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 :چکيده

در یک سو، . وجود داردو روایت شاعرانه از داستان بهرام گور  روایت تاریخیمتفاوت دو نوع 

این  پرداز درباره عنوان شاعری داستاننویسان و در سوی دیگر، نگاه فردوسی به  دیدگاه تاریخ

آن است که بر اساس تعریف دو نوع نگاه تاریخی  بر تالش نگارنده ،باشد در این مقالهمیموضوع 

 . ها صورت تحقیقی بدهد یدگاهد این تفاوتبه  ،و شاعرانه

تنها به لحاظ کمّی و  و و طرح روایت ندارنددر سیر  ، دخالت عمیقیها تفاوتبرخی از 

. آورند هایی در برخی از عناصر نه چندان مؤثّر در داستان به وجود می اختالف آماری

از ... و مبهرامدت پادشاهی ، زمان تولد، سّن نویسان درباره ر فردوسی و تاریخاختالف نظ

املی ها را در نوع طرّاحیِ روایت و عو ها، دیگرگونگی نگاه وتای دیگر از تفا دسته. اند گونه این

  .رسانند می... انسجام متن و پردازی، طرح، چون شخصیت

متن ادبی و  شیوه بیانعلت وجود این اختالفات را باید در تفاوت  ترین مهمتردید  بی

. ارای سبک و بیان زبانی متمایزی از متن تاریخی استمتن تاریخی جست؛ متن ادبی د

ها، مسایلی چون مقتضیات اجتماعی و مذهبیِ زمان  گیری این اختالف البتّه در شکل

     .   ندا اند که در این مقاله به اختصار بررسی شده فردوسی هم دخیل بوده

 

 .ها اختالف نگاه تاریخ وبررسی، ، داستان، گور بهرامشاهنامه، : کليديهاي واژه
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 مهمقدّ

و هم تاریخی دارد  هم رویه ،های تاریخی نیز همچون بیشتر داستان گور داستان بهرام

در ش ساسانی است که شخصیت برجسته یکی از پادشاهان او. ای و حماسی اسطوره رویه

کارها و رخدادهایی به او . است شدهها و واقعیات غیر تاریخی پیچیده  ای از افسانه هاله

در گروهی  در طول تاریخ،. خی محل شبهه هستنده به لحاظ تاریاند ک نسبت داده

را دگی او زناند و گروهی نیز داستان  نویس به زندگی و شخصیت او نگریسته تاریخ جایگاه

نگارنده، در این مقاله، قصد جداسازی . اند مایه شعری و هنری خویش قرار داده دست

را ندارد؛ بلکه هدف از طرح این ها  بهرام از افسانه ن چهرهواقعیت از افسانه و زدود

و  نویسان تاریخظر نهایی است که به لحاظ صوری بین  موضوع بیشتر طرح تفاوت

نگارنده بر شاهنامه  از میان شاعران نیز تکیه. دارد تان وجوداین داس شاعران درباره

روایت فردوسی از نویسان و  بهرام ضمن مقایسه روایت تاریخ چهرهدر این نوشته، است؛ 

 .شود می بررسی زندگی او


 شاهنامه بر اساس داستان خالصه

. نامیدصاحب فرزندی شد که او را بهرام در روز هرمزد از ماه فروردین  ،یزدگرد

. و اقبال و پادشاهی او را در آینده نوید دادند دیدند شناسان طالع کودک را نیکو ستاره

تا او را در هوای آزاد و پاک سرزمین  سپرد  حاکمان یمن کودک را به دست ،یزدگرد

بهرام کودکی باهوش بود و پس از آنکه دوران خردسالی را پشت سر . خود بپرورانند

از پروراننده خود خواست که او را به دست فرهنگیان داننده  ،سنگذاشت با وجود صغر 

در  کسب مهارتبهرام، پس از  .ها را بیاموزند بسپارد تا به او اقسام هنرها و دانش

و برخورداری از صحبت کنیزکان اغلب اوقات را  جنگجویی، سوارکاری، تیراندازی، شکار

ر و شیر که بهرام آنها را با هم به زمین داستان شکار گورخ. گذراند به شکار و تفریح می

کنیزک خود، آزاده، که در مقابل  در حضورشکار شترمرغ و آهوان نر و ماده  ،دوخت

از جمله  ،های بهرام گستاخی کرد و به مجازات آن در زیر پای شتران له شد هنرنمایی

 پدرنزد  به ،بهرام پس از کسب کماالت .زندگی بهرام هستند این دوره های داستان

بر اثر خطایی . ت او قرار نگرفته و محبّمورد توجّ انتظار داشت،اما چنان که  ؛بازگشت
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 پدر نزداو از  تا اینکه فرستاده روم. او خشم گرفت و او را به زندان افکند ناخواسته پدر بر

 .و به نزد منذر بازگشت شدبهرام از زندان آزاد بدین گونه،  .شفاعت کرد

به نام خسرو را به جای  سرافرازانبزرگان ایران مردی از تبار  گذشت،چون یزدگرد در

پس گرفتن سلطنت به ایران  برای باز با شنیدن این خبربهرام . بر تخت نشاندند بهرام

ز بازگرداندن با وجود انتخاب شدن بهرام در قرعه، باز، ا بزرگان مملکتاما  ،دکشی لشکر

آزمایش برداشتن تاج از میان دو شیر را مطرح کرد و بهرام . پادشاهی به او سر باز زدند

 به روایت فردوسی این وقایع. در این آزمایش حکومت را به دست گرفت با پیروز شدن

خواهد در  آنجا که بهرام میاما  ،اتفاق افتاده است آذرماه روز سروشدر  ،در شاهنامه

هند برود، روز اردیبهشت از ای از او، به دربار شاه  شاه ایران با نامه جامه فرستاده

 .  شود خردادماه، روز رسیدن او به پادشاهی اعالم می

به منذر و نعمان  ؛به بزرگان ایران هدایایی بخشید ،بهرام پس از رسیدن به سلطنت

سپاه خود کرد؛ راندگان  مواجب سپاهیان را پرداخت؛ نرسی را فرمانده ؛نیز خلعت داد

های لنبک آبکش و براهام  داستان. دم نوید دادگری دادیزدگرد را فرا خواند و به مر

جهود، مهربنداد و شکار شیران نر و ماده، کبروی میخواره و حرام کردن می، کودک 

آن، بهرام و  کفشگر و حالل کردن دوباره شراب، ویران شدن ده آباد و آبادی دوباره

گوی، دوختن گوران  چامه دختران آسیابان، یافتن گنج جمشید، بهرام و برزین و دختران

نر و ماده به هم، ماهیار گوهرفروش و بهرام و آرزو، فرشیدورد و پنهان کردن اموال، 

 . بازرگان و شاگرد و بهرام و زن شیردوش متعلق به این دوران از زندگی بهرام هستند

به  از جمله خاقان افراط کرد که شاهان اطراف گذرانی خوش شکار و دربهرام چنان 

بزرگان، شاه را به علت اشتغال به لهو و . مین او طمع بستند و به ایران حمله کردندسرز

