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  )استاديار دانشگاه فردوسي مشهد( دكتر محمد علي غالمي نژاد

  )استاديار دانشگاه فردوسي مشهد( دكتر محمد تقوي
  )ت فارسيادكتري زبان و ادبيدانشجوي دورة ( محمدرضا براتي

                      
هفت پيكر هرام در شاهنامه وت ببررسي تطبيقي شخصي*  

   چكيده

يكـي از ايـن     . انـد شخصيتهاي تاريخي از قهرمانان عمدة داستانهاي حماسي، عاشقانه وتعليمي بوده         
شخصيتها بهرام گور است كه نظامي پس از فردوسي به بهترين وجه و در قالب شخصيتي آرماني به                  

 شـجاعت و  ت پـروري، عـدالت خـواهي،   عير. گفتار و رفتار او پرداخته است و ترسيم خصلتها،     وصف
از بهرام گور پادشـاهي      خان اسالمي، به گواه مور   ذوق شاعرانه،  جويي و شمرا خوش باشي،  دالوري،

بعد از خسرو انوشـيروان، مربـوط بـه زنـدگي           ترين داستان در شاهنامه      طوالني. محبوب ساخته است  
اي مستقل به نام بهرام نامه يا هفت پيكر به در منظومه ز در چالشي با فردوسي، نظامي ني  .بهرام است 

در ايـن    . زندگي او را تصوير كرده انـد       ،با رويكردي خاص  شاعر  اين دو  .شرح زندگي او پرداخته است    
نظر اين دو شاعر مي پردازيم از مابهرت گفتار به بررسي شخصي.  

    .ه، هفت پيكر، بهرامفردوسي، نظامي، شاهنام: هاكليد واژه

  خيو تار اسطوره  دربهرام. 1

 ةدرهم شكنند «،  »نبرد ةآماد« معني    به »هرانرو«ودر فارسي ميانه    » ورثرغنه« اوستايي   متوننام بهرام در  
به بهرام  در اسطوره شناسي ايران     « . است )نام اژدهايي (» ورتره يهشندك« مفهوم    به وهمچنين» مقاومت

 ة زاد وجنگجـو  ةاو بـزرگ فرشـت   .كه بر هر نوع بدي پيروز مي گـردد     شودل مي اصل مطلق نيرويي تبدي   
 ةهمـ   و شـد كـه هرگـز خـاموش نمـي        آتش اصـلي امپراتـوري     در زمان پادشاهان ساساني،    .آتش است 

 ه گرفتـ   آتـش پيـروز نـام      كـه   اسـت  آتـش بهـرام    كردنـد، س ديگر را بـا آن روشـن مـي         مشعلهاي مقد
و معـاني   اشـكال    بـه    »اوستا«و» ودا«دركتاب  » بهرام« يا» راموره« ،»ورثرغنه« .)92: 1385،بري(»دبو

   1.تجلّيات گوناگوني دارد ومي شود مطرح مختلف 
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       كننـد، را نـاتوان مـي     ي است كه آنان تمام دشمنان خود      گرچه نيروي اعطايي بهرام به آرياييها به حد 
ويژگيهـايي چـون     لكـه صـفات و     ب ولي قدرت وتوانايي بهرام تنها به جنگ وپيروزي محدود نمـي شـود،            

در  .كنـد ت جسمي نيز دارد كه سـيماي او را پيچيـده تـر مـي              تمامي سالمت و  توانايي جنسي و   مردانگي،
ان اسـالم،   جهـ ةماندانش  (»ويژه به عنوان ايزد حامي مسافران نيز ستايش مي شود         بهرام ب «هاي بعد دوره

خواندكـه  بهرام را ايزدي مي    ايزد  در پاسخ زردشت،   اهورا مزدا  همچنين درآغاز بهرام يشت،    .)781 :1377
ديني ايرانيـان آمـده اسـت كـه روان           اتدرادبي .همه است  از )تمام سالح (در ميان ايزدان مينوي زيناوندتر    

پل با ايزدان سروش و باد و بهرام از          سر چينود  بر  بامداد ةهنگام سپيد  روز چهارم پس از مرگ،     س در كهر
كوشند تا او را بـه  گروه نخست مي. ديو مرگ و يارانش از سوي ديگر روبرو مي شود ،يك سو و استوويذتو   

 ة سـتار .)2/951 :1382اوستا،( كنند تا وي را به دوزخ بكشانند      ن شوند وگروه دوم تالش مي     وبهشت رهنم 
يـزد  همچنين نام روز بيستم ماه نيز هست كه نگاهبـاني آن بـه ا              .خوانندمرّيخ را هم در فارسي بهرام مي      

  .گيرند و به نيايشگاه  آتش بهرام مي روندبهرام سپرده شده و زردشتيان اين روز را جشن مي
       پنج تـن از     او ايزد پاسدار شاهان است و      .ه بوده است  بهرام درعصر ساسانيان به طور خاص مورد توج

؛ چرا كـه   نامي بوده اندي گروهي از نامداران آن روزگار نامزد چنين  حتّ .شاهان ساساني بهرام نام داشته اند     
  .هر گونه دشمني را از پاي در مي آورد او اصل هر نوع بدي و

در فارسـي    سالح او همانند سالح ايندرا، گرز، است كه سانسكريت آن واجره، در زبان اوستا وازره و               «
چماقي گاو سر مي شود كه خود تجسم خداست، زيرا دشـمن را هـالك مـي                 . جديد گرز ناميده مي شود    

نبـرد بايـد    در هنگـام جنـگ و  . نصرت اسـت  نگهبان فتح و    پيروزي و  ةاو فرشت ). 92: بري، همان (» ندك
پيداسـت كـه    «. چيره شدن بدو متوسل شوند و او را بـه يـاري بخواننـد              هماوردان براي پيروزي يافتن و    

ندازه بـه ايـزد بهـرام       ور و رزم آزما كه همواره در ميدانهاي جنگ در زد و خورد بودند تا چه ا                اايرانيان جنگ 
  ).2/112 :1347پورداوود، (»اهميت مي دادند

بلكـه در متنهـاي    وال،خ يعقوبي، تاريخ طبري واخبارالطّيبهرام، نه تنها در منابع اسالمي چون تار      لقب  
دريك شعر مجعول نيـزاين      .ستاه  دبو» گور بهرام   «،  شهرستانهاي ايران  شن و يپهلوي مانند زند وهمن     

  : ستلقب آمده ا
  منم آن شير شله منم آن ببر يله         منم آن بهرام گور منم آن بوجبله

  )265: بي تا ثعالبي،(        
 :گويـد  وارزميخ .شكارگور بوده است   رد او چيره دستي  ه سبب عالقه يا    ب »گوربهرام  « شهرت وي به  

 فرهنگ رد »گور«ة  واژ همچنين .)65: تا بيخوارزمي،( »العيردبصي مولعاً كانالّنهذلك ِ لقب بِ  بهرام جور «
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؛ از اين رو استاد زرين كـوب        )3/185 :1362خلف تبريزي، (نيزآمده است  »وصحرا دشت« معني هبرهان ب 
 ،آنچه موجب شهرت وي بدين نـام شـده اسـت           آيد بيش از عالقه به شكارگورخر،     به نظر مي  «: گويدمي

  .)46 :1364 كوب، ينزر(»وعشق به بيابان الكيدرچا و شباهت احوال وي به اين حيوان بياباني باشد
 ي،مان، بـه خوشـ    شـود معرّفي مـي  بزهكـار  فرديكه درآثار تاريخي     لاو  يزدگرد  پدرش برخالفبهرام  

قزوينـي   . عـالي داراسـت     صـفات نيكـو را در حـد        ةهمـ  ت پروري مشهور اسـت و     رعي و   عدالت گستري 
ف مخلوقـات وچهـارمين آنـان را بهـرام گـور مـي       در ميان پادشـاهان عجـم ده تـن را اشـر      ثارالبالد  آدر
ـ و  عدالت  عالوه بر   مختلف   آثار).29 :1373قزويني،(داند نيكـي، شـجاعت و     احـسان و  ، از   ت پـروري  رعي 

ت پـروري  رعي مداري و از دينتاريخ قمدركتاب  .اندنيز ياد كرده مهارت او در تيراندازي      مردانگي وشكار و  
 احـسان و   ،جاحظ بصري نوشته است كـه بهـرام        ).187و   23  :1361قمي،  (او سخن به ميان آمده است     

 نـد، كساني كه به ديدارش مـي رفت      وبست  مي كار در زمان به   كرد و نيكي خود را به ديگر روز حوالت نمي       
-فتـه گسـخن فـراوان   او  بخـشايش    همچنـين از بخـشش و      .سـاخت خشنود مي  را به نوعي از خود     همه
بر، دمـ فخـر   (»نيك مردانه وعادل بود   « :گويدمي  او ةدربار ردبمفخر ).190،150،132،45: 1308جاحظ،(اند

رفتار باعث شده است كه مردم اعمالي را به او نـسبت دهندكـه بيـشتر بـه افـسانه                     اين   ).98 و   13: بي تا 
كـوهي   بـه  درراه اصـفهان نهـاديم،   روي بـه  « :آورده اسـت   درسفر نامه  چنانكه ناصر خسرو   شباهت دارد، 

مـي   »شمـشير بريـد   «به شمشير بريده وآن را       عام گفتندي اين كوه را بهرام گور       .تنگ بود  ةدر .رسيديم
انـدر پادشـاهي، داد    «:والقصص در وصف اوگويد واريخصاحب مجمل التّ). 122:بي تا ناصرخسرو،(»گفتند

ت از آن به نـشاط      مردم رعي  و. و نباشد و دليرتر     پادشاه نبود  ترآن شادخوار  از و وعدل از همه نيكان بيفزود    
وكس را هيچ رنج     همواره از احوال جهان خبر،    . سته ا و رامشگري كه در ايام بودندي به هيچ روزگار نبود         

  .)69 :1318،بي نا(»و ستوه نيافت

2 .ت حماسي و پهلواني بهرامشخصي  

در .رام اسـت ت بهـ سوار كاري از ويژگيهاي بارز شخـصي  شكار و مهارت در تير اندازي و    چنانكه اشاره شد    
همچنـين در  ). 557: النـديم، بـي تـا   (به بهرام نسبت داده شده است  » ميالرّآئين  « كتابي به نام     الفهرست
دراين اثر ازساخت نخـستين تيـر وكمـان بـه دسـت       .اي به نام بهرام ياد شده است  از سالح نامه   نورزنامه

