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 سجّاد آیدِنلو
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 چکيده
بهه غهار، چهاه، گهوداب،  بهر،      ...( پهلوان، پير، ولی وشاه، )این مضمون که کسی 

کند و غایب  جا عروج می رود و در آن می( نمودهایی از مَغاک زمين... )زیرزمين و
خوابهد تها در    مهی / مانهد  یابد و تا رستاخيز زنده مهی  شود یا زندگانی ابدی می می

 -اساطيری، آیينهی  -های مختلفی در روایات حماسی آخرالزمان ظاهر شود، نمونه
که ظهاهرا    -هم( ملقّب به بهرام گور)بهرام پنجم ساسانی . اعتقادی و تاریخی دارد

یا گنبهدی   «غار»های متعدّدِ پایانِ کارش در  در داستان -گذشته به مرگ طبيعی در
. یابنهد  افتد و پيکهرش را نمهی   زار می شود و یا به چاه و مرداب یا شوره ناپدید می

پنداشهتند   مذکور است و ایرانيان که می ی همای روایات نيز مبتنی بر بناحتماال  این 
اش غایهب شهده و زنهده بهه آسهمان       بهرام گور پس از اتمامِ شهریاریِ دادگرانهه 

است تا در روز رستاخيز بازگردد و برای پيهروزیِ فرجهامينِ نيکهی بسهتيزد،      رفته
خسرو و دیگر همتایانِ منجی  یها بهرام همچون ک اند که در آن هایی پرداخته افسانه

شهاید توهوّرِ چنهين سرنوشهتِ     . شهود  ناپدید می «چاه»یا  «غار»و جاویدانش در 
تبدیلِ شخويّتِ تهاریخیِ   ،نخست ؛است داستانی و آیينی برای او به دو دليل بوده

اساطيری و محبوب در روایات و معتقهدات   -پهلوانی حماسی -بهرام گور به شاه
پرور و دیگهر، همنهامیِ او بها یکهی از      است و هم رعيّت لير بودهایرانيان که هم د

جهاییِ برخهی    بخشانِ رستاخيزیِ زرتشهتی یعنهی بههرام ورجاونهد و جابهه      نجات
گهور، بههرام چهوبين و بههرام      ایزد بهرام، بهرام)های نامدار  هایِ بهرام خویشکاری

نقهشِ آخرالزمهانیِ    در سنّتِ داستانی و تاریخیِ ایران که موجبِ انتقابِ( ورجاوند
 .است   بهرام ورجاوند به بهرام گور شده

 .بهرام گور، غار، چاه، غيبت، جاودانگي، منجيِ آخرالزماني :های کليدی واژه
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 مقدّمه. 1
از نامن ارتر   شنهر اران   ( م092تنا   084فرمنانروا ي از  )زدگنرد  فرزنن     ،بهرام پننجم 

نامين ه  « گور»لقب / ساساني است که در متون پهلوي، فارسي و عربي با صفت ي هسلسل
سيما و شخصيّتِ بهنرام گنور در   ( 515: 5929کوب، روزبه، زر  : ک.ر) .و معروف ش ه

داسنتاني دارد تنا تنار خي و     ي هتنر جنبن   و در پيِ آن، فرهنگ و ادب ا ران بيش شاهنامه
کينناني اسننت نننه  ي هادشنناهان و  نندنِ دورسرگذشننت و کردارهنناي او غالبننان همانننن  پ

هننا و  تعنن ّدِ نخريرهنناي بهننرام و انننوا  د وري. فرمانروا ننان تننار خيِ عصننر ساسنناني
هاي وي در شکار شير و آهنو، تناب برگنرفتنش از مينان شنيران،  نافت  گنن          هنرنما ي

ها ي از مضامي  داستاني  نا شِنبهِ داسنتانيِ     اوژني او، نمونه جمشي  و اژدهاکشي و کَرگ
از ا   بي ، انتسابِ دو بار نبرد بنا اژدهنا بنه وي    . است شاهنامهمربوط به ا   پادشاه در 

اسنایيري   -اي حماسني  ما ه که ب ( 172 -171: ؛ همان012 :1، ب5921فردوسي،: ک.ر)
اي و  افسنانه  ي هصنب   ي هدهنن   شاهان و پهلوانان داستاني است به خوبي نشان ي هو و ژ