نبرد  آراست، در ولی بهرام که در نهان لشکر می ،لعب و رها کردن مملکت سرزنش کردند

در ایران نیز به تعمیر پل و ساختن رباط و پس از آن . با دشمنان به پیروزی دست یافت

این . یمان و پیران پرداخت و غنایم جنگی را به لشکریان بخشیددستگیری از بیوگان، یت

، در لباس شاه هند برای آگاهی از کار شنگل،یک بار  ،در طول پادشاهی خودپادشاه 

رفت و در آنجا هنرهای بسیاری از خود نشان داد این کشور به طور ناشناس به فرستاده و 

 ،شدختر داشتن بهرام نزد خود،شنگل برای نگه . قرار گرفت که مورد توجه شنگل
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همراه او  وچینی سپینود،  پس از این ازدواج، بهرام با نقشه و زمینه. داداو سپینود، را به 

او واگذار قنوج را به سرزمین  پس از آگاهی از هویت بهرام پادشاه هند. رهسپار ایران شد

 آنکه پس از بد افتاد وسرانجام، به یاد مرگ و روز  .و منشور هند را به سپینود داد کرد

غم فردا را از دل به در کرد، ست، نیاز ا دریافت که تا بیست و سه سال دیگر از ثروت بی

 پیدر  .در این زمان بهرام چهل سال داشت. نیاز کرد خراج مردم را بخشید و رعیت را بی

این از  .کشور دچار آشوب شد د ومشاغل از رونق افتا ،نیازی مردم بخشیدن خراج و بی

کردن صاحبان حرف و کشاورزان را به کارقوانینی وضع کرد و  ،برای اصالح امور رو، بهرام

هزار  از رای هند خواست که ده برای رامش مردمنیز . ترغیب کرد و از مجازات بیم داد

در  را به جانشینی انتخاب کرد وش فرزند ،پس از اتمام کارها .لوری به ایران بفرستد

 .وفات یافت ه سال از عمرش سپری شده بود،حالی که شصت و س

 

 و فردوسي قديم انمواد اختالف بين اقوال مورخّ

های  بهرام گور بسیار کمتر از گفتهدوران زندگی و پادشاهی  درباره قدیم اقوال مورخان

 در و شکار آهوان نر و ماده که هبه جز حکایت بهرام و آزاد. فردوسی در شاهنامه است

 ربرس والعَخبارالفُرب فی اَاأل ههایص و النَصَواریخ و القِالتّ لجمثعالبی، مُ های تاریخ کتاب

: 8635پژوه،  ؛ دانش31: 8611؛ بهار، 653: 8631ثعالبی نیشابوری، ) آمده است و آفرینش و تاریخ

 و دوختن آنها با تیر به یکدیگر شیر و گورخر شکارو حکایت ( 583: 8631؛ مقدسی، 555

 ربرس والعَخبارالفُرب فی اَاأل ههایالنَو  تاریخ ثعالبی ،تاریخ بلعمی بری،تاریخ ط که در

پژوه،  ؛ دانش658: 8631؛ ثعالبی نیشابوری، 163: 8618؛ بلعمی، 383: 8631طبری، ) ذکر شده است

 در منابع تاریخی ،پادشاهی بهرام روزگار شاهنامه دردیگر  های داستان از، (555: 8635

نویسان و هم فردوسی نقل  در موارد و حوادثی نیز که هم تاریخ .نیست اثری قدیم

 قدیم و حتی بین روایت مورخان آنها روایتفردوسی و  روایتهایی بین  تفاوت ،اند کرده

مورخان  فردوسی با روایتروایت مقایسه روایت مورخان قدیم و . شود مشاهده می

 برای. کند ختالفاتی را آشکار میاند نیز ا جدیدی که تاریخ روزگار ساسانیان را نوشته

و گستردگی مطالب در شاهنامه الزم است که ابتدا  هاراختالف نظوجود این بررسی علل 
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ذکر  اند، ند و در بیشتر متون تاریخی نقل شدهتر هست که از همه برجسته یموارد اختالف

 : ایم موارد اختالف را به دو دسته تقسیم کردهاین ما در اینجا  .شود

 

 :کنند در سير روايت تغييري ايجاد نمي که  اهميت جزئي و کم اختالفات (فال

 شود ر شاهنامه بهرام پس از گذشت هفت سال از پادشاهی یزدگرد متولد مید .8

حکومت یزدگرد اتفاق در سال دوم والدت بهرام  رباأل نهایهاما در  ،(533 :8631فردوسی، )

 .(556: 8635پژوه،  دانش) افتد می

دینوری، ) بهرام نام برده شده است یمربّبن نعمان به عنوان ر برخی منابع از منذرد .5

دیگر، در برخی  و (16: 8615؛ بیضاوی، 611: 8631نیشابوری،  ثعالبی؛ 31: 8611؛ بهار، 31: 8631

منذر و منذر  بن نام نعمانمنابع نیز  برخی .(811: 8615، یعقوبی ؛156: 8618 بلعمی،)نعمان 

؛ 556: 8635پژوه،  دانش ؛ 583: 8631؛ مقدسی، 13: 8616ابن بلخی، ) اند ذکر کردها هر دو ر

.(533: 8631؛ فردوسی، 381: 8631، طبری

و بهرام اند  در آن روزگار فرمانروای حیره بوده امیران عرب ،بیشتر منابع بر اساس .6

 ؛13: 8616ابن بلخی، ) دد تا در هوای خوش آنجا نشو و نما کننبر را نیز با خود به حیره می

بلعمی، ؛ 383: 8631طبری، ؛ 553: 8611 ،؛ مسعودی31: 8631دینوری، ؛ 533: 8636، خلدون ابن

در  .(583: 8631؛ مقدسی، 556: 8635پژوه،  ؛ دانش633: 8631 ،نیشابوری ثعالبی؛ 156: 8618

: 8611بهار، ) استاز سرزمین عراق نام برده شده  ، به جای حیره،صصواریخ و القِالتَ مجمل

منذر را  ،ا فردوسیامّ ،(811: 8615یعقوبی، ) و در تاریخ یعقوبی از سرزمین عربستان (31

 به عنوان محل نشو و نمای بهرام نام برده است ،شاه یمن نامیده است و از آن مکان

 .(531: 8631فردوسی، )

، خلدون ابن) ت گزیداقامدر قصر خورنق ر حیره دبهرام که ان گویند برخی از مورخّ .1

ای قصر سدیر را  عده(. 11: 8611؛ مسعودی، 383: 8631، طبری؛ 156: 8618 بلعمی،؛ 631: 8636

در شاهنامه از این . (611: 8631نیشابوری،  ثعالبی ؛583: 8631مقدسی، )برند  نیز نام می

 .ها نامی برده نشده است مکان

برخی  ؛القول نیستند فقیز با یکدیگر متّتعداد دایگان بهرام ن منابع مختلف درباره .5

 بلعمی،؛ 381: 8631 طبری،)سه زن، یکی از عجم و دو از عرب بودند او گویند دایگان  می
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یعقوبی تنها از زنان عرب (. 555: 8635پژوه،  ؛ دانش611: 8631نیشابوری،  ثعالبی؛ 156: 8618

ی دایگی ارا برنذر چهار زن م ،شاهنامه بر اساس. (811: 8615یعقوبی، ) نام برده است

.( 531 :8631فردوسی، ) دگزی بهرام بر

ابن )بهرام هنگام رسیدن به شاهی بیست سال داشت  ،قول بعضی از مورخان هبنا ب .3

او بیست و که گوید  می بلعمیو ( 553: 8635؛ مسعودی، 353: 8631 طبری،؛ 18 :8616بلخی، 

 .(113: 8618بلعمی، ) سه سال داشت

بهرام پس از رسیدن به  خطبه ،رباأل نهایهتنها در  ،مااستفاده میان منابع مورد  از .3