  .)39: خيام، بي تا( ده استيستير اندازي به بهرام گور راين كه  كيومرث سخن به ميان آمده و
 در شبيخون عليه خاقان چين و سپاه  در آثار تاريخي مختلف بويژه   رشادت و پهلواني او   سخن گفتن از    

تنها با كساني    « : مقدسي ة به گفت   حال با اين  2. بعد حماسي و پهلواني بهرام است      ةاو به خوبي نشان دهند    



 ومس   شمارة                                       ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                               120 

هرگـز متعـرّض نمـي       ه متعـرّض وي نمـي شـد،       كرد وكسي را كـ    كه به جنگ وي مي آمدند پيكار مي       
  .)3/516 : 1374مقدسي،(»گرديد

3 .بهرام ت ادبيشخصي   

 . در شـاعري نيـز شـهرت دارد        ،طبق روايات تـاريخي    فرمانرواي تمام عيار،   بهرام به عنوان يك پادشاه و     
 .)191 ـ 190 : 1372 ،شـمس قـيس  ( يتي اوسخن گفته است اين بعد شخصةچنانكه شمس قيس در بار

 بهرام بدين موضوع    ةعالق  به شهرت و   ،ات دري شاعر در ادبي    شعر و  ينل او ةي نيز در بحث خود در بار      فعو
كه بهرام به زبان هـاي مختلـف    نقل استبراالنهايههمچنين در  .)20ـ  19  :1361ي،فعو(پرداخته است 

او  از  نيز ابيات ديگري  روده و روز پيروزي برخاقان س    ازجمله ابياتي كه   .م مي كرده است   ازجمله عربي تكلّ  
 هريـك بـا    ،فراگرفتـه  كه او زبانهايي اًظاهر ).265:بي تا  ثعالبي، و 15/180: 1949ويري،النّ(نقل كرده است  

سانـسكريت بـراي     اي اخترشناسـي،  هـ زبان يوناني براي خواندن رسـاله      .دانش دقيقي ارتباط داشته است    
  .قه بوده است فةمراجعه به كتابهاي پزشكي وعربي براي مطالع

توان گفت بهرام از جملـه شخـصيتهايي بـوده اسـت كـه بـه                ميشد  آورده  آنچه به اجمال    بر اساس   
 جهـاني عبـارت اسـت از       شناسـي  اسـطوره  رايشگ:گويد مي هاليادچا  ميراسطوره بدل شده است؛ چنانكه      

 ةها جنبـ  به كمك افسانه  هاي كردار قهرمانانه كه      بازيگران تاريخ به بزرگ نمونه     ةبديل پيچيدگي چندگان  ت
بعد از آن نظامي، از رهگذر تصويرهاي گوناگون خود، از           بدين ترتيب فردوسي و   . گيرندس به خود مي   تقد
  .)77: بري،همان(  خداي كهن ايراني كه زير نقاب بهرام گور پنهان شده است، پرده برداشته اندةچهر

  نظامي  ت محبوب فردوسي وهرام شخصيب. 4

 بـا هـم   اثـر  ايـن دو   تصوير بهـرام در  ولي،هفت پيكر از بهرام سخن رفته است    هم در    مه و شاهنا در هم
 ةدو به گذشـت    هر .متفاوت است زندكي اين پادشاه      داستان ة در ارائ  شاعر دوبرداشت   تفاوت اساسي دارد و   
دل بـسته  ت خويش پهلواني ملّ  ولي فردوسي به سلحشوري و ،نگرنداحترام مي  ةديد مردم اين سرزمين با   

 آفـرينش  و  زنـدگي  اخالقيوجه  عاشقانه زيستن،   ،   اين قوم  رمز زيستن   به راز و   نظامي در اعماق گذشته    و
هـاي  انديـشه  رات اساسـي و   تفكّ سرانجام هر دو در قلمرو و     گرچه به باور برخي     . فاضله مي انديشد   ةمدين

كه به  وجود دارد شاعران اين دوبي ة تفاوتهايي در شيو.)75ـ 74 :1384رستگار فسايي،(واال يكي مي شوند   
 پـنجم و   دوگانگي فرهنگي حاصل از شرايط تاريخي دو سرزمين خراسان وآذربايجان در قرنهاي چهـارم،             

هـر دو   و اسـت  نظامي در ادب غنايي سرآمد     ادب حماسي و   ةدرشيو فردوسي . است  مربوط ششم هجري 
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اوت نيـز ناشـي از جهـان بينـي سياسـي            متفـ  ةشـيو  اين دو  .دان بسيار هستند  داراي مكتبي خاص با مقلّ    
  .دو حكيم فرزانه استكاركردهاي  نوع آثار و

 هاي حماسه در  آخرين رگه  حوادث مربوط به زندگي بهرام در شاهنامه در بخش تاريخي آمده است و            
 و  اسـت   وكامالً بدان پاي بنـد     هدوسر حكيم توس گرچه تاريخ اين سرزمين را       . ديده مي شود   اين قسمت 

پـاي بنـدي او      اما ،يتهاي تاريخي را با تخيل و زباني هنري و دخل و تصرّف شخصي درآميخته             گرچه روا 
  .استبوده  در مقايسه با نظامي بسيار بيشتر  تاريخينسبت به منابع

نهايـت  و  تـاريخي نـدارد     روايـت   ، شاعر چندان پاي بندي به       اثر  غنايي ة جنب درهفت پيكر با توجه به    
باعث شـده كـه     مسأله  ين  مشايد ه   و آورددرآن به عمل مي    خواهد خود مي   كه  آن گونه   را فتصرّ دخل و 

انگيخـتن حريـر از     «نظامي پرداختن به زندگي بهرام در هفت پيكر را نسبت بـه فردوسـي در شـاهنامه،                  
ا شاهنامه  ام ،ارد د افسانه وجود  اسطوره و  تاريخ، رزم، بزم، در اين منظومه نيز چون شاهنامه،      .بداند» پالس

 روزگار حماسه سرايي به سرآمده     نظامي، رچه در عصر  گ.محور بزم مي چرخد    بر هفت پيكر  و برمحور رزم 
جنبه هاي حماسـي     هفت پيكر داراي     اام انساني است،  هاي صرفاً معنوي و   عصر پرداختن به درون مايه     و
صـالبت و   گاهي  ،شـود تاريخي محـسوب مـي     ةكه يك حماس    اسكندرنامه ةمنظوم چنانكه در  ؛ست ه نيز

 يـك اثـر     ةمعاني ابهام آميز مي دهدكـه شايـست        پردازي و انسجام شعر حماسي جاي خود را به مضمون         
  .سازددوسي متمايز مي رهمين امر كار او را از ف حماسي نيست و

ـ  مكاني محيط گنجه كه هم مرز با دشمن بوده وآمادگي رزمي مردم و             شرايط زماني و   ويژه جوانـان   ب
شاهنامه گرديده    توس و  ة او به حكيم فرزان    ارادت بع شاعري نظامي باعث عشق و     همچنين ط  اين شهر و  

چـون خـسرو    كـساني    ،تهاي گونـاگون شـاهنامه    ميان شخصي  از .خوانده است او احتماالً شاهنامه را مي     و
الً  قـب   شـيرين را   داستان خسرو و   .نداه او را به خود جلب كرده      اسكندر بيش از ديگران توج     بهرام و  پرويز،

 زندگي بهرام در روزگار او بر سر        ةه بدانچه در بار   با توج . رام است اكنون نوبت داستان به    به نظم درآورده و   
گرچـه  .متفـاوت از فردوسـي بـه نظـم داسـتان بهـرام پرداختـه اسـت                 با رويكردي خاص و     ،زبانها بوده 

ـ ،ي نگذاشـته اسـت    چيزي براي او بـاق     بهرام گفته و   ةبار همه چيز در  » سخنوري چابك انديشه  « ا او از  ام
  .)83و16: 1380نظامي،(  گنجي به نام هفت پيكر خلق كرده است،خرده لعلهاي برجاي مانده

  بهرام در شاهنامه. 5

 احوال ايشان را آورده است، پيداست كه او ةاي و تاريخي كه فردوسي نام و ترجم     پادشاهان افسانه از ميان   
بهرام به عنوان يك پادشاه تاريخي نظـري         وان يك پادشاه حماسي و    سرو به عن  خيعني   به دو تن از آنان،    
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ـ      ،در بخش تاريخي شاهنامه    .مساعد داشته ودوستدار آنان بوده است      ي فردوسي با لطف وهواخواهي خاص
از همه طـوالني    درشاهنامه   سرگذشت خسرو انوشيروان     ،در ميان شاهان ساساني    .م سخن مي راند   از بهرا 

ي تـرين   سرگذشت بهـرام گـور طـوالن       بعد از داستان خسرو انوشيروان،     .)311 :1371محجوب،( است تر
 693سرگذشت يزدگـرد در   .  بيت است  1593حدودر د داستان مربوط به وقايع زندگي شاهان در شاهنامه و        

بدين ترتيب وقايع مربوط به      .است سرگذشت بهرام  ةه در بار  بقي د بيت مربوط به او و     بيت نقل شده، اما نو    
  . بيت سروده است3300در ي بهرام در شاهنامه،زندگ

اي بـه نظـم درآورده اسـت كـه     در بخش جداگانـه فردوسي  را   بر تخت شاهي   موضوع نشستن بهرام  
  حاكي از توج اسناد تـاريخي حكايـت از آن دارد كـه بهـرام             . شاعر به اين بخش از زندگي اوست       ه خاص

ـ  نسبت به ديگر شاهان ساساني،      و مردم دوست بوده   پادشاهي شجاع، باتدبير، دادگر و     اي بـه   ه ويـژه  توج
همـين  . هرگز از آنان غفلت نورزيده است      دانسته و شادماني مردم را شادماني خود مي      مردم داشته است و   

ارادتي كه نسبت به بهرام دارد،        عالقه و  ة فردوسي با هم   باشد؛ گرچه شاعردو  امر باعث گرديده او محبوب      
باعث تبـاهي او     اين كار را     وكند   با زنان انتقاد مي    ش  خفت وخيز  بارگي و  زن ستن و از افراط او در زن خوا     

 نظامي نيز برآن تأكيد مي ورزد وعاقبت زياده روي در چنين اموري را بـه                هاين موضوعي است ك    .دنادمي
   .كشدميتصويربه خوبي 

