
 
 
 
 
 
 

 *گور بهرام گور
 

 محمدجعفر محجوب

 

از هر ايراني كه آشنايي مختصري )درحدود شش كالس ابتدايي قددي  يدا 

د كده دورة اول متوسطة امروز( با فرهنگ و تاريخ ايران داشته باشدد اردر بسرسد 

ب سرانجام بهرام پنج  پادشاه ساساني معروف به بهرام رور چگونده بدودج ادوا

تاخت و به دنبال ص د در باتالقي فرو به دنبال روري اسب مي شنويد كه بهراممي

 رفت و ناپديد شد.

خورشد دي ايدم مط دب را در كتداب  1310بار به سال بنده ظاهراً نخست

ند م چسوم ابتدايي خوانده است. در ايم كتاب، در پايان ترامة حال بهرام ردور 

 آمده است:

 او را از آن اهت بهرام رور از پادشاهان بزرگ ساساني است و»

رفت... مرگ خوانند كه ب شتر اوقات به شكار رور ميبهرام رور مي

اند كه روزي هنگام شكار نارهان به مردابدي رونه رفتهبهرام را بديم

 (1)«رس د و در آن فرو رفته ناپديد شد.

                                                           

.163تا  147صص ، 1361، شمارة دوم، زمستان سال اولنامه، * ايران  
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 ايم مط ب در تاريخ ايران كتاب دبستاني ن ز تأي د شده است:

ور شكار ردور خدر را بسد ار دوسدت معروف است كه بهرام ر»

رو بهرام رور لقب يافت. روزي در پي روران اسدب داشت و از ايم

 440تاخت ناراه در باتالقي فرو رفت و از نظدر اايدب ررديدد )مي

 (2)«.م الدي(

تدر ها )كه دربارة وفات بهرام از هر روايت ديگدر معروفاما ايا ايم روايت

ارك تاريخي وفات بهرام بده همد م صدورت است( درست استج آيا در تمام مد

 كوش   به ايم سؤال پاسخ ده  .ثبت شده استج در ايم رفتار مي

* 

ت. يكي از منابع معتبر تاريخ ايران در عصر ساساني شاهنامة فردوسدي اسد

دان   كه مندراات شاهنامه دربارة پادشداهان ساسداني كد  و بد ش بدا آن ده مي

 اند مطابقدت دارد و اررچدهو مسعودي نوشتهمعتبر چون طبري مورخان بزرگ و

ن و رذشت بعضي از ايم پادشاهان، خاصّه نخست م ايشان مانند اردشد ر بابكداسر

ها پد ش از فردوسدي در مددارك شاپور با افسانه آم خته شده است اما ايم افسانه

ن تاريخي بازمانده از عصر ساساني ن ز واود داشته است. در هر صدورت داسدتا

 بهرام در شاهنامه چن م است:دررذشت 

بهرام پس از سركوبي دشمنان و سركشان و به اطاعت آوردن شنگل پادشاه 

هندوستان به ايران باز رشت و دب ر و موبد را بخواست و بفرمود تدا رزارشدي از 

شمر بدو رفته بدود كده زنددراني تدو وضع خزانه و دارايي بدو دهند. چون ستاره

م بدا خدود انديشد ده بدود كده ب سدت سدال بده شست سال ب ش ن سدت و بهدرا

شادخواري بگذراند و ب ست سال دوم اهدان را از داد و بخشدش راسدت دارد و 
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آخريم ب ست ساله را بر پ ش يزدان بده پداي باشدد. رنجدور بده خزانده رفدت و 

 حساب آن را به درستي برررفت و:

 بدو رفت تا ب ست و سه سال ن ز

 همانا ن ازت نسايد به چ ز

 ورد و ز بخشش ررفت  شمارز خ

 درمهاي ايم لشكر نامدار

 اي ن ز كايد برتفرستاده

 ز شاهان و از نامور كشورت

 بديم سال رنج تو آراسته است

 (3)كه پر زرّ و س   است و برخواسته است

 

شمر عمر بهرام را شسدت و كند كه ستارهدر هم م اا فردوسي تصريح مي

هدرام ر را فراموش كدرده بدود... در هرحدال، بسه سال رفته اما بهرام سه سال آخ

رشدايد و در تدأم م آسدايش مدردم واپس م سالهاي عمر را به دادرري دسدت مي

ستاند خرج رفاه و رشايش زنددري كوشد و آن ه به عنوان خراج از ايشان ميمي

نويسدد و از مدردم كند تا بدان ااي كه به استانهاي كشدور نامده ميخود آنان مي

 هاي زندري خود را به پادشاه بنويسند:كه كمبودها و نارسايي خواهدمي

 ب امدش پاسخ ز هر كشوري

 ز هر نامداري و هر مهتري

 كه آباد ب ن   روي زم م

 به هر ااي پ وسته شد آفريم
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 مگر مرد درويش كز شهريار

 بنالد همي از بد روزرار

 رسارد توانگر همي كه چون مي

 به سر بر ز رل دارد افسر همي

 به آواز رامشگران مي خورد

 (4)توانگر همانا ندارد خرد!

رسداري شاه ب دار از آن نامه بخنديد و براي آن كه درويشان ن ز در بزم مي

 خويش رامشگر در اخت ار داشته باشند:

 به نزديك شنگل فرستاد كس

 چن م رفت كاي شاه فرياد رس

 از آن لوريان بررزيم ده هزار

 سوار   نر و ماده بر زخ  بربط

 چو برخواند آن نامه شنگل تمام

 رزيم كرد زان لوريانِ بنام

 به ايران فرستاد نزديك شاه

 (4)خواهچنان كان بود در خور ن ك

اي است كه به موطم لول ان )همانها كه امروز آنان را كولي تريم اشارهو ايم قدي 

 و سه سال نامند( و مهاارت ايشان در تاريخ شده است. بهرام بديم روش شست

 بزيست و سسس:

 سر سال در پ ش او شد دب ر

 خردمند موبد كه بودش وزير
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 كه شد رنج شاه بزرران تهي

 كنون آمدم تا چه فرمان دهي

 هر آن كس كه دارد روانش خرد

 به مال كسان از بنه ننگرد

 چن م پاسخ آورد كايم خود مساز

 ن ازكه هست   زيم ساختم بي

 يداهان را بدان با زهل كافر

 سر رردش آفرينش بديد

 همي بگذرد چرخ و يزدان به ااي

 به ن كي ترا و مرا رهنماي

 بخفت آن شب و بامداد پگاه

 مر سساهب امد به درراه بي

 رروهي كه بايست كردند ررد

 بر شاه شد پور او يزدررد

 به پ ش بزرران بدو داد تاج

 همان طوق با افسر و تخت عاج

 پرست دن ايزد آمدش راي

 اخت تاج و بسرداخت اايب ند

 ررفتش ز كردار ر تي شتاب

 چو شب ت ره شد كرد آهنگ خواب
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 چو بنمود دست آفتاب از نش ب