در این خطبه، شاه مردم را به سکوت و اطاعت و بزرگان، علما . سلطنت آورده شده است

عدل و داد خود  خوانده و مردم را به نیکی ودمندان را به مشورت و مناصحت فراو خر

 .(538: 8635پژوه،  دانش) داده است ویدن

 کنند میاز منذر درخواست  ،بیمناک از مجازات او ،پس از پیروزی بهرام، ایرانیان .1

.( 538 :8635پژوه،  ؛ دانش633: 8631 ،فردوسی) که از آنها نزد بهرام شفاعت کند

و در تاریخ  (533: 8615یعقوبی، ) مدت پادشاهی بهرام در تاریخ یعقوبی نوزده سال .1

نبیه التَ، رب، تاریخ ثعالبی، آفرینش و تاریخاأل هوال، نهایخبارالطِه، اَبلعمی، فارسنام

؛ 13: 8616 ؛ ابن بلخی،153: 8618بلعمی، ) بیست و سه سال است واریخالتَ نظام و شرافواالَ

؛ 583: 8631؛ مقدسی، 631: 8631ثعالبی نیشابوری،  ؛533 :8635پژوه،  ؛ دانش13: 8631دینوری، 

 هر دو ذکر شده است هبالذَ روجدر مُ .(63و  15: 8615؛ بیضاوی، 11 :8611مسعودی، 

و نوزده ( 83ص)بیست و سه سال  دو روایتتاریخ پیامبران در . (553: 8635مسعودی، )

 153 را سال جلوس بهراممؤلف در یک جا نیز ذکر شده و ( 56ص )سال و یازده ماه 

در  .(51 :8611: اصفهانی) ستا دانسته میالدی 161 را سال وفات او و یالدیم

سه روایت نوزده سال و چند ماه، بیست و سه سال و شصت  صصواریخ والقِالتَ مجمل

، ه ماه و بیست روزد طبری دو روایت هجده سال و .(31: 8611بهار، )سال ذکر شده است 

در  .(353: 8631طبری، ) و بیست و سه سال و دو ماه و بیست روز را آورده است

در شاهنامه مدت (. 33: 8613قزوینی، )تواریخ شصت و سه سال ذکر شده است ال لبّ

از . شصت و سه سال است ،بینی کرده بودند که منجمان پیشگونه  همانزندگانی بهرام 

.(155: 8631فردوسی، ) نیامده است به میان ذکری نیز او سال جلوس و مدت حکومت
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: عالوه بر نبرد با خاقان عبارتند از ،دوران پادشاهیطول های بهرام در  جنگ .83

: 8635؛ مسعودی، 113: 8618 بلعمی،؛ 351: 8631طبری، )نبرد با دشمن شاه هند در هند 

ابن بلخی، )، رفتن به حبشه و یمن و نبرد با آنها (33: 8611بهار، )نبرد با دیلمان ( 553

در  .(353 و 355 :8631، بریط)سودان  ماوراءالنهر وو نبرد در  (15: 8615؛ بیضاوی، 15: 8616

 (155-153: 8631فردوسی، )کند  شاهنامه بهرام در هند کرگ و اژدها را نابود می


گويي  و داستان روايت با منطقدوم اختالفاتي هستند که  دستة (ب

 : بدین قرارند ،ایم مواردی که در این دسته جای داده. ناسازگارند

در . دیگر اختالف دارندمنابع با یک ،ینی دیگربه سرزمدر باب علت فرستادن بهرام  .8

گویی منجمان و سپس خواست و تدبیر یزدگرد برای از پیش طبریتاریخ رب و األ نهایه

پژوه،  دانش) پرورش بهرام در سرزمینی با آب و هوای آزاد و پاکیزه سخن گفته شده است

 زدگرد اشاره شدهدر تاریخ بلعمی تنها به خواست ی .(381: 8631؛ طبری، 556: 8635

 گرفته استبه پیشنهاد منجمان صورت  کارو در تاریخ ثعالبی این  (156: 8618بلعمی، )

 ؛دیگری است علت این کار به گونهفردوسی درباره  سخن. (611: 8631ثعالبی نیشابوری، )

این بزرگان کشور هستند که به خاطر ترس از اینکه بهرام خوی بد پدر را  ،در شاهنامه

کنند که او را برای پرورش و تربیت به جایی خارج از  به یزدگرد پیشنهاد می ،دبپذیر

 .( 533-533 :8631فردوسی، ) ایران بفرستد

علت امتناع ایرانیان از پذیرفتن او به عنوان شاه اقوال مختلفی نقل شده  ابب رد .5

ان بستند که ایرانیان پیم ،معتقدند که به سبب بدرفتاری و جور یزدگرد ای عده :است

؛ فردوسی، 16: 8631 ،؛ دینوری31: 8611 ،بهار)هیچ یک از فرزندان او را به شاهی نپذیرند 

، بهرام از عجم مدتی درازدور ،بعضی به جز این علت .(33: 8613؛ قزوینی، 513: 8631

اند  کرده بیانبا رسوم ایرانیان را هم  او در میان اعراب و عدم آشناییرورش و تربیت پ

-553: 8635پژوه،  ؛ دانش651: 8631 ،نیشابوری ثعالبی؛ 165: 8618 بلعمی،؛ 383: 8631 ری،طب)

؛ 631: 8636، خلدون ابن) اند د دوم را سبب این کار دانستهمورو برخی دیگر تنها  (553

 .(11: 8616؛ ابن بلخی، 533: 8615 یعقوبی،



 7917، پاييز و زمستان 2، شمارة 7دورة پژوهشنامة نقد ادبي، / 794

ی رسیدن به پادشاهی را تمامی منابع داستان نبرد با شیران و برداشتن تاج برا .6

 برایدر هنگام اجرای شرط بهرام . اما در جزئیات با یکدیگر اختالف دارند ،اند ذکر کرده

اغلب منابع گویند که فقط تاج شاهی را بر روی تخت و در میان دو شیر  ،انتخاب پادشاه

: 8631فردوسی،  ؛533: 8635 ،پژوه ؛ دانش653: 8631 ،نیشابوری ثعالبی؛ 31: 8611 ،بهار)نهادند 

 زیور شاهی بر روی تخت گذاشته شد برخی گویند تاج با ،(33: 8613؛ قزوینی، 638

درفش   هبالذَ روجمُصاحب  و (18: 8616؛ ابن بلخی، 381: 8631 طبری،؛ 533: 8615 یعقوبی،)

.(553: 8635مسعودی، ) کرده استرا هم ذکر 

واریخ التَ مجمل و والاخبارالطِدر  اوو نبرد بهرام با سپاه  خاقان به ایران حمله .1

دینوری، ) دیگر آمده استل اما متفاوت با یکت به صورت مفصّبا شرح جزئیاصص والقِ

الذهب این جنگ را پس از  مروج نیز و کتاب اخیرمؤلف  .(33: 8611؛ بهار، 15: 8631

اندکی  نیز واریخالتّ نظام مؤلف .(553: 8635مسعودی، ) اند بازگشت بهرام از هند ذکر کرده