و او را در ینرازِ  ندنِ حماسنيِ     5فراتار خيِ ا   شاه ساساني در ننزد گذشنتگان اسنت   
اي د گنر بنراي سنيماي     نموننه . دهن   بزرگي مانن  گرشاسپ و رستم و فرامنرز ررارمني  

ا راني، گزارش ناصر خسرو است که نوشته در  ي هداستانيِ بهرام گور در باورهاي عاميان
عام گفتن ي ا   کوه را بهرام گور بنه  »رسن  که  اي تنگ  مي به درّۀ ،به اصفهان راهِ رفت 

در ( 551: 5978 ناصرخسنرو، )« .گفتنن   اسنت و آن را شمشنير بیر ن  مني     شمشير بر ن ه 
هني  بد ني   » اب  کنه   هم رشي ه، مادربزرگ ابومسلم، در  بهرام گور را مي نامه ابومسلم

داشنت ِ زرهِ  ( 827: 5، ب5924یریوسني، : ک.ر) .پوشن   و آن را مني « به او کنارگر نبنود  
جنا   هاي پهلوانانِ روا اتِ حماسي است که در ا ن   ناپذ ر نيز از و ژگي مخصوصِ آسيب

 . است به بهرام گور تار خي نسبت داده ش ه
 

 بحث و بررسی. 2
 وجهِ غالبِ داستاني و فراتار خيِ شخصيّت بهرام گور بر چگونگيِ پا ان زنن گي او هنم  

 ي هنحنو  ي هترِ پادشاهانِ تار خي، روا نات متعن ّدي دربنار    تأثير گذاشته و برخدفِ بيش
 ي هچهنر  ،اي است و بنارِ د گنر   ها افسانه آن ي هپرداخته ش ه که جز  کي، بقيّ ،مرگ وي
او و محبوبيّتِ ا   بهرام گور را  در معتق ات و سنّت تار خي و داسنتانيِ   ي هش  داستاني
اعنمّ  )است در منابع تار خي و ادبني   تا جا ي که نگارن ه بررسي کرده. ا ان نم مي ،ا راني
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چگونگيِ منرگ بهنرام گنور وجنود      ي ههفت گزارش مختلف دربار( از ر  مي و متأخر

 8.پرداز م ها مي به آنجا  دارد که در ا  

 هشاهنامروا ت، گزارشِ  -تر   که خواهيم گفت، محتمدن اصيل و چنان -تر   که  .2-1
بهرام پس از شصت و سه سال شاهي، تخت و تناب را بنه    ،فردوسي است که مطابق آن

کنن  و د گنر     آهننگ خنواب مني    ،سنررد و پنس از پرسنتش  نزدان     پسرش  زدگرد مي
 :خيزد برنمي
 سال خورد شست و سه سان همي بر ا  

 گروهنني کننه با سننت کردننن  گننرد  ...
 بنننه پنننيش بزرگنننان بننن و داد تننناب

 رايپرسنننننتي ن ا نننننزد آمننننن ش  
 گنننرفتش ز کنننردار گيتننني شنننتاب  
 چننو بنمننود دسننت آفتنناب از نشننيب 
 کنننه شننناه جهنننان برنخينننزد همننني 
 بيامننن  بنننه ننننزد پننن ر  زدگنننرد    
 ورا د ننن  پژمنننرده رننننگ رخنننان   

 

 کنننس انننن ر زماننننه نبنننودش همنننال 
 بنننرِ شننناه شننن  پنننور او  زدگنننرد    
 همننان یننو  بننا  نناره و تخننت عنناب   
 بينننن اخت تننناب و بررداخنننت جننناي 
 ابچو شب تيره شن  کنرد آهننگ خنو    

 دل موبنننن  شنننناه شنننن  پرنهيننننب   
 مگنننر کنننز گراننننان گر نننزد همننني   
 چنو د نن ش کننف اننن ر دهننانش فسننرد 
 بنننه د بننناي زربفنننت بنننر داده جنننان 

 (150و 159 :1، ب5921فردوسي،)    
بنه زبنان    ،در اصنل  شناهنامه هاي بهنرام گنور در    که بعضي از داستان با توجّه به ا  

( بهنرام گنور   همنالدن کارنامن  )روزگار ساسانيان  ا مآخذي د گنر  ي  هپهلوي و در خ ا نام
توان ح س زد که شنا   گنزارشِ    مي ،(01 -08: 5921خالقي مطلق،: ک.ر)وجود داشته 

