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 چکیده: 

اي با كاركردها و رفتار شخصيیّت منصصير بيه فيرد بهيرا  شهري است كه حكیم نظامی گنجه، آرمانپیكرهفت

هاي حكاييات صيیّتگور در پی توصیف آن است. در اين منظومه، نوزده شخصیّت حضور دارند كيه زيش شخ

زامعة  كنند. نظامی، متأثّر از ساختار منفعلها براي معرّفی بهرا  گور در قصّه ظهور و افول می، همة آنگانههفت

كوشيد ميمن بصيج ازميالی برد. ايين مااليه میها غالباً از شیوة توصیف بهره میسنّتی براي پردازش شخصیّت

هاي پردازي بيه معرّفيی شخصيیّتتدر پیوند با سياختار زامعية سينّتی، شخصيیّت و شخصيیّ پیكرهفترازع به 

گانة اين منظومه و چگونگی پردازش آن به دست حكیم گنجه بپردازد.  دسيتاورد پيهوهن نياظر بير ايين نوزده

اي وييهة متيون منظيو  اسيت، ها از شیوة توصيیف كيه شيیوهاست نظامی در غالب موارد براي معرّفی شخصیّت

هيم از  زوييد،ميیفتنه، كنیش بهرا  گور هم از شیوة توصیف ياري  تشخصیّا در پرداختن به كند؛ امّاستفاده می

 گو. روش كار نیش به شیوة تصلیل مصتوا و بررسی اسنادي صورت خواهد پذيرفت.و  شیوة گفت
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 :مقدّمه .1

هاين در پيی چيون ديگير منظوميههم پیكرهفت (، در.ق .يه ۶۸۰تا  ۷۳۵دود حاي )حكیم نظامی گنجه

رسيیدن  روانی انسان پاسخی بیابيد. -ي روحی شهري است تا در آنجا بتواند براي نیازهاآفرينن آرمان

 س زندگی است.فْبه اخالقیّات و نَ توزّهگرايانه و گرايانه، غايتفامله، گراين آرمانة به اين مدين

. الگيو فتيه اسيتفامله از زندگی بهرا  گور ساسانی الگو گرة براي طرح مدين پیكرهفتنظامی در 

از سياختاري ازتميا ی اسيت كيه در نكات و شرايط آن براي دگرگونی زامعه، متأثّر ة قرار دادن با هم

 پیكرهفيتالگويی كه نظامی در  نیافتنی و آسمانی و يا زامع و زمینی وزود دارند.الگوهايی دست آن،

كيه وي از اين ، الگويی زمینی و متعلّق به نظا  حكومتی و شاهی ايران پین از اسال  اسيت.ب كردهانتخا

توانيد ازتما ی ايران، بهرا  گور ساسانی را برگشيده است، می -تاريخ فرهنگی  میان الگوهاي مختلفِ

  هد ساسانی ناظر باشد. هاي درونی وي به شاهانبر گراين

گرايی تواند به مخاطبان، انگیشه دهد، بير نخبيهيك شخص، هرچند میزندگی ة برگشيده شدن شیو

هاي ازتما ی، فاقد روحِ دگرگونیة تواند گوياي اين نكته باشد كه در زامعزامعه داللت دارد و يا می

آن دسته از خواص را كيه در میيان حاكميان سیاسيی وزيود دارنيد و سرمشيق زنيدگی  مننِ مرد  بايد

بير اي نشيانهوانيد تاين سفارش ازتما ی می ند، براي بهتر شدن زندگی برگشينند.شوآرمانی شمرده می

 مرد  باشد.ة نه تودو به خواص  سنّتیة گراين زامع

ه سيروده را بنا به ساختار ازتما ی  پیكرهفتة نظامی، منظوم كه در آن واقع شده بود، در قاليب قصيّ

هاي منطای، پا فراتر بگذارد، از ديگر گونيه معهودِتواند از نظم و حكايت كه  ناصر آن می قصّه است.

هبا تصلیل  ه است؛ امّاداشتايران، رواج بیشتري  سنّتیة ادبیّات داستانی در زامع ها و حكاييات كهين قصيّ

هيا و ميد  هيا، ارزشها، آرزوهيا و  واطيف و احساسيات، آرمانتوانیم به چگونگی تفكّرات، بیننمی

هپيی ببيريم.  سنّتیة ها و ناهنجارهاي زامعهاي ازتما ی، هنجارارزش ها و حكاييات كهين ادبیّيات قصيّ

 كهين ميا شيمردهة تيرين اسيناد مكتيوب بيراي تصلیيل سياختار زامعيداستانی اين سرزمین، يكی از مهم

 شود.می

 پیشینة پژوهش:. 1-1

لیيل رواييت بيوده شده دربارة تصهاي انجا ، بیشتر پهوهنپیكرهفتمینة تصلیل  ناصر داستانی در در ز

در پردازي ة شخصيیّت و شخصيیّتيا در زمینيي(؛ امّي8۳۰۰دداد )يهومنييامشكی و پيبيار يماننيد كي؛ است
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شيكوفايی شخصيیّت بهيرا  تيا دبيه خو اساس نظريّة مشلوبر (8۳38، نوروزي، اسال  و كرمی )پیكرهفت

 .اندآن را در ذهن خود پرورانده بود، اشاره كرده ،نظامیرسیدن به كمالی كه 

 چارچوب مفهومی:. 2-2

مندي انسان از نصيیب  ممير و تكاميل او در مسيیر حیيات بيدانیم، شخصيیّت، اگر هدف زندگی را بهره

خيود را معرّفيی « مينِ»ترين  نصر از  ناصر داستانی است. نويسنده يا شا ر در قالب شخصیّت هيم مهم

هايی آفرينيد. او در قاليب شخصيیّت، انسياناي میهاي تازه «من»هاي خوين، قیّتكند و هم با خالّمی

تواننيد در د مانند ديگران رفتار كنند و گفتاري ويهه داشته باشيند و هيم مینتوانكند كه هم میخلق می

هاي نواختی نگاهبراي از بین بردن يك نواي برابر رفتارها و گفتارهاي تكراري زامعه قرار بگیرند و شیوه

 انسانی ارائه كنند.

گفيت كيه هيیا داسيتان و  بايدمّیّت  نصر شخصیّت در میان ساير  ناصر داستانی، همین قدر در اه

ق و بلنيد نويسينده و ذهين خيالّة هايی كه نتیجتواند شكل بگیرد؛ شخصیّتن شخصیّت نمیدواي بقصّه

 بخن مخاطبيان باشييند.زميان و مكييان  صير خييوين درگذرنيد و الهييا ة تواننيد از چنبييرشيا رند و می

شيبه شخصيی اسيت » ،داستان استة نويسند شخصیّتاز زامعه و هم تصت تأثیر  متأثّر كه هم یّتشخص

: 8۳۶1)براهنيی،  «ص بخشیده اسيت.ت و تشخّتالید شده از ازتماع كه بینن زهانی نويسنده بدان فرديّ

193) 

میالدي به بعد لی شدن اروپا از قرن هفدهم با تعاّ ،ی آنلمبه  ناصر داستانی به معنی   توزّههرچند 

و  شخصييیّتبييه  توزّييهشييناختی نهيياي زديييد رواگیري رمانشييروع شييده اسييت و بييه ويييهه بييا شييكل

 در فينّ آنو خيوي  و سیرت و خمليق شخصیّت بارةدرپردازي مورد اقبال قرار گرفت، ارسطو شخصیّت

 .(898-8۳۰: 8۳۷۵كوب، زرّين) شعر سخن گفته است

ة ز ديييدگاه ثابييت بييودن يييا دگرگييون شييدن بييه دو دسييتها اشخصييیّتدر ناييد  ناصيير داسييتان، 

ی است كه در طول داستان تغییير شخصیّت ،ايستا شخصیّت. شوندمیتاسیم « پويا»و « ايستا»هاي شخصیّت

پوييا،  شخصيیّتكيه در حيالی نيد و ييا ناگهيانی اسيت؛بسیار كم ،ی اوشخصیّتهاي كند يا دگرگونیمین

)میرصيادقی،  خيوش دگرگيونی اسيتئماً در حال تغییر و دسيتی است كه در طول داستان، داشخصیّت

8۳۶۵ :839-83۷). 
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ايسيتايی و ركيود حياكم بير زامعيه و   لّيتيابیم كه به درمی سنّتیهاي قصّهق در حكايات و تعمّ با