به  به طور مختصردیگر منابع در  .(11: 8615بیضاوی، ) در شرح این نبرد درنگ کرده است

.پرداخته شته استاین نبرد 

 اندیشه و آرزوی دیرینهکه گویند  میخذ آبیشتر مرفتن بهرام به هند  علت در باب .5

بلعمی، ؛ 351: 8631 طبری،)داند برا ایشان و احوال بهرام این بود که به هند برود تا اخبار 

شاهنامه در  ولی ،(553: 8635 ،؛ مسعودی33: 8611 ،؛ بهار638: 8631 ،نیشابوری ثعالبی؛ 115

بهرام با آگاهی یافتن از گوید  فردوسی می ؛دلیل دیگری برای این کار آورده شده است

ای از او  ا نامهبو شاه  فرستاده چونانم گرفت که او تصمی کردار ناپسند شنگل و سرکشی

    .(188 :8631فردوسی، ) به نزد شنگل برود تا از احوال او باخبر شود و به او هشدار دهد

در اثنای  ی بسیارها بهرام در هند پس از هنرنمایی ثعالبی گویدصاحب تاریخ  .3

 بعد سپینود را به همسری پذیرفت نوشی هویت خود را بر شنگل آشکار کرد و باده

در تاریخ بلعمی هم هویت او پیش از بازگشت به ایران افشا  .(635: 8631شابوری، ثعالبی نی)

شناخت  هرام را می، بگوید شاه هند واریخ میالتَ صاحب نظام. (113: 8618بلعمی، ) شود می

ا در امّ ،(15: 8615بیضاوی، ) به هند با او صلح کرد و دخترش را به او داد و پس از ورودش

 در پیشنگل  ریزند وگ  ایران می بهرام با سپینود به ،واریخ والقصصالتَ شاهنامه و مجمل

.(33: 8611؛ بهار، 161: 8631فردوسی، ) برد تعقیب آنها به هویت بهرام پی می
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را در این باره  داستانی ولی مورخان ،مرگ بهرام در شاهنامه مرگی طبیعی است .3

اسب او  ،ناگاه. ثنای شکار در پی گور تاختگویند روزی بهرام در ا می هاآن کنند؛ نقل می

: 8618بلعمی، ) بهرام درون آن افتاد و ناپدید شدرا به سوی باتالق یا چاهی ژرف برد و 

؛ 38: 8611؛ بهار، 635: 8631 ،نیشابوری ثعالبی؛ 533: 8615 یعقوبی،؛ 355: 8631 طبری،؛ 158

 .(15: 8615؛ بیضاوی، 15: 8616؛ ابن بلخی، 553: 8611 ،مسعودی


تاريخ يا داستان: شاهنامه

یک مورد خطای جغرافیایی است که  ،شود از میان موارد ذکر شده که مالحظه می چنان

یمن را محل نشو و نمای بهرام  ،فردوسی بر خالف مورخان. در شاهنامه راه یافته است

در آن  کهچرا ؛های تاریخی تفاوت دارد با گزارش او گفتهدر حالی که  ؛ذکر کرده است

المعارف  هدایر)ر نیز فرمانروای حیره بود ایران نبود و منذ تحت سیطرهزمان یمن هنوز 

در دیگر  خطاهایی این چنین .(هشت: 5565؛ مرادیان، «بهرام پنجم» ذیل واژه، بزرگ اسالمی

. خورد می به چشمپادشاهی اسکندر نیز  به عنوان نمونه در دورههای شاهنامه و  قسمت

توان وجود آنها  ینم ،با این حال. شود نمایانده می خوب و بد کندر با دو چهرهدر آنجا اس

خود از  هنگام نگارش اثر همانند مورخانفردوسی . فردوسی دانست کوتاهیرا ناشی از 

اما گویا منبع  ،بهره نبوده بیکه حاوی اخبار ساسانیان بوده است،  ها نامه مطالب خدای

. هایی داشته است با منبع صاحبان کتب تاریخی تفاوت تدر این قسم او مورد استفاده

است که شاید منبع  که نزدیکی گفتار او به گفتار ثعالبی این احتمال را سبب شده چنان

 ،اولین دلیل اختالفاتکه توان به یقین گفت  می .یکی بوده باشد ،هر دو مورد استفاده

مطالب مأخذ خود  او. استبوده اش  بع مورد استفادهاو وفای او به من امانتداری فردوسی

به منبعی که به  ،آنها در شاهنامه آورده و در بیشتر مواقعرا با وجود خطاهای موجود در 

اکثر  .(815: 8655صفا، ) برد کند و از آن نام می اشاره می ،آن مراجعه کرده است

  .هایی که در باال به آنها اشاره شد، ناشی از این امر هستند تفاوت

در تاریخ بهرام در شاهنامه دلیل دیگری بر اختالف منابع است؛  د روایات دربارهتعد

کار را پیش از او بزه ر بین مردمی که حکومت یزدگردِخوانیم که بهرام گور د می

یافته در  بزرگان قدرت .(853: 8615شوشتری، ) اند، محبوبیت بسیاری داشته است دیده
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نقش بسزایی در  ،تیارات فراوانی نیز برخوردار بودنددربار او که با حمایت بهرام از اخ

این امر باعث به وجود آمدن . اند ایجاد این محبوبیت و شهرت در میان مردم داشته

ها را نیز که به  البته سهم گوسان. او شده است های زیادی درباره ها و داستان تروای

و رواج و گسترش این در ایجاد  ،روایت فردوسی توسط همین شاه وارد ایران شدند

های عامیانه جا  داستانمختلف که در مقوله این روایات . نادیده گرفتتوان  روایات نمی

و به شاهنامه راه  فظ شدهحیسندگان ثبت و تا روزگار فردوسی به دست نو ،گیرند می

 . اند یافته

است  رخ دادهکه  چنان ؛است وقایعگر این است که کار مورخ ثبت قابل توجه دی نکته

تاریخ مورد نظر  ،تاریخ اشاره داشته باشد مند، آفرینش اثری که حتی اگر بهو کار هنر

 ادبیلق اثر خا و کند روزها و اعداد و ارقام را ثبت می، ها ماه، ها سال ،مورخ. مورخ نیست

مورخ پنهان است و در بین این اعداد در متن جامعه و در میان مردم  آنچه را که از دیده

گیرد و پس از دستبرد هنری در  هنرمند، رویدادهای تاریخی را به کار می. دهد رخ می

 درباره کار شاعرارسطو در فن شعر خود  .دهد می شاندر معرض نمایش قرارآنها، 

کار شاعر آن نیست که امور را آن چنان که روی داده است به درستی نقل کند، »: گوید می

 «آن نهج که ممکن است اتفاق افتاده باشد روایت نماید بلکه کار او این است که امور را به

تفاوت بین »: عقیده او درباره تفاوت شاعر و مورخ نیز چنین است .(851: 8653، ارسطو)

ست که یکی روایت خود را در قالب شعر درآورده است و آن دیگر در نیمورخ و شاعر در این 

ولیکن با این همه آن کتاب  ،ه نظم درآیدقالب نثر، زیرا ممکن هست که تاریخ هرودت به رشت

تفاوت آن دو در این است که یکی از آنها  .همچنان تاریخ خواهد بود خواه نظم باشد و خواه نثر

