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چکیده:
هفتپیكر ،آرمانشهري است كه حكیم نظامی گنجهاي با كاركردها و رفتار شخصيیّت منصصير بيه فيرد بهيرا
گور در پی توصیف آن است .در اين منظومه ،نوزده شخصیّت حضور دارند كيه زيش شخصيیّتهاي حكاييات
هفتگانه ،همة آنها براي معرّفی بهرا گور در قصّه ظهور و افول میكنند .نظامی ،متأثّر از ساختار منفعل زامعة
سنّتی براي پردازش شخصیّتها غالباً از شیوة توصیف بهره میبرد .ايين مااليه میكوشيد ميمن بصيج ازميالی
رازع به هفتپیكر در پیوند با سياختار زامعية سينّتی ،شخصيیّت و شخصيیّتپردازي بيه معرّفيی شخصيیّتهاي
نوزده گانة اين منظومه و چگونگی پردازش آن به دست حكیم گنجه بپردازد .دسيتاورد پيهوهن نياظر بير ايين
است نظامی در غالب موارد براي معرّفی شخصیّتها از شیوة توصيیف كيه شيیوهاي وييهة متيون منظيو اسيت،
استفاده میكند؛ امّا در پرداختن به شخصیّت فتنه ،كنیش بهرا گور هم از شیوة توصیف ياري ميیزوييد ،هيم از
شیوة گفت و گو .روش كار نیش به شیوة تصلیل مصتوا و بررسی اسنادي صورت خواهد پذيرفت.
كلید واژهها :نظامی گنجهاي ،هفتپیكر ،قصّه ،شخصیّت ،بهرا گور.

 .1تاریخ دریافت1931/11/11 :
 .2ایمیلmohsni45@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1932/2/11 :
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 .1مقدّمه:
حكیم نظامی گنجهاي (حدود  ۷۳۵تا  ۶۸۰هي .ق ،).در هفتپیكر همچيون ديگير منظوميههاين در پيی
آفرينن آرمانشهري است تا در آنجا بتواند براي نیازهاي روحی  -روانی انسان پاسخی بیابيد .رسيیدن
به اين مدينة فامله ،گراين آرمانگرايانه ،غايتگرايانه و توزّه به اخالقیّات و نَفْس زندگی است.
نظامی در هفتپیكر براي طرح مدينة فامله از زندگی بهرا گور ساسانی الگو گرفتيه اسيت .الگيو
قرار دادن با همة نكات و شرايط آن براي دگرگونی زامعه ،متأثّر از سياختاري ازتميا ی اسيت كيه در

آن ،الگوهايی دستنیافتنی و آسمانی و يا زامع و زمینی وزود دارند .الگويی كه نظامی در هفيتپیكر
انتخاب كرده ،الگويی زمینی و متعلّق به نظا حكومتی و شاهی ايران پین از اسال اسيت .اينكيه وي از
میان الگوهاي مختلفِ تاريخ فرهنگی  -ازتما ی ايران ،بهرا گور ساسانی را برگشيده است ،میتوانيد
بر گراينهاي درونی وي به شاهان هد ساسانی ناظر باشد.
برگشيده شدن شیوة زندگی يك شخص ،هرچند میتواند به مخاطبان ،انگیشه دهد ،بير نخبيهگرايی
زامعه داللت دارد و يا میتواند گوياي اين نكته باشد كه در زامعة فاقد روحِ دگرگونیهاي ازتما ی،
مرد بايد مننِ آن دسته از خواص را كيه در میيان حاكميان سیاسيی وزيود دارنيد و سرمشيق زنيدگی
آرمانی شمرده میشوند ،براي بهتر شدن زندگی برگشينند .اين سفارش ازتما ی میتوانيد نشيانهاي بير
گراين زامعة سنّتی به خواص و نه تودة مرد باشد.
قصيه سيروده
نظامی ،منظومة هفتپیكر را بنا به ساختار ازتما ی كه در آن واقع شده بود ،در قاليب ّ
است .قصّه و حكايت كه ناصر آن میتواند از نظم معهودِ منطای ،پا فراتر بگذارد ،از ديگر گونيههاي
قصيهها و حكاييات كهين
ادبیّات داستانی در زامعة سنّتی ايران ،رواج بیشتري داشته است؛ امّا با تصلیل ّ
میتوانیم به چگونگی تفكّرات ،بیننها ،آرزوهيا و واطيف و احساسيات ،آرمانهيا ،ارزشهيا و ميد
قصيهها و حكاييات كهين ادبیّيات
ارزشهاي ازتما ی ،هنجارها و ناهنجارهاي زامعة سنّتی پيی ببيريمّ .
داستانی اين سرزمین ،يكی از مهمتيرين اسيناد مكتيوب بيراي تصلیيل سياختار زامعية كهين ميا شيمرده
میشود.
 .1-1پیشینة پژوهش:

در زمینة تصلیل ناصر داستانی در هفتپیكر ،بیشتر پهوهنهاي انجا شده دربارة تصلیيل رواييت بيوده
است؛ ماننيد كييار بييامشكی و پيهومنييدداد ()8۳۰۰؛ امّييا در زمینيية شخصيیّت و شخصيیّتپردازي در
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هفتپیكر ،نوروزي ،اسال و كرمی ( )8۳38براساس نظريّة مشلو بيه خودشيكوفايی شخصيیّت بهيرا تيا
رسیدن به كمالی كه نظامی ،آن را در ذهن خود پرورانده بود ،اشاره كردهاند.
 .2-2چارچوب مفهومی:

