کنيزک و کني آشکار

 و خنرد  پينروزي  بنا  داسنتان  و است اثر دو این روایت از متفاوت استاند انجام نظامي، داستان

 .(107-110: 1363 نظامي،) یابدمي پایان بهرام خشم بر کنيزک زیرکي

 مأخنذ  رسند مي نظر به و آوردمي خود شاهنامة در نيز ثعالبي رابهرام و کنيزک  داستان

 «آزاده» مقدسني  رواینت  ابقمطن  روایت، این در کنيزک نام زیرا است؛ اثر همين فردوسي

 در ما، ااست بيت 200 به نزدیک نظامي روایت در داستان این .(258 :1385 ثعالبي،) است

 رواینت  در شند گفتنه   اینن  از پنيش  کنه  گوننه همنان  و نشده ذکر بلعمي یا و طبري روایت

 .است شده اشاره ماجرا این به صفحه نيم حدود فقط مقدسي

 

 «بهرام جنگ به چین خاقان کشیدن لشکر». 2-10

 در اما است، موجود تواریو همة در «بهرام جنگ به چين خاقان کشيدن لشکر» داستان

گيرد، اینن در حنالي اسنت    مي صورت خاقان طرف از بار دو حمله این نظامي داستان

 خاقان دوم حملة داستان. استشده  ذکر بار یک حمله این تاریخي هايروایت که در

 در الملننکنظننام خواجننه جمننالت از یکنني روي از نظننامي سنناختة ظنناهراا ایننران بننه

-مني  نایبنان  و وزینران  عزل و «روشنراست» سياست دنبالة در که است «نامهسياست»

 آنجنا  از هم بود کرده بهرام مملکت قصد که رسيد پادشاه بدان خبر این چون» نویسد

 عننذر و تادبفرسنن خنندمت بننه طرایننف بسننيار و شنند پشننيمان کننرده آن از و بازگشننت

 (. 32: 1369 الملک،نظام) «...خواست

 

 را اقلیم هفت شاهان دختر بهرام واستن. خ2-11

 «اقلنيم  هفنت  شناهان  دختر بهرام خواستن» داستان نظامي، دیگر گرانةروایت هايافزوده از

 و «گنبند  هفنت  چگنونگي  در» ،«گنبد هفت ساختن» و «زمستان در بهرام بزم» صفت. است
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 گذشنتن » تنا  «سياه گنبد در شنبه روز بهرام نشستن» يهاعنوان با» آیدمي آن از پس چهآن

 اثنررا  اینن  از بينت  هفتصند  و هنزار  دو بنه  نزدینک  که- است سچيد گنبد که «هفتم گنبد از

 (134-135 :1363 نظامي،) .است نظامي آفرینش شاهکار یکسر -شودمي شامل

 نظنامي  خود ذهن پرداختة و ختهسا گویي «گنبد هفت عروس هفت و دختران» داستان

 زرتشنتي  آینين  امشاسنچند  هفت از شاید را عروس هفت ایدۀ که کندمي ادعا نظامي. است

؛ بودنند  اهنورامزدا  تجلينات  و شندند مني  گرفتنه  یکني  آسنمان  سنتارگان  با که باشد گرفته

 کننوني  گاننة دوازده هايماه ضمن در آنها تاي شش نام که است هفت امشاسچندان شمارۀ»

 پينندایش آغنناز در. امننرداد خننرداد، اسننفند، شننهریور، اردیبهشننت، بهمننن، اسننت: مننندرج

 او بجناي  بعندها . اسنت  داشنته  قنرار  مقندس(  سنچنتامينو)خرد  شنش،  این رأس در مزدیسنا،

 متنأخر  متنون  در. اندداده قرار را سروش، اهورامزدا جايبه نيز گاه و گذاشتند را اهورامزدا

 «انند داشنته  محسنوب  امشاسنچند  بهتنرین  و هفتمنين  را بهنرام  ایزد پازند( و )پهلوي زرتشتي

 نمنادین  وجنه  از الهنام  با نظامي نيز بخش این در رسدمي نظر به. (238 :1 ج ،1388 )معين،

 تنا  کنند مني  تالش -استرفته سخن بسيار پيکر هفت در آن اهميت دربارۀ که- هفت عدد

 .است بوده آتشکده یقين به گنبد معاني از یکي»؛ ببخشد سخنش به ايافسانه و جادویي ايجلوه

 اسنت:  بوده قرار بدین آنها هاينام و اندداشته سيار کوکب هفت عدد به معتبر آتشکده هفت پارسيان»