روي شوند و يا اگر تغییيري در آنهيا ها بسیار كمند دگرگون میشخصیّت، لیفادان ديدگاه  لمی و تعاّ

قدرتمنيدان و كهن، ظهيور و سياو  ة گونه كه در زامعمنطای است. همانة فاقد نظم و پشتواندهد، می

ههياي اشيخاص ، دگرگونیهازتماع، ناگهانی بودة قهرمانان  رص ا ه و السيّ ليقها نیيش ناگهيانی و خَقصيّ

 ه بوده است.العادّا مال آنها نیش خارق

و زيامع  (Flat)سياده ة ها را بيه دو دسيتیّتشخصي ،هاي رميانزنبهارد مورگان فوستر در كتاب ادو

(Round)  اب خيود بيردر شيكل ني ،هسيتند تیپ يا نوعة . اشخاص ساده كه گاه نمونكرده استتاسیم 

هاي سياده در داسيتان بيه سيهولت شيناخته شخصيیّتشيوند. ت واحيد سياخته میرد يك فكر يا كیفیّگِ

ر شيرايط و اومياع آورد. ايين اشيخاص بير اثيميیشوند و خواننده بعدها آنهيا را بيه آسيانی بيه يياد می

كيه اشيخاص زيامع، در حيالی كننيد؛خالل شرايط و اومياع حركيت میبلكه در  شوند؛دگرگون نمی

ر مايرّ عی بین از حد ی توقّحتّ ،كنند و اگر طرح داستانزانبه  مل میاند كه همهيافتهاشخاصی سازمان

اي مانييع و تواننييد بييه شييیوهرآورده سييازند. اييين اشييخاص میبيي آن را تواننييدمیاز ايشييان داشييته باشييد، 

میرصيادقی نیيش  .(8۸۰-۰۰: 8۳۷۵ك: فوسيتر،  )ر. نيدكنرو  بيه خواننده را با شيگفتی رو ،متاا دكننده

 زانبيه تاسيیم كيرده اسيتنمادين، قراردادي، قالبی، نو ی، تمثیليی و هميهة ها را به شن دستشخصیّت

 .(83۵: 8۳۶۵)میرصادقی، 

قهرمانانی فراتير  واقعی هستند؛ ها مطلق و اغلب غیرشخصیّت ، بسیاري ازها و حكايات كهنقصّهدر 

اند كه مطل« شر »و يا مظهر  ندمطلق هستند كه مصبوب« خیرِ»يا مظهر  ،مطلق از زندگی  ینی. اين قهرمانانِ

سیاسيی  و حياكمِ پادشياه ،ميا سينّتیكهين و ة گونيه كيه در زامعيهمانشيوند؛ مدّ قهرميان شيمرده می

هاو هسيتند، در ة مغلييوب اراد ،اسييت و ميرد  هكيارهميه ه ،سينّتیهاي قصييّ كاره اسييت و هميه ،پردازقصييّ

ههاي شخصیّت ه ينيد.اوة مغليوب اراد ،و حكاييت قصيّ الت خيود، پرداز اسيت كيه بيا زيوالن تخيیّقصيّ

 برد.بخواهد میكه ها را به هر كجا شخصیّت

هقهاي حكاييات و يكی از ويهگی واقعيی  ها غیيرشخصيیّتايين اسيت كيه در آنهيا،  سينّتیهاي صيّ

توانند زمان را در اختیار بگیرنيد و فراتر از مكان و زمان هستند و می ،گويی اشخاص شوند؛نمايانده می

ف كنند. اين ويهگی، مخصوصاً در حكاييات  ارفانيه و ميذهبی بيه ف و در آن دخل و تصرّآن را متوقّ

گونيه همياناند؛ زمان و مكان ايستادهیامبران، اولیا و  رفا كسانی هستند كه برتر از شود. پوفور ديده می
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 يشود و در  يوالم فراميادّزو نمیو  ر و  لل ايجابی آن در زمان و مكان زستوام سنّتیة كه در زامع

، زمان و مكان بيه  نيوان بخشيی از زنيدگی ميادّي كيه اشيخاص در آن حركيت به دنبال آنند ياهاو رؤ

 شود.كنند، به كناري نهاده میمی

هيا نوع بیيانی را دارا هسيتند كيه خاسيتگاه طباياتی آنآن لصن و زبان و  تنها هاشخصیّتدر داستان، 

؛ گويندسخن می ،زبان راويتنها با لصن و ها شخصیّتو حكايت،  قصّهكه در در حالی كند؛ايجاب می

و متناسيب بيا آن،  هيايی حاصيل شيده اسيتگرگونیها و دپیشيرفت ،امروزية گونه كه در زامعهمان

 دهركي، نوع زبان و لصين سيخن گفيتن آنيان نیيش تغییراتيی هع در زندگی و بینن افراد راه يافتتنوّ نو ی

صاحب قدرت  اساس آن،و بر ندازتما ی برخوردار یاست. وقتی در زندگی امروزي، افراد از زايگاه

صياحب زايگياه، قيدرت و اصيالت زبيانی و  ي نیشامروز يهاداستان يهاشخصیّت ؛شوندو اصالتی می

قيدرت فاقيد  فاقيد زايگياه و بيه نسيبت آن، ،از آنجايی كيه افيراد سنّتیة زامعا در امّ ؛گردندبینشی می

 ،راصالتند و نه براساس ايين تفكّيداراي  ،ر خود نسبت به زهان پیرامونیازتما ی هستند، نه در نوع تفكّ

هها در حكاييات و شخصیّت ،رو از اين شوند؛ر حكايت میصن و زبان ويهه دصاحب ل  ،هاي كهينقصيّ

 ،ع لصينزبيان فاقيد تنيوّ گیريدر شيكل ع در نوع زنيدگی ميرد داراي وحدت زبانی هستند. فادان تنوّ

 تأثیر نبوده است.بی

 :ردازیپشخصیّت. 3

يييان آن، ها بييراي حضييور در داسييتان و حركييت از آغيياز تييا پاپييردازش شخصييیّت بييه چگييونگی

گونی هاين از شيگردهاي گونيهشخصیّتپرداز براي پردازش شود. داستانگفته می «پردازيشخصیّت»

شيوند و داسيتان، می پرورانيدهها براي نمايانده شدن با گفتگوهيايی طرفینيی برد. گاه شخصیّتبهره می

آن اسيت كيه شخصيیّت ة نشيان ،زننيد و ايينها با خود حيرف میتعدادي از شخصیّت اامّرود؛ پین می

افكنی كند و تصت تأثیر افكار خوين، دست بيه انجيا  ا ميال بشنيد. ايين خواهد افكار خود را برونمی

ه، خصوصیّت كه انسان، پین خود فكر كند و بعيد  ميل كنيد، ويهگيی اي اسيت كيه بيا پیيداين قصيّ

ذرد و آنچه به صيورت  ميل گن آنچه در ذهن شخصیّت میایكه بايد مبه دلیل اينكند؛ اهمّیّت پیدا می

سنّتی، میان ذهنیّات شخصیّت با  ینیّيات ة گويی در زامع د، سازگاري كامل وزود داشته باشد؛آيدرمی

دسيت دارد كاره است و اوست كه قدرت مطلق را در كند كه همهچه او خیال می ؛اي باشدنبايد فاصله

 .(1۶۵: 8۳۶۰)براهنی، 
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هياي در رمانهيا از زانيب نويسينده ييا شيا ر اسيت. یف آنها، توصيديگر پيرورش شخصيیّتة شیو

 دادنِ گفيت بیشتر با ترتیبنويسان داستان شوند؛گون پرداخته میگونه هايشیوهها به شخصیّت امروزي

كيه در حيالیكننيد؛ با هيم شخصيیّتی را مكشيوف می در نوع تعامل آنان و هاگوهايی میان شخصیّتو 

و با  نايت به منظيو  بيودن اثير و طيرح و پيرورش  سنّتیة تن در فضاي زامعنظامی با توزّه به قرار گرف

هيا و حياالت گونياگون بيه مكشيوف ها در موقعیّتبا توصیف شخصيیّت موموع به شیوة غیر مستایم،

 .پرداخته است كردن آنان نشد خواننده

« مينِ»ی  یيان كيردن آورد، بیشتر در پمیرها را به نماين دبا توصیف، شخصیّت پردازوقتی داستان

شود، نمياين ايين هاي گفتار و رفتار هرچند حضور راوي ديده میدر شیوهخوين است؛ در حالی كه 

فاقيد ناشيی ، توصیف به  لّت حضور  رييان در داسيتانة ها در شیوشخصیّت حضور غیر مستایم است.