اگر هدف زندگی را بهرهمندي انسان از نصيیب ممير و تكاميل او در مسيیر حیيات بيدانیم ،شخصيیّت،
مهمترين نصر از ناصر داستانی است .نويسنده يا شا ر در قالب شخصیّت هيم «مينِ» خيود را معرّفيی
میكند و هم با خالّقیّتهاي خوين« ،من» هاي تازهاي میآفرينيد .او در قاليب شخصيیّت ،انسيانهايی
خلق میكند كه هم میتوانند مانند ديگران رفتار كنند و گفتاري ويهه داشته باشيند و هيم میتواننيد در
برابر رفتارها و گفتارهاي تكراري زامعه قرار بگیرند و شیوهاي نو براي از بین بردن يكنواختی نگاههاي
انسانی ارائه كنند.
در اهمّیّت نصر شخصیّت در میان ساير ناصر داستانی ،همین قدر بايد گفيت كيه هيیا داسيتان و
قصّهاي بدون شخصیّت نمیتواند شكل بگیرد؛ شخصیّتهايی كه نتیجة ذهين خيالّق و بلنيد نويسينده و
شيا رند و میتواننيد از چنبييرة زميان و مكييان صير خييوين درگذرنيد و الهييا بخن مخاطبيان باشييند.
شخصیّت كه هم متأثّر از زامعه و هم تصت تأثیر شخصیّت نويسندة داستان است« ،شيبه شخصيی اسيت
تالید شده از ازتماع كه بینن زهانی نويسنده بدان فرديّت و تشخّص بخشیده اسيت( ».براهنيی:8۳۶1 ،
)193
هرچند توزّه به ناصر داستانی به معنی لمی آن ،با تعاّلی شدن اروپا از قرن هفدهم میالدي به بعد
شييروع شييده اسييت و بييه ويييهه بييا شييكلگیري رمانهيياي زديييد روانشييناختی توزّييه بييه شخص يیّت و
شخصیّتپردازي مورد اقبال قرار گرفت ،ارسطو دربارة شخصیّت و سیرت و خمليق و خيوي آن در فينّ
شعر سخن گفته است (زرّينكوب.)898-8۳۰ :8۳۷۵ ،
در ناييد ناصيير داسييتان ،شخصييیّتها از ديييدگاه ثابييت بييودن يييا دگرگييون شييدن بييه دو دسييتة
شخصیّتهاي «ايستا» و «پويا» تاسیم میشوند .شخصیّت ايستا ،شخصیّتی است كه در طول داستان تغییير
نمیكند يا دگرگونیهاي شخصیّتی او ،بسیار كمنيد و ييا ناگهيانی اسيت؛ در حيالیكيه شخصيیّت پوييا،
شخصیّتی است كه در طول داستان ،دائماً در حال تغییر و دسيتخيوش دگرگيونی اسيت (میرصيادقی،
.)83۷-839 :8۳۶۵
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با تعمّق در حكايات و قصّههاي سنّتی درمیيابیم كه به لّيت ايسيتايی و ركيود حياكم بير زامعيه و
فادان ديدگاه لمی و تعاّلی ،شخصیّتها بسیار كمند دگرگون میشوند و يا اگر تغییيري در آنهيا روي
میدهد ،فاقد نظم و پشتوانة منطای است .همانگونه كه در زامعة كهن ،ظهيور و سياو قدرتمنيدان و
السيا ه و
قصيهها نیيش ناگهيانی و خَليق ّ
قهرمانان رصة ازتماع ،ناگهانی بوده ،دگرگونیهياي اشيخاص ّ
ا مال آنها نیش خارقالعادّه بوده است.
ادوارد مورگان فوستر در كتاب زنبههاي رميان ،شخصيیّتها را بيه دو دسيتة سياده ( )Flatو زيامع
( )Roundتاسیم كرده است .اشخاص ساده كه گاه نمونة تیپ يا نوع هسيتند ،در شيكل نياب خيود بير
گِرد يك فكر يا كیفیّت واحيد سياخته میشيوند .شخصيیّتهاي سياده در داسيتان بيه سيهولت شيناخته
میشوند و خواننده بعدها آنهيا را بيه آسيانی بيه يياد ميیآورد .ايين اشيخاص بير اثير شيرايط و اومياع
دگرگون نمیشوند؛ بلكه در خالل شرايط و اومياع حركيت میكننيد؛ در حيالیكيه اشيخاص زيامع،
اشخاصی سازمانيافتهاند كه همهزانبه مل میكنند و اگر طرح داستان ،حتّی توقّعی بین از حد مايرّر
از ايشييان داشييته باشييد ،میتواننييد آن را بيرآورده سييازند .اييين اشييخاص میتواننييد بييه شييیوهاي مانييع و
متاا دكننده ،خواننده را با شيگفتی رو بيه رو كننيد (ر .ك :فوسيتر .)8۸۰-۰۰ :8۳۷۵ ،میرصيادقی نیيش
شخصیّتها را به شن دستة نمادين ،قراردادي ،قالبی ،نو ی ،تمثیليی و هميهزانبيه تاسيیم كيرده اسيت
(میرصادقی.)83۵ :8۳۶۵ ،
در قصّهها و حكايات كهن ،بسیاري از شخصیّتها مطلق و اغلب غیر واقعی هستند؛ قهرمانانی فراتير
از زندگی ینی .اين قهرمانانِ مطلق ،يا مظهر «خیرِ» مطلق هستند كه مصبوبند و يا مظهر «شر» مطلاند كه
مدّ قهرميان شيمرده میشيوند؛ همانگونيه كيه در زامعية كهين و سينّتی ميا ،پادشياه و حياكمِ سیاسيی
قصيهپرداز ،هميهكاره اسييت و
قصيههاي سينّتیّ ،
هميهكياره اسييت و ميرد  ،مغلييوب ارادة او هسيتند ،در ّ
قصيهپرداز اسيت كيه بيا زيوالن تخيیّالت خيود،
قصيه و حكاييت ،مغليوب ارادة اوينيدّ .
شخصیّتهاي ّ
شخصیّتها را به هر كجا كه بخواهد میبرد.
صيههاي سينّتی ايين اسيت كيه در آنهيا ،شخصيیّتها غیير واقعيی
يكی از ويهگیهاي حكاييات و ق ّ
نمايانده میشوند؛ گويی اشخاص ،فراتر از مكان و زمان هستند و میتوانند زمان را در اختیار بگیرنيد و
آن را متوقّف و در آن دخل و تصرّف كنند .اين ويهگی ،مخصوصاً در حكاييات ارفانيه و ميذهبی بيه
وفور ديده میشود .پیامبران ،اولیا و رفا كسانی هستند كه برتر از زمان و مكان ايستادهاند؛ هميانگونيه
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كه در زامعة سنّتی امور و لل ايجابی آن در زمان و مكان زست و زو نمیشود و در يوالم فراميادّي
و رؤياها به دنبال آنند ،زمان و مكان بيه نيوان بخشيی از زنيدگی ميادّي كيه اشيخاص در آن حركيت
میكنند ،به كناري نهاده میشود.
در داستان ،شخصیّتها تنها لصن و زبان و آن نوع بیيانی را دارا هسيتند كيه خاسيتگاه طباياتی آنهيا
ايجاب میكند؛ در حالیكه در قصّه و حكايت ،شخصیّتها تنها با لصن و زبان راوي ،سخن میگويند؛
همانگونه كه در زامعة امروزي ،پیشيرفتها و دگرگونیهيايی حاصيل شيده اسيت و متناسيب بيا آن،
نو ی تنوّع در زندگی و بینن افراد راه يافته ،نوع زبان و لصين سيخن گفيتن آنيان نیيش تغییراتيی كيرده
است .وقتی در زندگی امروزي ،افراد از زايگاهی ازتما ی برخوردارند و براساس آن ،صاحب قدرت
و اصالتی میشوند؛ شخصیّتهاي داستانهاي امروزي نیش صياحب زايگياه ،قيدرت و اصيالت زبيانی و
بینشی میگردند؛ امّا در زامعة سنّتی از آنجايی كيه افيراد ،فاقيد زايگياه و بيه نسيبت آن ،فاقيد قيدرت
ازتما ی هستند ،نه در نوع تفكّر خود نسبت به زهان پیرامونی ،داراي اصالتند و نه براساس ايين تفكّير،
قصيههاي كهين،
صاحب لصن و زبان ويهه در حكايت میشوند؛ از اين رو ،شخصیّتها در حكاييات و ّ
داراي وحدت زبانی هستند .فادان تنوّع در نوع زنيدگی ميرد در شيكلگیري زبيان فاقيد تنيوّع لصين،
بیتأثیر نبوده است.
 .3شخصیّتپردازی:
بييه چگييونگی پييردازش شخصييیّتها بييراي حضييور در داسييتان و حركييت از آغيياز تييا پايييان آن،
«شخصیّتپردازي» گفته میشود .داستانپرداز براي پردازش شخصیّتهاين از شيگردهاي گونيهگونی
بهره میبرد .گاه شخصیّتها براي نمايانده شدن با گفتگوهيايی طرفینيی پرورانيده میشيوند و داسيتان،
پین میرود؛ امّا تعدادي از شخصیّتها با خود حيرف میزننيد و ايين ،نشيانة آن اسيت كيه شخصيیّت
میخواهد افكار خود را برونافكنی كند و تصت تأثیر افكار خوين ،دست بيه انجيا ا ميال بشنيد .ايين
قصيه،
خصوصیّت كه انسان ،پین خود فكر كند و بعيد ميل كنيد ،ويهگيیاي اسيت كيه بيا پیيداين ّ
اهمّیّت پیدا میكند؛ به دلیل اينكه بايد میان آنچه در ذهن شخصیّت میگذرد و آنچه به صيورت ميل
درمیآيد ،سازگاري كامل وزود داشته باشد؛ گويی در زامعة سنّتی ،میان ذهنیّات شخصیّت با ینیّيات
نبايد فاصلهاي باشد؛ چه او خیال میكند كه همهكاره است و اوست كه قدرت مطلق را در دسيت دارد
(براهنی.)1۶۵ :8۳۶۰ ،
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شیوة ديگر پيرورش شخصيیّتها ،توصيیف آنهيا از زانيب نويسينده ييا شيا ر اسيت .در رمانهياي
امروزي شخصیّتها به شیوههاي گونهگون پرداخته میشوند؛ داستاننويسان بیشتر با ترتیب دادنِ گفيت
و گوهايی میان شخصیّتها و در نوع تعامل آنان با هيم شخصيیّتی را مكشيوف میكننيد؛ در حيالیكيه
نظامی با توزّه به قرار گرفتن در فضاي زامعة سنّتی و با نايت به منظيو بيودن اثير و طيرح و پيرورش
موموع به شیوة غیر مستایم ،با توصیف شخصيیّتها در موقعیّتهيا و حياالت گونياگون بيه مكشيوف
كردن آنان نشد خواننده پرداخته است.
وقتی داستانپرداز با توصیف ،شخصیّتها را به نماين درمیآورد ،بیشتر در پی یيان كيردن «مينِ»
خوين است؛ در حالی كه در شیوههاي گفتار و رفتار هرچند حضور راوي ديده میشود ،نمياين ايين
حضور غیر مستایم است .شخصیّتها در شیوة توصیف به لّت حضور رييان در داسيتان ،فاقيد ناشيی
پويا هستند؛ در حالیكه در شیوة گفتار و رفتيار ،شخصيیّتهاي داسيتان بيا ايفياي نانهياي مسيتایم و
فيردي ،زيان ميیگیرنيد .شيیوة توصيیف بييه زياي اينكيه بیشيتر موزيب شخصيیّتپردازي شيود ،مايية
قهرمانپروري میگردد كه در مطليق كيردن قهرمانيان ،ناشيی بيهسيشا دارد .مطليق شيدن شخصيیّت در
قصّهها ،متأثّر از زامعة سنّتی است كه ويهگی بارز آن ،مطلقنگري است .در شیوة توصیف ،نويسينده و
شا ر میكوشد بیشتر با دالها و نشانههاي غیر كالمی با خواننده ارتبا برقرار كند .نفيوذ و تيأثیر زبيان
غیيير كالمييی و توصييیفی در خواننييده بييه مراتييب بیشييتر از ارتبييا هيياي كالمييی اسييت .شييیوة توصييیف
شخصیّتها در تصويري و نمايشی كردن متن نیش نان برزستهاي دارد.
 .1-3شخصیّتها و نوع پردازش آنها در هفتپیکر:

قصّة هفتپیكر ،شرح داستانوار زندگی بهرا گور از توّلد تا مرگ است؛ از ايين رو ،شخصيیّت بهيرا
گور ،اصلیترين شخصیّت قصّه است و ساير شخصیّتها در زنب او و در پیوند بيا او ميل میكننيد و
به شدّت متأثّر از رفتار و شخصیّت وي هستند؛ به گونهاي كه شخصیّت مطلق بهيرا  ،سياير شخصيیّتها
را تصتالشّعاع خود قرار داده است.
 .1-1-3بهرام گور:

بهرا گور ،مركش ثِال داستان است و تمامی حوادث به گِيرد او میگيردد و ديگير شخصيیّتها نیيش در
ساية شخصیّت او قرار دارند .ا ميال تميامی شخصيیّتها بيا ا ميال بهيرا معنيی میيابيد و بيه حركيت
درمیآيد .بهرا به گونهاي بر منظومه ،سايه افكنده كه گويی تمامی شخصیّتها و تمامی كارهيا ،مصيو
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شخصیّت و اراده و كارهاي اويند؛ بدين ترتیب بهرا قهرمان داستان است .اين مسأله ،چیشي نیست زيش
تفكّر همهكاره بودنِ پادشاه و خاص بودنِ او در تاريخ كهن و زامعة سنّتی ما.
بهرا كه يكی از پادشاهان ساسانی و از لصاظ تاريخی شناخته شده است ،در هفتپیكير ،شخصيیّتی
زدا از شخصیّت تاريخی خود دارد« .اين هنر نظامی است كه مصدودة واقعیّيت تياريخ را بيه آن سيوي
قلمرو قصّهها هم امتداد داده است و به زاي آنكه قصّه را در قلمرو تاريخ نگه دارد ،تاريخ را بيه دنیياي
قصّهها كشانده است .با اين حال ،هرچند قصّة او در يك زَو سیّالِ وامح در آن سوي واقعیّيت زرييان
دارد ،اشخاص قصّه به طور بارزي ،واقعی و انسانی زلوه میكنند .قصّههاي او روي هم رفته ،نمايشيگاه
خملق و خوي انواع انسانهاي واقعی است .انسانهايی كه انديشه و آرمان پیر گنجه بر زبان آنها ،زياري
و در رفتار و كردار آنها ،منعكس است( ».زرّينكوب)19۵ :8۳۵1 ،
زرّينكوب ( )8۳۵1با تصلیل شخصیّت بهرا بيه ييك نكتية سياختاري در وزيود و روح و رفتيار او
اشاره كرده اسيت .ايين نكتية سياختاري در روح و روان و رفتيار بهيرا  ،روحیّية شيكارگرايانة اوسيت؛
روحیّهاي كه موزب شد او به همة امور به نوان صید بنگرد؛ به طبیعت ،به حیوانات ،به مردان و زنان و
به حكومت و قدرت.
شكلگیري اين روحیّه كه بيه ايّيا حضيور او در بادييههاي يمين برمیگيردد ،بيه نيو ی بيا قيدرت
بالمنازع وي كه به خاندان شاهی ممنتسب بوده است ،ارتبا میيابد .شكار ،گرفتار و مغليوبِ قيدرت و
ارادة شكارچی است؛ چنانكه بهرا نیش به نوان شكارچی با قدرت مطلق در بیشتر شيكارهاين پیيروز
میشود .اين روحیّة شكارگرايانه نسبت به زهيان و آنچيه در آن اسيت ،تنهيا در شخصيیّت بهيرا گيور
ديده نمیشود؛ بلكه آنانی كه میخواستند به مراتب سیاسی و حكومتی برسند ،مجبور بودند اين روحیّه
را در خود به وزود آورند يا آن را تاويت كنند .انگیشة شكار كه با قدرت فيرد ارتبياطی اساسيی دارد،
امل مهمّی در به دست آوردن مراتب سیاسی و ازتما ی بوده است.
اين انديشه در چهار ماالة نظامی رومی در حكايت احمد بن بيدا خجسيتانی نیيش آميده اسيت.
آنچه موزب شد تا احمد بن بدا كه نخست ،خربنده بود ،به ماا هاي مهمّ حكومتی دسيت يابيد ،دو
بیت حنظلة بادغیسی بوده است .حنظله در اين دو بیت ،مهتري را شكاري دانست كه در كا شیر افتياده
است و آنكه میخواهد آن را به دست آوَرَد ،بايد خطر كند تا صید را شكار سازد:
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مهتييري گيير بييه كييا ِ شييیر در اسييت