  بهرام در هفت پيكر. 6

 عالوه بـر    اورسد  به نظر مي   . است خارج كرده  واقعي آن    تاريخي و  مسير را از بهرام  نظامي جريان زندگي    
ضـمن   .مردم عصرخويش اسـت     و  اجتماع نگران اوضاع     سياسي دارد و   ةدغدغنقل تاريخ و قصه گويي،      

 ستم وخودكامگي حاكمـان عـصر خـود بـا زبـاني جـسارت              لم و ظ  از ،شرح وقايع مربوط به زندگي بهرام     
ـ          .راندسخن مي  ، دارد اوذيري  ت پ د ومسؤولي تعه كه حكايت از  آميز ط وقتي سخن از داغ كـردن گـور توس

 كـرد  مـي ادشت رهـ  وآنان را داغ  و در  بهرام گوران زير چهار سال را نمي كشت     :گويد مي ،بهرام مي رود  
بـدين ترتيـب گـوران داغ شـده بـراي هميـشه از              .  تا پايان عمر نداشت     را اه شكار كردن آن   ةوكسي اجاز 

 موري نيست كه دست زور    ،   اما در سرزمين ما كه به گور خانه تبديل شده است           ،ودند در امان ب   شدنشكار
  :ستم بر او داغ ننهاده باشد و

  در چنين گورخانه موري نيست           كه برو داغ دست زوري نيست
     ) 70/هفت پيكر(
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ـ    بهرام به عنوان ا     شخصيت ة ارائ  و سرودن هفت پيكر  رسد  بر اين اساس به نظر مي       ق در لگـويي موفّ
 ،شمـدوح  م ازجملـه  زمـان    حاكمـان اي است براي اشاراتي غير مستقيم بـه         داري، بهانه و مردم پادشاهي  
كـشد  زندگي بهرام را به تصوير مـي       سه مرحله  درحساب شده،   طرحي   مطابق .ارسالن كرپ ينعالءالد: 
ـ  و )او انرواييفرم و دوره پادشاهي (مياني ةمرحل ،)تولّد و پرورش بهرام   (آغازينةمرحل ناپديـد  (پايـاني  ةمرحل

ـ  دوران زندگي بهـرام را از      به عبارت ديگر نظامي،    .)وجاودانگي  به كمال  و رسيدن  در غار  شدن او   د تـا  تولّ
در تـوان  مي را درسرودن هفت پيكر   نظاميطرح     .سرانجام به جاودانگي رسانده است     مرگ دنبال كرده و   
     :نمودار زير نشان داد

                                                                                      خودشناسي                                               
  اودانگيج             از مرگ  پيشگمر           هستي شناسي              يمسير حركت بهرام به سوي جاودانگ

                                                                                              خداشناسي                                                        
  

  .رده استحكيم توس دنبال ك ا بمتفاوتهدفي  نظامي در هفت پيكر توان گفت اساس ميبر اين
 عـشق جايگـاه وااليـي    )ليلي و مجنون   شيرين و  خسرو و ( پيشين   ةنيز مانند دو منظوم   هفت پيكر   در  

مي انجامد كاميابي به همه جا عشق . اما عشق در اين اثر، رنگ آميزيهاي حماسي يا دراماتيك ندارد     ،  دارد
از طريـق زر   به آساني و ل نمي شود وهاي خود هيچ درد و رنجي را متحم       شاه براي رسيدن به معشوقه     و
   .ي يابدبه آنان دست م زور و

 چـون . او دراين منظومه به چالش با فردوسي برخاسته است، امـا بـا مـشكل اساسـي مواجـه اسـت                    
تكـرار    در دام تقليـد و خواهـد  گفته است و او كه نمي برگزيده، همه چيز را     او كه اي چهره فردوسي دربارة 

 كه آنچه ديگري گفته و    ام   با خداي عهدكرده   گويد نظامي از يك سو مي     .، دچار مشكل اساسي است    يفتدب
از سوي ديگر داستان و قهرمان داستان      اما چون    ؛اش را مال خود نسازم    انديشه اكنون خفته است نگويم و    

 .خته اسـت   حرير برانگي  ،ناچار از پالس گفتار ديگران    و   اي ندارد يكي است، از بازگفتن برخي مسايل چاره      
گـر بـا كيميـاي سـخن        دو زينت : گويدوايت فردوسي مي  هرام با اشاره به ر    ببه طور خاص در بارة داستان       

 ولي من نقره را زر خالص مـي گـردانم           ،خالص كرد ة  لي مس را نقر   او ،اندخود، نقدهاي كهن را تازه كرده     
  .)83: نظامي،همان( وجاي شگفتي ندارد
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  اي حوادث مربوط به زندگي بهرام در شاهنامه و هفت پيكروتهافشباهتها و ت. 7

  هاشباهت. 7-1

 از دسـت     كه وبدانم ،پادشاهي يزدگرد  ازبعد   سال هفت شاهنامه،روايت  طبق   .بهرام پرورش و تولّد. 7-1-1
جلـوگيري   از دخالت آنان در امور شاهي  برخاستند و شاه هم كوشيد او به مقابله باعذاب بودند رنج و  در او

 . بسيار عصباني كرده بـود      متعصب را   موبدان ت، به ديگر مذاهب از جمله مسيحي       دادن آزاديكند؛ چرا كه    
ـ  فروردين مـاه كـودكي از او       از   نخستين روز  در واش  سال هشتم پادشاهي   سرانجام درآغاز  شـدكه   دمتولّ

 شاد دل خواهد بـود و  دريافتندكه شاهي پارسا و را سعد يافتند و ستاره شماران اختر او. نامش را بهرام نهاد  
 از  ،خلق وخوي او چون پدرش باشد      كه مبادا ترس اين  ز ا موبدان اام .رمانروايي خواهدكرد بر هفت كشور ف   

هنرهـاي  كـه  بـه بـدانجا فرسـتد      رابهرام  دانش وآرامش باشد و   خواستندكشوري بجويدكه محلّ   يزدگرد
  .انجام سرپرستي بهرام به نعمان فرمانرواي يمن واگذارگرديدرس .مختلف بياموزد

ت بهـرام را روشـن سـازد، از برخـي           استان براي اين كه بتواند جهات مختلف شخصي       نظامي درآغاز د  
 .بهرام كه درسيماي فرمانروايي بزهكار جلوه كرده است     ازجمله پدر ،  گيرد مي هتمثالهاي كمكي متضاد بهر   

 چون با وجود اين تـضادهاست كـه حقـايق           ،جهان را سراسر متضاد مي داند      اين نوع تضاد را طبيعي و      او
اسـت كـه     براين بـاور   را بزهكار خوانده و    يزدگرد ،ثير تاريخ أچون فردوسي تحت ت    نيزاو   .روشن مي شود  

  .اندمردهبه پاداش ستمكاري اش مي  اوفرزندان
يزدگرد بهـرام   گويد  نظامي مي  .اندياد كرده  واگذاري سرپرستي بهرام به فرمانرواي يمن     ردوشاعر از   ه

 نفر از حاكماني كه در پرورش بهرام نقش         اسم دو  .كرده است ياد ي از منذر  ولي فردوس ،  را به نعمان سپرده   
تي يمني دارند برحيره    خاندان بني لخم كه اصلي     ، درآن روزگار از حيث تاريخي     .است نعمان بوده  ،داشته اند 

بـين  چـون در  ؛  دشته ان شهرت دا  آنان دست نشاندگان پادشاهي ايران بوده و به مناذره         .اندفرمان مي رانده  
ا نظامي اسـامي    ام. برخي را دچار اشتباه كرده است      ،شتهدا منذر وجود  به نام نعمان و    آنان چندين فرمانروا  

نعمـان بـن     بن نعمان و  منذر   ،لقيساؤنعمان بن امر   :بهرام را به درستي بيان كرده است      پرورش دهندگان   
  .منذر

ـ    ا فردوسـي و    ام 3.ه است خان اسالمي شهر حيره بود     پرورش بهرام نيز به نقل مور      محلّ ت او  بـه تبعي
حيـره   .داننستهيمن داكه در   حيره  نه در شهر  ر خورنق را    صقو   پرورش بهرام را يمن دانسته    مكان    ،نظامي

زمين حاصلخيز شـهره     هوايي خوش و   به داشتن آب و     و نزديك شهر نجف قرار داشته     عراق كنوني و   در
 جايگـاه اويـس قرنـي       در دوران اسالمي يافته است؛ چرا كه       روحاني ارزش نمادين و      يمن نيز  .است بوده
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 سهيلة  ستار .اندجانب آن سرزمين نفس خوش رحمان استشمام كرده       زا )ص(م اسالم   ركّ م رسول است و 
ايمـن   ازطرف ديگر يمن و    .عقيق آن نيز شهرت دارد     و ردب ودرخشندگي خاصي دارد     در اين سرزمين     نيز

زيـرا اگـر    دست راست با شرق و مشرق ارتبـاط پيـدا مـي كنـد،     و ستسوي را «و  به معني دست راست     
دسـت راسـت     چـپ مغـرب و     دست پشت سر جنوب و    طوري بايستيم كه رويمان به سوي شمال باشد،       

آن سـوي    مثل شرق، رمز عالم علوي و عالم فرشتگان يا         يمن و وادي ايمن نيز    .. .پس .مشرق خواهد بود  
  يعني جايي كه   ،بود ره است خواهد  انوار قاهره و مدب    رشتگان مقرّب يا  فالك كه جايگاه عقول يا ف      اال فلك

 .)355 :1383،  پورنامـداريان ( »آنجـا بـازگردد    سرانجام بايد بـه    وطن اصلي روح انسان نيز ازآن جاست و       
ذكر است كـه يمـن در   شايان  .خالي ازحكمت نيست  پرورش بهراممحلّعنوان  بنابراين انتخاب يمن به

ف آنان درآمـده    فرمانروايي ايرانيان نبوده و در روزگار خسرو انوشيروان به تصرّ          ط و ام تحت تسلّ  روزگار بهر 
  4.است

برتوانايي ومهارت بهرام در شـكار وتيرانـدازي        فردوسي و نظامي هر دو      .  مهارت درتيراندازي و شكار    .7-1-2
موضـوع بـه هـم       .انـد تصوير كـشيده  رتهاي او را به     اهايي از مه  صحنه ،براي اثبات اين امر    تأكيد دارند و  

هـاي  درشـاهنامه صـحنه    .نقل شـده اسـت    هر دو   هفت پيكر    دوختن شير وگور با يك تير در شاهنامه و        
مربوط به شكار بهرام به فرمان منذر بر روي پرند نگاشته و به دربار يزدگرد ارسال شد تا او توانايي پسر را                      