هياي مسيتایم و ي نانايفياهاي داسيتان بيا شخصيیّت ،گفتار و رفتيارة كه در شیوپويا هستند؛ در حالی

ة پردازي شيود، مايييكيه بیشيتر موزيب شخصيیّتتوصيیف بييه زياي اينة شيیو. گیرنيدفيردي، زيان ميی

مطليق شيدن شخصيیّت در  سيشا دارد.هكيردن قهرمانيان، ناشيی بي گردد كه در مطليقپروري میقهرمان

نويسينده و شیوة توصیف،  در .نگري استكه ويهگی بارز آن، مطلقاست  سنّتیة ر از زامعمتأثّ ،هاقصّه

ثیر زبيان نفيوذ و تيأ .هاي غیر كالمی با خواننده ارتبا  برقرار كندنشانه و هاكوشد بیشتر با دالشا ر می

هيياي كالمييی اسييت. شييیوة توصييیف واننييده بييه مراتييب بیشييتر از ارتبييا كالمييی و توصييیفی در خ غیيير

 اي دارد.نمايشی كردن متن نیش نان برزسته ها در تصويري وشخصیّت

  :پیکرهفتها و نوع پردازش آنها در شخصیّت. 3-1

بهيرا   شخصيیّت ،رواز ايين  لد تا مرگ است؛وار زندگی بهرا  گور از توّشرح داستان ،پیكرهفتة قصّ

كننيد و بيا او  ميل می زنب او و در پیوند ها درشخصیّتاست و ساير  قصّه شخصیّتترين گور، اصلی

ها شخصيیّتمطلق بهيرا ، سياير  شخصیّتاي كه به گونه ؛هستندوي  شخصیّتتار و رف از رتأثّم به شدّت

 عاع خود قرار داده است.الشّرا تصت

 :بهرام گور. 3-1-1

ها نیيش در شخصيیّتگيردد و ديگير رد او میال داستان است و تمامی حوادث به گِيبهرا  گور، مركش ثِ

يابيد و بيه حركيت بهيرا  معنيی میبيا ا ميال  هاتشخصيیّميامی ا ميال ت او قرار دارند. شخصیّتة ساي

مصيو  ،ها و تمامی كارهياشخصیّتتمامی  كه گويیسايه افكنده  ي بر منظومه،اآيد. بهرا  به گونهمیدر
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چیشي نیست زيش  ،اين مسأله بدين ترتیب بهرا  قهرمان داستان است. ؛اويندو اراده و كارهاي  شخصیّت

 .ما سنّتیة امعز ودر تاريخ كهن خاص بودنِ او  وپادشاه  كاره بودنِهمه تفكّر

ی شخصيیّت ،پیكيرهفتاست، در  شده بهرا  كه يكی از پادشاهان ساسانی و از لصاظ تاريخی شناخته

ت تياريخ را بيه آن سيوي واقعیّية اين هنر نظامی است كه مصدود»تاريخی خود دارد.  شخصیّتزدا از 

دارد، تاريخ را بيه دنیياي  را در قلمرو تاريخ نگه قصّهكه زاي آنهم امتداد داده است و به  هاقصّهقلمرو 

ت زرييان وامح در آن سوي واقعیّي الِسیّ و او در يك زَة قصّهرچند  ،ها كشانده است. با اين حالقصّه

هاي او روي هم رفته، نمايشيگاه قصّهكنند. واقعی و انسانی زلوه می ،يرزبه طور با قصّهدارد، اشخاص 

زياري  ،هايی كه انديشه و آرمان پیر گنجه بر زبان آنهاهاي واقعی است. انسانوي انواع انسانلق و خخم

 (19۵: 8۳۵1كوب، زرّين« )منعكس است. ،و در رفتار و كردار آنها

 اوو رفتيار  حسياختاري در وزيود و روة بيه ييك نكتي بهرا  شخصیّتبا تصلیل  (8۳۵1)كوب زرّين

 اوسيت؛ ةشيكارگرايانة اختاري در روح و روان و رفتيار بهيرا ، روحیّيسية . ايين نكتيه اسيتاشاره كرد

به مردان و زنان و  ،ناتبه طبیعت، به حیوا ؛امور به  نوان صید بنگردة اي كه موزب شد او به همهروحیّ

 به حكومت و قدرت.

ت گيردد، بيه نيو ی بيا قيدرهاي يمين برمیا  حضيور او در بادييهه كه بيه ايّيگیري اين روحیّشكل

گرفتار و مغليوبِ قيدرت و  ،يابد. شكارارتبا  می ،است نتسب بودهبالمنازع وي كه به خاندان شاهی مم

كه بهرا  نیش به  نوان شكارچی با قدرت مطلق در بیشتر شيكارهاين پیيروز چنان ؛شكارچی استة اراد

بهيرا  گيور  یّتشخصيدر  تنهيا، سيتاشكارگرايانه نسبت به زهيان و آنچيه در آن ة . اين روحیّشودمی

ه خواستند به مراتب سیاسی و حكومتی برسند، مجبور بودند اين روحیّبلكه آنانی كه می ؛شودديده نمی

شكار كه با قدرت فيرد ارتبياطی اساسيی دارد، ة را در خود به وزود آورند يا آن را تاويت كنند. انگیش

 .دست آوردن مراتب سیاسی و ازتما ی بوده استه ی در ب امل مهمّ

بن  بيدا  خجسيتانی نیيش آميده اسيت.  نظامی  رومی در حكايت احمد ةماال چهاراين انديشه در 

دسيت يابيد، دو  یحكومت هاي مهمّبه ماا  ،خربنده بود ،نخست كه آنچه موزب شد تا احمد بن  بدا 

شیر افتياده مهتري را شكاري دانست كه در كا   ،. حنظله در اين دو بیته استبادغیسی بودة بیت حنظل

 ايد خطر كند تا صید را شكار سازد:ب ،درَخواهد آن را به دست آوَو آنكه میاست 
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 مهتييري گيير بييه كييا ِ شييیر در اسييت

 ييييا بشرگيييیّ و  يييشّ و نعميييت و زييياه
 

 شييو خطيير كميين ز كييا  شييیر بجييوي 

 يييا چييو مردانْييت مييرگ روييياروي
 

 (91: 8۳۶3)نظامی  رومی، 

يابيد، آن را گونيه كيه در رفتيار بهيرا  گيور، انعكياس می، آنبا تكرار موميوع شيكاراي گنجهنظامی 

 .سازدهاي شخصیّتی بهرا  میها و ويهگیاي براي مكشوف كردن گرايننشانه

اشيی و شيادخواري و اصيرار او بير بهيرا  گيور وزيود دارد،  یّ شخصيیّتديگري كه در  مهمّة نكت

. شايد نظامی با بودپايدار ناين خوشی  داخت؛ امّاپربه شادي می ا  حیاتنشادي است. بهرا  در بیشتر ايّ

خواست به مخاطيب رسد، میها به پايان میاين شادي ،كه سرانجا بهرا  و اين افراطی اشی یّ نشان دادن

، هرچند ديرپيا باشيد، ستاهاي بهرا  كه روي به ابتذال نهادههايی از نوع شاديخود الاا كند كه شادي

خواست به رسيم نافيذ می ،بهرا  هاياشیشايد نظامی با اغراق در وصف  یّ .ستپذير ازوال ،نهايت در

رسيمی كيه هرچنيد زوال  ؛نتااد كند، ااست اي كه در میان پادشاهان و حكومتیان وزود داشتهو نهادينه

هها در شخصيیّتمطلق بودن   لّتبه  رفت.شاه و حكومت را در پی داشت، از بین نمی وزيود و  هاقصيّ

اصيلی  شخصيیّتبهيرا  نیيش بيه  نيوان  شيد،می هالعيادّكه موزب رفتارهاي خارق پروريقهرمان ةروحیّ

 ليو   ود پرداختن به شكار و شيراب، غاليببا وز ،بردكه در يمن به سر میدر زمانی پیكرهفتداستان 

 .شده بود متمايشاي كه از ديگران به گونه خته،هاي رايج را آمو صر و زبان

هياي يكيی از ويهگی ،گذارنيددر رونيد داسيتان تيأثیر میكيه  مياورايی و آسيمانی وزود نیروهاي

صطيی بير كشيند، قَنیش نمود پیدا كرده است. وقتی ايرانیان دست از كار می پیكرهفتهاست كه در قصّه