 دل موبد شاه شد پر نه ب

 كه شاه اهان برنخ زد همي

 مگر از رراني رريزد همي

 ب امد به نزد پدر يزدررد

 چو ديدش كف اندر دهانش فسرد

 ورا ديد پژمرده رنگ رخان

 (5)زربفت برداده اانبه ديباي 

شگفت آن كه در به دست دادن ايدم روايدت فردوسدي در م دان مورخدان 

نويس د دررذشدت بهدرام را تنهاست و ه چ مورخ ديگر د اع  از عربي يا فارسي

دسدت  بديم رونه باز نگفته است. اينك روايتهاي ديگري را كه در ايم زم نده بده

 كن  :است بررسي مي

نظامي رنجوي است. وي عمر بهرام را شست سال روايت معروف دوم از 

 ه شست سالگي رس دبنويسد و رويد چون بهرام مي

 از سر صدق شد خداي پرست

 داشت از خويشتم پرستي دست

 روزي از تخت و تاج كرد كنار

 رفت با ويژران خود به شكار

 لشكر از هر سويي پراكندند

 هر يكي رور و آهو افكندند
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 كم خويشرور اُست از براي مس

 آهو افكند، ل ك از تم خويش...

 عاقبت روري از كنارة دشت

 آمد و سوي رور خان بگذشت

 شاه دانست كان فرشته پناه

 نمايد راهسوي م نوش مي

 كرد بر رور مركب انگ زي

 داد يكرانِ تند را ت زي

 نمود شتاباز پي ص د مي

 در ب ابان و اايهاي خراب

 چار پرش  (6)پر ررفته نَوَيدِ

 يكي دو بر اثرش (7)ز وُشاقانو

 بود ااري در آن خرابستان

 خوشتر از چاه يخ به تابستان

 اي ژرف داشت چون چاهيرخنه

 ه چ كس را نه بر درش راهي

 رور در اار شد روان و دل ر

 شاه دنبال او ررفته چو ش ر

 اسب در اار ژرف راند سوار

 (8)رنج ك خسروي سسرد به اار
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 ي شاه وان وُشاقان به پاسدار

 بر در اار كرده منزلگاه

 نه ره آن كه درخزَند به اار

 نه سر باز پس شدن به شكار

 ديده بر راه مانده با دمِ سرد

 تا ز لشكر كجا برآيد ررد

 چون زماني بر آن كش د دراز

 لشكر از هر سويي رس د فراز

 ديدندشاه اُستند و اار مي

 ديدندمهره در مغز مار مي

 اه اهانآن وُشاقان ز حال ش

 باز رفتند آن ه بود نهان

 كه چو شه بر شكار كرد آهنگ

 تنگ (9)راند مركب بديم كري ة

 كس بديم داوري نشد ياور

 ويم سخم را نداشت كس باور

 همه رفتند كايم خ ال بدست

 خردستقول نابالغان بي

 خسرو پ  تم به نام خداي

 كي در ايم تنگناي ر رد ااي!
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 انوارهي نه كه پ لِ آن بُست

 ديد خوابي و شد به هندستان...

 بر نشان دادن خ  فة تخت

 زدند آن وُشاقكان را سختمي

 ز آه آن طف كانِ دردآلود

 رردي از اار بردم د چو دود

 بانگي آمد كه: شاه در اار است

 باز ررديد، شاه را كار است

 خاصگاني كه اهل كار شدند

 شاه اويان درون اار شدند

 ه پديدااربم بسته بود و كس ن

 عنكبوتان بسي، مگس نه پديد

 صد ره از آب ديده شستندش

 ب كه صد باره باز اُستندش

 چون نديدند شاه را در اار

 بر در اار صف زدند چو مار

 ها را به آب تر كردندديده

 مادر شاه را خبر كردند

 مادر آمد چو سوخته اگري

 ريسوز م ان ر  شده چنان پ
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 اُست شه را نه چون كسان درر

 كو به اان اُست و ديگران به نظر

 رل ط ب كرد و خار در بر يافت

 تا پسر ب ش اُست كمتر يافت

 زر فرو ريخت پشته پشته چو كوه

 تا كَنند آن زم م رروه رروه

 چاه كند و به رنج راه ن افت

 يوسف خويش را به چاه ن افت

 زان زم نها كه رخنه كرد عجوز

 مانده آن خاك رخنه رخنه هنوز

 سندران كه دانندشآن شنا

 اار بهرام رور خوانندش

 كندندتا چهل روز خاك مي

 در اهان روركم چن م چندند

 شد زم م كنده تا دهانة آب

 (10)كسي آن رنج را نديد به خواب

تريم شباهت و ارتباطي با شود، روايت نظامي كوچكچنان كه مالحظه مي

م قض ه ت ندارد. اكنون هم آن ه فردوسي دربارة مرگ بهرام در شاهنامه آورده اس

 نويس مطالعه كن  :را از نظر امعي از مورخان عربي

محمدبم ارير طبري، امام اهل تاريخ در كتداب خدود ايدم مط دب را بده 

 اختصار تمام بررزار كرده است. ايم است ترامة عبارت طبري:
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سسس بهرام در پايان دوران فرمدانروايي خدود بدراي شدكار بده »

روزي براي ص د برنشست و به رور خري بدازخورد رفت و  (11)ماه

ه و در ط ب او بكوش د و در چاهي فرو افتاد و ارق شد. ايم خبر ب

ن آمادرش رس د و با خواستة بس ار بر سر آن چاه آمد و در نزديكي 

ن آاقامت رزيد و بفرمود تا هركده بهدرام را از آن چداه ب درون آورد 

تدا  ل و الي بس ار ب درون آوردنددمالها از آن وي باشد. از آن چاه ر

هاي بزرگ برآمد اما بده الشدة بهدرام دسدترس اايي كه از آن توده

 (12)«ن افتند.

ا رابوع ي ب عمي در ترامة خود بعضي ازئ ات به متم طبري افزوده و آن 

 تر كرده است:دق ق

بهرام اندر م ك ب ست و سه سال ببدود، پدس روزي بده صد د »

تاخت، تا بر راه به چاهي آمدد روري همي ب رون شد و اسپ از پي

چدون  با زم م هموار، چنان كه چاه ب ابان ان نه او ديدند و نه اسدپ.