 ايـن تفـاوت   . قصر خورنق نقش بسته شـد ةن نعمان بر ديوار ولي در هفت پيكر اين تصاوير به فرما       ؛ببيند
  .زدسا ميخوبي نمايان  غنايي هفت پيكر را بهةحماسي شاهنامه وجنب بعد

داسـتان بهـرام    ،هفـت پيكـر  هـم در  شـاهنامه و   هم هـم در   از اپيزودهاي م   .كنيزكوداستان بهرام    .7-1-3
ايـن  قهرمـان   يكي از آنـان را       يز توسط بهرام،  گزينش دو كن  شرح ماجراي   فردوسي بعد از     .كنيزك است و

  .داده استداستان قرار
بـه   نـشانده و   آزاده را نيز بر پـشت       وكنيزك چنگ زن خود،     شده بهرام سوار بر شتر    به نقل شاهنامه،  

آزاده از   .خواست بگويد چگونه آنان را از پـاي درآورد        اوبهرام از    .اي غزال رسيدند  هبه گلّ  .شكار مشغول بود  
دو شاخ غـزال نـر را جـدا         هر او با تيري دو شعبه     . نر و غزال نري را ماده كند        اي را غزال ماده واست  او خ 

بعد باكمـان گروهـه گـوش آهـوي ديگـري            .تير ديگري از همان نوع بر پيشاني غزال ماده نشاند          كرد و 
 را بـه هـم      لش غـزا  تيري پا وگـو    بهرام با . گوشش را بخارد   تا برد غزال زخمي پاي خود را باال      .خراشيد
 نـامردي   ةنـشان چشمان آزاده پر از اشك شد وكار بهرام را           .روي غرور به آزاده نگريست     سپس از  .دوخت

بهرام خشمگين شد وكنيزك را از باالي شتر به زمين افكند و زير پاي               .او را ديوانه صفت خواند     دانست و 
  .بعد از آن زني با خود به شكار نبرد .كردالك شتر ه
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توصيف خوي زشت و ضعف پادشـاه مغـرور اسـت كـه تحمـل                ،داستانبيان اين   ردوسي در   فهدف  
  .كشدمي به آساني او را  ، شديدش به كنيزكة ندارد و با وجود عالق رايدن حرف حقشن

درچنگ  .است» فتنه« در هفت پيكركنيزكنام  .استاما نظامي اين حكايت را سرا پا دگرگون ساخته         
را بـه هـم    وقتـي شـاه سـم وگـوش گـور       .كنـد   برابـري مـي    ،است تيراندازي استاد  در نوازي با شاه كه   

اين سخن بر شـاه گـران        .مرين زياد دانست   ت ة را آسان و نتيج    شرا آفرين نگفت و كار     اوكنيزك  ،دوخت
زن كـشي  « نظاميةچون به گفت؛ )به دست خود اين كار را نكرد(به سرهنگ دربار سپرد تا بكشد  او را  .آمد
-مـي ردن  گـ  بر رااي  وساله هر روزگ  در كوشك سرهنگ،  ، بلكه   كشته نشد  كنيزكاما ؛»!ان نيست ردمكار  
 ، از كـار خـود     داده بود  روي خشم و غرور فرمان كشتن فتنه را        كه از  شاه . و شصت پلّه باالمي برد     تگرف

رم گسربر بام كوشك     او .سرهنگ بهرام را به كوشك فراخواند      يك روز هنگام شكار،    .سخت پشيمان بود  
شـاه   .و به بام برآمد   اي پوشيده گاوي بر دوش گرفته        در نهايت شگفتي زني را ديدكه با چهره        .خوردن بود 

  :فرياد برآورد كه اين كار در اثر زورمندي نيست بلكه در اثر تعليم و تكرار است
      اي بر طريق ادمان ساز    كردهاندك اندك به سالهاي دراز         

  )118/ يكرپفت ه(        
  :ط بهرام به او داده بود رست شبيه پاسخي كه فتنه در هنگام به هم دوختن گوش و سم گور توسد

  ! نه از زيادت زور،رفتن تير شاه بر سم گور                 هست از ادمان
  )110/همان(    

  :دهدشاه را مورد خطاب قرار مي ، روبندير در اين هنگام از زنيزكك
   و گور بي تعليم؟ ي است عظيم             گاو تعليمترامبرشه غ: گفت

  )118/ همان(  
 .دنكميعذرخواهي    و دريگ مي افتد و مي به دست و پايش      .دنز مي  و روبندش كنار   سدشناميشاه او را    

بـدين   .مزاسـ را از او دور     دليل بودكه چـشم بـد       اين شاه آفرين نگفتم به    بر فتنه گفت اگر در هنگام شكار     
همچنين نشان داد كه هركاري      .رفتار ناشايست و غرورش آگاه ساخت      تيب فتنه با رفتار خود بهرام را از       تر

 . و بال از شاه دور كـرد        زخم هرگونه چشم ازطرف ديگر با از جان گذشتگي        .تكرار شدني است   با تمرين و  
پادشـاه بـا ابـراز    . رد درآويشمهر شاه نسبت به او چند برابرگشت و با حضور موبد او را بـه همـسري خـو        

شـاهنامه چنـين     در حالي كه داسـتان       . به مردي كامل و پخته تبديل شد       ،محبت و احترام به زني راستين     
  .اي را در پي نداردمضمون و نتيجه
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در برابر  ؛ اما   هستي است  ان و نس نابودي ا  شاركوشوم   ژدها موجودي اهريمني و   ا .دهاكشي بهرام  اژ .7-1-4
از ويژگيهاي اساطير آريايي ايـن      يكي   .آيدمي در پاي اتوان است و زود از    نك انديش   ايزدي و ني   نيروهاي

هـاي   از حماسه  ئي به صورت جز   زهار مب است كه پهلوانان در ماجراهاي خود به پيكار اژدها مي روند و اين            
جنگيـد  ) اكضح(ي فريدون با اژدهاي سه سر      ملّ ةدر حماس  هكچنان،  )1375:40بهار،(ده است   درآمپهلواني  

 رستم در خان سوم اژدهايي       نبردكرد و آبها راآزاد ساخت؛     آزادكرد؛ گرشاسپ با اژدها    ا ر ن جمشيد ارهاووخ
 1356،گريمـال ( رد پاي يك اژدها مشهود اسـت       روم نيز به همين ترتيب      در اساطير  و.. .ازپاي درآورد و   را
  . ، اژدها نماد نيروهاي پليد و ناپاك استطير جهان به جز چيناها و اس افسانهةبنابراين در هم .)151 /1:

 به جنگ اژدها رفتـه وآن     ، البتّه با تفاوت،   جويي است كه در شاهنامه و هفت پيكر       بهرام از شاهان حق   
كـه   بهارگاهي    در نخستين بار  .رفته است  ابه مصاف اژده   در شاهنامه بهرام دو بار    . را از پاي درآورده است    

 . روبـرو شـد   اژدهايي باروز سوم پس از طلوع آفتاب ناگهان ،رفت مي تورانتن از سواران به سوي    با هزار 
را اش هسين  وآمد سپس از اسب فرود  و سر او نشاند   ة بر ميان   را تير دوم ،   او زد  ةگي بر سين  نددرنگ تيرخ بي

   .اوگريست بر د در شكم اژدهابهرام با ديدن آن مر .بلعيده بود مرد جواني را ژدهاا .بردريد
كـه شـجاعت    شنگل پادشاه هند  . ،كشتكرد مي سفر وقتي كه به طور ناشناس به هند       را   ين اژدها دوم

به  مابهرترسيد اگر   ؛ چرا كه مي    شود وجقنّبهرام را ديده بود، از او خواست در هند بماند و سپاه ساالر او در                
بهرام بـه يـاري     . تا كشته شود   بدين ترتيب او را به جنگ اژدها فرستاد        .دكنويران  را   وجقنّايران باز گردد،    

در . تا به دريا رسيد   به راه افتاد    ان ايران   پهلوانز  او سي سوار    نما  راهيزدان پاك براي كشتن اژدها به همراه        
: در پاسخ گفت   . داشتند حذر و او را از كشتن آن بر        ترسيدند سواران ايران  .يافتخشمگين  تاريكي اژدهايي   

 زد و بـا   سـرش   اي بر   سرانجام چارچوبه . چپ و راست بر او تير باريدن گرفت       از  . به دادار سپرد   جان را بايد  
  دادار بر ايران زمين باد     آفرينِ :ازسراسر هندوستان خروشي برآمدكه    .تبرزين گردنش را جدا كرد     شمشير و 

به درستي كه پادشاهي سزاوار      را كشت؛    آنرد و كه چنين سواري درآن سرزمين زاده شدكه با اژدها نبرد ك          
  . اوست
بـراي   وا .كـامالً متفـاوت باشـاهنامه      آن هـم   ،رفت اژدها ا در هفت پيكر، بهرام يك بار به مصاف        ام 

بهرام بر  .گور به غاري رسيد.بهرام از بام تا شام اين گور خر را تعقيب كرد          .روانه شد اش  پيشكارگوري در   
رام از هراس مرگ از شكار گـور صـرف          به . خورده بود   را گور ه بچ  چندين او .ديداي  در غار اژدهاي خفته   

كـه   گـور از شـاه خواسـت      . شگفت زده شدكه چه تقدير و سرنوشتي او را بدين جاكشانده اسـت            . نظركرد
بر چـشمان اژدهـا      تير .اي دركمان نهاد و به سوي اژدها رها كرد        تير دو شاخه  او  . دادش را از اژدها بستاند    

اژدها بانگي بـرآورد و بـر زمـين          . زد وكامش را از هم دريد      تير ديگري برگلوي او    .او را كوركرد   نشست و 
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سپس به درگاه خداوند سپاس گفت       .ه گوري در شكمش يافت    مش شكافت و بچ   بهرام از دهان تا د     .افتاد
  .ردكه موفّق شد اژدها را از پاي درآوردكسجده  و

 .در غارخزيد  از دورآمد و   قصد تاختن به سوي دشت گوران دارد،       وقتي ديد بهرام براسب نشسته و      گور
بهـرام را بـه    كشته شـدن اژدهـا،    ةگور به شكران  . به سختي وارد غار شد      او براي گرفتن  بهرام متوجه شد و   
بعـد ازسـاعتي سـپاهيان بـه طلـب او            .در جست وجوي راه برآمد     او از غار خارج شد و      .گنج رهنمون كرد  