کنه فردوسني    -ابومنصوري  ا منبعِ منالورِ د گري ي هشاهناممرگ یبيعيِ او نيز از یر ق 
ساسناني   ي هبه زبنان پهلنوي و از دور  روا تي  ،به خ ا نامه  ا در هر حال -استفاده کرده

را با ن  شنکل   (  عني منرگ یبيعني  )احتما ن همي  روا ت  ،در ا   صورت. گردد بازمي
محقّقنانِ معتقن  بنه ا ن      . وارعيِ پا ان کارِ بهرامِ پنجم ساساني دانست/ اصلي و تار خي

،  Klima :ک.ر).انن   دانسنته ( م092)عمولي بهرام را تابستان سنال  گزارش، تار خ مرگ م
 ي هو احتمالِ اصنالتِ روا نت آن دربنار    شاهنامهبا وجودِ اهميّت و شهرتِ  (152: 5323
بازتاب چن اني نيافتنه و فقن     ،مرگ بهرام، ا   گزارش در منابع تار خي و ادبي ي هنحو

بنراي   ؛است به تلو ح  ا تصر ح از مرگ یبيعيِ بهرام گور  اد ش ه ،در مع ودي از متون
پس از اشاره به داستان مشهورِ افتادنِ بهرام در چناه   مجمل التوار خنامِ  فِ گممولّ ،نمونه

 مجمنل التنوار خ و  )« .و به روا تي گو ن  به شيراز بمرد»نوشته است ( مقاله هادام: ک.ر)
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هم بنه ترتينب    گز  ه تار خخل ون و  اب  تار خ، ناصري یبقاتدر ( 75: 5929،القصص
؛ (518: 5، ب5908منهاب سنراب، )« شست سال بود درگذشتعه  بهرام گور »خوانيم  مي
چنون  »و ( 531: 5، ب5929 اب  خلن ون، )« بهرام در سال بيست و نهم پادشاهيش بمرد»

« . ...م ّت شصت و سه سال در پادشاهي مان  درگذشت بفرمود تا بنر گنورش نوشنتن    
بنه   ، ن  مننابع  در ا« درگذشت»و « بمرد»یرز بيان و کاربرد فعل ( 550: 5910مستوفي،)

از . احتمال فراوان ناظر بر مرگ یبيعيِ بهرام گور و تأسّني از گنزارش فردوسني اسنت    
 ي هتنار خ گز ن    ي هاشنار ( رنرن دهنم  ) منآثرالملوک همي  روي است که خوانن مير در  

انن  بهنرام در چناه افتناد و      دانسته که نوشنته « جمهور مورّخان»مستوفي را م ا ر با رول 
( هفتم ي هس ) زجّاجي هنام هما ونظاهران ابيات ( 08: 5978خوان مير،: ک.ر) .ناپ    ش 

 :نيز به همي  روا تِ مرگِ یبيعيِ بهرام اشاره دارد
 ورد گورننسرانجام بهرام را خ  ورناگرچه بسي خورد بهرام گ   
 گيري نکرد کس دست ورا هي   ردننچو از پا درآم  سرافراز م   

 (5488: 5929زجّاجي،)                                                                 
 هفنت پيکنر  در  ،تر   گزارشِ عاربتِ کارِ بهرام گنور (اسایيري -حماسي)داستاني .2. 2

در پي گوري اسب  ،گو   پادشاه که با همراهانش به نخرير رفته بود نظامي است که مي
شنود   مني  «غار»وارد  ،رود بهرام نيز به دنبال آن ي مي«غار»به درون تازد و چون گور  مي

 ابن  و هنگامي که خبر به مادر بهنرام   جو ن  و نمي او را مي ، اران شاه. آ   و بيرون نمي
را چناه بکَنَن  و پيکنر     «غنار »دهن  تنا داخنل     پشته زر مي آ   و پشته جا مي رس  ب ان مي

امّا نشاني از بهرام گنور   ؛رسن  کَنَن  و به آب مي جا را مي چهل روز آن. فرزن ش را بيابن 
 :که تصر ح نظامي به ا  . آ   به دست نمي

 در زمي  بازجیستنش سخت است         که او را بر آسمان رخت است    آن     
 (799: 5927نظامي،)                                                                            

بنه آسنمان عنروب     «غنار »ا   روا ت، بهرام گور از درون  ي هده  که بر پا  نشان مي
 :کنيم نقل مي زمينه،را در ا    هفت پيکراي از ابيات  گز  ه. است کرده و ناپ    ش ه

 روزي از تخننت و تنناب کننرد کنننار  
 دشننت ي هعاربننت گننوري از کنننار... 