گوید که در واقع روی داده است و آن دیگر سخنش در باب وقایعی  گونه حوادث می سخن از آن

تر از تاریخ، و مقامش باالتر از  از این رو است که شعر، فلسفی. است که ممکن است روی بدهد

که تاریخ از امر جزئی حکایت  کند در صورتی زیرا شعر بیشتر حکایت از امر کلی می ؛آن است

مقام این است که شخصی چنین و چنان فالن کار یا فالن کار مقصود از امر کلی در این . دارد

دهد و در  دیگر را به حکم احتمال و یا به حسب ضرورت در شرایط و احوالی خاص انجام می

اما امر  ،شود هایی ذکر می هرچند در آن برای اشخاص داستان هم اسم .شعر هدف همین است

چون الکیبیادس کرده است یا ماجرایی که  عبارت است از کاری که شخص معینی، جزئی مثالً

 ادبیشاهنامه نیز بر خالف دیگر آثار مورد نظر ما اثری  (همان) «.برای او اتفاق افتاده است
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امروزی نگارش نویسیِ  داستان ونفناست که با آنکه صدها سال پیش از به وجود آمدن 

و  ردیابینو را در آن  های عناصر داستانتوان  میبا اندک تسامحی، ا امّاست، یافته 

  .کرد یبررس

شود؛ رعایایی که در  ان میارتباط بهرام با رعایا نمای ،ها در بیشتر این روایات و داستان

و امکان فراتر رفتن از   اشراف قرار داشته تر از طبقه ی در مقامی بس پایینساسان جامعه

خاطر  گیرند و گاه به قرار می ند، در این جا مورد عنایت و التفات بهراما هآن را هم نداشت

 روند فراتر میفروتر خود  طبقهاز  و یابند حقّ، ارتقای مقام میبرفتار و اخالق نیک خود، 

 ،داستان بازرگان و شاگردمثالً در . دگیرن می یجا انمنصب و در کنار اشراف و صاحب

ر او و اما بهرام با توجه به رفتا ،پست جامعه است شخصیتی از طبقه کودک کفشگر

داستان کودک کفشگر و )کند  می گفتار مادرش، قانونی را لغو و قانونی دیگر را وضع

 : نامد می« پذیر مردم»فردوسی یک بار بهرام را شاه  .(حالل کردن شراب

 سپاهش به دینار گشتند شاد در گنج بگشاد و روزی بداد       

 رـذیـپ دمرـــر شاه مـد بـبیام بفرمود پس تا گشسپ دبیر       

 (15 – 18 ،بهرام گور ،3ج شاهنامه، )

 :شود و در جایی از زبان این شخصیت به علت ارتباط او با مردم اشاره می

 اه          از آن دشت سوی دهی رفت شاهــردادمــشبگیر هرمزد خـب

 رستــپ زدانـرد یـد دل مـبجوی     ببیند که اندر جهان داد هست     

 (8651 -8656 ،ام گوربهر ،3شاهنامه، ج)

 :یا در پایان داستان بازرگان و شاگرد گوید

 اهـــــهان را ندارد نگــــــچو کار ج به موبد چنین گفت زان پس که شاه        

 هـــان را ز مــد کهــاسـه شنــچگون    ت به      ـسـدامـدم کرـه مـه داند کـچ

 (8635 -8638 ،بهرام گور ،3جشاهنامه، )

ت، بیدادگری و خسّ ی اخالقی چون نکوهش ستم وها مسائل این داستان بیشتر موضوع

ی، ضرورت آگاه مکافات عمل، ستایش ایثار و گذشت و نگه داشتن حد اعتدال در زندگ

فردوسی بر خالف . است... و ، اعتقاد به مکافات دنیویمردم بودن حاکم از احوال

بت به این مسائل، چهره و شخصیتی متفاوت با نشان دادن دیدگاه بهرام نس ،نویسان تاریخ

پادشاهی عیاش و  صورتبهرام به  ،های تاریخی دهد؛ در کتاب از بهرام ارائه می
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ت در عین عیاشی، بخشنده و بلندهمّ در شاهنامه،او اما ، شود گذران معرفی می خوش

نشان ای  ژهدارد و به امور دینی نیز توجه وی کند، عدل و داد را بر پای می است؛ دهش می

سویه نیست که سزاوار  توان گفت بهرام در شاهنامه شخصیتی یک در واقع می. دهد می

، دم دنیا بودن سرای انسانی است که با آگاهی از ناپایداری گیتی و سپنجی. سرزنش باشد

هم توصیه  رعایاگذراند و این شیوه را به  دادگری و انصاف به شادی و رامش میعین را در 

او خالی از عیب هم شخصیت البته . آورد می ا از هند لوریانهخود برای شادی آن کند و می

 ،که از زبان دستور اوبلزبان فردوسی نه از که نیست و یک ویژگی منفی بسیار بزرگ او 

 : موضوع تاریخی به طرفی شاعر نسبت بی خود دلیلی است بر، شود روزبه، بیان می

 رد گریزــره زو جفت گیـیب تـش         همی سیری از خفت و خیز  نیابد

 دستسان که باشد بَ شهنشاه زین  شبستان مر او را فزون از صدست       

 (336 – 331، بهرام گور ،3جشاهنامه، )

از البته یابد و  چند بیت دیگر ادامه می بهرام تا سخنان روزبه در نکوهش این خصلت

خت شخصیت بدون حضور و حمایت این نوع پردا .شود سوی فردوسی نیز توجیه نمی

راوی، باورپذیر بودن داستان، استقبال خواننده و مأنوس شدن او را با متن سبب 

ها که  با نمایش حاالت درونی شخصیتپردازی  شخصیتفردوسی در مهارت . شود می

وضعیت  .(61: 8631شمیسا، )شود  می سابقه بود، کامل پیش از آن در سبک خراسانی بی

 :گیرد، چنین است پس از اینکه مورد خشم پدر قرار می روحی بهرام

 ال روی پدرـدران سـد انــــندی   رــــــجگ بایوان همی بود خسته

 ان ردهـــش رفتی میــه او پیک   دهــر مهر و نوروز و جشن سـمگ

 اهـــزدیک شــرستاده آمد بنـف   ان بد که طینوش رومی زراهــچن

 ومــــــر بآباد بــرستاد قیصـف          اژ رومـــب رده وـــدره و بــا بــاب

 شــه ساختـگـایـزاوار او جــس    ش      ـــــاه بنواختــچو آمد شهنش

 کام دار گستردهــرد بیـه ای مک   ــام        ـــــاد بهرام زی او پیـفرست

 م چنین بی گناهــازو دور گشت   اهــــــر بچیزی بیازرد شـز کهت

 درخشدمــژمرده بـر بخت پـمگ   دمـواهش کنی گر ترا بخشتو خ

 درــــه منذر مرا به ز مام و پـک   رــــــرستد مگـسوی دایگانم ف

 (516-638، یزدگرد بزه کار ،3جشاهنامه، )
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منطق داستانی حکمفرماست و بین حوادث داستانی و حتی  ،بر روایت فردوسی