او ده  . بدين ترتيب بهرام پاداش خود را دريافت كرد        .آنان را به درون غار فرستاد تا گنجها را بار كنند          .آمدند
چون  ،پسرش نعمان داد   و ده شتر ديگر را به منذر و        پدرش روانه كرد   نج به سوي ايران و    بار شتر از آن گ    

 گـنج  يـافتن  بـه داسـتان   پيام داسـتان  و اين موضوع ازجهت نتيجه .بود خوار ، مانند خاكشگنج در نظر 
  .) به بعد7/336: 1373،فردوسي( دارد درشاهنامه شباهت توسط بهرام جمشيد

 در   مطـابق روايـت شـاهنامه      بهـرام  پهلوانان اژدهاكش پاداش مي يابند،     با توجه به اينكه پادشاهان و     
را بايـد   اژدهاكشي   در نهايت    . به گنج دست يافت    نيز در هفت پيكر   احترام رسيد و   ه شهرت و  هندوستان ب 
 در هفت پيكـر ايـن ويژگـي بهـرام در            .ستنادات نيروهاي ايزدي و پهلوانان در ادب حماسي         از خصوصي

 پيكـر  شاهنامه نسبت بـه هفـت    با توجه به اينكه      . آمده است  پهلواني دارد  ةكه جنب   منظومه بخش آغازين 
 ةبر جنبـ   شاعرتأكيد هر دو     .يادشده است بهرام  دو بار از اژدهاكشي       درآن ،تري دارد اي قوي  اسطوره ةجنب

ط اژدهـا     مرد جوان و    . بهرام است    شخصيت  عدالت خواهي و ابعاد ايزدي     ه گـور بلعيـده شـده توسـرا بچ  
مي بلعد و او بايد خود را از شـرّ           دمي را كه آ دانست   نمادي از دنيا      را  انسان و اژدها    نفس توان نمادي از  مي

  .آن نجات دهد
 موبدان از او بـه بـدي يـاد    زجملها مخالفان و ،بعد از مرگ يزدگرد .به نقل شاهنامه  .مهتري دركام شير   .7-1-5

 دل و  دندكه بهرام نيز مغـز،    براين باور بو  آنان  . را به شاهي برگزينند    شكردند و حاضر نشدندكسي از خاندان     
 بـه    را  پيري بـه نـام خـسرو       سرانجام . برآمدند  ديگر بنابراين در جست و جوي شهرياري      .پدر دارد  ةانديش

سـپس   .سوگ پدر بداشت   .آگاه شد خويش   جانشيني خسرو به جاي       و بهرام از وفات پدر    .دنشاهي برگزيد 
 .كـرد  حركـت سپاه به سوي تيسفون      .منذر از نعمان خواست تا ده هزار سپاه براي ياري بهرام آماده سازد            

 .خواست ايرانيان را به منذر داد و پاسخ آن را         ةو نام  ا .كردند روانه اي نزد منذر  ايرانيان آگاه شدند و فرستاده    
ز بهـرام   امنـذر  .سپاه منـذر بـه جهـرم رسـيد         . او دانست  و پادشاهي را حقّ    منذر از بهرام به بزرگي يادكرد     

 .حمله عليه ايـران آغـاز كنـد        را به شاهي نپذيرند،    نان او اگرآ خواست تا بزرگان ايران را نزد خود بخواند و        
كـه    افـرادي را   بزرگان ايران  .پرسيد منذر علّت را   .را خودكامه خواندند   اي پذيرفتند ولي كهنساالن او    عده

 بهـرام  و منذر .گوش و زبانشان بريده شده بود     واغلب آنان دست و پا       .گردكردند شكنجه كرده بود   يزدگرد



 129                                    پيكر بررسي تطبيقي شخصيت بهرام در شاهنامه و هفت                                      مچهلسال  

نكوهش كرد وگفت خـود      رفتار پدرش را   بهرام اعمال و   .اندوهگين شدند   و ناكن صحنه خشم  از ديدن اي  
سپس پيشنهاد   .سوگند ياد كردكه فقط راه حق را خواهد پيمود        . استنيز در ايوان پدر مدتي زنداني بوده       او
 بـين او و  .ورنـد فـراهم آ دو شير ژيان نيز از بيشه  .د براي اتمام حجت تاج را بر روي تخت شاهي نهند       كر
   . وخردمندان آن را پذيرفتندموبدان . دو شير برداردتاج را از ميان سروكسي كه آرزوي شاهي دارد،خ

در هر دو اثر     . نقل شده است    به همين شكل   اتاختالف درجزئي   اندكي با  هم در هفت پيكر  ماجرا  اين  
به آساني به دسـت نيـاورد و       ولي   ،و بود م ا مسلّرچه پادشاهي حق ّ   گ و بهرام شيران گرسنه را از پاي درآورد      

  . از اين طريق شايستگي خود را براي جانشيني پدر به اثبات رساند وآن را در كام شيرجست
كمـك عربهـاي حيـره بـه      بـا  شرط بندي و ربودن تاج از ميان دو شير  موضوع5ي ابن ظفربه گفته

 شير نخست جـست و او       ةاو برگرد  .برو شد ا دو شير رو   بهرام با دستهاي خالي ب     .موبدان تحميل شده است   
مغز شير دوم را كه به سويش حملـه ور   ، و با آنسپس سرش را چون گرزي در دست گرفت     را خفه كرد،  

رويارويي بهـرام بـا      .د شو غيرعربها در نتيجه خود تاج بر سر نهاد تا پادشاه عربها و           .كردمتالشي  شده بود   
 بازگردانـده اسـت    )ورثرغنـه  ( شاه بهرام را به جايگـاه خـدايي       اي ايراني است ك   مضمون اسطوره  دوشير،

  .)117 :همانبري،(
  : تبلكه با گرزگاوسر كش ورد،ابهرام شيرها را با دست خالي از پاي در ني در روايت فردوسي،

   پرخاش جوينروي                  چو ديدند شيرا  گاوةهمي رفت با گرز
  )7/302: 1373شاهنامه،(     

دو شيري كه در دو سوي تاج با هم روبـرو مـي             . آميزتر است مبالغهاين اساس روايت هفت پيكر       بر   و
هـر   .هستند  خشم وآزةدر نظر نظامي نشانشير دو   .كنند از تاج به عنوان گوهر شاهي پاسداري مي        شوند،

چنـان كـه     . باشـد  ها پيروز شد  هبايد براين فرومايگي  خواهد، درحقيقت    جهان را مي    بر  تسلّط فرمانروايي كه 
ديگر اي  جلوه توان شيرها را مي   همچنين .استه رفته را نشان خشم وغرور بهرام    » فتنه « نظامي در داستان  

 كـه  خود قهرمـان اسـت     تشگوهر سر ،تاج ميان دو شير    .نها پيروز شود  آبر كه قهرمان بايد  دانستاز اژدها   
 .، مقدمة بر سر نهادن تـاج اسـت  اژدها/  شيرهار پيروزي او ب.بايدآن را برهاند ودهان اژدها است گويي در  
  .)120 :1385بري،( است كه در صورت رسيدن به آن به شاهي رسيده است وجود آدمي تاج گوهر
ـ      تنها شيردل  ،هرحال در اين شرط بندي    در خـسرو   .آن را بربايـد دترين خواستار تخـت وتـاج مـي توان

آنها را تنها شاهي مشروع كـه از        زيرا   ،رودميبرد شيران   تنها بهرام به ن    .نمي پذيرد  سالخورده اين شرط را   
  .اي درآوردپاز  شيران را دد مي تواناشهايش جاري بگتبار و نژاد شاهان وخون آنان در ر
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 كـه   6ذكـر كـرده اسـت      پادشاهي بهرام را شصت و سه سـال       ت  دوسي مد فر . پادشاهي بهرام  ةشيو .7-1-6
از جانـب    تخـت شـاهي آن را     ربهـرام پـس ازنشـستن ب       ،شاهنامهقل  به ن  .بهرام دارد  به   اوة  نشان از عالق  

زرانـدوزي   .عدالت ورزي فراخوانـد  حق جويي و همه را به خداپرستي،  .خداوند دانست و او را سپاس گفت      
رانده بود همـه را      كه يزدگرد  ساني را ك.گذشتدراز خطاي مجرمان     .سبب رنج و فقر تهيدستان دانست      را

از همه خواست به يـزدان پنـاه ببرنـد چـون تنهـا اوسـت كـه نگـه دار و                       .دكرجوييدلاز آنان   گردآورد و   
   .فريادرس است

بهـرام  زيـاده روي در زن خـواهي         و شكار شادخواري، كه هر دو شاعر برآن تأكيد دارند      ري   ديگ ةنكت
 فرايـاد    را خيـامي  ةكه به نـوعي انديـش      داندلك جهان مي  را بي اعتمادي به م     نظامي علّت اين امر    .است
  :آوردمي

  ار غـــــــمناكــــيـارد االّ غـبــــن    ي ـة خاكــلخانـن خيــد كايــدي
  داشتعيش خود را به عشوه خوش مي    داد خويشتن را به عشوه كش مي

  ودـه بـق ساختــر ملك عشــه بــتكي    ود ـه را شناخته بــتكي ك بيـمل
  ردــازي كــه عشقبــبر ــش ديگـش    ازي كرد ــه كارسـروزي از هفت

  )103ـ102/هفت پيكر(  
 اشاره كـرده    ،در بارة حوادث زندگي تهرام آورده      كهدر داستانهاي مختلفي    فردوسي نيز به همين نكته      

  .است
 گـساري،   وقتـي مـي     فردوسـي  ةگفتـ  بـه  .خاقان چين به ايران در روزگار فرمانروايي بهـرام         لشكركشي. 7-1-7

 خبر رسيدكه بهرام دل بـه بـازي دارد           مختلف به سرزمينهاي  گذشت، حد ازبارگي بهرام   زن و كردنشكار
بزرگان  .خاقان چين سپاه عظيمي فراهم آورد و به سوي ايران حركت كرد            .وكشورداري را رها كرده است    

تو در عـوض رزم بـه       : با خشم و شور به نزد بهرام آمدند و او را نكوهش كردند و گفتند                و ايران آگاه شدند  
 ولـي او پنهـاني سـپاه مهيـا     ،همه نگران بودنـد  .او پاسخ دادكه دادار گيتي ياور من است    .رداخته اي بزم پ 
ـ  و جمع كرد  پهلوانان برجسته را   مرز ايران،  چين از  لشكر عبور با .ردك مي  .مـشورت پرداخـت    آنـان بـه    ا ب