 اسپ بر سر چاه رس د، اسپ را پاي به چاه فروشد و بهرام از اسپ

ز ادا شد و به چاه اندر افتاد، و كس بدان چاه فرو ن ارست شددن ا

مد و خبر بردند. بر سر چاه آبمرد و مادرش را  بزرري، و بهرام آنجا

ر خواسته كه او را از چاه بركشد و در ردو آنجا بنشست با خروارها

كند. چهل روز بر سر چاه نشسته بدود تدا هرچده در چداه آب بدود 

ز بركش دند و بهرام را ن افتند. پس مادرش سدتوه شدد و از آنجدا بدا

  (13)«رشت.
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را بده كوتداهي يداد  و مدرگ او الذهب پادشاهي بهدراممسعودي در مروج

 كند:مي

رر( بهرام يزدررد به شاهي نشست پس بعد از او )= يزدررد بزه»

اش ب ست و سه سدال بدود و و او بهرام رور است. دوران پادشاهي

 و در يكي از روزها كه به شكار (14)ب ست سال داشت كه پادشاه شد

 زاريرفته بود او و اسسش در الي فرو رفتندد و مدردم ايدران بدر او 

كردند چون عدل عام و احسان شامل داشت و بر مردم مهربان بدود 

 (15)«و كارها در روزرار او استقامت داشت.

الفرس و س ره  ايم مط ب ثعالبي )يا به قولي مراني( در ارر اخبار م وك

 كند. با ايم حال قول او داراي ازئ ات ب شتري است:را از قول طبري نقل مي

الكوفده كدرد. ل طبري، به قصدد شدكار عدزم ماهبهرام، بنا به قو»

روزي بر اسپ برآمده روري را دنبال نمدود. پدس از طديّ مسدافت 

بس ار در چاهي عم ق افتاد كه در آن فرو رفته ناپديد شد. مادرش با 

مردم بس ار به دهانة چاه رفتند. شنارران و مقنّ ان تمام آب و لجم و 

تالل ب ند از آن بر ردرد چداه  الي آن را به نحوي ب رون كش دند كه

ايجاد ررديد، ولي موفق به يافتم اسد بهرام نشدند. هم م كه ام دد 

يافتم او به يأس مبدّل شد، خ ق چنان آشدفته و مغمدوم شددند كده 

يك از اسالف او حس نكرده رويي نظ ر آن حالت را در سوگ ه چ

بودند. ه  ا  مررش را داشدتند و هد  اد  از دسدت دادن چند م 

 طاني را، و شددديداً بددر دوران خددوش و عم  ددات براسددته و سدد
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خوردند و مدتي در تمام ايداالت بده اش افسوس هميدوستيرع ّت

 (16)«تشك ل مجالس عزاداري و سورواري مشغول بودند.

 افزايد: ابوحن فة دينوري در اخبار الطوال ازئ ات ديگري بر ايم داستان مي

او برآمدد روزي بده قصدد  چون ب ست و سه سال از اهانداري»

اي از رورخرهاي وحشي نظدر او را ا دب شكار ب رون رفت. دسته

ه نمود. براي دست يافتم ]به[ آنها اسب پ ش تاخت. ح وان او را بد

باتالق وس عي برد كه در آنجا فرو رفت و ارق شد. مدادرش چدون 

راي به سوي آن باتالق رفت و دستور داد تا ب از ايم ماارا آراه شد

هايي از شدم و باتالق را پژوهش كنند. تسده ستجوي او همه اايا

ست ريگ برآوردند ولي بهرام را ن افتند. رويد آن نقطه در موضعي ا

ه بد« داي»معروف است زيدرا « داي مرج»كه به اس  مادر بهرام ]به[ 

 مرادزار را رويندد، و ايدم« مرج»زبان فارسي به معني مادر است و 

آن سرزم م مشهور است و بده رفتدة آندان در داستان در م ان مردم 

آنجا سوراخي است كه به آبهاي راكدي كه ژرفاي آن مع وم ن سدت 

زارها و باتالقهايي وادود ها ب شهرردد و در همان نزديكيمنتهي مي

 (17)«دارد.

 ان يعقوبي در تاريخ خود داستان دررذشت بهرام را بس ار مه  و مختصر ب

 كند:مي

شكار رفت و در پي روري تاخت تا اسب او را سسس روزي به »

 (19)«پادشاهي اان سسرد. (18)در باتالقي انداخت و پس از نوزده سال
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االخبار ررديزي ن دز مدرگ بهدرام در چندد ك مده از مرااع فارسي در زيم

 توض ح داده شده است:

و چون شست و سده سدال از پادشداهي او رذشدت روزي در »

 (20).«، ناراه در چاهي افتاد و هالك شدتاختشكار از پي ص دي مي

ام ر خسرو ده وي در مثنوي هشت بهشت كده بده تق  دد از هفدت پ كدر 

سب انظامي سروده، انجام كار بهرام را چن م آورده است كه روزي در پي روري 

تاخت. چاهي ژرف در سر راه وي پ ش آمد كه شهريار آن را نديد. رورپويان مي

بدازش  وچاه فرو رفت و بهرام ن ز از پي او به چداه افتداد به سوي چاه آمد و در 

دهد كه آن چاه نه چاه ب كه ااري بود كده پايدان ن افتند. خسرو سسس توض ح مي

 (21)شد.ارهاي كهم ديگر بر آن باز ميانداشت و از چپ و راست دهانة 

 اكنون به تح  ل آن ه تاكنون ياد شده بسردازي :

ذشت بهرام به مرگ طب عي و بدر روي ديبداي روايت فردوسي دربارة درر

 زربفت در خوابگاه خويش، كامالً يگانه و منحصر به خود اوست.

ها همگي در يك نكته اشتراك دارند و آن به چاه افتادن، ادرق باقي روايت

مددن شدن، در باتالق فرو رفتم و در هر صورت ناپديد شدن بهرام و به دست ن ا

 ارد:دنقطة اشتراك باز در م ان آنها اختالف واود  الشة اوست. اما پس از ايم

به روايت نظامي بهرام در آب يا در باتالق فرو نرفته و درحق قت باليي به 

اي نشدده اسدت. حتدي وقتدي خاصدان شداه از راه و ررفتار حادثده سر او ن امده

دارند تا حق قدت مط دب را بداز اندك سال او را رنجه مي رسند و خدمتگارانمي

خ زد و آن آواز به خاصان بهرام نددا آيد، و دودي برمييند، آوازي از اار برميرو

كند كه شاه را در اار كار است و شما به ااي خود باز ررديد. بدديم ترت دب مي
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دهد و مرگ او را نه مدرگ ناپديد شدن بهرام را به عام ي ماوراء طب عي نسبت مي

كندد. در همد م روايدت نظدامي بده كه ورود ارادي به عدالمي ديگدر ق مدداد مي

صراحت رويد كه به فرمان مادر بهرام خاك را كندند تا به آب رسد د و از بهدرام 

 نشاني ن افتند.