 پنننناه شننناه دانسنننت کنننان فرشنننته 
 انگينننزي کنننرد بنننر گنننور مرکنننب 

 بنننود غننناري در آن خرابسنننتان   ...

 رفننت بننا و ژگننان خننود بننه شننکار 
 آمنن  و سننوي گننور خننان بگذشننت 

 نما ننن  راه سنننوي ميننننوش مننني  
 داد  ننننن  ران تنننننن  را تينننننزي

 تننر از  چنناه  ننخ بننه تابسننتان وشخنن
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 اي ژرف داشننت چننون چنناهي رخنننه

 گنننور در غنننار شننن  روان و دلينننر 
 اسنننب در غنننار ژرف رانننن  سنننوار

 دار شنننن ه شنننناه را غننننار پننننرده 
 وان وشننناران بنننه پاسننن اري شننناه 

 کنننه درخزنننن  بنننه غنننار ننننه رهِ آن
 د نن ه بننر راه ماننن ه بننا دم سننرد    
 چنننون زمننناني بنننر آن کشننني  دراز

 د  نننن  غننار منني  شنناه جیسننتن  و   
 آن وشننناران ز حنننال شننناه جهنننان

 همه گفتن  کا   خينال بن  اسنت    ...
 خسنننرو پيلنننت  بنننه ننننام خننن اي 

 تخننت ي هبننر نشننان دادنِ خليفنن  ...

 بانگي آم  که شناه در غنار اسنت    ...
 خاصننگاني کننه اهننل کننار شنن ن     

                  پ  نن  بسننته بننود و کننس نننه غننار بنن 
 صننن ره از آب د ننن ه شسنننتن ش  

 ن   نننن  شننناه را در غنننار چنننون 
 هنننا را بنننه آب ترکردنننن     د ننن ه

 جیست شه را نه چون کسنان دگنر   ...

 پشته چنو کنوه   زر فرور خت پشته ...
 چنناه کننن  و بننه گننن  راه نيافننت    

 هنا کنه رخننه کنرد عجنوز      زان زمي 
 آن شناسننننن گان کننننه دانننننن ش 

 کَن ننن  تننا چهننل روز خنناک منني   
 آب ي هشنن  زمنني  کننن ه تننا دهاننن  

 سنمان رخنت اسنت   که او را بنر آ  آن
 در زمنني  چننرم و اسننتخوان باشنن   

                   

 کننس را نننه بننر درش راهنني   هنني 
 شنناه دنبننال او گرفتننه چننو شننير    

 غننار خسننروي رسننان  بننه گننن  کنني
 و او هننم اکنننونش  ننار غننار شنن ه  
 بننننر در غننننار کننننرده منزلگنننناه 
 نننه سننرِ بنناز پننس شنن ن بننه شننکار 

 لشنننکر کجنننا برآ ننن  گنننرد  تنننا ز
 لشنننکر از هرسنننو ي رسننني  فنننراز

 د  نننن  مهنننره در م نننز منننار مننني
 چنننه بنننود نهنننان  بننناز گفتنننن  آن

 خنننرد اسنننت رنننول نابال نننانِ بننني
 کنني در ا نن  تنگننناي گيننرد جنناي  

 تزدننن  آن وشننارگان را سننخ  منني
 بازگرد ننن  شننناه را کنننار اسنننت   

 جو نننان درون غنننار شننن ن   شننناه
 پ  نن  عنکبوتننان بسنني، مگننس نننه  

 بلکننننه صنننن باره بازجسننننتن ش 
 بننر درِ غننار صننف زدننن  چننو مننار 
 مننننادر شنننناه را خبننننر کردننننن  
 کاو به جان جیست و د گران به نظنر 

 گنننروه تنننا کَنَننن  آن زمننني  گنننروه
 وسننف خننو ش را بننه چنناه نيافننت 

 وزرخنننه هننن ماننن ه آن خنناک رخنننه
 غنننار بهنننرام گنننور خواننننن ش   
 در جهننان گننورک  چننني  چن ننن   