. (63 :1371 )اوشيدري، «آذرزردشت آذربرزین، آذرخرین، آذرآیين، آذربهرام، آذرنوش، آذرمهر،

 روحناني  مفهنوم  با قصر و کاخ معني به)گنبد(  واژه این معناي از تلفيقي نظامي اندیشة در گنبد هفت»

 موبد هفت به را خود کاخ هفت بهرامنيز  گور بهرام داستان پایان در. است آتشکده و دیر معني به آن

 . (103: 1391 )حسيني، «کنند برقرار آتشگاه آنجا در تا سچاردمي

سننت و تجربننه حضننور هننا آگنناه انظننامي کننه بننه اسننرار جننادویي اعننداد و رنننگ 

ها و کليساها را در سرزمين خنود داشنته اسنت از تصناویر نقاشني      ها، کنيسهدرآتشگاه

گيرد مدد مي ،هاي دیني و اساطيري دارندنقشمایه که معموالا شده بر سقف این معابد
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و نقش هفت عروس را که نماینده هفت ستاره آسمان هستند کنه بنر گنرد زمنين مني     

اي عاشنقانه و اسنطوره   ،ا روایتي تاریخي را بنه داسنتاني پرکشنش   آفریند تمي ،گردند

دارد که حتي در ازدواج او را وامي ،تبدیل کند. آگاهي از کيمياگري و اسرار عناصر

در کيمياگري ستاره » ؛بهرام با دختر پادشاه ایران به کارکرد کيمياگري آن توجه کند

ند. زهره متعلق بنه فلنز منس اسنت و     امشخص شده و مریو با نشانه   زهره با نشانه

عالمت آن خورشيدي است که صليبي را در زیر دارد و عالمت مریو که فلز مربنوط  

به آن آهن است، خورشيدي است که صليبي را در باال دارد. وقتي این دو ستاره یکي 

گردد. در داستان نظامي این ازدواج جنادویي بنا   شوند تعادل و کمال به جان بازميمي

رسند. نظنامي در اثنناي ینادآوري ازدواج     وند بهرام و شاهدخت ایراني بنه ثمنر مني   پي

مقدس در کيمياگري، بنه اشناره، داسنتان اسناطيري آرس و آفرودیتنه را پنيش چشنم        

  (.21: 1393)حسيني،  «آوردخوانندگان روایت خود مي

 گرفتنه  ودخن  دوران هناي مهرابنه  و هنا آتشنکده  از نظنامي  ظناهراا  نيز را گنبد هفت ۀاید

 کنند مني  برقنرار  آتشکده هفت با عروس هفت قصر هفت بين نظامي که اي موازنه» ؛است

 در زینرا . دهد مي جاي آتشکده چون محلي در را خود عروسان بهرام گویي. است جالب

 تنا  سنچرد مني  موبندان  بنه  را قصنرها  اینن  کنه  بينيممي گنبد هفت از خود نمادین گذر پایان

 نیتنر مهنم  انيزرتشت نیيآ در» .(103 :1391 ،حسيني) «کنند استفاده آن از آتشکده بعنوان

 اسنت  درصدد هم ينظام رسديم نظر به. است امشاسچندان آن از اهورامزدا از پس درجات

 سند ینويمن  ورمنازرن (. 104)همنان:   «زنند  ونديپ امشاسچندان نام با را بارویز هفت داستان تا

 و شنود يمن  افنت ی جنا جابنه  يشناسستاره به مربوط اطالعات ،اوستا متأخرتر يهابخش در»

 اورمنزد  ارانيدسنت  حکنم  در که گانههفت امشاسچندان ميدانيم که هاستداده نیا سبراسا

 نین ا کنه  همنانطور . »(188 :1387 )ورمنازرن،  «انند  شده قلمداد ارهيس هفت همانند هستند،
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 بنه  متعلنق  هرکندام  زين ن نامشاسنچندا  هسنتند،  هفتنه  از يروز و ستاره کی به متعلق دختران

 .(104 )همان:« است آنان بر يشمس ماه دوازده از يکی نام و هستند خاص يروز

 

 سگ و شبان با بهرام دیدار. 2-12

 نظنامي،  پيکنر هفنت  در «بود آویخته دار بر که سگش و شبان با بهرام دیدار» داستان مأخذ

 هفنت » قصنة ، داسنتان  اینن  رذکن  ضمن الملکنظام. است الملکنظام خواجه «نامةسياست»