ها را بگشايند. از اين كار بهيرا  كيه چهيار سيال دهد تا در خشينهشود. بهرا  دستور میكشور حاكم می

كيه . بهيرا  از اين، زيان باخيتتنهيا ييك بینيوا . در اين بيالفتنديااز قصطی نجات د، مرد  یه طول انجامب

تصيويري كيه نظيامی از  ناك از خداوند پوزش خواست.نتوانست براي اين بینوا كاري انجا  دهد، شرم

روهياي آسيمانی د نیكيه ميي ي مسيلمان و آرميانی اسيت ، تصوير پادشاهیكردهیات ارائه بهرا  در اين اب

رايی بهرا  كيه ميرگِ دهد كه از نیكگاه هاتفی به بهرا  خبر میآن نه تصوير پادشاهی ساسانی؛ است؛

 ی يك نفر را نپسنديد، كشورش چهار سال از مرگ به دور خواهد بود.حتّ

ميرد  متميايش ة مرگ نیش با توددر ، است آور و متفاوت با زندگی مرد شگفت ،بهرا  كه زندگی او

بهيرا  كيه  .نماييده میرَ ،دشت او را به غيارية رسد، گوري از كراناست. زمانی كه مرگ بهرا  فرامی
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گردد. نظامی با برزسيته كيردن ديگر از غار بازنمی شود،وارد غار می ن،به دنبال ، تنهابراي شكار گور

 وي تر نشان دهد.برزسته ،ی مرگ بهرا  را نسبت به مرگ ديگرانحتّ سعی كرد ،نوع مرگ بهرا  گور

ها با مطليق گويی شخصیّت ؛تواند چون او باشداي كه كسی نمیبه گونه ؛در شكار و نشا ، مطلق است

ة گونه كيه در زامعيدارد؛ همانمی وزود نخواهند نشان بدهند كه راه سوّبودن، خواسته يا ناخواسته می

طلق است، هم در میان  رب و هم ايرانیيان خیر مة شود. بهرا  گور كه نمايندمی ديده نمیآنان، راه سوّ

 دهند. كند كه زوامع مذكور، تمامی امكانات مطلق شدن را در اختیار او قرار میاي زندگی میبه گونه

بهرا  گور رفتارهاي با افرا  و تفريط است.   ناگهانی و توأ ها  موماًدر قصّهها رفتارهاي شخصیّت

بان پیر را با شم رفتارجا براي شكار به صصرا برود و در آن شودوزب می  چینیان كه مدوّة تا پین از حمل

آييد. كسيی كيه در اميور ليذّات دنیيايی )شيكار و نشيا (، افيرا  سگن ببیند، بیشتر افراطی به نظر می

تگانيه، روزان و گنبيد را كيه در آن، دختيران پادشياهان اقيالیم هفچینیان، هفتة كند، ناگهان با حملمی

كنيد و دسيت از نشيا  میتبيديل آتشيگاه بيه كردنيد، حكايات شیرينی روايت می  ین او شبان براي

زنيدگی  بيراي یفايدان آييین ميدوّن رتواند بآورد. اين افرا  و تفريط میكشد و به  بادت روي میمی

 باشد.  ناظر صصیح و سالم

هيانی اسيت. تصيوّل ، تصيوّل ناگپیكرهفيتهاي هاي بهرا  گور و برخی از شخصیّتيكی از ويهگی

اي كيه ديگير كياري شيوند؛ بيه گونيه، زمانی است كه بيه پاييان زنيدگی خيود نشدييك میانغالب اين

توانند حضور دائمی در داستان داشته باشيند. هنگيامی كيه بهيرا  بيا دييدن توانند انجا  دهند و نمینمی

توانيد سيت و ديگير كياري نمیشود، در پايان راه زنيدگی اشده، متصوّل میشبان و سگِ بردار آويخته

هيا را در پاييان خیر و شر تاسیم كردن و ناگهان آنها را مطلق دانستن و به گونه شخصیّتاين انجا  دهد.

یيدا شيده اسيت و لشوميی راه تغییر دادن، شايد مبیّن اين نكته باشد كه با اين تغییر ناگهانی، ديگير، راه پ

تان زندگی كننيد. مخاطيب بيا ايين تغییير ناگهيانی، راهيی زيش ها با اين ويهگی تازه در داسندارد كه آن

ل پوييايی و بهيرا  گيور در خيالل منظوميه در حيا او كه غالباً آرمانی است، ندارد.ة پذيرش حاالت تاز

 بر يك نظا   لّی نیسيت. تنیشود، مبمی حركت رو به زلويی است؛ امّا مادّماتی كه موزب اين تكامل

هرچند  مرهون از سر گذراندنِ تجربیّات اكتسابی نیست. ،افتدبهرا  اتّفاق میبسیاري از تصوّالت كه در 

هاي زنيدگی در پيی كيامرانی اسيت، در نهاييت بيه سيوي  يدالتی دربياري و بهرا  در بسیاري از دوره
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بهيرا  گفت كه حركيت  توانبدين ترتیب با اغماض می شی سلطنتی از دادگري در حركت است؛خوان

   .اّی شودتواند مثبت تلمی

 :عماننُ. 3-1-2

 ،مأموري است كيه باييد بيه بهتيرين شيیوه ،پرورش بهرا  را بر  هده دارد. گويی او ،پادشاه يمن ،عماننم

قتيی و .دهيد قصيري بيراي بهيرا  بسيازندعمان دستور میمات رفاه و تربیت بهرا  را برآورده كند. نممادّ

نعميان، داراي شخصيیّتی ايسيتا و  بخشيد.میفراوانی  مال و زر ،ارنمّه سِقصر خورنق ساخته شد، نعمان ب

نگر است؛ از ايين اي كهن، مطلقهساده است كه متناسب با نظا  ازتما ی مبتنی بر سنّت و ساختار قصّه

تی بلكيه حادثيه ييا شيناخ هاي داستان نیست؛فعل و انفعالة دهد، نتیجاي كه در او رخ میدگرگونی رو

 .گیري است، گوشهاين دگرگونیة نتیج .(1۷۰: 8۳۶۰)براهنی،  كندناگهانی، او را دگرگون می

او بیفشاييد،  كه بر قيدرِبه زاي اين نمعمانا امّ افتد؛فراوان به فكر تكمیل قصر میاز اين بخشن  سِنِمّار

قصير بهتيري بيراي كسيی ديگير بسيازد،  اين معميار،گیرد و به اين بهانه كه ممكن است بر او خشم می

كيه ناشييی از هاي واهييی خودخيواهی و بييه بهانيهة كنيد. نعمييان بيا انگیييشاو را صييادر می شيتندسيتور كم

سيخن  ،. وقتی نعمان به همراه بهيرا ه استزدبدين  مل دست اوست، قدرت سیاسی  نان بودنِالعِطلقم

كشيد و سير بيه می تشود و دسيت از گينج و مملكيل میناگهان متصوّ ،شنودوزير مسیصی خود را می

اسيت.  سينّتیة زامعهاي رفتار مرد  در گونه كه گفته شد، افرا  و تفريط از ويهگینهد. همانمیبیابان 

د. نعميان نيه در پياداش شن میها و رفتار مرد  و حاكماگیريیممانع تعادل در تصم ،اين افرا  و تفريط

كشيد از حكومت می باره دستگاه كه يككند و نه آنمتعادل رفتار می ،كه كشتن اوست سِنِمّاردادن 

 ی حاكم نیست.؛ بدين ترتیب بر رفتار او نظامی  لّرفتارش از تفريط خالی است ،نهدو سر به بیابان می

 :منجّمان. 3-1-3

د، مانْ. وقتی يشدگرد را فرزندي نمیانداشتهی دزايگاه مهمّ سنّتی، ةخرافاتی بودن زامع  لّتبه  منجّمان

به نعمان سيپرده شيود.  اقبال فرخنده، بايد پرورش او آن هم با ،بهرا  زاين كنند كه باحكم می منجّمان

بینيان در سياختار ازتميا ی و و طالع منجّمياناي از نفيوذ نشيانه ،از طرف يشدگيرد منجّمانپذيرش قول 

  .بوده است سنّتیة زامعحكومتی 

 هاسيت؛ز منظومهن آنيان در بسيیاري ااسيم بيودد، بیآييشخصیّت منجّمان به ذهن ميی دربارةآنچه 