 سنني آن گننن  را ن  نن  بننه خننوابک
 در زمي  بازجیسنتنش سنخت اسنت   
 و آسنننماني بنننر آسنننمان باشننن    

 (799- 798: 5927نظامي،)        
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 ي هنظامي مت  معنروف و پراربنالي بنوده، ا ن  روا نتِ آن دربنار       پيکر هفتکه  با ا      
تقر بنان منورد توجّنهِ مورّخنان و ادبنا       ،شناهنامه همرنون گنزارش    ،سرانجامِ بهرام گنور 

دو منبنع بنه آن اشناره     يتنهنا در  کن   ،جوهاي نگارنن ه و ررارنگرفته و در ح ود جست
گو نن  کنه در شنکارگاه از     » :آم ه(  .ه 3ررن ) تار خ ج     زداز جمله در  ؛است ش ه

« .گور در غار رفت و ناپ    ش دنبال گوري برفت و گور در غار رفت و بهرام از عقب 
(  .ه 55رنرن  ) تار خ جامع مفي يمشابه ا   جمدت در ( 99و 98: 5921کاتب  زدي،)

 ي هاحتمنال دارد صنب   ( 53: 5، ب5921،بنافقي  مسنتوفي : ک.ر) .اسنت  نيز نوشنته شن ه  
گنزارش نظنامي در   . توجّهيِ مورّخان بنه آن بنوده باشن     سببِ کم ،ايِ ا   روا ت افسانه
بنه   -پيکنر منظنوم دارد   ها ي با مت  هفت که تفاوت -پيکر هفت ي هت منالور و عاميانروا 

بهرام گنور  »است که  آم ه« غيبت بهرام در غار»اختصار بازگفته ش ه و به جاي اشاره به 
 (   714: 5928محجوب،: ک.ر)« .وارد غار ش  و لبّي  حق را اجابت کرد

وادرِ تلميحاتِ شنعر فارسني اسنت و نگارنن ه     از ن ،«رفت ِ بهرام گور در غار»داستان 
 :است فق  سه شاه ِ متأخّر براي آن  افته

 به کام مار درافتاد نامور بهم                  به گورِ غار فرورفت تاجور بهرام
 (927: 5922حبيب خراساني،)                                                      
: 5، ب5934آتشني، ) .رفت و با غنار جنادوان آميخنت   / بهرام / آن  آن سو نگاه ک 

بنه هيتنت کامنل    / واپس نگران/ است بر انحناي افق ا ستاده/ رو م به بام اد، روبه» ؛(818
بهرام ي  هرابط(179: همان) .کشان  ژرفا مي بي ي هها را به م ار که بهرام/ آهو ي/ ب گماني
 ي هشنود و آن اشنار   الال فارسي هم د  ه مني به صورتي د گر در  کي از ام« غار»گور با 

خنوردي  کجنا    از بهنرام گنور پرسني ن  چني مني     » :اسنت « غنار »خودِ او به ارامت در 
 (877: 5، ب5923ذوالفقاري،:ک.ر)«.خوابي ي  گفت دیرمنه گياهي، اشکافِ غار پناهي مي
است که مشهورتر   و پرتکرارتر   روا تِ مرگ بهرام گور در متون تار خي ا   . 3. 2

  ،افت  و مادرش بنا پرداخنت منال فنراوان     او به هنگام تاخت  در پي گوري در چاهي مي
 ؛آ ن   انبوهي گِل و  ي از چاه بيرون مي. خواه  تا چاه را بکاون  و جس  او را بيابن  مي

انّ بهرام سار » :باره چني  است گزارش یبري در ا  . شود ولي پيکر بهرام گور  افته نمي
ملکه الي ماه للصي  بها فرکب ذات  وم للصي  فش ّ علي عير و امع  فني یلبنه   في آخر 

فارتطم في جبّ ف ر  فبلغ وال ته فسارت الي ذل  الجبّ باموال عظيمه و ارامت رر بنه  
منه و امرت بانفا  تل  ا موال علي م   خرجه منه فنقلوا م  الجبّ یينان کالينران و حمنه   