شييو خطيير كميين ز كييا شييیر بجييوي

ييييا بشرگيييیّ و يييشّ و نعميييت و زييياه

يييا چييو مردانْييت مييرگ روييياروي

(نظامی رومی)91 :8۳۶3 ،
نظامی گنجهاي با تكرار موميوع شيكار ،آنگونيه كيه در رفتيار بهيرا گيور ،انعكياس میيابيد ،آن را
نشانهاي براي مكشوف كردن گراينها و ويهگیهاي شخصیّتی بهرا میسازد.
نكتة مهمّ ديگري كه در شخصيیّت بهيرا گيور وزيود دارد ،یّاشيی و شيادخواري و اصيرار او بير
شادي است .بهرا در بیشتر ايّا حیاتن به شادي میپرداخت؛ امّا اين خوشی پايدار نبود .شايد نظامی با
نشان دادن یّاشی افراطی بهرا و اينكه سرانجا  ،اين شاديها به پايان میرسد ،میخواست به مخاطيب
خود الاا كند كه شاديهايی از نوع شاديهاي بهرا كه روي به ابتذال نهادهاست ،هرچند ديرپيا باشيد،
در نهايت ،زوالپذير است .شايد نظامی با اغراق در وصف یّاشیهاي بهرا  ،میخواست به رسيم نافيذ
و نهادينهاي كه در میان پادشاهان و حكومتیان وزود داشته است ،انتااد كند؛ رسيمی كيه هرچنيد زوال
قصيهها و وزيود
شاه و حكومت را در پی داشت ،از بین نمیرفت .به لّت مطلق بودن شخصيیّتها در ّ
روحیّة قهرمانپروري كه موزب رفتارهاي خارقالعيادّه میشيد ،بهيرا نیيش بيه نيوان شخصيیّت اصيلی
داستان هفتپیكر در زمانیكه در يمن به سر میبرد ،با وزود پرداختن به شكار و شيراب ،غاليب ليو
صر و زبانهاي رايج را آموخته ،به گونهاي كه از ديگران متمايش شده بود.
وزود نیروهاي مياورايی و آسيمانی كيه در رونيد داسيتان تيأثیر میگذارنيد ،يكيی از ويهگیهياي
قصّههاست كه در هفتپیكر نیش نمود پیدا كرده است .وقتی ايرانیان دست از كار میكشيند ،قَصطيی بير
كشور حاكم میشود .بهرا دستور میدهد تا در خشينهها را بگشايند .از اين كار بهيرا كيه چهيار سيال
به طول انجامید ،مرد از قصطی نجات يافتند .در اين بيال تنهيا ييك بینيوا ،زيان باخيت .بهيرا از اينكيه
نتوانست براي اين بینوا كاري انجا دهد ،شرمناك از خداوند پوزش خواست .تصيويري كيه نظيامی از
بهرا در اين ابیات ارائه كرده ،تصوير پادشاهی مسيلمان و آرميانی اسيت كيه ميييد نیروهياي آسيمانی
است؛ نه تصوير پادشاهی ساسانی؛ آنگاه هاتفی به بهرا خبر میدهد كه از نیكرايی بهرا كيه ميرگِ
حتّی يك نفر را نپسنديد ،كشورش چهار سال از مرگ به دور خواهد بود.
بهرا كه زندگی او ،شگفتآور و متفاوت با زندگی مرد است ،در مرگ نیش با تودة ميرد متميايش
است .زمانی كه مرگ بهرا فرامیرسد ،گوري از كرانة دشت او را به غياري ،رَه مینماييد .بهيرا كيه
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براي شكار گور ،تنها به دنبالن ،وارد غار میشود ،ديگر از غار بازنمیگردد .نظامی با برزسيته كيردن
نوع مرگ بهرا گور ،سعی كرد حتّی مرگ بهرا را نسبت به مرگ ديگران ،برزستهتر نشان دهد .وي
در شكار و نشا  ،مطلق است؛ به گونهاي كه كسی نمیتواند چون او باشد؛ گويی شخصیّتها با مطليق
بودن ،خواسته يا ناخواسته میخواهند نشان بدهند كه راه سوّمی وزود ندارد؛ همانگونه كيه در زامعية
آنان ،راه سوّمی ديده نمیشود .بهرا گور كه نمايندة خیر مطلق است ،هم در میان رب و هم ايرانیيان
به گونهاي زندگی میكند كه زوامع مذكور ،تمامی امكانات مطلق شدن را در اختیار او قرار میدهند.
رفتارهاي شخصیّتها در قصّهها موماً ناگهانی و توأ با افرا و تفريط است .رفتارهاي بهرا گور
تا پین از حملة دوّ چینیان كه موزب میشود براي شكار به صصرا برود و در آنجا رفتار شمبان پیر را با
سگن ببیند ،بیشتر افراطی به نظر میآييد .كسيی كيه در اميور ليذّات دنیيايی (شيكار و نشيا ) ،افيرا
میكند ،ناگهان با حملة چینیان ،هفتگنبيد را كيه در آن ،دختيران پادشياهان اقيالیم هفتگانيه ،روزان و
شبان براي ین او حكايات شیرينی روايت میكردنيد ،بيه آتشيگاه تبيديل میكنيد و دسيت از نشيا
میكشد و به بادت روي میآورد .اين افرا و تفريط میتواند بر فايدان آييین ميدوّنی بيراي زنيدگی
صصیح و سالم ناظر باشد.
يكی از ويهگیهاي بهرا گور و برخی از شخصیّتهاي هفيتپیكر ،تصيوّل ناگهيانی اسيت .تصيوّل
غالب اينان ،زمانی است كه بيه پاييان زنيدگی خيود نشدييك میشيوند؛ بيه گونيهاي كيه ديگير كياري
نمیتوانند انجا دهند و نمیتوانند حضور دائمی در داستان داشته باشيند .هنگيامی كيه بهيرا بيا دييدن
شبان و سگِ بردار آويختهشده ،متصوّل میشود ،در پايان راه زنيدگی اسيت و ديگير كياري نمیتوانيد
انجا دهد .اينگونه شخصیّتها را مطلق دانستن و به خیر و شر تاسیم كردن و ناگهان آنهيا را در پاييان
راه تغییر دادن ،شايد مبیّن اين نكته باشد كه با اين تغییر ناگهانی ،ديگير ،راه پیيدا شيده اسيت و لشوميی
ندارد كه آنها با اين ويهگی تازه در داستان زندگی كننيد .مخاطيب بيا ايين تغییير ناگهيانی ،راهيی زيش
پذيرش حاالت تازة او كه غالباً آرمانی است ،ندارد .بهيرا گيور در خيالل منظوميه در حيال پوييايی و
حركت رو به زلويی است؛ امّا مادّماتی كه موزب اين تكامل میشود ،مبتنی بر يك نظا لّی نیسيت.
بسیاري از تصوّالت كه در بهرا اتّفاق میافتد ،مرهون از سر گذراندنِ تجربیّات اكتسابی نیست .هرچند
بهرا در بسیاري از دورههاي زنيدگی در پيی كيامرانی اسيت ،در نهاييت بيه سيوي يدالتی دربياري و
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خوانشی سلطنتی از دادگري در حركت است؛ بدين ترتیب با اغماض میتوان گفت كه حركيت بهيرا
میتواند مثبت تلاّی شود.
 .2-1-3نُعمان:

نمعمان ،پادشاه يمن ،پرورش بهرا را بر هده دارد .گويی او ،مأموري است كيه باييد بيه بهتيرين شيیوه،
مادّمات رفاه و تربیت بهرا را برآورده كند .نمعمان دستور میدهيد قصيري بيراي بهيرا بسيازند .وقتيی
قصر خورنق ساخته شد ،نعمان به سِنمّار ،مال و زر فراوانی میبخشيد .نعميان ،داراي شخصيیّتی ايسيتا و
ساده است كه متناسب با نظا ازتما ی مبتنی بر سنّت و ساختار قصّههاي كهن ،مطلقنگر است؛ از ايين
رو دگرگونیاي كه در او رخ میدهد ،نتیجة فعل و انفعالهاي داستان نیست؛ بلكيه حادثيه ييا شيناختی
ناگهانی ،او را دگرگون میكند (براهنی .)1۷۰ :8۳۶۰ ،نتیجة اين دگرگونی ،گوشهگیري است.
سِنِمّار از اين بخشن فراوان به فكر تكمیل قصر میافتد؛ امّا نمعمان به زاي اينكه بر قيدرِ او بیفشاييد،
بر او خشم میگیرد و به اين بهانه كه ممكن است اين معميار ،قصير بهتيري بيراي كسيی ديگير بسيازد،
دسيتور كمشيتن او را صييادر میكنيد .نعمييان بيا انگیييشة خودخيواهی و بييه بهانيههاي واهييی كيه ناشييی از
مطلقالعِنان بودنِ قدرت سیاسی اوست ،بدين مل دست زده است .وقتی نعمان به همراه بهيرا  ،سيخن
وزير مسیصی خود را میشنود ،ناگهان متصوّل میشود و دسيت از گينج و مملكيت میكشيد و سير بيه
بیابان مینهد .همانگونه كه گفته شد ،افرا و تفريط از ويهگیهاي رفتار مرد در زامعة سينّتی اسيت.
اين افرا و تفريط ،مانع تعادل در تصمیمگیريها و رفتار مرد و حاكمان میشد .نعميان نيه در پياداش
دادن سِنِمّار كه كشتن اوست ،متعادل رفتار میكند و نه آنگاه كه يكباره دست از حكومت میكشيد
و سر به بیابان مینهد ،رفتارش از تفريط خالی است؛ بدين ترتیب بر رفتار او نظامی لّی حاكم نیست.
 .3-1-3منجّمان:

منجّمان به لّت خرافاتی بودن زامعة سنّتی ،زايگاه مهمّی داشتهاند .وقتی يشدگرد را فرزندي نمیمانْد،
منجّمان حكم میكنند كه با زاين بهرا  ،آن هم با اقبال فرخنده ،بايد پرورش او به نعمان سيپرده شيود.
پذيرش قول منجّمان از طرف يشدگيرد ،نشيانهاي از نفيوذ منجّميان و طالعبینيان در سياختار ازتميا ی و
حكومتی زامعة سنّتی بوده است.
آنچه دربارة شخصیّت منجّمان به ذهن ميیآييد ،بیاسيم بيودن آنيان در بسيیاري از منظومههاسيت؛
گويی اينان كه يكی از ناصر مهمّ تشيكیلدهندة زامعية سينّتی متبنيی بير خرافيات هسيتند ،طيالعبین و
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قصيههاي كهين ،مهيم اسيت ،ا ميال و
ملشان ،مهمتر از خود آنان است .آنچه بيراي زامعية سينّتی و ّ
مفاهیم و غايت است؛ نه امل و سيخنور و چگونيه بيه غاييت رسيیدن؛ از ايين رو تميا گفتيار و رفتيار
شخصیّتها ،مهر صاحب خود را دارند .منجّمان ،ابشاري در دست قدرت هستند تا با وزود آنان ،منيافع
صاحبان قدرت برآورده شود؛ بدين لّيت اينيان در منظوميه بيه نيوان شخصيیّتهاي در سيايه مطيرح
میشوند .نظامی ،اينان را با توصیف ا مالشان مینماياند؛ نه با گفت و گو.
 .4-1-3سِنِمّار:

«سِنِمّار» يا «سمنار» كه از نا آوران رو بود و میتوانست از سنگ مو بسازد ،در مصير و شيا  ،بناهياي
فراوانی ساخته بود .سِنِمّار الوه بر اينكه معمار چربدستی بوده ،براساس گفتار نظامی ،هم ناّاش بيوده
است و هم رصدانگیش و ارتفاعشناس (بیت  .)۵۸۸نسبت دادن تيا ّ و تميا برخيی از بهتيرين داننهيا و
قصيههاي كهين،
فنون به يك شخص ،نشانة همان ايدة قهرميانپروري شخصيیّتها در قصّههاسيت .در ّ
وقتی قصّهگو میخواهد از شخصیّتی مثبت سخن بگويد ،میكوشد او را در نوع كردار و رفتيار ،مطليق
نشان دهد و برزستهترين صفات آرمانی را بيه او نسيبت دهيدِ .سينِمّار در معمياري و ديگير داننهياي
صر ،بینظیر است و همین بیهمتايی او موزب كشته شيدن او میشيود .پیاميد ازتميا ی كشيته شيدن
سِنِمّار ،نفی نخبهگرايی و هرگونه تالش براي ارتااي ليم و هنير و زنيدگی اسيت .نظيامی بيراي اينكيه
مطلق بودن سنمّار را در مهندسی نشان دهد ،با نسبت دادن داننها و فنيون بيه او در قاليب توصيیف بيه
اين مهم دست میيازد؛ نه با ترتیب دادن گفت و گو.
 .5-1-3پیرِ بخردِ گُزين:

اين پیر كه چند لصظهاي در داستان ،خودي نشان میدهد و به سير ت از سيطح داسيتان مصيو میشيود،
براساس نظر زرّينكوب ،كسري يا خسرو نا دارد (زرّينكوب .)8۳3 :8۳۵1 ،او هرچند فرزند يشدگرد
نیست ،نهادش به شهرياران میرسد .وي كه افشون بر پیري ،به خِرَد نیش آراسته است ،نمیتواند در برابير
زورِ بازوي بهرا ِ زوان تاب بیاورد و در مساباهاي ،شكارِ شاهی را به بهرا وامیگذارد .پیيروزي بهيرا
بر پیر بخرد گشين ،نشان میدهد كه آنچه غالب میشد ،زور و نیروي زسمانی بود؛ نيه خيرد و تعاّيل و
تجربه.
نظامی براي فائق كردن بهرا گور بر پیرِ بخردِ گشين و كنار نهادن او و در نهايت نشيان دادن ناين
پیر ،از شیوة نامهنگاري استفاده كرده است .وقتی مرد ايران از ستم يشدگرد ،پيدر بهيرا  ،پیير بخيرد را
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برمیگشينند ،نامهاي به بهرا میدهند (ابیيات  )889۷-8۸۰9و از او روي برمیگرداننيد؛ وليی بهيرا در
پاسخ به نامة آنان (ابیات  )819۷-88۷۸گناه پدرش را بر گردن او میانيدازد و خيود را يادل و منجيی
ايران معرّفی میكند  -كه اين صفات هيم ادّ يايی اسيت؛ نيه اينكيه بهيرا در طيی داسيتان بيا گفتيار و
ا مالن آن را نشان دهد  -و ربودن تاج شاهی را از میيان دو شيیر خشيمگین پیشينهاد میكنيد .گفتنيی
است كه در اين نامه ايرانیان با  ۶1بیت ،سخن گفتهاند؛ امّا بهرا به تنهايی با  3۷بیيت؛ گيويی نظيامی بيا
زياد كردن ابیات نامة بهرا میكوشد او را كه قرار است شاه مطلق اييران شيود ،برتير از ديگيران نشيان
دهد.
 .6-1-3مُنذَر:

با سر به بیابان نهادن نعمان ،ممنذر وارد قصّه میشود و با اندوهی كيه از مصيو شيدن پيدر ،گريبيانگیرش
میشود ،به كار حكومتی روي میآورد .او بر كس پدر با به پايان بمردن زور و ستم با دادگري كارهيا
را برقرار خوين نهاد .منذر در نكوداشت بهرا از پدر نیش پیشی زمست .وي فرزندي به نا نعمان داشت
كه با بهرا از يك دايه ،شیر میخورد .منذر در نكوداشت بهرا  ،او را والی يمن كرد .وي همراه فرزند
خود براي فتح ايران به كمك بهرا میآيد و بهيرا بيا همراهيی منيذر و نعميان بيه سيوي اييران روانيه
میشود .به نظر میرسد انگیشة توزّه زياد از حدّ پادشاهان يمن بيه بهيرا هيم ،ريشيه در سرسيپردگی و
ترس آنان داشته و هم انگیشة اين نواخيت و پيرورش افراطيی میتوانيد از روحیّية مهمياننوازي ا يراب
بیاباننشین نشأت گرفته باشد؛ روحیّهاي كه آن را زشء خصال زوانمردي میشمردند.
منذر كه بر كس پدر ،دادگر است ،در فضايی ستمپرور بالیده است .ساختار قصّه به گونهاي نیست
كه منذر با طی كردن شرايط و آدابی ادل شود؛ بلكه به لّت تصيوّل ناگهيانی پيدرش در آخير مير،
ناگهان دادگر و دادگستر میشود .بدين ترتیب شخصیّت وي نیش چيون پيدرش در حادثيهاي دگرگيون
میگردد .اين تغییر ،متناسب با ساختار قصّه است كه در آن ،حوادث ،مهمتر از شخصیّتها هستند.
 .7-1-3فتنه:

فتنه ،كنیش بهرا است .او كه در نواختن چنگ و داشتن آواز خيوش و زيبيايی ظياهري ،بینظیير اسيت،
برخالف نان طبااتیاش از چیرهدستی بهرا در شكار گور تمجیيد نكيرد .ايين رفتيار كنیيش ،بير بهيرا
سخت ناخوش آمد و كشتن وي را به يكی از سرهنگان تند و خشيمگین خيود واگيذار كيرد .بيا اينكيه
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نظامی ،نخست از سرهنگ با صفات تند نا میبرد (بیت  )8938در بیت  8939از او با صفت «دادپیشيه»
ياد میكند.
سرهنگ خواست كنیش را از پاي درآورد؛ امّيا كنیيش او را از كشيتن خيود بازداشيت و از او فرصيتی
خواست .فتنه گفت« :من از مونسان خاص شهريار و تنها از من گستاخیاي رفته است .به شاه بگو كيه
من او را كمشتها  .اگر شاه از اين سخن ،شادمان شد ،خونم بر تو حالل باد و اگر از خبر كمشتنم ،تنگيدل
گشت ،هم تو به زان و تن در امان خواهی بود و هم من از مرگ نجات میيابم ».كنیش با اين ناشيه و بيا
پیشكن كردن گردبند خود كه هفت پاره لعل بسيیار ارزشيمند داشيت ،رميايت سيرهنگ را بيه خيود
زلب كرد .سرهنگ پس از يك هفته ،خبر كشتنِ فتنه را به بهرا رساند .بهرا اشك از ديده روان كرد
و سرهنگ نیش شادمان شد .فتنه كه براي در امان ماندن ،پنهانی در كوشك سرهنگ ،زنيدگی میكيرد،
سه سال به پرورش گوسالة او در كوشك پرداخت و توان و نیرويی جیب به دست آورد .فتنه ناشهاي
كشید و از سرهنگ خواست كه بهرا را به خانهاش د وت كند تا فتنه برابر او هنرنمايی كند.
هنرنمايی فتنه بر دوش گرفتن گاوي سنگین و باال بردن آن از شصت پلّه است .بهرا با ديدن چنيین
صصنهاي ،آن را نتیجة تمرين كنیشك دانست .فتنه از اين پاسخ بهرا استفاده كرد و گفت« :چگونه سير
و سمم گور را با تیر دوختن ،نتیجة تمرين زيياد نیسيت؛ امّيا بير دوش كشيیدن گياوي سينگین آن هيم از
شصت پلّه ،نتیجة تمرين است؟» فتنه ،پسند نكردن تیراندازي بهرا را در شكار گور ،بر حذر ماندن شاه
از چشمزخم مرد دانست .گورخان از اين سخن فتنه ،بین از پین ،شیفتهاش شيد و بيراي قيدردانی از
كار سرهنگ ،ري را به او بخشید.
«داستان بهرا با كنیشك خوين» كه در  1۸9بیيت بیيان شيده اسيت ،يكيی از زيبياترين بخنهياي
هفتپیكر است كه نظامی ،هنر خود را در شخصیّتپردازي نشان داده است .پیر گنجيه بيراي نمايانيدن
شخصیّت «فتنه» ،هم از شیوة توصیف ويهگیهاي ظياهري و درونيی كنیيش اسيتفاده كيرد ،هيم از شيیوة
قصيه اسيت كيه
گفتار و رفتار .اين بخن از هفيتپیكر بيا توزّيه بيه تعيداد ابیيات آن از بخنهيايی از ّ
گفتگوهاي زيادي در آن میان بهرا و فتنه ،فتنه و سرهنگ و سرهنگ و بهرا و بير كس ترتیيب يافتيه
قصيه ،سيه شخصيیّت حضيور دارنيد ،هنير نظيامی آن را از دالويشتيرين
است .هرچند در اين بخين از ّ
بخنهاي منظومه ساخته است .با اينكه فتنه ،شخصیّتی كامالً ینی دارد ،رفتارش در الم ین يا نمونيه
ندارد يا كمتر دارد كه اين امر ،نشانة نامتعادل بودن رفتار كنیيش در موازهيه بيا خواسيتههاي شياه هنگيا
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شكار است؛ شاهی كه انتظار دارد كنیشش براي كامل شدن ین او با وي همداستان شيود و هنيرش را
در صید گوران و آهوان بستايد .رفتار كنیش با بهرا كه مخالف سلیاه و خواستة شاه ميل كيرده اسيت،
بر شجا ت فردي فتنه داللت دارد؛ نه بر شجا ت نوع كنیيشان در خيدمت بيه مخيدومان؛ بيدين ترتیيب
فتنه ،شخصیّتی نو ی شمرده نمیشود .آنچه در داستان بهرا با كنیشك پیداست ،رفتار ابيشاري و بیينن
طبااتی بهرا با كنیشك است .بهرا  ،كنیشك را صرفاً براي كامرانی میخواهد؛ چه وقتی فتنيه نتوانسيت
موزبات شادي وي را فراهم كند ،حكم قتلن را صادر میكند و كار را بيه سيرهنگ خيود میسيپارد.
نظامی ،لّت نكشتن زن را به دست بهرا  ،برتري طبااتی و نگاه سلسله مراتبی و از بياال بيه پيايین بهيرا
میداند:
زنكشيييی ،كيييار شيييیرمردان نیسيييت

كييه زن از زيينس هييمنبييردان نیسييت

(نظامی گنجهاي ،8۳۰۸ ،بیت )893۸
در پايان داستان نیش وقتی بهرا درمیيابد كه فتنه همان كنیشي است كه پیشتر حكيم قيتلن را داده،
او را به نكاح خود درمیآورد و «بود با او به لهو و شيرت و نياز» (بیيت  .)8۶9۵نگيرش بهيرا بيه فتنيه
آنگاه كه زن او هم میشود ،نگرشی ابيشاري و زنسيیّتی اسيت .نظيامی در توصيیف زيبايیهياي فتنيه و
ا مال بهرا از اغراق نهايت استفاده را برده است.
 .8-1-3خاقان چین:

خاقان چین كه در اين منظومه ،فاقد نا است ،با سیصد هشار سپاه به خراسيان حمليه میكنيد .بهيرا كيه
گر ین و شكار بود ،به سپاهیان خود بیا تماد شد .يكدل نبودن سپاهیان بهرا  ،موزب شيد تيا وي،
تدبیري بینديشد .بهرا  ،دست از لشكر كشید و منتظر زمانی شد تا بر خاقان ،يورش آورد .وقتی كياتبی
فرار بهرا را به آگاهی خاقان رساند ،خاقان فارغالبال مانند بهرا به شرت روي آورد .بهرا با اسيتفاده
قصيه
از غفلت خاقان با سیصد زنگاور همدل بر خاقان حمليه كيرد و او را شكسيت داد .البتّيه در پاييان ّ
وقتی بهرا  ،راستروشن را بيه دار مجيازات ميیكشياند ،خاقيان چيین از لّيت حمليه بيه اييران ،پيرده
برمیدارد و اذ ان میكند كه راستروشن ،او را فريب داده بود؛ از اين رو از بهرا پوزش میخواهد و
شاه ايران نیش ذر او را میپذيرد.
نظامی در اين قسمت هم به گونهاي از خاقان سخن میگويد كه به زاي معرّفی وي ،بیشتر بهيرا را
میشناساند .در اين بخن از منظومه ،چون ديگر قسيمتهاي آن ،همية شخصيیّتها ،ييك طيرف قيرار
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میگیرند و شخصیّت منصصر به فرد بهرا در طرف ديگير .نظيامی بيا برابير نهيادن بهيرا ماابيل ديگير
شخصیّتها ،غیر مستایم دستهبنديهاي ازتما ی ايران را كه مبتنی بر نظا خیر و شر بيوده ،بیيان كيرده
است .وقتی خاقان چین در برابر بهرا قرار میگیرد ،شخصیّتی مخالف میشود .پیر گنجه بيراي معرّفيی
خاقان و بهرا از شیوة توصیف كمك گرفته و مخصوصاً براي بیان زنگ بهرا با خاقان و پیروزي شاه
ايران ،از اغراق نهايت استفاده را كرده است.
 .9-1-3شیده:

شیده كه شاگرد سِنِمّار در ساختن قصير خورنيق بيود ،ماننيدِ اسيتادش بير انيواع داننهيا و فنيون صير
آشنايی كامل داشته است .او با شناخت نسبت به حركت اختران و اَزرا فلكی ،بنياي هفيتگنبيد را بير
طالعِ میمون پیريشي كرد تا گشندي به بهرا نرسد .بناي مكانهياي مهيم بير طيالع مسيعود ،نشيانهاي از
ا تاادات مرد اَ صار پیشین به دخالت و تأثیر نیروهاي موهو و اَزرا فلكی در سرنوشت انسيان بيوده
است .هفتگنبد كه ساختن دو سال طول كشید ،در زيبايی با بهشت پهلو میزند .بهرا كيه سرنوشيت
سِنِمّار و برخورد نعمان را نسبت به او ديده و دريافته بود كه اين رفتار شاه يمن ،نشد اهل بیينن ،ناپسيند
افتاد ،براي شادمانی شیده ،آمل را به او بخشد .بهرا در لّت مرگ سِنِمّار و توزیه آن معتاد است:
گفيييت :نعميييان اگييير خطيييايی كيييرد

كيييان اوبيييت بييير آشييينايی كيييرد

ييدل ميين ،ييذرخواه آن سييتم اسييت

آن نه از بخل و اين نيه از كَيرَ اسيت

كييييار ييييالم چنييييین توانييييد بييييود

زو يكيييی را زييييان ،يكيييی را سيييود

ييييياري از تشيييينگی ،كبيييياب شييييود

ييييييار ديگييييير غرييييييقِ آب شيييييود

همييييه در كييييار خييييوين حیراننييييد

چيييياره زييييش خامشييييی نمیداننييييد

(نظامی گنجهاي ،8۳۰۸ ،ابیات )83۰3-83۰۷
آنچه بهرا در لّت و توزیيه ميرگ ِسينِمّار بیيان میكنيد ،چیيشي زيش ا تاياد بيه حضيور تايدير و
سرنوشت و اشراف ارادة آن بر خواسيت بشيري نیسيت .انديشيهاي كيه در ميذهب اهيل سينّت نظيامی،
ريشهاي میق داشته است.
نوع رفتار بهرا با شیده ،نتیجة حادثهاي نیست كه میان او با شیده اتّفياق میافتيد؛ بلكيه پیاميد رفتيار
نعمان با سِنِمّار است .بنابراين ،رفتار بهرا  ،نتیجة فعل و انفعالهاي قصّه اسيت .چيون در ايين قسيمت از
منظومه ،شیده میخواهد هفتگنبد را براي بهرا بسازد ،از گنبدها سيخن میگوييد و پاسيخی از بهيرا
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میشنود و در پايان هم بهرا لّت كشتن سِنِمّار را به دست نعميان بازمیگوييد .در بایّية ميوارد نظيامی
توصیفكنندة ويهگیهاي هفتگنبد و استادي شیده است.
 .11-1-3راسترَوِشْن:

بهرا كه ممر خوين را در شكار و شراب میگذرانْد ،به ناچار امور كشورداري را به وزيران میسپرد.
يكی از وزيران برزستة او« ،راسترَوِشْن» نا داشت .اينكه نا راستروشين بيراي ايين وزيير برگشييده
شد ،خالی از طنش نیست .راستروشن بيا ايين توزیيه كيه ر اييا از رفياه ايجادشيده در زامعيه ،گسيتاخ
شدهاند ،به غارت اموال آنها پرداخت و به زاي ر ايت حال زيردسيتان ،بيه سيتم كيردن در حيقّ آنيان
همّت گماشت .وي با ايجاد ترس در دلِ گماشتههاي حكومتی و مرد به غارتهاي خود ادامه ميیداد.
وقتی بهرا در پی كشف حایات برآمد ،نتوانست پاسخی درست براي انصطا زامعه بیابيد .او دلتنيگ
از نیافتن پاسخی مناسب به شكار رفت و براي فرونشاندن تب و تاب شكار به سراي شيبانی پیير رهسيپار
شد .در آنجا ديد شبان ،سگی را به درخت بسته است .بهرا با آگاه شدن زمير ِ سيگ كيه موزيب كيم
شدن رمة گوسفندان میشد ،لّت خالی شدن خشانه و لشيكر را دريافيت .بهيرا  ،وزييران و بشرگيان را
زمع كرد و در آن زمع ،راستروشن را امل اصلی بدبختیهاي ايران دانست و دستور داد تا او را بيه
بند بكشانند و به سشاي ا مالن برسانند.
اينكه راستروشن در مَسند خوين دست به هر كاري میزد و تا زمان خالی شدن خشانيه و لشيكر،
كسی كاري با او نداشت ،نشانهاي از مياخذه و بازخواست نكردن اين وزير از طيرف شياه ييا نهادهياي
رسمی و قانونی بوده است .قرار گرفتن قدرت مطلق در دست وزيير ،اميل اصيلی فسياد اوسيت؛ چيه،
قدرت مطلق ،فسادآور است .راستروشن ،شخصیّت مخالف قصّه و ميدّ قهرميان اسيت؛ چيه ،هيم در
برابر قهرمان داستان واقع میشود و هم نمیتواند همحسّیِ مخاطب را نسبت به خود برانگیشاند .با اينكيه
راستروشن ،تالشهاي زيادي از خود نشان داد ،تالشهاي او منفی و تنها براي كامرانی خود اوست.
 .11-1-3شبان پیر:

شبان پیر كه موزب بیداري بهرا میشود ،فيردي اسيت صصرانشيین كيه تنهيا كيار او ،زماميداري رمية
گوسفندان است .اين شبانِ كارآزموده و پیر براي مدّت كوتاهی ،میشبان بهيرا بيود .شيبان بيا مجيازات
كردن سگ خود ،توانست راه نجات بهرا و ايران را به شاه بنماياند .شبان از سگ خود كه اميین او بير
گوسفندانن بود ،انتظار همراهی و امانتداري داشت نه خیانت و براي هوسرانی خوين ،رمه را بيه كيا
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گرگ سپردن .وقتی بهرا  ،دادخواهیهاي هفت مظلو را شنید ،فرمانروايی اييران را بيه شيبان داد .ايين
كار میتواند نشانهاي از تعلّقخاطر حكیم نظامی به زيردستان در به دسيت گيرفتن مَناصيب حكيومتی و
قدرت باشد؛ در حالیكه اين مناصب ،بیشتر امري طباياتی و ميوروثی تلاّيی میشيد .سيپردن شياهی بيه
شبان پیر ،هرچند براي مدّتی كوتاه ،نشانة اهمّیّيت ناين شيبان در تغییير كيردن رفتيار بهيرا نسيبت بيه
راستروشن است .بدين ترتیب شخصیّت بهرا در اين قسمت از قصّه ،پويا میشود؛ آنچيه بهيرا را بيه
سراي شبان كشاند ،بیشتر شبیه حادثه بود .ماايسه كردن خیانت سگ با خیانيت راستروشين از زانيب
بهرا  ،موزب پويايی منظومه هيم شيده اسيت؛ چيه ،بهيرا لّيت بيه دار كشيیده شيدن سيگ را از پیير
میپرسد و شبان هم به پرسنهاي بهرا پاسيخ میگوييد .نتیجية ايين گفيت و گيو ،موزيب ماايسيه و
پويايی قصّه شده است.
 .12-1-3هفت مظلوم:

وقتی بهرا  ،بیداد راستروشن را میبیند ،دستور میدهد زندانیان ستمديده را آزاد كنند .در ايين میيان،
هفت نفر به نمايندگی از بایّة ستمديدگان ،پین بهرا میآيند و از ستمی كه در حقّ آنيان رفتيه اسيت،
نشد وي فريادخواهی میكنند .بهرا گور در اين تظلّم به هر هفت مظليو حيق میدهيد و از آنيان رفيع
ستم میكند .اين هفت ستمديده به ترتیب بارتند از:
 مظلو اوّل ،معترمی است كه وزير ،برادرش را كشت و او را به لّت ا تراض به زندان انداخت. مظلو دوّ  ،صاحب باغی است كه باغن را به راستروشن نفروخت و مورد اتّها او قيرار گرفيت وزندانی شد.
 مظلو سوّ  ،بازرگيان درياسيت كيه راسيتروشين ،مروارييدهاين را خرييد؛ امّيا بهياين را نيداد وزندانین كرد.
 مظلو چهار  ،ممطرب زوان و غريبيی اسيت كيه نيامشدي مهربيان و زيبياروي داشيت .راسيتروشيننامشدش را از او گرفت و او را به بند كشید.
 مظلو پنجم ،دانشمندي ممنجّم است كه بيا دانسيتن ليم نجيو  ،صياحب ميال و ثيروت زييادي شيد.راستروشن به او تهمت زد كه اين ثروت را از راه كار كردن به دست نیاورده اسيت و از ايينرو ،او را
به زندان افكند.
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 مظلو ششم ،كمردي لشكري است كه قطعه زمینيی دارد؛ امّيا وزيير ،زمیينن را از او میگیيرد .وقتيیلشكري ا تراض میكند ،به زندان میافتد.
 مظلو هفتم ،زاهدي است كه دست از زهان كشیده است .او بدين لّت كه ممستجابالدّ وه اسيت وشايد لیه وزير د ايی بكند و گشندي متوزّه او شود ،به زندان میافتد.
اين هفت مظلو به ترتیب از يك تا هفت سال در زندان به سر بردند .اين افراد از اليهها و قشيرهاي
مرد ادّي ،صاحبان باغ و زمین ،بازرگانان ،اهل موسیای و ممنجّم (دانشمند) ،لشيكري و زاهيد هسيتند.
انتخاب اين هفت اليه ،شايد بدين لّت باشد كه حضور اين افراد در زامعه از بایّيه ،چشيمگیرتير بيوده
اسييت يييا اينكييه زامعييه ،بیشييتر از اييين تیپهييا تشييكیل میشييد .بييدين ترتیييب هفييت مظلييو میتواننييد
شخصیّتهايی نو ی تلاّی شوند .نظامی براي مكشوف كردن لّت زندانی شدن شن مظليو اوّل ،تنهيا
از شیوة پرسیدن سود میزويد .بدين صورت كه فاط بهرا از زندانیان میپرسد كيه بيراي چيه زنيدانی
شدهايد و آنان هم پاسخ میدهند؛ امّا براي مظلو هفتم (زاهد) چندين گفت و گو را ترتیب داده است.
تأكید نظامی در اختصاص دادن گفت و گوهاي فراوان براي نماياندن زاهد ،میتواند بر گراين نظامی
بر زهد ناظر باشد.
نكتة ديگري كه دربارة اين هفت مظلو وزود دارد ،اين است كه نظامی نا ايين مظلوميان را ماننيد
شبان پیر نمیبرد و اين نشان میدهد كه ستمديدگان مهم نبودند؛ بلكيه سيتمی كيه در حيقّ آنيان رفتيه،
بیشتر مورد نظر نظامی و بهرا بوده است؛ همچنین اين مسأله ،گوياي اين نكته است كه اين افراد بیشيتر
مصداق تیپهايی از زامعه بودند كه تعداد افراد تصت شمول آن میتواند فراوان بوده باشد.
 .13-1-3مادر بهرام:

مادر بهرا در پايان قصّه آنگاه كه میشينود ديگير راه برگشيتی بيراي فرزنيدش از درون غيار متصيوّر
نیست ،وارد داستان میشود .وقتی مادر بهرا ديد كه فرزندش اينگونه شكارِ مادرِ خاك شيد ،تصيمیم
میگیرد خود را بكشد؛ امّا ناگهان هاتف غیبی به او پیا میدهد كه بهرا  ،وديعتی در دسيت تيو بيود و
اين وديعه از دست تو گرفته و به صاحب اصلیاش سپرده شد .نظامی با نشان دادنِ رفتار مادر بهيرا در
مرگ فرزندش به خوبی توانست ظرفیّتهاي بشري وي را به نماين بگذارد .هرچند در تاريخ سیاسيی
كشور ما ،حضور مادران پادشاهان در رصة سیاست چشمگیر و ميثّر بيوده اسيت ،بيه لّيت شخصيیّت
مطلق و بیهمتايی بهرا  ،ردّ پاي مادرش در آغاز و میانة داستان ديده نمیشود.
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نتیجهگیری:
با احتساب هفت مظلو به نوان هفت شخصیّت در هفتپیكر  -غیر از شخصیّتهاي حكايات هفتگانه
 نوزده شخصیّت در اين منظومه ظهور و افول میكنند .از اين تعداد چهارده شخصيیّت ،معيادل ۵۳/۶9ايرانی و پنج شخصیّت ،معادل  1۶/۳۶غیر ايرانی هستند .در میان ايرانیان ،راستروشن ،وزير بهرا و در
میان انیرانیان ،خاقان چین ،داراي شخصیّتی مخالف هستند.
دو شخصیّت از نوزده شخصیّت ،زن هستند كه هر دو ايرانیاند؛ امّيا از لصياظ قشيربندي ازتميا ی،
يكی متعلّق به خانوادة شاهی و ديگري ،متعلّق به كنیشان اسيت كيه در خيدمت دسيتگاه شياهیاند .كيلّ
شخصیّتهاي هفتپیكر از لصاظ تعلّق طبااتی و قشربنديهاي ازتما ی ،ده نفر معادل  ۷1/۶دربياري و
نمه نفر كه هفت نفر آن ،مظلومند ،معيادل  9۵/۳9غیير دربياري هسيتند .همية شخصيیّتهاي منظوميه در
خدمت بهرا و براي بهتر نمايانده شدن زايگاه بهرا هستند .اين ويهگيی ،نشيانهاي از برخيورد ابيشاري
نظامی با شخصیّتها و قربانی كردن آنان براي بهرا گور به نوان شخصیّت اصلی منظومه است.
هييم در میييان شخصييیّتهاي ايرانييی ،نماينييدة شييرّ  -راستروشيين  -وزييود دارد و هييم در میييان
شخصیّتهاي غیر ايرانی  -خاقان چین  .-ييازده نفير از شخصيیّتهاي هفيتپیكر ،معيادل  ۷۵/۰۶فاقيد
نامند .در غالب موارد نظامی براي معرّفی شخصیّتها از شیوة توصیف كه شيیوهاي وييهة متيون منظيو
است ،استفاده میكند؛ شیوة توصیفی در نمايشی و تصويري كيردن ميتن ناشيی بسيشا دارد .زيبياترين و
منطایترين بخن هفتپیكر در شخصیّتپردازي ،پرداختن به شخصیّت فتنه ،كنیش بهرا گور است كيه
حكیم گنجه براي اين كار هم از شیوة توصیف و هم از شیوة گفت و گو ياري زسته است.
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