-مني  وزینر  «روشنن راسنت » حنق  در بهرام تنبيه و سياست شيوۀ از و کندمي نقل را «مظلوم

 بهنرام  بازخواسنت  ،شبان از بهرام گرفتندرس داستان .(23-34 :1369 الملک،نظام) گوید

 و شنود مني  منتهني  ظنالم،  وزیر کشتن به که مظلوم هفت کردن شکایت و ستمکار وزیر از

 خواجنه  نامنة سياسنت  در بلنندي  داسنتان  طي بهرام، از چين خاقان خواستن پوزش مچنينه

  .(23-32 :1369 الملک،نظام) 1استآمده الملکنظام

 

 بهرام کار انجام. 2-13 

 همنه  (غنار  بناالي  از دود برآمندن  و غنار  در رفتن فرواز جمله ) داستان نمادین هايبخش 

 آن پرداخنت  و سناخت  در کنه  است نظامي چون پردازيتانداس مانندببي قریحة و قوه زادۀ

 هناي آینين » ،«شناسني اسطوره» ،«کيمياگري» ،«شناسيستاره» چون گونيگونه هايدانش از

  .است برده بهره «زرتشتي» و «مهري

 

 ديرسنن شصننت بننه چننون سننروبن

 پرسننت يخنندا شنند صنندق سننر از

 کنننار کننرد تنناج و تخننت از يروز

 ديننندم بنفشنننه سنننر بنننر اسنننمنی 

 دسنت  يپرسنت شنتن یخو از داشت

 شنکار  بنه  خنود  ژگنان یو بنا  رفت

                                                           

 آورد.مي الملوکنصیحةغزالي بعدها این داستان را در  -1
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 نشسنناخت ديصنن و ديصنن چنننان در

 پراکندنننند یيسنننو هنننر از لشنننگر

 یيصننحرا گننور بننه کینن هننر ليننم

 شیخو مسکن يبرا از جست گور
 

 تنناختنش شیخننو ديصنن بننر بننود

 افکندننند آهننو و گننور يکننی هننر

 یيتنهنننننا گنننننور طلبکنننننار او

 شیخنو  تنن  از کين ل افکنند  آهو

 
 

 دشننت ۀکنننار از يگننور عاقبننت

 پنننناه فرشنننته کنننان دانسنننت شننناه

 يزينننانگمرکنننب گنننور بنننر کنننرد

 شنننتاب نمنننوديمننن ديصننن يپننن از

 پنننرش چنننار نونننند گرفتنننه پنننر

 خرابسننننتان آن در يغننننار بننننود

 يمنناه چننون داشننت ژرف ةرخننن

 ريننندل و روان شننند غنننار در گنننور

 سننوار راننند ژرف غننار در اسننب

 شننننده دارپننننرده غننننار را شنننناه

 شننناه يپاسننندار بنننه وشننناقان وان
 

 بگذشنت  گورخنان  يسنو  و آمد 

 راه دیننننمايمننن ننننوشيم يسنننو

 يزينننننت را تنننننند کنننننرانی داد

 خننراب يهننايجننا و ابننانيب در

 اثننرش بننر دو يکننی وشنناقان وز

 تابسننتان بننه وینن چنناه از خوشننتر

 يراهنن درش بننر نننه را چکسيهنن

 ريشنن چننو گرفتننه او دنبننال شنناه

 غنار  بنه  رسناند  يخسنرو يک گنج

 شننده غننار ارینن آغننوش هننم او و

 منزلگنننناه کننننرده غننننار در بننننر
 

   

 دراز ديکشننن بنننران يزمنننان چنننون

 دنننندیديمننن غنننار و جسنننتند شننناه

 جهنننان شننناه حنننال ز وشننناقان آن

 آهننگ  کنرد  شنکار  بنر  شه چو که

 اوریننن نشننند يداور نیبننند کنننس

 فننراز ديرسنن یيسننو هننر از لشننگر 

 دننندیديمنن مننار مغننز در مهننره

 نهنننان بنننود آنچنننه گفتنننند بننناز

 تننگ  ةچن یکر نیبند  مرکب راند

 بناور  کنس  نداشت را سخن نیو
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 بدسننت اليننخ نیکننا گفتننند همننه