ن و ام رخسرو خواسته است روايت نظامي را با آن ه دربارة به چداه افتداد

ن ده ارقه شدن بهرام در افواه شهرت داشته ت ف ق كند، و در هرحال چ زي از آ

 شددن وي رفته است ب اورد. از ايم روي افتادن بهرام در چاه را با ناپديدد نظامي

كندد كده از چدپ و آم زد و چاه را مدخل ااري كهم وانمود ميه  ميدر اار به

اند. بديهي است كه رفتة ام رخسدرو از پ وستهبُم ديگر بدان ميراست اارهاي بي

كه پد ش از وي  و روايتي استه  پ وستم دهررونه اصالتي خالي و درحق قت به

 نقل شده بوده است.

ها كه حكايت از فرو رفتم و ناپديدد شددن بهدرام در سوم م دسته روايت

و بداز بده د )آب يا باتالق( مي كند و اكثريت ن دز بدا آنهاسدت،يك مح ط مادي 

قسمت ارقه شدن بهرام در آب و فرو رفتم وي در الي و لجدم بداتالق منقسد  

كند، ازء دسدتة مي كه قول او را با تفص ل ب شتري نقل و ثعالبيشوند: طبري مي

سدت ااول، و مسعودي و يعقوبي ازء رروه دومند. باز ابوحن فة دينوري كوش ده 

را بده  تا ايم دو روايت آخري را در يكديگر ب ام زد. بده رفتدة او اسدب بهدرام او

در « رجداي مد»مدردم  باتالق وس عي برد و در آنجا ارقشد. اما بعد رويد به رفتة

با « پ وندد.بهاي راكدي كه ژرفاي آن مع وم ن ست ميآبه »آنجا سوراخي است كه 

در آبهداي راكددي كده »رود و سسس ايم حساب بهرام نخست در باتالق فرو مي

 آيد.شود و اسد او به دست نميارق مي« ژرفاي آن مع وم ن ست
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امي از آن سدخم ايم محدل ادرق بدا ناپديدد شددن بهدرام كجاسدتج نظد

ها را كه مادر بهرام رخنه رخنه كرده بود هنوز به رويد آن زم مرويد. فقط مينمي

ر همان صورت باقي است. البته توقعي ن ز از نظامي نبايدد داشدت چدون او شداع

ساير مورّخان يافدت  خ. خوشبختانه دو نشاني ديگر در آثارسراست نه مورّداستان

الكوفده كدرد. وي ر عدازم ماهاست: بهرام... قصدد شدكاشود. يكي رفتة ثعالبي مي

آمده اسدت « ماه»كند اما در طبري فقط ررچه ايم مط ب را از قول طبري نقل مي

، اه كوفهمو ايم ك مه در كتابهاي اغراف ا مف د معني دق قي ن ست چه در آن منابع 

اسدت.  بدوده« الكوفهماه»ماه بصره و ماه نهاوند داري . اما به رفتة ثعالبي ايم نقطه 

 همان شدهر ديندور اسدت كده« سرزم نهاي خالفت شرقي»ايم نقطه بنا به نوشتة 

ب ك  دومتري( مغدر 40م  دي ) 25امروز اثري از آن باقي ن ست. دينور درحددود 

يدد ك  ومتري( انوب صحنه واقع شده بدوده و ظداهراً با 96م  ي ) 60كنگاور و 

ي نمانده ي ويران شده و اثري از آن بر ااك پس از يورش ت مور در قرن هشت  به

 (22)باشد.

ر قرينة دوم، رفتة ابوحن فة دينوري است كه رويدد اايگداه ادرق بهدرام د

عي است كه به اس  مادر بهرام ]به[ داي مرج معروف اسدت و سدسس واده ضمو

ني مدادر اسدت و به زبان فارسي به معدهد: داي اشتقاق ايم ك مه را به دست مي

ايدم داسدتان در م دان مدردم آن »كند كده ار را رويند. آنگاه تصريح ميمرج مراز

 «سرزم م مشهور است.

ياد شدده اسدت:   نامة دهخدا دو نقطه بديم نام، يا نامي شب ه بداندر لغت

يكي داي مرج كه در وصف آن رويد: نام موضعي بوده است ظاهراً م ان همددان 

طان مسعود س جوقي و المسترشد باهلل و كاشان و آنجا مصاف افتاده است م ان س 
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خ  فة عباسي، و مسترشد ررفتار لشكريان مسعود رشته و بده مرااده افتداده و در 

التواريخ )بده نقدل از مجمدلايم شهر به دست رروهي از مالحدده كشدته شدده اسدت. 

 (453والقصص / 

و  نام دارد: نام موضعي م دان همددان و كرمانشداه،« داي مرگ»نقطة ديگر 

اهلل الديم بم يونس وزير الناصدر لدديميم موضع انگي افتاده است م ان االلبد

 لة اخبارالددو)بده نقدل از هجدري.  583خ  فة عباسي و س طان طغرل س جوقي در 

 (177الس جوق ه / 

نامه مطالب مربوط به داي مدرج بدا نكتة االب تواه ايم است كه در لغت

ديدد ط ب مربوط بده داي مدرگ اظهدار ترنقل شده اما درمورد نقل م« ظاهراً»ق د 

نشده است. به نظر ايم ضع ف، ايم داي مرج و داي مرگ يكي است و محدل آن 

 است. ن ز در نزديكي دينور، يعني درست در راه فع ي م ان همدان و كرمانشاهان

اشدد بنابرايم ارر روايت مربوط به ارق يا ناپديد شدن بهرام رور درست ب

ده اق افتداح ي م ان همدان و كرمانشاهان، در حوالي دينور اتفبايد ايم حادثه در م

 (23)باشد.

* 

م مدورد اينك به ارزيابي مداركي كه تاكنون ارائه شده است بسردازي . در اي

 ن ز بايد نخست به روايت فردوسي تواه كرد: 

تاكنون بر طبق مدارك متقم به اثبات رس ده اسدت كده فردوسدي در نظد  

ه امانت كامل را رعايت كرده و تا آن حد در ايم كار دقدت بده هاي شاهنامروايت

ها كده در نمايد. متم په وي بعضدي نامدهانگ ز ميخرج داده است كه راه شگفت

 داستانها )مانند يادرار زريران و كارنامه اردش ر بابكان( شاهنامه آمده و ن ز بعضي

ن دو، و آاز تطب دق  خوانندة كنجكاو در تطب ق ايم متدون بدا منددراات شداهنامه
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توان رفت كه استاد طدوس آيد. بنابرايم مياب مينظ ر فردوسي به اعجامانت بي

در نقل روايت خويش كامالً اانب امانت را رعايت كرده و آن ه را كه در مآخدذ 

نظ  آورده است. مهمتريم منبع فردوسي، خاصه در قسمت وي بوده به درستي به

ندام تداريخي از »نامه اسدت. و آن تاب معروف خدايمربوط به تاريخ ساسان ان ك

)تداريخ ايدران باسدتان: « سالط م ايران بود كه در زمان يزدررد سوم تأل ف شده اسدت

. (208ها: شتي ؛ 36)فرهنگ ايران باستان: و بعدها مأخذ شاهنامة فردوسي ررديد  (3/2542