، 5225 -5273الطبنري، )« .ظامان و لم  ق روا علي جالّه بهرامحتّي جمعوا م  ذل  آکامان ع
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: ک.از جملنه، ر )ا   گزارش در منابع مختلف و معتبرِ د گر نيز بازگفته ش ه ( 211: 8ب

مجمننل ؛ 112و 117: 5344؛ ثعننالبي،115و 114: 5921؛ بلعمنني،111: 5، ب5970یبننري،
 ؛958و 955: 5، ب5047ابن  ا ثينر،   ؛39: 5920؛ گرد زي،75: 5929،التوار خ و القصص

 248: 5، ب5915؛ شنيرواني، 543: 5921؛ حسنيني منشني،  347: 5/8، ب5924 ميرخوان ،
: ک.ر) .اسنت  دانسنته « سخ  جمهور مورّخنان »دهم آن را  ي هو خوان مير در س ( 249و

کنه تقلينن ي از    -بهشنت  هشنت روا نت اميرخسنرو دهلننوي در   ( 08: 5978 خوانن مير، 
ان کي تفاوت دارد و در  ،ترِ مورّخان با گزارشِ موردِ اتّفا ِ بيش -مي استنظا پيکر هفت
رود و پادشاه هم در پني آن بنه چناه     جا گوري که بهرام به دنبال اوست در چاهي مي آن
. آ ن   امّا نشاني از پيکنر وي بنه دسنت نمني     ؛ ابن  همراهان بهرام اسب او را مي. افت  مي

ب  بوده که از چپ و راسنت   نه چاه که غاري بي ،ن مکانشود که آ اميرخسرو  ادآور مي
 (131 -138: 5918اميرخسرو دهلوي،: ک.ر) .است به غارهاي د گر راه داشته

گزارشِ مشابهِ د گري در بعضي منابع تار خي آم ه که بع  از روا تِ افتادنِ بهنرام  . 4. 2
بنر اسناس ا ن     . اسنت تر   خبرِ چگونگيِ مرگِ ا   پادشناه ساسناني    در چاه، معروف

زاري  بناتد   نا شنوره   / گنوران در منرداب   ي هبهرام در تعقينب گنور  نا گلّن     ،گزارش
 ،شماري از مآخذ به ناپ    شن ِن پيکنر بهنرام در منرداب  نا زمنيِ  شنوره       . رود فرومي
: 5، ب5918؛  عقنوبي، 534: 8، ب5374مسنعودي، : ک.براي نموننه، ر )ان   اي نکرده اشاره
از  ،ولي در برخي متونِ د گر ؛(811: 5970،في تار خ الفرس و العرب نها ه ا رب؛ 844

هماننن    - افته نش نِ جس  بهرام و نيز کوشش مادر او بنراي پين ا کنردن پيکنر فرزنن      
؛ 12: 5912د ننوري، : ک.از جملنه، ر )اسنت   گفته شن ه سخ   -روا تِ افتادنِ او در چاه

 ؛ بيضنناوي،28: 5921؛ ابنن  بلخنني،17: 5972؛ بننناکتي،21: 5، ب5911مسننکو ه الننرازي،
ارلين ِ   ي همردمني از ناحين  / در روا تي شنفاهي (. 833: 5929؛ حسيني رزو ني،01: 5928

جسن   . رود فرومني « غورِ بهرام»در باتدري به نام  ،فارس هم بهرام به هنگام نخرير گور
: ک.ر) . ابنن   ولني پيکنر خنود وي را نمني     ؛آ ن   روي آب مي ،اسب او پس از پن  روز

 (982و 987: 8، ب5913 انجوي،
اي مشنهور و   بنه انن ازه   ،از مرگ بهنرام ( 9 هشمار)ا   روا ت و نيز گزارش پيشي  

است کنه در بعضني ننواحي ا نران ماننن  ارلين ، کنازرون،         مردم بوده ي همورد ربولِ عامّ
« امِ گنور گنورِ بهنر  »ها ي با نام  زارها و چاه ها، شوره مرداب... نيشابور، شورجستانِ آباد و

 .اسنت  جا غر  و غا ب شن ه  پن ارن  که بهرام در آن مي/ پن اشتن  وجود دارد و چني  مي
 -51: 5927ميرزا ني،  و 003: 5923؛ شاپور شنهبازي، 818: 5939جعفري رنواتي،: ک.ر)
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اگنر  »ان  کنه   نوشته ،محجوب با بررسي تع ادي از روا اتِ پا انِ کار بهرامشادروان ( 52
با   ا   حادثه در محلّني   ،مربوط به غر   ا ناپ    ش ن بهرام گور درست باش روا ت 