 يخننندا ننننام بنننه لنننتنيپ خسنننرو

 بسننتان آن ليننپ کننه نننه يآگهنن و

 نهنننناد زمانننننه لننننتنيپ بننننر بننننند

 تخننننت ةفننننيخل دندا نشننننان بننننر

 دردآلنننننننود انکنننننن طفل آن آه ز

 غارسننت در شنناه کننه آمنند يبننانگ

 شنندند کننار اهننل کننه يخاصننگان

 دین پد ننه  کنس  و بنود  بسنته  بن غار
 

 اسنننت خنننرديبننن نابالغنننان قنننول

 يجنا  ردين گ يتنگننا  نین ا در يک

 هندوسنتان  بنه  شند  و يخنواب  دید

 گشننناد کنننه را زماننننه بنننندلينننپ

 سنخت  را وشناقگان  آن زدنند يم

 دود چننو ديننبردم غننار از يگننرد

 کارسنننت را شننناه دینننگرد بننناز

 شننندند غنننار درون انینننجوشننناه

 دین پد ننه  مگنس  ،يبسن  عنکبوتان
 

   

 يجگننرسننوخته چننو آمنند مننادر

 دگنر  کسنان  ونچن  نه را شه جست

 افنت یبر در خنار  و کنرد  طلب گل

 کنوه  چنو  پشته پشته ختیر فرو زر

 افننتين راه کنننج بننه و کننند چنناه

 عجنوز  کنرد  رخننه  که هانيزم زان

 دانننننندش کننننه شناسننننندگان آن
 

 يپسننر چنننان شننده گننم انيننم وز 

 نظنر  بنه  گنران یکو به جان جست و د

 افنت ی کمتنر  جسنت،  شيب پسر تا

 گننروه گننروه نيزمنن آن کنننند تننا

 افنت ين چناه  بنه  را شیخو وسفی

 هننوز  رخنه رخنه خاک آن مانده

 خواننننندش گنننور بهنننرام غنننار
 

 (352 :1363 ي،نظام)

 

 از اسب و شد بيرون صيد به روزي»: است چنين «بهرام کار انجام» بلعمي تاریو در

 او نه بيابانيان چاه کهچنان هموار، زمين با آمد، چاهي راه بر تا تاخت،همي گوري پي

 از بهنرام  و شند  فرو چاه به پاي را اسب رسيد، چاه سر بر اسب چون. اسب نه و نددید
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 و بزرگني،  از شندن  نيارسنت  فنرو  چناه  بدان کس و افتاد اندر چاه به و شد جدا اسب

 او کنه  خواسنته  خروارها با آمد چاه سر بر و بردند خبر را مادرش و. بمرد جاآن بهرام

 چاه در آب هرچه تا بود، نشسته چاه سر بر روز لچه کند، گور در و برکشد چاه از را

 بازگشننت  آنجننا از و شنند سننتوه مننادرش پننس نيافتننند را بهننرام و برکشننيدند بننود

 اسننت  موجننود هننم طبننري گننزارش در آمنند بنناال در آنچننه .(950: 1341 بلعمنني،)

اسنت  کنرده   درج گذشت که گونههمين را ماجرا این نيز اثيرابن .(623: 2ج  طبري،)

 آورده گوننه همنين  را بهنرام  مر  واقعة تاریخش در نيز ثعالبي .(76 :1385اثير، ناب)

 داسنتان  از و کنند نمي بيان را بهرام مر  واقعة . فردوسي( 365: 1368 ثعالبي،)است 

 .(453: 1373 فردوسي،) گویدنمي سخني مرداب یا و چاه در وي اسب فرورفتن

 فتوحنات  کنرد،  اعناده  نظنامي  کتناب  از بخنش  این براي توانمي که تاریخي دالیل از

 کنه  اسنت  آمده تواریو تمام در. است روم و هند ،(چين و ترک) خاقان سرزمين در بهرام

 خنود  دختنر  هنند  پادشاه و دهدمي نشان هاشجاعت خود از و رودمي هند سرزمين به بهرام

 ،ي، کنه طبنر  «هندوسنتان بهرام بنه  »(. از سفر 76: 1385 ر،ياث)ابن آورددرمي وي عقد به را

 ذکنري  نظنامي  ،دانن به بعد( نقنل کنرده   411: 1373) ي( و فردوس945-947: 1341) يبلعم

 کندمي فت  را آنجا و رودمي پيش قسطنطنيه تا برادرش نرسي، وي زمان در. است نياورده

 در بهنرام  هايجنگ از کتاب همين در همچنين .(همان) شوندمي ایشان گزارباج روميان و

 هننم چننين خاقننان بننا وي جنننگ منناجراي .(77 همننان:) اسننت رفتننه سننخن سننودان و یمننن