و  بینمتبنيی بير خرافيات هسيتند، طيالعسينّتی ة زامعية دهندتشيكیل گويی اينان كه يكی از  ناصر مهمّ
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هة آنچه بيراي زامعي تر از خود آنان است. ملشان، مهم هاي كهين، مهيم اسيت، ا ميال و سينّتی و قصيّ

از ايين رو تميا  گفتيار و رفتيار  ل و سيخنور و چگونيه بيه غاييت رسيیدن؛نه  ام ؛مفاهیم و غايت است

تا با وزود آنان، منيافع  منجّمان، ابشاري در دست قدرت هستند مهر صاحب خود را دارند. ها،شخصیّت

در سيايه مطيرح  هاياينيان در منظوميه بيه  نيوان شخصيیّت بدين  لّيت ؛صاحبان قدرت برآورده شود

 .گوو  نه با گفت ؛دنماياننظامی، اينان را با توصیف ا مالشان می .شوندمی

 :سِنِمّار. 3-1-4

بناهياي  ،توانست از سنگ مو  بسازد، در مصير و شيا و می بودآوران رو  كه از نا  «ارسمن»يا  «سِنِمّار»

بيوده اش ، براساس گفتار نظامی، هم ناّدستی بودهكه معمار چربالوه بر اين  سِنِمّار. بودفراوانی ساخته 

هيا و و تميا  برخيی از بهتيرين دانن تيا ّ ننسبت داد .(۵۸۸شناس )بیت عاست و هم رصدانگیش و ارتفا

ههاسيت. در قصّهها در شخصيیّتپروري قهرميانة همان ايدة نشان شخص، فنون به يك هاي كهين، قصيّ

مطليق  ،كوشد او را در نوع كردار و رفتيار، میسخن بگويدمثبت  ییّتخواهد از شخصگو میقصّهوقتی 

نِمّارات آرمانی را بيه او نسيبت دهيد. ترين صفتهنشان دهد و برزس هياي در معمياري و ديگير دانن سيِ

پیاميد ازتميا ی كشيته شيدن  شيود.همتايی او موزب كشته شيدن او میین بیو هم نظیر استبی ، صر

كيه نظيامی بيراي اين اي ارتااي  ليم و هنير و زنيدگی اسيت.گرايی و هرگونه تالش برسِنِمّار، نفی نخبه

ها و فنيون بيه او در قاليب توصيیف بيه دانن با نسبت دادنودن سنمّار را در مهندسی نشان دهد، مطلق ب

 .گوو  نه با ترتیب دادن گفت ؛يازداين مهم دست می

 :زينگُ بخردِ پیرِ. 3-1-5

 ،شيوددهد و به سير ت از سيطح داسيتان مصيو میخودي نشان می ،اي در داستاناين پیر كه چند لصظه

فرزند يشدگرد او هرچند  .(8۳3 :8۳۵1كوب، ينزرّ) نا  دارد كسري يا خسرو ،كوبزرّينبراساس نظر 

تواند در برابير نمی نیش آراسته است،د رَخِبه  ،پیريبر  افشونرسد. وي كه نیست، نهادش به شهرياران می

ارد. پیيروزي بهيرا  گذمیشاهی را به بهرا  وا شكارِ ،ايزوان تاب بیاورد و در مساباه زورِ بازوي بهرا ِ

و  لاّينيه خيرد و تع ؛، زور و نیروي زسمانی بودشددهد كه آنچه غالب مینشان می بر پیر بخرد گشين،

 تجربه.

و در نهايت نشيان دادن ناين  گشين و كنار نهادن او نظامی براي فائق كردن بهرا  گور بر پیرِ بخردِ

د  ايران از ستم يشدگرد، پيدر بهيرا ، پیير بخيرد را وقتی مر. كرده استنگاري استفاده نامهة از شیو ،پیر
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وليی بهيرا  در گرداننيد؛ ( و از او روي برمی889۷-8۸۰9دهند )ابیيات اي به بهرا  میگشينند، نامهبرمی

انيدازد و خيود را  يادل و منجيی ( گناه پدرش را بر گردن او می819۷-88۷۸آنان )ابیات ة نام به پاسخ

در طيی  داسيتان بيا گفتيار و بهيرا  كيه ؛ نيه اينه اين صفات هيم ادّ يايی اسيتك - كندايران معرّفی می

. گفتنيی دكنيمیپیشينهاد و ربودن تاج شاهی را از میيان دو شيیر خشيمگین  -را نشان دهد  آنا مالن 

گيويی نظيامی بيا  بیيت؛ 3۷ بهرا  به تنهايی باامّا  اند؛سخن گفته ،بیت ۶1 ايرانیان باه نامدر اين  است كه

كوشد او را كه قرار است شاه مطلق اييران شيود، برتير از ديگيران نشيان بهرا  میة ياد كردن ابیات نامز

 دهد.

 :رنذَمُ. 3-1-6

گريبيانگیرش شود و با اندوهی كيه از مصيو شيدن پيدر، می قصّهنذر وارد با سر به بیابان نهادن نعمان، مم

كارهيا دادگري  با ردن زور و ستما به پايان بم كس پدر ب آورد. او بربه كار حكومتی روي می، شودمی

فرزندي به نا  نعمان داشت  ويست. نهاد. منذر در نكوداشت بهرا  از پدر نیش پیشی زمقرار خوين را بر

همراه فرزند  يو. كرداو را والی يمن  ،خورد. منذر در نكوداشت بهرا می ، شیردايهاز يك  كه با بهرا 

يد و بهيرا  بيا همراهيی منيذر و نعميان بيه سيوي اييران روانيه آبهرا  می براي فتح ايران به كمكخود 

ريشيه در سرسيپردگی و  ،زياد از حدّ پادشاهان يمن بيه بهيرا  هيم توزّهة رسد انگیشبه نظر می شود.می

نوازي ا يراب مهميانة توانيد از روحیّياين نواخيت و پيرورش افراطيی میة و هم انگیش شتهترس آنان دا

 شمردند.را زشء خصال زوانمردي می اي كه آنهروحیّ ؛نشأت گرفته باشد نشینبیابان

اي نیست پرور بالیده است. ساختار قصّه به گونه، دادگر است، در فضايی ستم كس پدرمنذر كه بر

شرايط و آدابی  ادل شود؛ بلكه به  لّت تصيوّل ناگهيانی پيدرش در آخير  مير،  كه منذر با طی كردن

اي دگرگيون . بدين ترتیب شخصیّت وي نیش چيون پيدرش در حادثيهشوددادگستر میناگهان دادگر و 

 .تندسها هتر از شخصیّت، حوادث، مهم. اين تغییر، متناسب با ساختار قصّه است كه در آنگرددمی

 :فتنه. 3-1-7

 ،سيتنظیير ابی ،و زيبيايی ظياهري آواز خيوش داشتن و چنگ یش بهرا  است. او كه در نواختنكن ،فتنه

بير بهيرا   ،كنیيش رفتياردستی بهرا  در شكار گور تمجیيد نكيرد. ايين از چیره اشخالف نان طبااتیبر

كيه خيود واگيذار كيرد. بيا اينرا به يكی از سرهنگان تند و خشيمگین  ويسخت ناخوش آمد و كشتن 
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 «دادپیشيه»از او با صفت  8939( در بیت 8938برد )بیت با صفات تند نا  میاز سرهنگ نخست  نظامی،

 كند.ياد می

بازداشيت و از او فرصيتی  ا كنیيش او را از كشيتن خيودامّي ؛آوردخواست كنیش را از پاي در سرهنگ

به شاه بگو كيه  .رفته است ايیشهريار  و تنها از من گستاخ من از مونسان خاص » :خواست. فتنه گفت

تنگيدل  ،شتنمتو حالل باد و اگر از خبر كم شادمان شد، خونم بر ، . اگر شاه از اين سخناهشتمن او را كم

كنیش با اين ناشيه و بيا  «يابم.، هم تو به زان و تن در امان خواهی بود و هم من از مرگ نجات میگشت

رميايت سيرهنگ را بيه خيود  ،گردبند خود كه هفت پاره لعل بسيیار ارزشيمند داشيت كردن كنپیش

بهرا  اشك از ديده روان كرد  ه را به بهرا  رساند.فته، خبر كشتنِ فتنزلب كرد. سرهنگ پس از يك ه

 ،كيردزنيدگی می ،در كوشك سرهنگپنهانی  ،و سرهنگ نیش شادمان شد. فتنه كه براي در امان ماندن

 ايو نیرويی  جیب به دست آورد. فتنه ناشه او در كوشك پرداخت و توانة سه سال به پرورش گوسال