و مترا  آن ابم مقفع بود كده آن را  الندي ()ابمايم كتاب به زبان عربي ترامه شد 

 (24)«.)يادداشت به خط مرحوم دهخدا(س رالم وك نام داده است 

نامه سندي رسمي و متقم بوده، از دوران پادشداهي رذشته از آن كه خداي

 رذشته است و با تواه به امانتبهرام رور تا زمان تأل ف آن ب ش از دو قرن نمي

هاي تهبع وي تا دل  ي محك  در دست نباشد، ردّ رففردوسي و اعتبار و اصالت من

ي د أهاي فردوسي را تاو بس ار دشوار است. با ايم حال قرينة محك  ديگري رفته

كند و آن تاريخ حمزة اصفهاني است. وي كه در ن مة دوم قدرن سدوم و آاداز مي

د زيسته و مردي بس ار دق ق و موشكاف بوده در تاريخ خوقرن چهارم هجري مي

ترامة حدالي بسد ار مختصدر از بهدرام ردور آورده اسدت و در پايدان آن چند م 

 نويسد:مي

چون در »در ناوس )تابوت سنگي( بهرام به فرمان وي نوشتند: »

هرة مدا زم م ن رو يافت   آثاري پسنديده از خود به اا رذاشت  ، اما ب

 (25)«دانست  .هم م تنگنا بود و ما سكونت در آن ]را[ به يق م مي
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بايست دخمه و روري داشته باشد تا بدر تدابوت بنا بديم روايت بهرام مي

ر دوي د به فرمان او د چن م بنويسدند و ايدم روايدت دق قداً بدا آن ده فردوسدي 

 كند.شاهنامه آورده است تطب ق مي

 روايت مه  ديگر، رفتار نظامي در هفت پ كر است. نظامي خدود در آاداز

 بع خود چن م رويد:كتاب دربارة مدارك و منا

 هاي مهانباز اُست  ز نامه

 كه پراكنده بود ررد اهان

 زان سخنها كه تازي است و دري

 در سواد بخاري و طبري

 ها پراكندهوز درر نسخه

 هر دُري در دف تي آكنده

 هر ورق كو فتاد در دست 

 اي بست همه را در خريطه

 چون از آن ام ه در سواد ق  

 ه به ام رزيدهرشت سرام ه

 رفتمش رفتني كه بسسندند

 (26)كان بر او خندندرنه كه خود زي

رويد كه مقصود اص ي وي از سرودن داسدتان بهدرام بده و در دنبال ايم رفتار مي

 (27)رويندد.نظ  آوردن هفت داستاني بوده است كه عروسان بهرام براي او بداز مي

ران ردوسي تاريخ شدهريااما خود در همان اا اعتراف كرده است كه پ ش از او ف

 را به درستي نظ  داده است:
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 هرچه تاريخ شهرياران بود

 در يكي نامه اخت ار آن بود

 اي رس ده نخستچابك انديشه

 همه را نظ  داده بود درست

 مانده زان لعل ريزه لختي ررد

 (28)هر يكي زان قراضه چ زي كرد

خسرو و شد ريم و ثار نظامي، خاصه آدر هم م مقام بايد يادآوري كرد كه 

ويژه در كرمانشاه و كردستان شهرتي تدام دارد و هفت پ كر او در ارب ايران و به

دانند و بس اري از مردم قسمتهاي مهمي خاص و عام مضمون داستانهاي او را مي

در روزرار مدا بدراي توا ده ايدم مط دب چند م  از ايم دو داستان را از بر دارند.

را از زبان مردم آن سامان شن ده اسدت( كده بده ع دت  رويند )و بنده ايم نكتهمي

واود كوه ب ستون و مجسمة خسروپرويز و شبديز در طاق بستان و افسانة بريدن 

فرهاد كوه ب ستون را به عشق ش ريم، و خالصه واود آثار تاريخي مربوط به ايم 

اندد. دادهداستانها مردم محل بدانها روي آورده و خواندن آنها را مورد تواه قرار 

ع ت شدهرت عكس است. يعني بدهاما به رمان نويسندة ايم سطور قض ه كامالً به

هاي خسرو و ش ريم و بهرام رور در ارب ايدران بدوده كده تواده قديمي افسانه

رونه كه سبب ااويددان مانددن مردم به داستانهاي نظامي ا ب شده است، همان

سدتانهاي آن د رذشدته از نبدو  و هندر نظ ر مردم ايران بده داشاهنامه و اقبال بي

شك در ايم اقبال سهمي داشته د آن بدوده كده مدردم، مانند استاد طوس كه بيبي

دانسدته و سد نه بده سد نه بدراي هزاران سال پ ش از فردوسي ايم داستانها را مي
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كددرده و بدددانها بدده عنددوان م ددراو فرهنگددي خددويش عشددق يكددديگر نقددل مي

 وسي در شاهنامه در ايم باب رويد:اند. خود فردورزيدهمي

 يكي نامه ديدم پر از داستان

 پسنديده از دفتر راستان

 كهم بود و منثور بود هفسان

 طبايع ز پ وند او دور بود

 رذشته بر او سال ان دو هزار

 (92)رر ايدون كه برتر ن ايد شمار

تصدريح  هدد . ق.( 400-365بديم ترت ب شاعر در دوران نظد  شداهنامه )

گذشدته نكه ارر بر ايم داستانها ب ش از دو هزار سال نگذشته باشد كمتدر د كنمي

العادهء شاهنامه هم م حُسم انتخاب فردوسي اسرار محبوب ت فوق است و يكي از

هدا در رنج ندة حافظدة در رزينش داستانهايي است كه مردم آنها را در طي هزاره

 اند.خود نگاهداري كرده بوده

مات مفصل ايم است كه آن ه نظامي دربارة دررذشدت مقصود از ايم مقد

كند، ارره  مدرك كتبي داشته باشد )كده شداعر بده ابهدام از آن بهرام رور ياد مي

رويد( باز از روي روايات شفاهي و آن ه بر زبدان مدردم اداري بدوده سخم مي

كند رردآوري شده است. ايم مط ب درمورد رفتة طبري و پ روان او ن ز صدق مي

يرا اررچه طبري مورخي سخت دق ق و ام م است و خود به ع ت ترب ت ديندي ز

و سختگ ري و دقتي كه در رردآوري احاديث و روايتهاي ديندي داشدته در آن ده 

ررد آورده تصرفي نكرده است، اما سراسر تاريخ او، درست مانند تفس رش پدر از 

در تمام ابواب  روايتهاي اشخاص است و مؤلف س س ة سند روايتهاي خويش را
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برد كار ميم تاريخ خود همان روشي را بهكند و خالصه در تدويو فصول ياد مي