رد و بـه سـوي       كارزار برگزيد و تاج و تخت را به برادرش نرسي سـپ            ةسپس شش هزار جنگجوي شايست    
روي نهـاده    آذرگشـسپ ة   به سوي آتـشكد    و كردند او ازجنگ گريخته    گمان همه .آذربايجان حركت كرد  

اي نزد خاقان بفرستند    صميم گرفتند فرستاده  تبزرگان كشور  .واقع به دشمن پشت كرده بود      چون در  است،
چـون   . اما نرسي نپذيرفت   ،باز دارند خاقان را از حمله عليه ايران        اي،تاراج كشور و وقوع هرحادثه     و قبل از  

اي بنـده وار بـه خاقـان نوشـتند          امـه  ن سـپس  .اي بينديشد موبدي برگزيدند تا چاره    ،ايرانيان ترسيده بودند  
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خاقان شادمان گـشت وگفـت       . چون توانايي جنگ با تركان نداريم      ،آنچه داريم نزد تو مي فرستيم      فتندگو
او سربازانش را بدون بنه به      . بهرام سپاه دشمن را مي پاييد     . نشينم مي اژب درآنجا به انتظار   آيم و به مرو مي  

از آن جـا     سپس به گرگـان و     از راه اردبيل به آمل آمد و       ناگاه چون سيل سرازير شد و      .آتشكده آورده بود  
از يك روز اسـتراحت بـه    بعد.  فرودآمد مروشهر سرانجام نزديك .روز مي تاخت و شب. به شهر نسا رفت 

سيصد تن از نامـداران چـين نيـز         و 7وان گرفتار آمد  رسرانجام خاقان به دست خز     شد و  ور چين حمله  سپاه
قصد گيتـي سـتاني      بعد به آموي رفت و     دن در مرو به قصد بخارا حركت كرد و        سوپس از آ   او .اسير شدند 

 وخاقـان را  پهلوانان تـرك بـه نـزد بهـرام آمدنـد           پيران و  .ان را به آتش كشيدند    تركسرزمين   سپس .كرد
از بهرام وسپاهيانش خواستندكه خون بيگناهان را نريزند و پذيرفتندكه هر سـال بـاژي                 و گناهكار دانستند 

با سنگ وگچ ميلـي برپـا كـرد وآن را خـط مـرزي                بزرگان چين را فرا خواند و      رانجام او س .گران بپردازند 
  .اعالم كرد

شـاهنامه   ادر برخي موارد ب  امه بسيار مجمل است و     اين وقايع نسبت به شاهن     ةاما روايت نظامي در بار    
 حوادث ديگري نيز نقل شده است كه         او در شاهنامه بعد از لشكركشي خاقان وگرفتار آمدن       . اختالف دارد 

از  .اثـر نيـست    هفت پيكر نيامده وهيچ شباهتي در اين زمينه بـين ايـن دو             رد و تاريخي دارد    ةبيشتر جنب 
 روميان با موبدان ايراني در دربار       ةپاسخ فرستاد  پرسش و  :ات اشاره كرد  موضوع آنها مي توان به اين       ةجمل

وخواندن او به عدل      عدالت خواهي، نوشتن نامه به نزد شنگل       ة در بار  درباريان ابهرام، سخن گفتن بهرام ب    
بهـرام،   ةخ شنگل به نامـ  شاه ايران، پاسةتان به طور ناشناس در نقش فرستاد   داد، رفتن بهرام به هندوس     و

هـا در  داژ و گرفتن بهرام در بارگاه شنگل، هنرنمايي وشجاعت بهـرام در هندوستان،كـشتن گـرگ             كشتي
پاسخ آن بعـد از ازدواج    فغفور چين به بهرام وة، نامدوينهندوستان، به زني گرفتن دختر شاه هند به نام سپ    

بهرام وشناختن  اختن شنگل به دنبال     ، ت دونگريختن بهرام از هندوستان همراه سپي      با دختر شاه هند،    بهرام
هفـت پادشـاه بـه نـزد        ا واقعي او، استقبال ايرانيان از بهرام در بازگشت از هندوستان، آمدن شنگل ب             ةچهر

وريـان را از    ل   خوانـدن بهـرام     و شـكار  بهرام، بازگشت شنگل به هندوستان پـس از يـك مـاه شـادي و              
  .هندوستان

  تفاوتها .8-1

سدير براي پرورش نيكوي   بناي قصر خورنق و،ه در هفت پيكر موضوعات قابل توج  زا .بناي خورنق . 8-1-1
 بـه   .ط معمار رومي به نام سمنار است كه سرانجام توسط نعمان از بام قصر به زير افكنـده شـد                   بهرام توس

اي رهاما در شاهنامه هـيچ اشـا   ،گشتناپديد  سر به بيابان نهاد و دنبال آن نعمان دچار عذاب وجدان شد و  
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گشت در عملكرد   » خويش ةكيخسرو زمان «به يقين ناپديد شدن اوكه به نحوي         .بدين موضوع نشده است   
  .يست بي تأثير ن در هفت پيكرجاودانه شدنش بهرام و ناپديد شدن او در پايان زندگي در غار و

كار بهـرام  ،ين شدشادي قر با و درشاهنامه چون پادشاهي بهرام راست گشت      .داستانهاي دوازدهگانه . 8-1-2
ي در بـاره  سـپس فردوسـي دوازده داسـتان نغـز    . پيوسته بزم و شكار و اسب و ميدان وچوگان وگوي بود        

بارگي اوست و هـيچ     عشق ورزي و زن    عدالت خواهي،  بهرام نقل كرده است كه محتواي آنها بزم، شكار،        
  .يك از آنها در هفت پيكر نيامده است

اوج شـفقت و  همچنـين   .مـي ورزد بر عدالت خواهي بهرام تأكيد زيـادي      نظامي .وج شفقت بهرام   ا .8-1-3
كفـران نعمـت و     اثر مـردم در   .دهـد  نـشان مـي     نسبت به مردم در موضوع خشكـسالي        را دلسوزي بهرام 

بهـرام   .ناسپاسي چنان گرفتار فقر و تنگي شدند كه در اثر گرسنگي همچون ستوران گيـاه مـي خوردنـد                  
بگشايند و همچنين از افراد توانا گندم بخرند و پولش را بپردازند وآن را رايگـان در                 فرمان داد در انبارها را      
اصـرار داشـت كـه مبـادا كـسي در اثـر              .فكر مرغان و پرندگان نيـز بـود        در حتّي   .اختيار مردم قرار دهند   

 مردم به همين ترتيـب چهـار سـال روزگـار گذراندنـد و      .گرسنگي جان دهدكه از جوانمردي به دور است  
هـاتفي   .اه خداونـد عـذرخواهي كـرد      گبهرام بسيار غمگين شد و به در       .دراين مدت تنها يك تن جان داد      

تـو   تنها يك تن جان سپرد و      و در اثرحسن تدبير تو مردم شاد بودند       چون دراين مدت،  : خطاب به اوگفت  
 از ملـك تـو    خداوند منشوري نوشت كه در مدت چهار سال مـرگ            به خاطر همان يك تن نگران شدي،      

  . دورشود
از نظر تـاريخي درسـت       كسالي كه نظامي آن را در روزگار بهرام ياد كرده است،          شموضوع قحطي وخ  

بهـرام   .فـاق افتـاده اسـت     روزگار فرمـانروايي فيـروز اتّ      خان اين خشكسالي در   به روايت اغلب مور    .نيست
دو پسر به نامهاي فيـروز و هرمـزد          او .از او به پادشاهي رسيده است      فرزندي به نام يزدگرد داشته كه بعد      

هفت سـال پـس از پادشـاهي او          .داد گسترد  فيروز، وقتي به ملك نشست عدل و        تر، رگبرادر بز  .داشت
به اطراف نامه نوشت كه از ثروتمندان بـستانند و بـه فقـرا               .سرزمين عجم دچار قحطي و خشكسالي شد      

 ولي درآن قحطـي حتّـي       ،ثروتمندي را خواهد كشت    به جاي او     ،تهديدكردكه اگر فقيري جان دهد     .دهند
را مربـوط بـه دوران      حادثـه   امـا نظـامي ايـن        ).83 :1363ابن بلخي،   و 953 :1341بلعمي،(يك تن نمرد  

فرمانروايي كه حركـت از      .حاكمي آرماني ترسيم مي كند     ؛ چرا كه بهرام را در مقام      داندپادشاهي بهرام مي  
ـ    به سوي حق شناسي و جاودان خودشناسي آغازكرده و گام به گام       ةگي پيش مي رود و نظـامي بـراي ارائ

  .گيردتها بهره مياي نيكو از چنين حاكمي از تمامي ظرفيجلوه
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بخش وسيعي از داستان مربوط به بهرام در شاهنامه به سفر بهرام به هندوستان               .بهرام به هند   سفر .8-1-4
اي درهفت پيكر هيچ اشاره   اما   .د مربوط مي شود   اافت فاقتّبه طور ناشناس وآنچه براي او در اين سرزمين ا         

اسمي  ده و كرياد »لعبت باز «و» مطرب«تنها از ماجراي گردآوري      .به سفر بهرام به هندوستان نشده است      
بـه   شـهرها گـردآورد و   شش هزار از آنان را از سـواد  بهرام تعداد ،ميظا نةبه گفت .برد نمي از لوري يا لولي   
، هفت پيكر (  از هندوستان فرا خوانده باشد     )مطابق روايت شاهنامه  ( آنها را     نه اين كه   ،فرستادجاهاي ديگر   

  .)106: همان
داستان  اين بخش از     معتقدند كه  انند و قان معاصر روايت سفر بهرام به هندوستان را معتبر نمي د          محقّ

 منظومـه يـا     نترس طوالني شـد    چه از ،  نظامي نيز به هردليل    8.بيشتر افسانه است    تاريخي ندارد و   ةجنب
از پرداختن بـه     ،و يا هر دليل ديگر    متّهم شدن به تقليد از فردوسي و يا اينكه به اين سفر اعتقادي نداشته               

  .اين سفر خودداري كرده است
حـوادث مربـوط بـه     شكست لـشكر خاقـان،   نظامي بعد از پيروزي بهرام و   .سير بهرام در هفت گنبد     .8-1-5

 ،هفت پيكـر  روايت   به طوري كه بيش از دو سوم         ،كندي دنبال مي  ديگرطرح   با رويكرد و  زندگي بهرام را    
  .شاهنامه نداردبا روايت هيچ شباهتي 

كـه   دكنـ هايي نقـل مـي    شاعر افسانه  و گيرد قوي به خود مي    ك رمانتي ةش مياني هفت پيكر جنب    بخ
؛ بـه طـوري كـه جنبـة         يگرنـد د يك ةبه نوعي تكميل كننـد     و آميزدهم مي زندگي واقعي وخيالي درآنها در    

هـر  «: انداز اين رو در بارة اثر نظامي گفته       . كندتمثيلي و نمادين آن بر جنبة تاريخي و واقعي غلبه پيدا مي           
اصـالح   شـرف انـساني،     واالي شايـستگي و    ة مـسأل  حـلّ  هر هفت تا يك جا، به      ي و اي به تنهاي  افسانه
97 :1360مبارز،( »پردازندزندگي بشر مي اخالق و ت ومعنوي(.  