 . است آمده نظامي و فردوسي روایت و تواریو تمام در مفصّل صورتبه

 نظنامي،  رواینت  مينان  هاخویشکاري و عناصر ترینمهم تطبيقي مقایسه(، 1) جدول در

 و ثعنالبي ارائه شده اسنت.   ثعالبي و الملکنظام مقدسي، اثير، ابن بلعمي، طبري، فردوسي،

-مني  بنوده  وي پنرورش  محنل  کنه  را سدیر و خورنق قصر نام خود هايکتاب در مقدسي

این  توجه قابل و جالب دستاوردهاي از. کنندنمي یادي وي ماجراي و سمنار از اما ،آورند
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 در فقنط  بهنرام  توسنط  اژدهنا  کشنتن ( ارائه شنده، آن اسنت کنه    1پژوهش که در جدول )

 آفریندۀ « آن عنروس  هفنت  بنا  عروسي و گنبد ساختن» و آیدمي« پيکر هفت» و« شاهنامه»

« سنگ  و شنبان » و« وزینر روشن( )راست خيانت» داستان همچنين. است نظامي خالق ذهن

 منورد  هناي کتاب از یکي اثر این فراوان احتمال به و آمده الملکنظامة نامسياست در فقط

 .است بوده نظامي مطالعه

 هناي کتناب  در که گور بهرام شخصيت هايویژگي ترینمهم(، 2) جدول درنين همچ

 ارائه شده است. ،شده توصيف يتاریخ
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 طبری، فردوسی، نظامی، روایت میان هاخویشکاری و عناصر ترینمهم تطبیقی (: مقایسه1جدول )

 ثعالبی و الملکنظام مقدسی، اثیر، ابن بلعمی،
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قصر خورنق و سمنار 

 )سنمار(
*   *   * *   * 

کشتن اژدها و یافتن گنج 

 در غار
* 

* کشتن 

             اژدها

دیدن تصویر شاهزادگان 

 در قصر
*             * 

 *   *       * * شکار بهرام و کنیز

       *   * * * ربودن تاج از میان دو شیر

مبارزه با خشکسالی و 

 قحطی
*           *   

 *   * *   * * * لشکر کشیدن خاقان

داستان خیانت وزیر و 

 شبان و سگ
*           *   

   *           * لشکر کشیدن دوم خاقان

ساختن هفت گنبد و 

 عروسی با شاهزادگان
*               

               * سپردن گنبد به موبدان

 های پژوهشمنبع: یافته
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 یهای تاریخشخصیت بهرام گور در کتابتوصیف شده از های ویژگیترین (: مهم2جدول )

 

رفتاری نیک

با مردم و 

بخشیدن 

 خراج

)نیایش  دینداری

در آتشکده 

 اذربایجان(

فتوحات 

 بهرام

دانستن 

 1چند زبان

عشق به 

موسیقی و 

 شکار

 *  * * * هفت پیکر

 *   * * شاهنامه

 *  * * * تاریخ طبری

 *  * * * تاریخ بلعمی

 *  * * * اثیرتاریخ ابن

 * *   * آفرینش و تاریخ

 *    * نامهسیاست

 * * * فتح هند * * تاریخ ثعالبی

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 

                                                           

جمعي از »: اندبسنده کردههاي این جملهبلعمي درباره زبانداني و ادب بهرام گور به آوردن  آنطبري و به تبع  -1

تن از خردپيشگان روم و  ا چند، باب اسان پارسي و استادان تيراندازي و چابکسواري و خط و اهل ادبشنقانون

ها وقتي معين ها پرداخت و براي هر یک از رشتهآنبا پارس و سخنگویان عرب پيش وي آمدند که بهرام به صحبت 

هاي گوناگون پرداخته به طور مفصل به سخنوري بهرام به زباننيز در تاریو ثعالبي . (615: 2 ج، 1375طبري، ) «کرد

ها چيره دست بود. سخن گفتن به زبان ها و درگونه تربيتهمتا و آگاه بر همهنشاهي بيبهرام در ميان شاها است. شده

گفت، روز بازدید از لشکریان با آنان به پارسي، دربار عام به دري، ي و سچاه راندن به تازي سخن ميهنگام لشکرآرای

قه به عبري، در طب به هندي، در در ورزش گوي و چوگان به پهلوي، در جنگ به ترکي، در شکار به زابلي، در ف

 .(357-358: 1367 )ثعالبي، کردنجوم به رومي، در کشتي به نبطي و با زنان به لهجه هراتي گفتگو مي
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 گیرینتیجه