كه در رردآوري و تدويم احاديث و مدارك ديني معمول به ع مداي عصدر بدوده 

است. بنابرايم، ظاهراً و بنا بر قرايم و امارات مواود رفتدة او هد  بده روايتهداي 

 رردد.شفاهي مح ي باز مي

رود كه با تواه بدان ه تاكنون مدذكور افتداد، زيداده حدااتي بده مي رمان

اندد نويس كه ك  و ب ش از روش طبري پ دروي كردهارزيابي ديگر مورخان عربي

 نباشد. با ايم حال فرو رذاشتم يك نكته را روي ن ست و آن ايم است:

ز آن هايي كه مذكور افتاد، دو روايدت بسد ار كوتداه )ادر م ان تمام روايت

تر )از آنِ ابوحن فة دينوري( حاكي بتاً مفصلسمسعودي و يعقوبي( و يك روايت ن

يدك از دان   ه چاز فرو رفتم بهرام در باتالق و ناپديد شدن اوست. چنان كه مدي

اند كه مردم اع  از عدارف و عدامي ايم كتابها در ايران چنان شهرت عامي نداشته

هدل ع د  نه به س نه باز رويند، ب كه خواص و ارفتة ايشان را دهان به دهان و س 

 اند. بندابرايم چگوندهن ز، از در قرون بس ار متأخر، بدان منابع دسترسدي نداشدته

 رفتة ايشان چن م شهرتي يافته استج

ه تصور حق قت آن است كه در ايم مقام ن ز به نظر بنده بايد قض ه را وارون

اصده ود را از آن ه در بد م مدردم، خكرد: ابوحن فه و مسعودي و يعقوبي رفتة خ

ها هم نان در م ان مدردم اند، و ايم روايتبوم ان ارب ايران شهرت داشته ررفته

 وپنجداه  دوام داشته تا س نه به س نه به مؤلفان كتابهاي فارسي و تداريخ دبسدتاني

 چند سال قبل رس ده و در آنها منعكس شده است.

* 
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سؤالي ديگر مطرح شدود: بدا وادود  در م ان ايم بحث، ااي آن است كه

مانند شاهنامة فردوسي، و با استقبال دائمي كه مدردم ايدران از حماسدة شهرت بي

كنند و با آن كه داسدتانهاي شداهنامه، پد ش و اند و ميپ كر استاد طوس كردهكوه

افل پس از تدويم و به نظ  آمدن آن به همت بزرگ استاد خراسان همواره در مح

شده، چگونه است كده روايدت شداهنامه دربدارة وانده و باز رفته ميو مجالس خ

گدر ق نس ان نهاده شده و روايتدي ديامرگ بهرام رور، حتي در نظر خواص، به ط

تر از شاهنامه آمده چن م شهرت يافتده اسدتج و كه در منابعي به مراتب ناشناخته

تداد ردم مدذكور افآيا ايم واقع ت با آن ه دربارة قبول عدام شداهنامه از سدوي مد

 منافات نداردج

در اواب ايم پرسش بايد رفدت كده سدنّت اداري در مجدالس نقّدالي و 

خوانان داستانهاي شداهنامه را تدا پايدان داسدتان خواني ايم است كه قصهشاهنامه

كنند و به ندرت تا صحنة كشته شدن رست  پد ش رست  و اسفنديار ب ش نقل نمي

 روند.مي

و  شاهنامه داستان فرمانروايي بهمدم و فرزنددان او،پس از مرگ رست  در 

ر آن سسس قصة اسكندر به ترت بي كه با واقع ات تاريخي منطبق ن ست و رفتگو د

كان ان ن فص ي كوتاه در باب اشآبه فرصتي ديگر ن از دارد ياد شده است. پس از 

ن،  اآمده و سرانجام شاهنامه وارد قسمت تاريخي خود، شرح فرمدانروايي ساسدان

 شود.مي

داستان اسكندر، به احتمال قوي از عصر صفوي و اوج ررفتم تب  غ مذهبي 

بدده اسددكندرنامة منددوچهر حكدد   در ي ديگددر معددروف ندددر مجددامع از روي مت

شده است. اما ايم اسكندرنامه، و داستان ايم اسدكندر، بجدز ها رفته ميخانهقهوه
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رسداخته از روي رمدوز حمدزه ك ي مجعول و ظداهراً بچند صفحة نخست م آن به

هاي ديگر ندارد. اما قسمت مربوط به است و ه چ ربطي با شاهنامه و اسكندرنامه

وقت در آم ز آن )مانند داستان كرم هفتواد( ه چساسان ان، و حتي بخشهاي افسانه

شده و تا آنجا كه نويسندة ايم سدطور تحق دق كدرده اسدت ها رفته نميخانهقهوه

اند، ب كه اا دب خدود ك از نقاالن ايم قسمت را براي مردم باز نگفتهيتنها ه چنه

 (30)اند.ن ز ايم بخش را مطالعه نكرده و از استاد خويش فرا نگرفته

شايد آن عبارت معروفي كه در مقدام كاسدتم قددر زحمدت فردوسدي بده 

شاهنامه خود ه چ ن ست مگر حدديث »محمود ازنوي نسبت داده شده است كه: 

فتم ركاشف از ايم حق قت باشد كه حتي در روزرار فردوسي ن ز باز « ..رست  و.

يافته و ايم سخم د ارر انتساب آن روايات م ي با انجام سررذشت رست  پايان مي

خوانان )يا بده قدول ب هقدي به محمود درست باشد د با اطالع از رس  ااري قصه

ن اهي مدردم از داسدتااست. در هر صورت ناآرمحدّثان( بر زبان وي ااري شده 

 واردشد ر و شداپور و يزدردرد و قبداد  بهرام همان انددازه اسدت كده از داسدتان

ي انوش روان و هرمز و خسروپرويز... در ايدم م دان تنهدا بعضدي روايتهداي مح د

ماندده هاي تاريخي يا اغراف ايي در حفظ مردم محل باقي ميمختصر، به مناسبت

 (31)يافته است.رفته شهرت ميو رفته

* 

 شايد بهرام رور آخريم پادشاه ساساني است كه به مناسبت داشتم صدفات

العاده، از ق مرو تاريخ وارد عرصة افسدانه شدده اسدت. آن ده هاي فوقو خص ت

ارزد كده اش ن ز بدان مديتاكنون رفته آمد دربارة مرگ او بود. اما زندري پرحادثه

 مروري تازه در آن صورت ر رد.