 در جایی. اردارتباط منطقی و زمانی وجود د ها با توجه به ساختار روایی داستان ابیات

یا مورخ ساکت مانده  ،که فردوسی یک علت منطقی را برای وقوع رویدادی ذکر کرده

که در باب رفتن بهرام به هند و به نزد  چنان. یک دلیل سست و واهی را ذکر کرده است

آرزوی بهرام را  میل و ،ولی مورخان ،کند فردوسی به سرکشی شاه هند اشاره می ،شنگل

برخی از  ،و پایگاه او در دربار بهرامنزد  یگاه نرسیجا یا درباره .اند دانستهدلیل این سفر 

 ،منسوب کرد اند که بهرام او را به حکومت خراسان مورخان تنها به این نکته اشاره کرده

برد و  ابتدا در آغاز پادشاهی بهرام از او نام می ،فردوسیشاهنامه،  در حالی که در

در او را یک بار دیگر  .دسپاه خود کر به او خلعت داد و او را فرماندهگوید که بهرام  می

و خود با  نشاند او را بر جای خود میکه بهرام یابیم  میخاقان به ایران  حملهماجرای 

از سپاه خاقان بهرام را ایران  بزرگان که یهنگام .رود افرادی اندک به سوی آذربایجان می

نرسی با وادارند، ان و اطاعت از او خاق ند او را به پرداخت خراج بهوشک دهند و می میبیم 

سرانجام پس از شکست خاقان از بهرام است که حکومت خراسان . کند ها مخالفت میآن

شود و  پیوستگی ایجاد میشده،  طرحبین مطالب  ،شود و بدین ترتیب به نرسی واگذار می

در ماجرای  ؛خورد به چشم می ها نیز ، در دیگر قسمتارتباطاین . دیاب متن انسجام می

راند تا  از جایگاه این کنیزک نزد بهرام سخن می ،روایت فردوسی در آغاز ،و بهرام هآزاد

 . بر تأثیر سخن بر مخاطب بیفزاید

شود که  رویارویی فردوسی با حوادث تاریخی، زمانی بیشتر می اهمیت شیوه

وقایع  در روزگار شاعر یا اندکی پیش یا پس از آن به ثبتیابیم مورخانی که  درمی

ها  شنیدهاند یا تنها به ذکر  برخی از رویدادهای مهم سکوت کرده اند، گاه درباره پرداخته

اند و این امر  ها برنیامدهو گاه نادرست اکتفا کرده و در پی کشف علل آن های کم یافتهو 

های مورخان روزگار ما که به کندوکاو  ها با گفتهاز موارد سبب شده که اقوال آن برخیدر 

مثالً در خصوص اقامت طوالنی بهرام نزد منذر،  .، تفاوت داشته باشداند در تاریخ پرداخته

 :8611 سن، کریستن)اختالف یزدگرد با شاهزاده ذکر شده است در کتب تاریخی معاصر 

 :خوانیم مینیز پادشاهی بهرام مخالفت بزرگان ایران با  علتباره در ،جا در همین .(636

خواستند از فرصت استفاده  ،اعیان و روحانیون چون از وجود این سلطان ناموافق خالص شدند»
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پس بعضی از صاحبان مراتب به یکدیگر دست اتحاد  .کنند و قدرت خویش را استوار نمایند

کوب نیز در این  زرین .(636 :همان) «دادند تا همه پسران یزدگرد را از پادشاهی محروم کنند

آید که بیشتر  آنچه درباره بهرام و سلطنت او در منابع شرقی هست، به نظر می»: گوید باره می

 .  (133: 8638کوب،  زرین) «های تاریخی بعد از او مأخوذ باشد تا روایات تاریخی از افسانه

نه ، ندای دار صورت افسانه که زندگی و پادشاهی بهرام ها درباره روایت بعضی از خرده

ی به برخی از تواریخ معاصر هم بلکه حت قدیم تمامی منابع تاریخیفقط در شاهنامه و 

های  در برخی از کتابداستان برداشتن تاج از میان دو شیر  ،به عنوان مثال. اند راه یافته

این در صورتی است که  .(833 :8686پیرنیا، )است  روایت شدهامروزی نیز  تاریخی

تا که اند  این افسانه را بالشک از آن جهت اختراع کرده» :گوید در این باره مین کریستن س

آور را بپوشانند که سپاهی حقیر از عرب توانسته است تصمیم بزرگان کشور را به  شرم این قضیه

مؤلف  .(531 :8611سن، کریستن) «به تخت نشاند ،هم زده و پادشاهی را که مردود بزرگان بوده

اند و  نیز معتقد است که یا این حکایت را برای محض چاشنی به داستان افزوده نامه ایران

یا اینکه مطابق با رسوم آن روزگار و شیوه مخصوص بهرام برداشتن تاج از میان شیران 

یک نمونه دیگر داستانی است که درباره نحوه  .(853 :8615شوشتری، )کاری عادی بود 

نیز همچون تواریخ قدیم  ،ايران قديم ،اریخی معاصرت مرگ بهرام وجود دارد؛ در کتاب

این در حالی است که  .(831 :8686پیرنیا، ) به فرورفتن این شاه در باتالق اشاره شده است

ممکن است این واقعه را بعدها از روی داستان پیروز که در گودالی »کوب  به عقیده زرین

 . (133: 8638کوب،  زرین)« جان سپرد، ساخته باشند

آمدن منذر و  از کهسرایی در جایی است  در داستان فردوسی شاهدی دیگر بر مهارت

                     : چنین است گفتار او در این قسمت. گوید سخن مینعمان برای پذیرش دایگی بهرام 

 رد از عربــبرفتند نعمان و منذر به شب        بسی نامداران گ

 (35، گر بزه یزدگرد ،3جشاهنامه، )

در این بیت نمادی باشد که بسیار ماهرانه به کار « شب» رسد که واژه به نظر می 

 طوالنی مدت دوریباشد به  ای اشارهشاید این کلمه . رفته و در جای خود نشسته است

باعث همین اتفاق که  بال آن مخالفت بزرگان کشور با اوبهرام از پدر و دربار و به دن

پشت سر ان نبرد با شیران گرسنه را وخشاهی، پادگیری  پسشود بهرام برای باز می
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 .دهد برای او رخ می پس از این یع سختی کهباشد بر وقا گویی و نیز نوعی پیش گذارد

، دستور واژگانی نظیر شب)متن بافت زبانی در  ای  های برجسته وجود چنین سازمایه

از مناسبت سبکی دارد و  نشان( های زبانی و تکرار برخی سازه ها ساختار جمله، زبان

 شناسی در تحلیل سبک آنهابررسی از این رو، . انگیزد احساس یا عالقه مخاطب را بر می

 .(58: 8611 وردانک،) اهمیت بسزایی داردـ  شاهنامه یک متن ادبی ـ در اینجا

هایی  در کتاب. انگیز است قدرت فردوسی در فضاسازی در یک اثر داستانی نیز اعجاب

 پادشاهان ساسانیدر روزگار حکومت اند، آمده است که  ر ساسانیان پرداختهکه به عص

و بهرام هم پادشاهی بود که در ابتدا با مطیع و منقاد  ران رواج داشتدین زرتشتی در ای

که قدرت یافته و توانسته بود  ،کردن مجریان این دین و واگذاری بسیاری از امور به آنها

 را آرامشت فرمانروایی خود تح های در سرزمینپدر، پس از دوران طوفانی حکومت 

 حاکمیتدر دوران . اسالمی پدید آورده استشاهنامه را در دوره  ،فردوسی. برقرار سازد

حامیان آن  ،به ظاهر مسلمانو در روزگاری که حاکمان متعصب آن هم  ،دین اسالم

آن روح  ای باشد که هم نهاید به گوبپردازد،  اثری که به دوران پیش از اسالم می ،هستند