انديـشدكه عاقبـت از     كمال، بدين نكتـه مـي     در حد دنياداري   طالع سعد و  وجود  با   در هفت پيكر     بهرام
  مرگ پيش از مـرگ و       راه چاره، تحقّق   بهترين .اي بينديشد پس بايد راه چاره    رهايي نخواهد يافت،   مرگ

 . و عـروج كنـد  دو آشـنا شـ   يف بيشتر معار حقايق و  اپس بايد ب   .جاودانگي است  حركت به سوي كمال و    
در مقارنه بـا     ،به صورت براعت استهالل    را   )ص( توصيف معراج نبي مكرّم اسالم     نظامي درآغاز منظومه،  

اي و از   به ستاره اي  از ستاره ) ص(شهسواري آن حضرت   عنصر مركزي و تداعي گرانيگاه آن آورده است و        
  .كندرام را در جريان داستان پيش بيني ميوزش بهمدر واقع آ رنگي به رنگ درآغاز منظومه،

روز شـنبه فرمـانروايي      بـر و    نحس اكبر است    كيوان كه  ةارسي و حركت او در هفت گنبد از گنبد سياه       
 ةيعني همـ  ؛  يابده مي تماخروز آدينه     و كه سعد اكبر است     زهره ةارسي  و  گنبد سپيد   به د آغاز مي شود و    ردا
كند تا خود را از گردابهاي زميني     بهرام در اين مسير تالش مي      .مل مي شود   زمانها را شا    و ارگانسي نگها،ر



 ومس   شمارة                                       ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                               134 

از رهگذر اين عروج به اصل نوراني خـود          با گذر از هفت حصار به سوي آسمان باال رود و           نجات بخشد و  
 ايـن حركـت بـه نـوعي معـراج حـضرت             چنانكه يـادآور شـديم     .دآيخاكي است نايل     ةكه وراي اين كر   

بدين .  رمزي به خود مي گيرد     ةجنب ين هفت وادي سلوك را در ذهن زنده مي كند و          همچن و) ص(رسول
 در پي غرضي خاص بـوده       شودكه حكيم نظامي در هفت پيكر طرحي نو در انداخته و           مالحظه مي  بترتي
  .است

  كر  هفت پيپايان كار بهرام در شاهنامه و. 9

صـبحگاهي در حـضور     . سـرآمد بـه     بهـرام   روزگار ،سه سال پادشاهي   نقل شاهنامه بعد از شصت و     طبق  
از بـيم    صبحگاه دل موبـد پـر      .شبانگاهان خوابيد  .تخت شاهي را به فرزندش يزدگرد سپرد       اج و تبزرگان  
ديد كـه رنـگ از       يزدگرد به نزد پدر آمد و     . خيزدبا خود انديشيدكه چرا شاه گيتي از خواب بر نمي          گشت و 

  فردوسي او به مـرگ طبيعـي از دنيـا رفـت و             ةبه گفت . ه است باي زربفت جان داد   بر دي  رخسارش پريده و  
 او در بـاتالق يـا چـاهي      ،خـان  اما طبق روايت اغلب مور     . بود  نخواهد وه  شاهي بود كه هرگز مانند او نبود      

  9.چه گشتند او را نيافتندهرو غرق شد عميق فرو افتاد و
بهـرام   .ا متفاوت است  ين شاهنامه كاملً  خان و همچن  غلب مور نقل ا روايت فرجام بهرام درهفت پيكر با       

مرگ او نيز متفاوت وآرماني       بوده و  زندگي او از همان آغاز شگفت انگيز      و   است   آل نظامي فرمانرواي ايده 
بهرام را جاودانه ساخته و به ابديت پيوند          ناپديد شدن كيخسرو،   ةنظامي تحت تأثير فردوسي در واقع      .است

  .داده است
داخل غاري شد و با كـشتن اژدهـا و           .پيكر براي شكارگوري به تعقيب او پرداخت      بهرام درآغاز هفت    

ري بـه  ودر پايان هفت پيكر نيـز درتعقيـب گـ    .و به گنج رسيد شايستگي خود را ثابت كرد   دادخواهي گور 
 نظـامي نـدا  . آنچه جـستند او را نيافتنـد   .گنج جاودانگياما ،به گنج دست يافتنيز اين بار  .درون غار رفت  

جسم خـاكي در زمـين اسـت       .تيافنمي توان او را در زمين        كسي كه جايگاهش برآسمان است،    :دهدمي
  . آسماني و متعلّق به عالم باالست، روحولي

  سخن پاياني

ة مورخان و شـاعران      محبوب و مورد عالق    يتبهرام شخصي  بر اساس مطالب تاريخي و روايتهاي مختلف،      
فردوسي او را   . دنكن اين دو شاعر هريك به شكلي او را برجسته مي          .ست ا  بوده  فردوسي و نظامي   از جمله 

تـاريخي   ةدرشـاهنامه بيـشترجنب    ت او خصيشترسيم   كند و يك فرمانرواي تاريخي و محبوب معرّفي مي      
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 .خورد داستان فردوسي به چشم مي      در  نيز ويژه غنايي ب اي و اسطوره حماسي،بيش عناصر  كم و  ،گرچهدارد
 و مانند ديگر شاهان به شرح وقـايع         نسبت به زندگي بهرام ندارد      و شخصي  ويكرد خاص ر فردوسي هيچ   

كس اندر زمانـه نبـودش      « :داند مي پادشاهي  بي همال   را  او    تنها و  او پرداخته است   مربوط به سرگذشت    
  ).7/452: 1373 شاهنامه،(»همال

 با رويكـردي خـاص و        و اي مستقل  در منظومه  كهبا فردوسي برخاسته    نوعي به مقابله     به   ،اما نظامي 
با استناد به مطالب    .  پرداخته است  هفت  برمبناي عدد رازآميز    آن هم  به شرح حوادث زندگي بهرام    متفاوت  

 .زدمطـرح سـا  يـك حـاكم آرمـاني     به عنوان   كه نظامي كوشيده است بهرام را        رسداين مقاله، به نظر مي    
ه بـراي نـشان دادن تحـول     كـ دهد، مراحلـي را   ت مي عالوه بر اوصاف و خصلتهاي انساني كه به او نسب         

كند و بويژه سرانجام كار بهرام، همگي داللت بر اين دارد كه نظامي به نوعي               شخصيت بهرام طرّاحي مي   
سير وسلوك براي اين شخصيت قايل بوده است كه با طي مراحل آن توانسته است بـه كمـال مطلـوب                     

كـارگيري  بـه . بـدل شـود   ) گذشته، حال و آينـده    (شاهان    براي تمام  انسان برسد و از اين رو به سرمشقي       
در نهايت در خدمت آفريدن ارزشهاي اخالقـي و انـساني            اي و غنايي در اين اثر،     عناصر تاريخي، اسطوره  

 بـه هـم پيونـد        دنيا و اجتماع را    ، زباني كامالً هنرمندانه    بويژه رمندي و نبا ه  او در اين منظومه،   . بوده است 
نظامي چه بسا به سرگذشت خود نيـز نظـر          . ها و تحوالت به تصوير كشيده است       رنگارنگي ة با هم  داده و 

خواسته است راه درست و كمال را كه خود تجربـه كـرده، پـيش چـشم همـة مـردم بـويژه                       داشته و مي  
 خلـق   سنگ از حيث صورت و محتـوا       شاعرانه اثري گران   با خلّاقيت بدين ترتيب   . زد مجسم سا  شممدوح

  .رود ادب فارسي به شمار مي بزرگبدون شك از شاهكارهايبه باور عموم منتقدان كرده كه 

  هايادداشت
ـ 4؛)كه مركب اوست  (ب سپيد ـ اس 3؛)كه گرز بهرام را زينت مي بخشد      (ين شاخ   ـ گاو سپيد زر   2 هم چون نسيم؛   .1

 ــ  6؛)در رويـش مـي ايـستد    و روكه به عنوان همـزاد ا ( ـ گراز 5؛)كه مركب اوست  ( جفت گيري    ة آماد ةشتر ماد
وانا با  ت بلند قامت و   خوش اندام و   خونسرد و  .پانزده سال بيش ندارد    نوجوان يا برنا كه هنوز ريشش سبز نشده و        

كـه تـاجش را     ( شاهين ةسمان با بالهاي گسترد   ة آ ترين پرند تيز بال  اي و  اسطوره ةـ پرند  7 چشمهاي درخشنده؛ 
ــ  10؛)كنـد كه بهرام شـكارش مـي     (ـ بز 9؛)او را مي آرايند    هايش كالهخود كه شاخ (ـ گاو نر  8؛)زينت مي بخشد  

بـسيار نيرومنـد     ــ جـواني كـه عاشـق زنـان و          11 )92 :1385بري،(جنگجوي بزرگسال، رشيد وهمواره مسلّح      
تند مـي    مله خصم را مي كشد و     تيز دندان كه با يك ح     ـ چون گرگ    13خوش ديدار؛  ـ گوزن جنگي و   12است؛
  .)556 :1367مشكور، (دود



 ومس   شمارة                                       ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                               136 

 516/ 3 ، آفرينش و تاريخ   ؛ 662/ 2 ، طبري خ تاري ؛ 70،واريخ والقصص  مجمل التّ  ؛  85 -84 ،والاخبارالطّ: ك. ر .2
  .1/200، تاريخ يعقوبي و 256 /1، هبمروج الذّ؛  943-2/940، تاريخ بلعمي؛ 114-113 ،تاريخ گزيده؛ 