 171 گور بهرام گور

هدل ان ز تشابه لفظي رور )رور خر( و رور )قبر( كه البتده شهرت بهرام و 

دانند اولي با ياي مجهول و دومي با ياي معروف است مواب انگ خدتم ادب مي

نهدا مضام م زيبا در شعر فارسي شده است. اما در ايم رفتار مجدال يداد كدردن آ

شدود ميمربوط « رور بهرام رور»ن ست و فقط به چند ب ت معدود كه مستق ماً به 

 كن  :اشاره مي

 ش خ اال سعدي در ر ستان آورده است:

حك مي را پرس دند از سخاوت و شجاعت كدام بهتر استج رفدت آن كده 

 را سخاوت است به شجاعت حاات ن ست...

 نبشته است بر رور بهرام رور

 (32)كه دست كرم به ز بازوي زور

ز بهدرام در تداريخ كده ا رابطه با سدخنيآن ه سعدي در ايم مقام آورده بي

 حمزه نقل شده است ن ست.

 خوااه حافظ راست:

 كمند ص د بهرامي ب فكم اام ا  بردار

 (33)كه مم پ مودم ايم صحرا نه بهرام است و نه رورش

در مقدام بحدث از « ايدران در زمدان ساسدان ان»سم در كتاب خود كريستم

 بهرام رور به ايم رباعي منسوب به خ ام اشاره كرده است:

 آن قصر كه امش د در او اام ررفت

 آهو ب ه كرد و روبه آرام ررفت

 ررفتي همه عمربهرام كه رور مي

 (34)ديدي كه چگونه رور بهرام ررفت
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ن ز تا آنجا كه بنده ديدده اسدت وي تنهدا مدؤلفي اسدت كده بده اخدتالف 

 ها در مرگ بهرام برخورده و به اختصار تمام بدان اشاره كرده است. منتهيروايت

 كند:وي به س  قة محققان فرنگ، شايعة ناپديد شدن بهرام را چن م توا ه مي
 

 ممكم است كه مرگ شاه پ روز )پسر يزدررد و نوادة بهرام( در»

( آمدن ايم افسانه )يعني ناپديد شدن بهدرام ردور در پديد (35)خندق

 (36)«موثر باشد و ايم مط ب بر اثر تداعي معاني قابل توا ه باشد.
 

كه  نظر بنده ايم داوري داراي اعتبار چنداني ن ست و كمتر ممكم استبه 

تر از ن اي خويش در م دان انگ به ع ت فرو اي بس ار ناشناختهكشته شدن نواده

بخش پديدد آمددن اند الهدامرفتم در رودالي كه روي آن را با خس فرو پوشدانده

 باشد. افسانة ناپديد شدن بهرام در اار يا چاه آب يا باتالق

آيد كه واپس م سخم ايم كه اررچه از شعرهاي سعدي و خ ام چن م برمي

شود، امدا تمدام بهرام را روري بوده است و از ب ت خوااه خالف آن استنباط مي

توان بدانها سازي شاعرانه است و از نظر تاريخي نميآنها از مقولة الهام و مضمون

 استناد كرد.
 1361 آذرماه 13استراسبورگ، شنبه 

 1983چهارم نوامبر 
 

 يادداشتها:
  .198، ص 1308. كتاب سوم ايتدايي، از طرف وزارت معارف طبع و نشر شده، طهران 1

وشدنايي، ر، مطبعة 1309. تاريخ ايران، براي تدريس در سال پنج  و شش  ابتدايي، چاپ اول، طهران 2

نامه و فرهندگ عارف فارسي و لغتالمة. درضمم تاريخ وفات يا ناپديد شدن بهرام در داير29ص 

 .م الدي ياد شده است 438المعارف فارسي( سال ةمع م )در دو مأخذ اخ ر به نقل از داير
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 .7/447. فردوسي، شاهنامه، چاپ اتحاد شوروي، 3

 7/451. همان مأخذ، 4

 .453-7/452. همان مأخذ، 5

 ك است.. يكران و نوند )به فتح اول و دوم( هردو به معني اسب ت زت6

آيد كه ايم اي است تركي، به معني االم و نوكر و از شعر نظامي برمي. وشاق به ض  يا كسر اول ك مه7

 شده است.ك مه به االمان خردسال و راه نابالغ اطالق مي

اسدت.  . ك خسرو در اار پنهان شد. از ايم اهت شاعر رنج واود بهرام را به ك خسدرو مانندد كدرده8

 وح د دستگردي()توض ح شادروان 

راد همدان . كري ه )به ض  اول( خانة كوچكي است كه از ني و چوب بر كنار كشتزار سازند و اينجا م9

 اار است.

 .349-52، صص 1334. نظامي، هفت پ كر، تصح ح مرحوم وح د دستگردي، چاپ دوم، تهران 10

 ست.ديگر تصريح شده ا آباديي نزديك كوفه است و ايم مط ب در روايتي« ماه». مراد از ايم 11

 .1964بم ارير الطبري، تاريخ الرسل والم وك، به اهتمام دوخويه، سري اول، لندن اعفر محمد. ابي12

، 1341الشعراء بهار، به اهتمام مرحوم پرويم رنابدادي، تهدران . تاريخ ب عمي، تصح ح شادروان م ك13

 .950ص 

او را  ررذشته باشد و حال آن كه باقي مورخان سدمسالگي د 43. به حساب مسعودي بهرام بايد در 14

 اند.در وقت مرگ شست و سه يا دست ك  شست سال نوشته

 .302-3/3، 1966صح ح شارل پال، ب روت الجوهر، به تالذهب و معادن. مسعودي، مروج15

 .272، ص 1328. شاهنامة ثعالبي، ترامة محمود هدايت، تهران 16

 .61-2، ص 1346رالطوال، ترامة شادروان صادق نشأت، تهران . ابوحن فة دينوري، اخبا17

ز اند با ايم حال رويا انددكي كمتدر ا. مدت پادشاهي بهرام را ب شتر مورخان ب ست و سه سال نوشته18

 نوزده سال بوده است.