 هنرنمايی كند. اواش د وت كند تا فتنه برابر به خانه را كه بهرا  ید و از سرهنگ خواستكش

ه است. بهرا  با ديدن چنيین شصت پلّ از آنبر دوش گرفتن گاوي سنگین و باال بردن  ههنرنمايی فتن

چگونه سير ». فتنه از اين پاسخ بهرا  استفاده كرد و گفت: دانستتمرين كنیشك ة آن را نتیج ،ايصصنه

ا بير دوش كشيیدن گياوي سينگین آن هيم از امّي ؛تمرين زيياد نیسيتة نتیج ،وختنگور را با تیر د م و سم

حذر ماندن شاه  بر ،، پسند نكردن تیراندازي بهرا  را در شكار گورفتنه «؟تمرين استة نتیج ،هشصت پلّ

اش شيد و بيراي قيدردانی از شیفته ،بین از پین ،زخم مرد  دانست. گورخان از اين سخن فتنهچشماز 

 ري را به او بخشید. ،هنگكار سر

هياي يكيی از زيبياترين بخن، اسيت بیيت بیيان شيده 1۸9كه در  «داستان بهرا  با كنیشك خوين»

. پیر گنجيه بيراي نمايانيدن پردازي نشان داده استاست كه نظامی، هنر خود را در شخصیّت پیكرهفت

ة سيتفاده كيرد، هيم از شيیوهاي ظياهري و درونيی كنیيش اتوصیف ويهگیة ، هم از شیو«فتنه»شخصیّت 

ه اسيتبيا توزّيه بيه تعيداد ابیيات آن از بخن پیكرهفيتاين بخن از  .گفتار و رفتار كيه  هيايی از قصيّ

و سرهنگ و بهرا  و بير كس ترتیيب يافتيه  گفتگوهاي زيادي در آن میان بهرا  و فتنه، فتنه و سرهنگ

ه، سيه شخصيیّت حضيور دارنيد، است. ر نظيامی آن را از دالويشتيرين هني هرچند در اين بخين از قصيّ

كه فتنه، شخصیّتی كامالً  ینی دارد، رفتارش در  الم  ین يا نمونيه با اين هاي منظومه ساخته است.بخن

هاي شياه هنگيا  نامتعادل بودن رفتار كنیيش در موازهيه بيا خواسيتهة ، نشانامر كه اين ندارد يا كمتر دارد
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و هنيرش را  استان شيوددراي كامل شدن  ین او با وي همشاهی كه انتظار دارد كنیشش ب ؛شكار است

شاه  ميل كيرده اسيت، ة رفتار كنیش با بهرا  كه مخالف سلیاه و خواست در صید گوران و آهوان بستايد.

بيدين ترتیيب ت نوع كنیيشان در خيدمت بيه مخيدومان؛ نه بر شجا  ؛بر شجا ت فردي فتنه داللت دارد

بیينن آنچه در داستان بهرا  با كنیشك پیداست، رفتار ابيشاري و  ود.شفتنه، شخصیّتی نو ی شمرده نمی

خواهد؛ چه وقتی فتنيه نتوانسيت كامرانی میبهرا ، كنیشك را صرفاً براي  طبااتی بهرا  با كنیشك است.

. سيپاردو كار را بيه سيرهنگ خيود می كندموزبات شادي وي را فراهم كند، حكم قتلن را صادر می

مراتبی و از بياال بيه پيايین بهيرا   برتري طبااتی و نگاه سلسله ،ن زن را به دست بهرا نظامی،  لّت نكشت

 داند:می

 كشيييی، كيييار شيييیرمردان نیسيييتزن
 

 نبييردان نیسييتكييه زن از زيينس هييم 
 

 (893۸بیت ، 8۳۰۸اي، نظامی گنجه)

قيتلن را داده،  يابد كه فتنه همان كنیشي است كه پیشتر حكيممیدر پايان داستان نیش وقتی بهرا  در

نگيرش بهيرا  بيه فتنيه  .(8۶9۵)بیيت  «بود با او به لهو و  شيرت و نياز»آورد و او را به نكاح خود درمی

هياي فتنيه و نظيامی در توصيیف زيبايی اسيت. ، نگرشی ابيشاري و زنسيیّتیشودآنگاه كه زن او هم می

 ا مال بهرا  از اغراق نهايت استفاده را برده است.

 :چینخاقان . 3-1-8

كنيد. بهيرا  كيه خاقان چین كه در اين منظومه، فاقد نا  است، با سیصد هشار سپاه به خراسيان حمليه می

يكدل نبودن سپاهیان بهرا ، موزب شيد تيا وي،  ا تماد شد.گر   ین و شكار بود، به سپاهیان خود بی

يورش آورد. وقتی كياتبی  بهرا ، دست از لشكر كشید و منتظر زمانی شد تا بر خاقان، تدبیري بینديشد.

بهرا  با اسيتفاده مانند بهرا  به  شرت روي آورد.  البالفارغ را به آگاهی خاقان رساند، خاقان فرار بهرا 

ه و او را شكسيت داد. همدل بر خاقان حمليه كيرد از غفلت خاقان با سیصد زنگاور  البتّيه در پاييان قصيّ

كشياند، خاقيان چيین از  لّيت حمليه بيه اييران، پيرده روشن را بيه دار مجيازات ميیوقتی بهرا ، راست

خواهد و پوزش می ؛ از اين رو از بهرا بودروشن، او را فريب داده راست كند كهدارد و اذ ان میبرمی

 پذيرد.شاه ايران نیش  ذر او را می

را  را گويد كه به زاي معرّفی وي، بیشتر بهياي از خاقان سخن مینظامی در اين قسمت هم به گونه

ها، ييك طيرف قيرار شخصيیّتة هاي آن، هميدر اين بخن از منظومه، چون ديگر قسيمتشناساند. می
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نظيامی بيا برابير نهيادن بهيرا  ماابيل ديگير  منصصر به فرد بهرا  در طرف ديگير. گیرند و شخصیّتمی

بيوده، بیيان كيرده  هاي ازتما ی ايران را كه مبتنی بر نظا  خیر و شربنديها، غیر مستایم دستهشخصیّت

پیر گنجه بيراي معرّفيی  شود.گیرد، شخصیّتی مخالف میوقتی خاقان چین در برابر بهرا  قرار می است.

خاقان و پیروزي شاه توصیف كمك گرفته و مخصوصاً براي بیان زنگ بهرا  با ة خاقان و بهرا  از شیو

 از اغراق نهايت استفاده را كرده است. ،ايران

 :شیده. 3-1-9

هيا و فنيون  صير اسيتادش بير انيواع داننماننيدِ  ،در ساختن قصير خورنيق بيود سِنِمّاریده كه شاگرد ش

گنبيد را بير زرا  فلكی، بنياي هفيتآشنايی كامل داشته است. او با شناخت نسبت به حركت اختران و اَ

اي از د، نشيانههياي مهيم بير طيالع مسيعوريشي كرد تا گشندي به بهرا  نرسد. بناي مكانمیمون پی طالعِ

بيوده زرا  فلكی در سرنوشت انسيان به دخالت و تأثیر نیروهاي موهو  و اَ ین صار پیشا تاادات مرد  اَ

زند. بهرا  كيه سرنوشيت و میلبهشت په ، در زيبايی باگنبد كه ساختن دو سال طول كشیداست. هفت

ناپسيند  ،نشد اهل بیينن ،ين رفتار شاه يمنكه ا ه بوددريافت و برخورد نعمان را نسبت به او ديده و سِنِمّار

 و توزیه آن معتاد است: سِنِمّارمرگ   لّت. بهرا  در بخشدافتاد، براي شادمانی شیده، آمل را به او 
 اگييير خطيييايی كيييرد نعميييان :گفيييت

  ييذرخواه آن سييتم اسييت ، ييدل ميين

 بييييود دكييييار  ييييالم چنييييین توانيييي

 كبيييياب شييييود ،ييييياري از تشيييينگی

 همييييه در كييييار خييييوين حیراننييييد
 

 كيييان  اوبيييت بييير آشييينايی كيييرد 

   اسيترَآن نه از بخل و اين نيه از كَي

 زو يكيييی را زييييان، يكيييی را سيييود

 آب شيييييود ييييييار ديگييييير غرييييييقِ

 اننييييددچيييياره زييييش خامشييييی نمی
 

 (83۰3-83۰۷ ، ابیات8۳۰۸اي، نظامی گنجه)