؛  511: 5915محجنوب، )« .ميان هم ان و کرمانشاهان در حوالي د نور اتّفا  افتاده باشن  
 (894: 5921 بري،: ک.ر

افتنادن در  )علّت و الگوي ساخته ش ن دو روا ت اخير از مرگ بهرام گنور   ي هدربار
بنراي   ؛انن   ها ي هم مطرح کنرده  محقّقان ح س ،(زار ت  در مرداب  ا شورهچاه و فرورف

از داستان  ،ان  که شا   ا   موضو  کوب احتمال داده زر  س  و مرحوم  کر ست  ،نمونه
             و 840: 5920سنن ، کر سننت : ک.ر) .ارتبنناس شنن ه باشنن   ،افتننادن پيننروز در گننودال 

در پني شنکار   ( ربنر )افتادن بهرام در گور  ،نظر نول که به( 014: 5ب ،5928 کوب، زر  
، 590: 5972نول کنه، : ک.ر) .اسنت  ساخته ش ه( گور)صفت او / براي توضيح لقب ،گور

چنني  روا تني را ناشني از معناني     « جعنل » نيز  اد دکتر شاپور شهبازي زن ه( 5ز رنو س
شناپور  : ک.ر) .انن   هصنفت بهنرام دانسنت   / در لقنب « گور» ي هبراي واژ« گودال»و « ربر»

اسنایيري   -منظنر حماسني  نگارنن ه از   ،ا ن  روا نات   ي هدربنار ( 098: 5923 شهبازي،
 .مقاله یرح خواه کرد ي هاحتمال د گري را در دنبال

پس از اشاره به روا نتِ معنروفِ افتنادن بهنرام در چناه، ا ن         مجمع ا نسابدر  .5. 2
گو ن  که در شکارگاه ناگاه گنوري ب  ن    بعضي »است که  گزارش تازه و منفرد هم آم ه

جان از وي جن ا شن  و بهنرام از پشنت      ،با لح  که برده بود چون بر سر آن گور رسي 
 اي، شنبانکاره )« .او را بهرام گور گو نن  . اسب در آن گور افتاد و سر گور به هم باز ش 

، پيون  خوردنِ هاي د گر ارتباط و اشتراکِ ا   روا ت ج    با داستان( 804: 5، ب5925
گونه که در سا ر اخبنار، او   مرگ بهرام گور و ناپ    ش نش با مَ اک زمي  است و همان

افتن  کنه ماننن      جا نيز در گودالِ ربنر فرومني   افت  در ا   رود و مي مي «چاه» ا  «غار»در 
تنر   بناره بنيش   در ادامه در ا   ؛مَ اک زمي  است/ نمود د گري از شکاف ،«چاه»و  «غار»

 .بحث خواه ش 
 پيکنر  هفنت که تقلي ي از  -(ررن دهم) اختر هفت ي هبيگ شيرازي در منظوم عب ي .6. 2

 بنه گنبن ي مني رسن  و     9رگاهيا   داستان متفاوت را نقل کرده که بهرام در نخر-است
 ،در ا   روا نت . گردد شود و درِ گنب  هم ناپي ا مي آ   غا ب مي چون به درون آن درمي

« گنبن  »است که شا   به تأثير از هفت  مکانِ غيبت بهرام از غار و چاه به گنب  ت يير  افته
 :باش « گنب ها»و نشست  و حکا ت شني ن وي در آن  پيکر هفتساخت  او در 
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 کننرد روزي بننه صنني ، دل خشنننود   

 شه چو باز ش ل صني گه پرداخنت  ... 
 گشت کردي به دشت چاب  و چیست

 ه گنب ي سيرشنننن  بننني شنننمنته
 شنن  پيننناده ز اسنننب و رفنننت درون 
 شننن  بنننه گنبننن  خننن  وِ گنب سننناز 
 محرمنننننان از خينننننال افسنننننردن  
 سنننوي گنبننن  چنننو آم نننن  روان   

 دران گِننننردِ گنبنننن  شنننن ن  جامننننه
 بننننود بهننننرام گننننور گنبنننن جو   

 