 .200، ص 1342. يعقوبي، تاريخ يعقوبي، ترامة دكتر محمد ابراه   آيتي، تهران 19

 .28، ص 1347االخبار، به اهتمام عبدالحي حب بي، تهران ضحاك ررديزي، زيم. عبدالحي بم 20

الم  دي هفتصددم م . هشت بهشت و هفت پ كر، رسالة نويسندة ايم سطور بده مناسدبت كنگدرة ب م21

 .66، ص 1355سالگرد والدت ام رخسرو، از انتشارات مج ة هنر و مردم، تهران 
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رامدة تينور راوع شود به: لسترنج، سرزم نهاي خالفت شدرقي، . براي كسب اطالع ب شتر دربارة د22

 .205-204، صص 1337محمد عرفان، تهران 

 ه تني چندد. در روزرار اواني وقتي سفري ب ست روزه به كرمانشاهان اتفاق افتاد و در طي آن همرا23

از دوسددتان بددراي تفددرّج بدده مح ددي در چنددد فرسددخي شددهر رفتدد  ، آن اايگدداه را خدددر زنددده 

(Khidirzindih) اي بدود است. ناح ه« خضر زنده»رفتند كه مقصود خواندند و در توض ح آن ميمي

ب ايم ناح ده از آدادند. بس ار سرسبز و باطراوت و سبزي آن را به حضرت خضر پ غمبر نسبت مي

 شد كه در مخرج آن رودالي وس ع و عم ق با ماه ان بسد ار وادوداي بس ار بزرگ تأم م ميچشمه

بسد ار كسدان بدراي  داندد و تداكنونكس عمق ايم ردودال را نميرفتند ه چداشت. مردم محل مي

ررفتندد و ايدم هاي آن آب را ن دز نمياند. مردم ماهيك آن تالش كرده و توف قي ن افتهترس دن به 

و ذشدته كار را مواب رناه و از م ان رفتم بركت زندري م دانستند. چدون سدالها از آن روزردار ر

و ن دز  اكنون به مرااع دق ق و مردم محل دسترسي ندارم، حتي فاصد ة تقريبدي آن از كرمانشداهان

ندام  نامه ن ز چن م نامي ن امده است. اما دربارة دهدي بدهموضع آن ناح ه را به خاطر ندارم. در لغت

 خدرآباد چن م توض ح داده شده است:

شهرستان كرمانشاهان، واقع در ب ست و  ، بخش صحنةدينورخدرآباد: دهي است از دهستان   

اح ه در پنج هزار رزي شمال باختري صحنه و يك هزار رزي باختر شوسة كرمانشاه به سنقر، ايم ن

زبانند. آب آن باشدد كده كدردي و فارسديتم سدكنه مي 75دامنة كوه واقع و هوايش سرد و داراي 

ات و نند و محصوالتش، ادالت و حبوبدكويچ است. اهالي آن به كشاورزي رذران ميترودخانة كر

توان حدس زد كده ايدم باشد )به نقل از ا د پنج  فرهنگ اغراف ايي ايران(. به قرينه ميتوتون مي

ح ي است ناح ه ن ز با داي مرج و داي مرگ ارر يكي نباشد بس ار بدان نزديك است. فقط تحق ق م

هرام در ايم صفحات در افواه مدردم اداري ناپديد شدن ب وتواند نشان دهد آيا روايت ارق كه مي

 است يا نه.

 نامه.نامه، خداي. لغت24

االرض واالنب داء(، ترامدة دكتدر بم حسم اصفهاني، تاريخ پ امبران و شاهان )سدتي م دوك ة. حمز25

 .53، ص 1346اعفر شعار، تهران 

 .17. نظامي، هفت پ كر، به تصح ح شادروان وح د دستگردي، چاپ دوم، 26

 ام به هفت عروسا وه زان داده  دير ايم نامه را چو زند مجوس . 27

 در عروسان مم كنند نگاه  تا عروسان چرخ ارر يك راه 
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 اي بر نشان كار شودنقطه  آخر از هفت خط كه يار شود 

 )همان مأخذ، همان صفحه(      

 .16. همان مأخذ، ص 28

طمئدن  مدسترس ندارم، اما   به نشان درست آن در شاهنامهام و فعالً. ايم ب تها را از حافظه نقل كرده29

 كه ارر با متم اص ي اختالفي داشته باشد بس ار اندك است.

خوانان براي بنده رفت كه يكدي از ام دران ارتدش كده بده . نزديك ده سال پ ش يكي از هم م قصه30

بده مناسدبتي از مدم ندة خدود دعدوت كدرد و ورزيدد مدرا بده خاشاهنامه و داستانهاي آن عشق مي

خوانان تقرير كدن ، امدا مدم در ادواب او درخواست كه داستان بهرام رور را براي او به ش وة قصه

 ن ن ست .آ ام و قادر به رفتمرفت  كه هررز ايم قسمت را نخوانده

 ر سدفرنامةد. مانند داستان ش ريم و فرهاد در ارب ايران. مثالي ديگر از ايم دست: حدااي پ درزاده 31

رسد كه آن را كوشك زر خوانند و در شدرح آن رويدد: خود در راه ب م آباده و ش راز به مح ي مي

رويند كوشك زر زم م كوشك زر بس ار سبز و خرم و چمنهاي با خضارت و آب روارا دارد و مي»

 مة)سدفرنا« رنبد بهرام رور بوده كه رنبد زرد در ايم موقع كوشك زر بدوده...يكي از مقامهاي هفت

 (.19، ص 1342، تهران 849، انتشارات دانشگاه تهران، شمارة 1حااي پ رزاده، ج 

نامه دربارة كوشك زر آمده است: دهي از دهستان شهر م ان است كه در بخش مركزي در لغت      

هايي از عهدد ساسدان ان تم سكنه دارد. در نزديكي ايم ده خرابده 150شهرستان آباده واقع است و 

 (.7رويند. )به نقل از فرهنگ اغراف ايي ايران، ج ردّ ايم ذه را قصر زر ن ز ميواود دا

بند خ  ي آثار نويسد: در اطراف و ا گة فراشبند مين ز پ رزاده در هنگام رفتگو از قرية فراش      

رويند هفت رنبد بهدرام همد م شود و بعضي آثار رنبدها ديده شد كه ميبادي و عمارت ديده ميآ

 (102نبدها بوده است. )همان مأخذ، ص ر

سفرنامة پ رزاده درحدود صد سال پ ش از ايم نوشته شده اسدت. اسدتاد شدادروان محمددتقي       

عه را ، از انتشارات انجمم آثدار م دي( همد م شداي1343مصطفوي ن ز در اق    پارس )چاپ تهران 

شدود و ر خواندده ميه به نام كوشك زهايي هست كدر ابتداي دشت ويرانة ق عه»تأي د كرده است: 

 .(327)ص « چن م شهرت دارد كه ايم محل بقاياي همان هفت رنبد معروف بهرام رور است...

بديهي است كه ايم روايات از قدي  در محل واود داشته و بدان ه نظامي در هفت پ كر آورده       

 است ارتباطي ندارد.

 وم در س رت پادشاهان.. سعدي، ر ستان، آخريم حكايت باب د32
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 .278، ازل شمارة 188. ديوان حافظ، به اهتمام مرحومان محمد قزويني و دكتر قاس  اني، ص 33

34 .Arthur Christensen, l’Iran sous les Sassanides, 2 eme edition, Copenhague 1944, p. 282 

 .16-8/15. شاهنامه، چاپ اتحاد شوروي، 35

 چاپ، همان صفحه.سم، همان . كريستم36

 

 

 

  

 

 

 