تاریخي از باالترین ظرفيت داسنتان بهنرام گنور، پادشناه      نظامي با مطالعة فراوان متون

اي هاي هنرمندانهودهافزساساني براي آفریدن روایتي شگفت و شگرف بهره برده و با 

شناسني و کيميناگري و   که برخاسته از آگاهي وي بر ادیان و اسناطير و داننش سنتاره   

دب فارسني دسنت یافتنه    هاي امعماري و نقاشي بوده به خلق یکي از زیباترین منظومه

دیني برخوردار -اياي اسطورهاست. انتخاب هوشمندانة داستان بهرام گور که از زمينه

هاي پيرامون زندگي وي، بسنتر مناسنبي بنراي خلنق داسنتاني      است و استفاده از افسانه

 است.  کردهپرشور فراهم مي

، هفنت  عندد  همچنون  ننات حيوا و هارنگ و اعداد نمادین کارکرد از استفاده با نظامي

 چنون  الگنویي کهنن  هنایي موقعيت به توجه با همراه گوزن، و اسب و گورخر، رنگ هفت

. آفرینند مني  بسنيار  معننایي  هناي الینه  بنا  سنمبوليک  روایتني  دوبناره،  تولند  و غار در ورود

 و مطالعنه  مينزان  دهنندۀ نشنان ، بنرده  بهنره  هنا آن از نظامي که تاریخي منابع در جووجست

 تناریو  بلعمني،  تناریو  طبنري،  تناریو . سنت ا او حيات زمان تا تاریخي آثار بر يو آگاهي

 کنه  هسنتند  آثناري  جمله از مقدسي التاریو و البدء کتاب الملک،نظام نامةسياست ثعالبي،

 . است برده بهره داستان تاریخي تدوین در هاآن از نظامي

 هناي کتناب  فنراوان  و کنرر م مطالعنه  و خنود  زمنان  هايدانش بر تمام اشراف با نظامي

 و مانندگار  ايچهنره  و بازگردانند  زندگي به دوباره را گور بهرام تا کندمي تالش تاریخي

 اینران  تناریو  بزر  هايشخصيت یادکرد فرصت ترتيب بدین و دهد ارائه او از اساطيري

  .شود فراهم اياسطوره قهرمانان کنار در

 سنر  هنم  که گزیندبرمي را« بهرام» نظامي، یرانا بزرگان و پادشاهان هايداستان ميان از

 تمنامي  بررسني  بنا  تنا  کنند مي تالش او. است تاریخي محبوب چهره هم و دارد اساطير در

 در را مانندني  یناد  بنه  هنایي بخش اشهنرمندانه هايتجربه و خود زمان تاریخي هايکتاب
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 هفنت  چهنره  شني نقا دیندن  کنينزک،  و پادشناه  داستان. دهد جاي خویش مخاطبان خاطر

 بدیع قصه هفت شنيدن و رنگ هفت به گنبد هفت ساختن خورنق، کاخ سقف بر شاهزاده

هزارویک هايداستان در توانمي را هاپيرنگ این هاينشانه که است نظامي هايافزوده از

 . کرد جووجست آن امثال و شب

ه هناي تناریخي رواینت نظنامي جمنع آمند      آنچه مهم بنوده، اینن اسنت کنه بخنش     

اي است که از یکي از پادشاهان ساساني و دوران شکوه و جالل وي حکایت سنجيده

دارد و نظننامي همچننون پژوهشننگري خبننره اجننزاي داسننتاني زننندگي وي را از ميننان  

خورنننق و  کننند. داسننتان کنناخیابنند و پيوننندي خجسننته از آن بنننا منني هننا مننيکتنناب

ابن اثير، تاریو ثعالبي و البندء   هایي چون تاریو طبري، تاریودر کتاب سمنار)سنمار(

روایتني  و التاریو آمده است. روایت جنگ بهرام با دو شنير بنراي تصناحب تناج نينز      

هایي چون تاریو طبري و تاریو ابن اثير آمده است. لشنکر  تاریخي دارد که در کتاب

ي اهاي تاریو مسطور است، اما داستان اندرزنامنه کشيدن خاقان تقریباا در بيشتر کتاب

الملنک رواینت کنرده و بنه احتمنال      خيانت وزیر و سگ و شبان را فقط خواجه نظنام 

 کرده است.« هفت پيکر»فراوان نظامي از آنجا آن را وارد 
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