نِمّارتوزیيه ميرگ  و  لّتآنچه بهرا  در  و چیيشي زيش ا تاياد بيه حضيور تايدير  ،كنيدبیيان می سيِ

 ،ت نظيامیاي كيه در ميذهب اهيل سينّبشيري نیسيت. انديشيه خواسيتآن بر ة سرنوشت و اشراف اراد

 .شته استاي  میق داريشه

ار بلكيه پیاميد رفتيافتيد؛ اي نیست كه میان او با شیده اتّفياق میحادثهة نوع رفتار بهرا  با شیده، نتیج

چيون در ايين قسيمت از  هاي قصّه اسيت.فعل و انفعالة اين، رفتار بهرا ، نتیجنعمان با سِنِمّار است. بنابر

گوييد و پاسيخی از بهيرا  گنبد را براي بهرا  بسازد، از گنبدها سيخن میخواهد هفتمنظومه، شیده می
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ميوارد نظيامی ة در بایّي گوييد.شنود و در پايان هم بهرا   لّت كشتن سِنِمّار را به دست نعميان بازمیمی

 گنبد و استادي شیده است.فتهاي هويهگیة كنندتوصیف

 :نشْوِرَراست. 3-1-11

 .سپردد، به ناچار امور كشورداري را به وزيران میگذرانْمر خوين را در شكار و شراب میبهرا  كه  م

برگشييده روشين بيراي ايين وزيير كه نا  راستنا  داشت. اين« نشْوِرَراست» ،اوة يكی از وزيران برزست

از رفياه ايجادشيده در زامعيه، گسيتاخ ر اييا بيا ايين توزیيه كيه  روشنراست شد، خالی از طنش نیست.

آنيان  بيه سيتم كيردن در حيقّ ،به غارت اموال آنها پرداخت و به زاي ر ايت حال زيردسيتان ،نداهشد

داد. هاي خود ادامه ميیهاي حكومتی و مرد  به غارتگماشته با ايجاد ترس در دلِ وي. همّت گماشت

نتوانست پاسخی درست براي انصطا  زامعه بیابيد. او دلتنيگ  ،ر پی كشف حایات برآمدوقتی بهرا  د

رهسيپار  براي فرونشاندن تب و تاب شكار به سراي شيبانی پیير و یافتن پاسخی مناسب به شكار رفتناز 

سيگ كيه موزيب كيم  ر ِ. بهرا  با آگاه شدن زميه استسگی را به درخت بست ،در آنجا ديد شبان شد.

وزييران و بشرگيان را  ،خالی شدن خشانه و لشيكر را دريافيت. بهيرا   لّتشد، گوسفندان میة شدن رم

هاي ايران دانست و دستور داد تا او را بيه روشن را  امل اصلی بدبختیراست ،زمع كرد و در آن زمع

 بند بكشانند و به سشاي ا مالن برسانند.

زد و تا زمان خالی شدن خشانيه و لشيكر، میسند خوين دست به هر كاري روشن در مَكه راستاين

اخذه و بازخواست نكردن اين وزير از طيرف شياه ييا نهادهياي ياي از منداشت، نشانه او اكسی كاري ب

 ،چيه ؛ اميل اصيلی فسياد اوسيت ،درت مطلق در دست وزييرق. قرار گرفتن ه استبود و قانونی رسمی

، هيم در اسيت؛ چيه قهرميان و ميدّ قصّه لف، شخصیّت مخاروشنراست قدرت مطلق، فسادآور است.

كيه با اينمخاطب را نسبت به خود برانگیشاند. حسّیِ تواند همشود و هم نمیبرابر قهرمان داستان واقع می

 .هاي او منفی و تنها براي كامرانی خود اوستتالش ،دادنشان هاي زيادي از خود تالش ،روشنراست

 :شبان پیر. 3-1-11

ة زماميداري رميكيار او، تنهيا  صصرانشيین كيهشود، فيردي اسيت زب بیداري بهرا  میشبان پیر كه مو

. شيبان بيا مجيازات بيودمیشبان بهيرا   ،ت كوتاهیبراي مدّ كارآزموده و پیر است. اين شبانِگوسفندان 

بنماياند. شبان از سگ خود كه اميین او بير  شاهكردن سگ خود، توانست راه نجات بهرا  و ايران را به 

رمه را بيه كيا   ،انتظار همراهی و امانتداري داشت نه خیانت و براي هوسرانی خوين ،سفندانن بودگو
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مظلو  را شنید، فرمانروايی اييران را بيه شيبان داد. ايين هاي هفت دادخواهی ،. وقتی بهرا سپردنگرگ 

ناصيب حكيومتی و به زيردستان در به دسيت گيرفتن مَحكیم نظامی خاطر قاي از تعلّتواند نشانهكار می

سيپردن شياهی بيه  شيد.ی میبیشتر امري طباياتی و ميوروثی تلاّي ،كه اين مناصبدر حالی ؛قدرت باشد

تيار بهيرا  نسيبت بيه اهمّیّيت ناين شيبان در تغییير كيردن رفة كوتاه، نشان یهرچند براي مدّت ،شبان پیر

آنچيه بهيرا  را بيه شود؛ ا میپوي ،بدين ترتیب شخصیّت بهرا  در اين قسمت از قصّه روشن است.راست

روشين از زانيب ماايسه كردن خیانت سگ با خیانيت راست. بودسراي شبان كشاند، بیشتر شبیه حادثه 

 بيه دار كشيیده شيدن سيگ را از پیير    لّيتاهيرچيه، ب، موزب پويايی منظومه هيم شيده اسيت؛ بهرا 

گيو، موزيب ماايسيه و و  گفيت ايينة نتیجي گوييد.هاي بهرا  پاسيخ میپرسد و شبان هم به پرسنمی

 شده است.ه قصّپويايی 

 :هفت مظلوم. 3-1-12

 ،. در ايين میيانكنندآزاد  رادهد زندانیان ستمديده بیند، دستور میروشن را میبیداد راست ،وقتی بهرا 

 ،ه اسيتآنيان رفتي آيند و از ستمی كه در حقّپین بهرا  می ،ستمديدگانة هفت نفر به نمايندگی از بایّ

دهيد و از آنيان رفيع به هر هفت مظليو  حيق می تظلّمكنند. بهرا  گور در اين فريادخواهی می ويشد ن

 كند. اين هفت ستمديده به ترتیب  بارتند از:ستم می

 و او را به  لّت ا تراض به زندان انداخت. وزير، برادرش را كشتكه  استمعترمی  ،لمظلو  اوّ -

ها  او قيرار گرفيت و روشن نفروخت و مورد اتّباغن را به راست است كه ی ، صاحب باغمظلو  دوّ -

 زندانی شد.

و  اين را نيدادا بهيامّي ؛دييخرمروارييدهاين را  ،روشينبازرگيان درياسيت كيه راسيت ، مظلو  سوّ -

 .كردزندانین 

روشين طرب زوان و غريبيی اسيت كيه نيامشدي مهربيان و زيبياروي داشيت. راسيتمم ،مظلو  چهار  -

 ا از او گرفت و او را به بند كشید.نامشدش ر

صياحب ميال و ثيروت زييادي شيد.  ،م است كه بيا دانسيتن  ليم نجيو نجّمم يدانشمند ،مظلو  پنجم -

او را  ،روروشن به او تهمت زد كه اين ثروت را از راه كار كردن به دست نیاورده اسيت و از ايينراست

 به زندان افكند.
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گیيرد. وقتيی زمیينن را از او می ،ا وزييرامّي ؛ه قطعه زمینيی داردردي لشكري است ككم ،مظلو  ششم -

 افتد.به زندان می ،كندلشكري ا تراض می

 وه اسيت و الدّستجابكه مم  لّتزاهدي است كه دست از زهان كشیده است. او بدين  ،مظلو  هفتم -

 افتد.او شود، به زندان می توزّهشايد  لیه وزير د ايی بكند و گشندي م

ها و قشيرهاي از اليههفت مظلو  به ترتیب از يك تا هفت سال در زندان به سر بردند. اين افراد  اين

. هسيتند م )دانشمند(، لشيكري و زاهيدنجّي، صاحبان باغ و زمین، بازرگانان، اهل موسیای و مممرد   ادّ

گیرتير بيوده چشيم ،هباشد كه حضور اين افراد در زامعه از بایّي  لّتانتخاب اين هفت اليه، شايد بدين 

تواننييد بييدين ترتیييب هفييت مظلييو  می شييد.هييا تشييكیل میبیشييتر از اييين تیپ ،زامعييهكييه ايناسييت يييا 

مظليو  اوّل، تنهيا شن نظامی براي مكشوف كردن  لّت زندانی شدن هايی نو ی تلاّی شوند. شخصیّت

پرسد كيه بيراي چيه زنيدانی زويد. بدين صورت كه فاط بهرا  از زندانیان میسود می پرسیدنة از شیو

 گو را ترتیب داده است.و  امّا براي مظلو  هفتم )زاهد( چندين گفتدهند؛ ايد و آنان هم پاسخ میشده

تواند بر گراين نظامی می ،براي نماياندن زاهد فراوانگوهاي و  تأكید نظامی در اختصاص دادن گفت

  بر زهد ناظر باشد.