و باشد با باورها و اعتقادات مردم تعارض نداشته  درون خود داشته باشد و هم دررا  زمان

در اینجا توجه به بافت غیرزبانی برونی که برایند . ش قرار گیردپذیرمورد به راحتی 

ر زبان و متنی اثرگذار ب های برون های جهان خارج از متن است و ویژگی ها و تجربه ایده

بهرام در شاهنامه پادشاهی  .(55 :همان)سبک متن را در برمی گیرد، ضروری است 

ای تصویر شده  اما دینداری و پایبندی او به گونه ،دیندار و پایبند به مذهب زرتشت است

یادکرد تنها فردوسی در این داستان، . است که از سوی مخاطبان مسلمان مردود نشود

دیگر  و دهد تن او به عبادتگاه آذرگشسب و نیایش ایزد را نمایش میبهرام از خداوند، رف

هنگام درآمدن بهرام رفتار و کردار  ،برای مثال. کند باورهای دین زرتشتی را پررنگ نمی

و  ازدواج با سپینود پس از بهرام. نیستغیر معقول برای مخاطب سپینود به دین جدید 

 ای که ؛ به گونهآورد میبرد و به دین جدید در میآذرگشسب او را به  ،آوردن او به ایران

   : با آداب و آئین مسلمانی منافاتی ندارد ،آداب این کار

 ان آذرگشسپــوی خـامد سـبی  بـنشست آن زمان شاه و لشکر بر اس

 ش دادـت ازو بیـه بنهفـنیاز آنک  ه درویش دادـر بـوهـی زر و گـبس
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 مشتـی رفت با باژ و برسم بهم ت ــشـش زردهـــآت ــرستـنـدةپ

 ن و راهـن و آییـاموختش دیـبی  اهــرد شــش او بــیـود را پـسپین

 اکـازو دور شد گرد و زنگار و خ  اکــه و آب پـن بـدیــستش بشب

 ردـاز کــر سو درم دادن آغــهـب  ردـــاز کـــها بــدانـگ زنـنـدر ت

 (5135 -5613 ،بهرام گور ،3ج شاهنامه، )

عهد اساطیری،  دوره :اند کردهتقسیم متمایز  خی از محققان شاهنامه را به سه دورهبر

 ،تاریخی عهدیعنی دوره سومین و آخرین در  .(533 :8655صفا، ) تاریخیدوران و  پهلوانی

برای  بنابراین و اند حضور داشتهنقش و در تاریخ عیناً شاهانی هستند که  ،ها شخصیت

که  اساطیری های مایه و بنها  ویژگی نیز هماناین بخش  در اام ،مخاطبان آشنا هستند

بهرام گور نیز هر چند شخصیتی تاریخی . شوند می دیده، وجود دارند دیگرهای  بخشدر 

همراه  ای اسطوره حماسی و یها ویژگی ای از او در شاهنامه با پاره ولی حکایت ،است

های شاهنامه است،  با سایر بخش پیوند این بخش ها را که مایه این ویژگی. است شده

 : توان چنین برشمرد می

دور از پدر  ،بهرام همچون برخی از شاهان و پهلوانان اساطیری و حماسی. الف

 .یابد پرورش می

گری، تیراندازی و ، سپاهیهای جنگی بهرام مانند رستم پس از کسب مهارت . ب

خود را  و دلخواه مناسب ها، اسب کنند و با آزمایش اسب اسب درخواست می ،سوارکاری

 . کند انتخاب می

خواهد که او  بسیار خردمند است و از مربی خود میاز همان اوان کودکی، بهرام  . ج

 . را با خردمندان همنشین کند

 . ستا ایزدی از چهره او هویدا «هفرّ» . د

به نام کشد و نیز جانوری دیگر  یجانور اساطیری، را م ،بهرام در هند اژدها . ه

 .آید به دست او از پای در می هندیان شده بود،جب سلب آسایش که مو «کرگ»

است و این سالحی است که شاهان و پهلوانان ایران  «گاوروی گرزه»سالح او  . و

 .گرفتند به دست میباستان 
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پهلوان است و سراسر دوران پادشاهی او پر از اعمال و ـ  بهرام در شاهنامه شاه . ز

  .گیرد صورت می که به دست او ماجراهای پهلوانی است

نیز یک نشانه ها  جفت شکارن شیر، گور و آهو و وی همچزوج بودن حیوانات . ح

 .اساطیری است

 .ست ا او «تازیانه»شود و این نشانه  ته میای دارد که با آن شناخ بهرام نشانه . ط

  .ای دارد صورت اسطوره هم نبرد با شیران گرسنه و برداشتن تاج شاهی از میان آنها.  ی

دهد و با این  او نسبت میبه افتن گنج جمشید را ی ی،حکایت نجام فردوسی درسرا. ک

 این بخش الذکر، موارد فوقعالوه بر . سازد کار به طور آشکار او را وارد قلمرو اساطیر می

 : عبارتند ازبرخی از آنها که  استاری عیّهای  داستانهای  حاوی ویژگی

  .رفتن ناس نزد رعایاپنهان کردن هویت خود و به طور ناش. الف

 .کمک کردن به کودکان، بیوگان و تهیدستان . ب

 .های عیاری است داستان که درونمایه پادشاه عادلی جوو جست . ج

 .تمارض برای اجرای نقشه. د

پهلوانانی چون رستم، اسفندیار  بارهویژه در در دوران پهلوانی به که ها و صفات این ویژگی

بندی پیشین  ، مرزهای تقسیمندشو می مشاهده هنامهشا اساطیری بخشو نیز در  و سهراب

 . کنند حماسی تبدیل می ی شاهنامه را به یک اثر یکپارچهو تمامرنگ  را بی

 

   است شاهنامه، فرهنگنامه

اریخی که داستان بهرام گور یا ـ ت حماسی گوییم در خالل این کل یکپارچه یحال م

خورند که نمودار  دی به چشم میمواربهرام پنجم ساسانی هم بخشی از آن است، 

توان  به طوری که می. ندهستحکومت ساسانیان  دورانفرهنگ و آئین ها،  ویژگی

ساسانی در این  آئین دربار و فرهنگ جامعه. امیدشاهنامه را کتاب آئین و فرهنگ ن

شوند و گاه در روایت فردوسی از سرگذشت این  نمایانده می ها حکایت قسمت گاه در

آداب خدمت و تعظیم در مقابل پادشاه را در حکایت بهرام و  .حبوب ساسانیپادشاه م
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را اندرز دختر  ماهیار، پس از افشای هویت بهرامدر این حکایت . توان دید آرزو می

 : دهد که می

 شـایی برو دست کرده بکـدوت  شــچو بینی رخ شاه خورشیدف

 ویش دارورا چون روان و تن خ  ش دارـمبین مر ورا چشم در پی

 وی       ــهای باشرم و بازرم گ سخن  چو پرسدت با او سخن نرم گوی

 (131 -133 ،بهرام گور ،3جشاهنامه، )