 ،نامـه فـارس  ؛   78 ،والاخبـارالطّ   ؛    241 ،ثارالبالدواخبارالعبادآ ؛ 199 /1،  تاريخ يعقوبي ؛   23 /1،بلعمي تاريخ :نك .3
  2/619،تاريخ طبريو  2/464،تاريخ كامل ؛ 74

فرهنگ و زبان عرب     راههاي نفوذ فارسي در     و 119-116 ،تاريخ عرب قبل ازاسالم   ؛   69 ،مفاتيح العلوم  :ك.ر .4  
   .223،جاهلي

هـرام  ة ب افـسان  از» نحاكمـا انگبـين «يـا    »صولوان المطـاع  « نامدركتابي به    .م1159 ابن ظفر سيسيلي درسال      .5
شـاهزادگان   يكـي از   .كـرده اسـت   او اين اثر را به ابوالقاسم بن علي، اميرسيـسيل، پيـشكش            .گورخبرداده است 

هـاي آن بـا مينياتورهـايي    اي نفيس از ايـن اثـر و افـسانه      دستور داد كه نسخه    .م1355 مملوك دمشق درسال  
نويسنده  .شوداري مي د دركويت نگه  نوكناين نسخه ا   . مصري تذهيب كنند   - رسمي سوري  تصويري به سبك  

  .) 115 :1385بري،: ك.ر( .چشم ازدنيا فرو بسته است ،واقع در سوريه حما در .م1165درسال 
ـ  (سال دانسته اند   63 آثار اين مدت را   اغلب   .اهي بهرام اختالف نظر وجود دارد     مدت پادش ة  در بار  .6 زيـن   :ه ازجمل

 2/950تـاريخ بلعمـي،   ( سـال ذكركـرده انـد،     23 مدت پادشـاهي او را    برخي   ؛  )114 ؛ تاريخ گزيده،   78االخبار،
مـرگش   و .م 421 بهـرام درسـال    جلـوس واقـع   در .)1/215مروج الذهب،  ؛22فارس نامه،  ؛ 1/151؛تجارباالمم،

  .)554و 536يخ ساسانيان،صصمشكور،تار محمدجواد :ك.ر( اتّفاق افتاده است .م439 يا 438 درسال
؛  2/662اريخ طبـري،   :نك( تشگاسير همسرش نيز وشد  كه خاقان به دست بهرام كشته        برآنند لب مورخان غا .7

تـاريخ   ؛149ــ 1/147تجـارب االمـم،   ؛  113ــ 114تـاريخ گزيـده،    ؛ 3/516؛ آفـرينش وتـاريخ،     85 اخبارالطوال،
          ). 1/200قوبي، تاريخ يع و 1/256ج الذهب،و؛ مر 943ـ2/940بلعمي،

ايرانيـان   نلدكـه،تاريخ  تئـودور  و 46تاريخ مردم ايران،ص   كوب، زرين عبدالحسين :به براي آگاهي بيشتربنگريد   .8
  .194ص وعربها در زمان ساسانيان،

 82ه،؛ فارس نام 2/950؛ تاريخ بلعمي، 2/623تاريخ طبري، ؛ 1/200تاريخ يعقوبي،  ؛ 1/473اثير،ابن،  كامل ال :نك .9
  . 43 مĤثرالملوك،و

  كتابنامه

  .1374انتشارات توس،چاپ دوم، :تهران؛راههاي نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان عرب جاهلي؛  آذرنوش،آذرتاش.1
  .1370انتشارات اساطير،چاپ اول، : سيدحسين روحاني،تهرانةترجم؛،ج دومتاريخ كامل؛ ينالدابن اثير،عزّ .2
  1363دنياي كتاب،چاپ دوم، :تهرانتمام گاي لسترانج وآلن نيكلسون،به اه ،فارس نامه ؛ ابن بلخي.3
  .1382انتشارات مرواريد،چاپ هفتم، :ج دوم،گزارش جليل دوستخواه،تهران؛اوستا .4
        .1385نشر ني،چاپ اول، : جالل علوي نيا،تهرانة،ترجمتفسيرهفت پيكرنظامي؛ بري،مايكل .5
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 نگارش  كلّةت ادار انتشارا دپروين گنابادي، محم وشش ك به محمدتقي بهار،  ح،تصحيتاريخ بلعمي ؛  بلعمي،ابوعلي .6
  .1341وزارت فرهنگ،

  .1375نشرآگه،چاپ اول، :تهران،پژوهشي در اساطير ايران؛  بهار مهرداد.7
  .1347 طهوري،ةكتابخان:تهران، ج دوم،يشتها؛  پورداوود، ابراهيم.8
شـركت انتـشارات علمـي وفرهنگي،چـاپ         :،تهـران ي درادب فارسـي   رمز وداسـتانهاي رمـز    ؛   پورنامداريان،تقي .9

  .1383پنجم،
  . محمودهدايت،انتشارات وزارت فرهنگ،بي تاة،ترجم ثعالبيةشاهنام؛  ثعالبي،ابومنصور.10
  .1308،بي جا، حبيب اللّه نوبختةترجم،التّاج ؛ جاحظ بصري،ابوعثمان .11
12 . ثرالملوك ؛ينحسيني،غياث الدĤـس     ،تـصحيح ميرها  مث،بي جا،موسخـدمات فرهنگـي رسـا،چاپ       ةشـم محـد

  .1372اول،
 انتـشارات اميـر     ةسـس ؤم : اهتمـام محمـد معين،تهـران      ،ج سـوم،به  برهان قـاطع  ؛   خلف تبريزي،محمدحسين  .13

  .1362كبير،
  .دارالكتب العلميه :،بيروتمفاتيح العلوم؛  الخوارزمي،محمدبن احمدبن يوسف.14
  .بي تا كاوه، ةكتابخان:صحيح مجتبي مينوي،تهرانت ،نوروزنامه؛  خيام.15
  .1377بنياد دايره المعارف اسالمي،چاپ اول، :تهران؛ جهان اسالميهدانشنام .16
  .1364نشر ني،چاپ اول، : محمود مهدوي دامغاني،تهرانة،ترجموالاخبارالطّ؛ دينوري،احمدبن داوود .17
  .1384انتشارات طرح نو،چاپ اول، :،تهران ديگرفردوسي و شاعران ؛  منصور،رستگار فسايي .18
19.سؤم :،تهرانتاريخ مردم ايران ؛ ين كوب،عبدالحسين زرل،ةس1364 انتشارات امير كبير،چاپ او.  
وفرهنگي،چـاپ  تشارات علمـي  ناشركت :نيا،تهران باقرصدري ة،ترجماسالمتاريخ عرب قبل از     ؛  الم،عبدالعزيزس. 20

  .1380اول،
انتـشارات توس،چـاپ    :به كوشش سيروس شميـسا،تهران  ،المعجم في معايير اشعارالعجم؛ س رازي شمس قي  .21

  .1372اول،
  .1362انتشارات اساطير،چاپ دوم، : ابوالقاسم پاينده،تهرانة،ج دوم،ترجمتاريخ طبري؛ طبري،محمدبن جرير .22
ـ  ة،به سعي واهتمام ادوارد براون،ترجمـ     لباب الباب ؛   عوفي،محمد .23 اسي،كتابفروشـي فخـر رازي،چـاپ        محمد عب

  .1361اول،
نـشرقطره،چاپ   : بـه كوشـش سـعيد حميـديان، ج هفتم،تهـران           ،عثمـانف .ن.،تـصحيح م  شـاهنامه ؛   فردوسي .24

  .1373اول،
: تهران،دثمحـ ميرهاشـم    قاجار،تـصحيح  ميـرزا  جهـانگير  ة،ترجمآثارالبالدواخبارالعباد؛  دمحم ريابنكقزويني،ز .25
  .1373ات اميركبير،چاپ اول، انتشارةسسؤم
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انتـشارات   :ين تهراني،تهـران  علي قمي،تصحيح سـيدجالل الـد      حسن بن  ة،ترجمكتاب تاريخ قم  ؛قمي،حسن   .26
  .1361توس،

  .1363دنياي كتاب،چاپ اول، :،تصحيح عبدالحي حبيبي،تهرانزين االخبار؛ گرديزي،ابوسعيد .27
  .1356 انتشارات اميركبير،ةسسؤم: بهمنش،تهراناحمد  ة اول،ترجمج ،ان و رميونفرهنگ اساطير ؛گريمال،پير .28
  .1360انتشارات توس،چاپ دوم، :،تهران نظاميةشزندگي و اندي؛ وديگران. مبارز،ع .29
  .1318 خاور،؛كالل:تهران،عراي بهارتصحيح ملك الشّ؛ واريخ والقصص مجمل التّ.30

  .1371نتشارات مرواريد،چاپ اول،ا :،تهرانآفرين فردوسي؛  محجوب،محمد جعفر.31 
  .تصحيح احمد سهيلي خوانساري،انتشارات اقبال،بي تا ،جاعهآداب الحرب و الشّ؛  مدبر،فخر.32
 انتــشارات اميركبير،چــاپ ةســسؤم :ام عبدالحــسين نــوايي،تهران،بــه اهتمــتــاريخ گزيــده؛  مــستوفي،حمداهللا.33

  .1364سوم،
بعه دار سـروش،الطّ   :قـه و قـدم لـه ابوالقاسـم امـامي،طهران          ل،حقّءاالو،الجزتجـارب االمـم   ؛  مسكويه،ابوعلي .34

  ..م1987االولي،
انتـشارات علمـي وفرهنگي،چـاپ      :  ابوالقاسـم پاينـده،تهران    ة،ج اول،ترجمـ  هبمروج الذّ ؛  مسعودي،ابوالحسن. 35

  1365سوم،
  .1367دنياي كتاب،چاپ دوم، :،تهرانتاريخ سياسي ساسانيان؛ مشكور،محمد جواد .36
  1374 محمدرضا شفيعي كدكني،انتشارات آگه،چاپ اول،ة،ج اول،ترجمآفرينش وتاريخ؛  مقدسي،مطهربن طاهر.37
  .بي تا انتشارات كتابفروشي زوار،چاپ دوم، :به كوشش محمد دبير سياقي،تهران ،سفرنامه؛  ناصر خسرو.38
  .چاپ دوم،بي تا ا،بي ج رضا تجدد،. مة،ترجمالفهرست؛  النديم،محمدبن اسحاق.39
 حميـديان،  كوشش سعيد به دستگردي، حواشي حسن وحيد تصحيح و ،پيكر هفت؛  الياس بن يوسف    ،نظامي .40

  .1380نشر قطره،چاپ چهارم، :تهران
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