ماننيد اين است كه نظامی نا  ايين مظلوميان را  د،ظلو  وزود داراين هفت م دربارةديگري كه ة نكت

آنيان رفتيه،  بلكيه سيتمی كيه در حيقّ ؛دهد كه ستمديدگان مهم نبودندو اين نشان می بردشبان پیر نمی

گوياي اين نكته است كه اين افراد بیشيتر  ،همچنین اين مسأله مورد نظر نظامی و بهرا  بوده است؛بیشتر 

 باشد. بوده فراوانتواند كه تعداد افراد تصت شمول آن می بودنديی از زامعه هامصداق تیپ

 مادر بهرام:. 3-1-13

متصيوّر شينود ديگير راه برگشيتی بيراي فرزنيدش از درون غيار میگاه كه آن قصّهپايان  مادر بهرا  در

، تصيمیم خاك شيد رِماد گونه شكارِ. وقتی مادر بهرا  ديد كه فرزندش اينشودنیست، وارد داستان می

وديعتی در دسيت تيو بيود و  ،دهد كه بهرا ا ناگهان هاتف غیبی به او پیا  میامّ گیرد خود را بكشد؛می

نظامی با نشان دادنِ رفتار مادر بهيرا  در  اش سپرده شد.اين وديعه از دست تو گرفته و به صاحب اصلی

هرچند در تاريخ سیاسيی  .نماين بگذاردهاي بشري وي را به مرگ فرزندش به خوبی توانست ظرفیّت

 شخصيیّت  لّيتر بيوده اسيت، بيه گیر و ميثّسیاست چشمة ن در  رصهاكشور ما، حضور مادران پادشا

 شود.داستان ديده نمی آغاز و میانة همتايی بهرا ، ردّ پاي مادرش درمطلق و بی
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 :گیرینتیجه

هاي حكايات هفتگانه غیر از شخصیّت - كرپیهفته  نوان هفت شخصیّت در با احتساب هفت مظلو  ب

 ۶9/۵۳از اين تعداد چهارده شخصيیّت، معيادل . كنندظهور و افول می نوزده شخصیّت در اين منظومه -

روشن، وزير بهرا  و در ستدر میان ايرانیان، را غیر ايرانی هستند. ۳۶/1۶معادل  ،ايرانی و پنج شخصیّت

 .شخصیّتی مخالف هستند ، خاقان چین، دارايیرانیانمیان ان

؛ امّيا از لصياظ قشيربندي ازتميا ی، اندهستند كه هر دو ايرانی دو شخصیّت از نوزده شخصیّت، زن

 كيلّ اند.كيه در خيدمت دسيتگاه شياهیاسيت شاهی و ديگري، متعلّق به كنیشان ة يكی متعلّق به خانواد

دربياري و  ۶/۷1 ده نفر معادلما ی، هاي ازتاز لصاظ تعلّق طبااتی و قشربندي پیكرهفتهاي شخصیّت

هاي منظوميه در شخصيیّتة همي غیير دربياري هسيتند. ۳9/9۵نمه نفر كه هفت نفر آن، مظلومند، معيادل 

اي از برخيورد ابيشاري نشيانه ،اين ويهگيی خدمت بهرا  و براي بهتر نمايانده شدن زايگاه بهرا  هستند.

 بهرا  گور به  نوان شخصیّت اصلی منظومه است.ها و قربانی كردن آنان براي نظامی با شخصیّت

 در میييان وزييود دارد و هييم - روشيينراست -شييرّ ة هاي ايرانييی، نماينييدهييم در میييان شخصييیّت

فاقيد  ۰۶/۷۵، معيادل پیكرهفيتهاي شخصيیّت ييازده نفير از .-خاقان چین  - هاي غیر ايرانیشخصیّت

 وييهة متيون منظيو اي توصیف كه شيیوهة ها از شیوموارد نظامی براي معرّفی شخصیّت در غالب نامند.

زيبياترين و  یوة توصیفی در نمايشی و تصويري كيردن ميتن ناشيی بسيشا دارد.شكند؛ است، استفاده می

فتنه، كنیش بهرا  گور است كيه  شخصیّتپردازي، پرداختن به شخصیّتدر  پیكرهفت ترين بخنمنطای

 .ياري زسته است گوو  هم از شیوة گفت وصیف هم از شیوة توبراي اين كار حكیم گنجه 

 :منابع
 نشر فردا. اصفهان:، دستور زبان داستان (،8۳۵8) اخوّت، احمد

 امیركبیر. تهران: كوب،زرّين بدالصسین ة ترزم ،شعر فنّ(، 8۳۶3) ارسطو

 .نشر مركش تهران:چاپ اوّل،  فرزانه طاهري،ة ، ترزمعناصر داستان (،8۳۵۵) اسكولش، رابرت

دكيان و كيانون پيرورش فكيري كو چاپ اوّل، تهيران: ،داستان، تعاريف، ابزارها و عناصر(، 8۳۶9) يرانی، ناصرا

 .نوزوانان

 نشر نو.  ، تهران:چاپ سوّ، نويسیقصّه (،8۳۶1) براهنی، رما

 .انتشارات توس تهران: اي،رهفريدون بدة ، ترزمهای پريانشناسی قصّهريخت(، 8۳۶۰) پراپ، والديمیر

 .نشر روزنه تهران: چاپ اوّل، ،های حیوانات در ادب فارسیحکايت (،8۳۵۶) تاوي، مصمّد
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 نشر قطره. تهران:، شهر زيبايیآرمان (،8۳۵۳) حمیديان، سعید

 .نشر مركش تهران: چاپ اوّل، ،هنر فردوسی و درآمدی بر انديشه (،8۳۵1) -----------

 .شارات سخنانت چاپ اوّل، تهران: ،جستجوی ناكجاآبادپیر گنجه در (، 8۳۵1) كوب،  بدالصسینزرّين

 .امیركبیر تهران: چاپ اوّل، ،ارسطو و فنِّ شعر(، 8۳۷۵) ----------------

 انتشارات پیا  نور. تهران:، انواع ادبی(، 8۳۵۳) شمیسا، سیروس

 ابن سینا.ة كتابخان تهران: ،سرانظامی، شاعر داستان تا(،)بی اكبرشهابی،  لی

 انتشارات حبیبی.  ، تهران:چاپ دوّ ابراهیم يونسی،ة ، ترزمهای رمانجنبه(، 8۳۷۵) ادوارد مورگانتر، فوس

 نشر شفا. ن:تهرا، عناصر داستان(، 8۳۶۶) زمال ،میرصادقی

شگاه انتشارات دان  ، تهران:چاپ دوّ، تصصیح و شرح برات زنجانی، پیکرهفت (،8۳۰۸) اي، الیاسنظامی گنجه

 .تهران

ة ادار مسيكو: تصصیح و حواشی از طاهر احمد اوغليی مصيرّ  اوف، ،پیکرهفت (،83۰۵) ---------------

 خاور دور.ة انتشارات دانن، شعب

 امیركبیر. تهران:، تصصیح مصمّد معین، چهارمقاله (،8۳۶3) نظامی  رومی

در هفت پیكر با توزّيه بررسی شخصیّت بهرا  »(، 8۳38) كرمی مصمّدحسین سال  وارما  لی نوروزي، زينب؛

، دانشكدة ادبیّات و  ليو  انسيانی دانشيگاه اصيفهان، سيال چهيار ، شناسی ادب فارسیمتن، «به نظريّة مشلو

 .۳1-8۵صص (، 8۶)پیاپی  9مارة ش

 .تشارات سهرورديان چاپ چهار ، تهران:، نويسیهنر داستان (،8۳۶۷) يونسی، ابراهیم
Cudden, G. A, (1979), A dictionary of literary terms, london: penguing books. 