در همین داستان ماهیار برای پاسخ به بهرام که آرزو را از او خواستگاری کرده است، 

 : شود عقیده و خواست دختر را نیز جویا می

 ارـار         کزین شیردل چند خواهی نثـــآرزو ماهین گفت با ـــچنی                 

 د آیدتـــــد آیدت          برآسودگی سودمنــدو تا پسنـــنگه کن ب                 

 (113 -111 ،بهرام گور ،3جشاهنامه، )

: عبارتند از های آیین و فرهنگ ایرانی منعکس در شاهنامهدیگر ویژگیبرخی از 

مقام زن  ارتباط دولت با دین، اهمیت بزرگان،طبقات اجتماعی، اهمیت حفظ و رعایت 

تعدد زوجات، بخشیدن بقایای خراج، ضرورت آگاهی شاه از وضعیت مردم، در جامعه، 

المال میان فقیران و ضعیفان، اهتمام شاهان ساسانی به آبادانی، شهرسازی،  تقسیم بیت

، بردن زنان به شکار، شاهزادگانسازی، آموزش رسم سلحشوری و آداب بزم و رزم به  پل

   ... .عالقه به موسیقی و 

 

  نتيجه

های مورخان درباره این شخصیت  مقایسه روایت ادبی بهرام گور در شاهنامه با روایت

چینی دقیق،  از قبیل زمینه روایت ادبیو سبکی های داستانی  ویژگی ،برجسته تاریخی

را آشکارتر  و فضاسازی مناسب ردازیپ ، شخصیتپیوستگی اجزای روایت، انسجام متن

خورند، نشان  نیز به چشم میهای شاهنامه  ها که در دیگر قسمت این ویژگی .سازد می

با  .شاهنامه در درجه اول یک داستان حماسی است نه منبعی صرفاً تاریخیدهند که  می

 زنیا رگ بیهای خود از این اثر ست محقق تاریخ برای پی بردن به حقانیت یافته ،این حال
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های خود را حتی در یک  فردوسی بدون اینکه تاریخ، حقایق تاریخی و یافته. نخواهد بود

ایران و جا انکار یا وارونه کند، در راستای هدف خود یعنی سرودن داستانی درباره 

  .کرده استروایت ایرانیان 

 

  :منابع

انتشارات اتحادیه مطبوعات  ،ازنقی بهروزی، شیر به کوشش علی ،فارسنامه ،(8616) ،ابن بلخی

 .فارس

ترجمه عبدالحمید  ،(العبر) خلدون ابنتاريخ ، (8636) ،بن محمد ، ابوزید عبدالرحمانخلدون ابن

 .آیتی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 .کوب، تهران، انتشارات امیرکبیر ، ترجمه عبدالحسین زرینفن شعر، (8653) ،ارسطو

، (ءنبياألوا رضِألا لوکسني مُ)تاريخ پيامبران و شاهان  ،(8611) ،بن حسن اصفهانی، حمزه

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،جعفر شعار، تهران ترجمه

تاریخ طبری، به تصحیح  ، تکمله و ترجمهتاريخ بلعمي، (8618) ،بن محمدبلعمی، ابوعلی محمد

اداره کل نگارش و وزارت  ، انتشاراتتهران ،8، ج محمدتقی بهار، به کوشش محمد پروین گنابادی

 .فرهنگ

، به همت محمد صصَالقِوَ واريخِالتَ لُجمَمُ، (8611) ،(مصحّح)، محمدتقی (الشعرا ملک) بهار

.اساطیر ،رمضانی، تهران

، به کوشش التواريخ نظام ،(8615) ،بن عمربن علی بَیضاوی، قاضی ناصرالدّین ابوسعید عبداهلل

. بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ،میرهاشم محدث، تهران

، چاپ چهارم، ايران قديم يا تاريخ مختصر ايران تا انقراض ساسانيان ،(8686) ،پیرنیا، حسن

  .روشناییشارات ت، انتهران

 خبارِأر رَتاريخ ثعالبي مشهور به غُ، (8631) ،بن اسماعیلبن محمد البی نیشابوری، عبدالملکثع

 ، همراه با ترجمه مقدمه زتنبرگ و دیباچه مجتبی مینوی، پیشگفتار و ترجمهمهِرِيَرس وسِالفُ لوکِمُ

 .نشر نقره ،محمد فضائلی، تهران

انجمن آثار  ،، تهرانبرَالعَوَ رسِالفُخبارِأب في رَاأل ههايَنَ، (8635) ،(مصحّح) محمدتقی، پژوه دانش

 .فرهنگیو مفاخر 

 ،محمود مهدوی دامغانی، تهران ه، ترجموالالطِخبارُأ، (8631) ،بن داوددینوری، ابوحنیفه احمد

 .نشر نی

 .، تهران، امیرکبیر؛ ايران قبل از اسالم(7)تاريخ مردم ايران ، (8638) ،کوب، عبدالحسین زرین



 7917، پاييز و زمستان 2، شمارة 7دورة پژوهشنامة نقد ادبي، / 741

 .فردوس ، انتشارات، چاپ پنجم، تهرانشناسي شعر سبک، (8631) ،شمیسا، سیروس

، ، تهرانرنامه ايرانيان در عصر ساسانياننامه يا کا ايران، (8615) ،، عباس(مهرین)شوشتری

.مؤسسه انتشارات آسیا

 . امیرکبیر ، انتشاراتتهرانچاپ دوم، ، سرايي در ايران حماسه (8655) ،اهلل صفا، ذبیح

 ،، چاپ چهارم، تهران5، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج تاريخ طبري، (8631) ،طبری، محمدبن جریر

 .اساطیرنشر 

، به کوشش و زیر نظر متن انتقادي از روي چاپ مسکو: شاهنامه ،(8631) ،ابوالقاسم فردوسی،

 .قطره ، انتشارات، چاپ پنجم، تهران3حمیدیان، ج  سعید

، به تصحیح میرهاشم محدث، تهران، انجمن لبّ التواريخ، (8613) ،بن عبداللّطیف قزوینی، یحیی

 . آثار و مفاخر فرهنگی

 ، انتشاراترشید یاسمی، تهران ، ترجمهدر زمان ساسانيان ايران، (8611) ،سن، آرتور کریستن

.نگاه

، لقاسم پاینده، تهرانابوا ، ترجمهشرافاألوَ نبيهُالتَ، (8611) ،حسینبن  مسعودی، ابوالحسن علی

 . بنگاه ترجمه و نشر کتاب

ابوالقاسم  ، ترجمهرواهِالجَ نعادِمَ ب وَهَالذَ جُرومُ ،(8635) ،بن حسین مسعودی، ابوالحسن علی

.علمی و فرهنگی ، شرکت انتشاراتتهران ،8پاینده، ج

 .امیرکبیر ، انتشارات، فرانکلین، تهرانالمعارف بزرگ اسالمي دايره، (8653) ،مصاحب، غالمحسین

رضا شفیعی مه، ترجمه و تعلیقات از محمد، مقدآفرينش و تاريخ، (8631) ،ربن طاهِرهّطَمُمقدسی، 

.آگه ، نشرم، چاپ اول، تهراناول تا سو کدکنی، مجلد

 .نی ، نشر، ترجمه محمد غفاری، تهرانشناسي مباني سبک، (8611) ،وردانک، پیتر

، 8محمدابراهیم آیتی، ج ، ترجمهتاريخ يعقوبي، (8615) ،(یعقوب بیاحمدبن ا)یعقوبی، ابن واضح 

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران

 