 ودننننارش بنننن  شکننآري آن آخر 
 تاخنت  رخش بر گِرد دشنت و در مني  

 تنجس اي مي هننن ه رفتنننگفتي از د 
 رشننن ر آن د ننن  انننننآم دل فرود

 اسننب و اسننباب را گذاشننت بننرون   
 جنننا بنننرون نيامننن باز  رفنننت و ز آن

 مينننل رفنننت  بنننه گنبننن  آوردنننن    
 درِ گنبننن  ز د ننن ه گشنننت نهنننان   

 اي هنننننم نيافتنننننن  در آن  رخننننننه
 عاربننننت گننننور گشننننت گنبنننن  او

 (891و 891: 5370شيرازي، بيگ عب ي)
بنه   -پيکنر  هفنت هناي   از د گر نظيره -( .ه 3ررن )هاتفي  منظر هفتبنابر روا ت  .7. 2

شنون  و در آن   ننوا مني   ح ّ وز رِ بهرام گور، کشور و ران و منردم بني   هاي بي دليل ستم
بهنرام   ،سنامان شن ه   ولي چون سنراه و رعيّنت نابنه    ؛تازد دشمني هم به ا ران مي ،هنگام
دان  که چگوننه و در   بين  و نمي کسي او را نمي ،بين  و بع  از آن اي جز گر ز نمي چاره

کنه در روا نات    -بهرام« ناپ    ش ن»در ا   داستان نيز مجّ دان مضمون . است کجا مرده
 :اي د گر تکرارش ه به گونه -د گر هست

 ز هي  ن   ننر از گر ننچاره غي   نناز پي جنگ چون بسي  ن  
 ز آوردنننار در گر ننننره به ناچ           بر سرش خصم چون ستيزآورد
 روننننه بننبه  کي اسب و تاز ان           رفت از آن وریه با دلي پرخون

 سان مرد و در ک امي  بوم به چه  لومنننکس ن انست کان شه مظ
 که هم از د  ه رفت و هم از  اد  ان بر بادنننچن آسمان دادش آن

 امننکه نه از وي نشان بمان  نه ن  بهرامچنان  ت آننان رفننناز مي
 (848و 845: 5938هاتفي خرجردي،)                                                        
بينگ   ِ عبن ي اختنر  هفنت کنه داسنتان    مرگ بهرام گور با ا ن   ي هاز هفت روا تِ نحو

نظامي به لحنا  تطبينق بنا الگوهنا و      پيکر هفت نما  ، گزارش اي تر مي افسانه ،شيرازي
نظامي در نظمِ ا ن   . تر است تر و یبعان داستاني اسایيري اصيل -هاي که  حماسي ما ه ب 

 :براي بهرام استفاده کرده« خسروي گن  کي»از تعبير  ،وارعه
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 رسان  به غار  خسروی گنج کی          اسب در غار ژرف ران  سوار    
 (798: 5927نظامي،)                                                              
بسيار خوبي براي یرحِ ا   احتمال است کنه شنا   پردازنن گانِ     ي ها   اشاره، رر ن

بنه    0پيکنر  هفنت مننابعِ منالنورِ   / داستانِ رفت  بهرام گور به غار و ناپ    ش نش در منبع
و با ا ن  تقلين  و    1در سنّت داستاني ا ران توجّه داشته «غار»خسرو در  روا تِ غيبتِ کي

هنا   خسروِ کياني از د  ه ان  نشان ب هن  که بهرام گور نيز به سان کي سازي خواسته مشابه
گنردد و   است و احتما ن مانن  او در آخرالزمنان بنازمي   نهان ش ه و زن گي جاو  ان  افته
 .نقش رستاخيزي خواه  داشت

کش  و بنا چنن  تن  از  ندن ا نران بنه        خسرو از پادشاهي دست مي کي شاهنامهدر 
 :شو   و جا در آبي روش  سر و ت  مي او در آن. رودکوهي مي

 ز چشم مِهان شاه ش  ناپ       چو از کوه خورشي  سربرکشي 
 به ر گ و بيابان نهادن  روي     وينج بجَستن  از آن جا گه شاه
 هشان ز ره بازگشتن  چون بي           اننننز خسرو ن   ن  جا ي نش

 (917 :0 ، ب5921 فردوسي،)                                                                
از  -و ننه غنار   -خسنرو در کنوه   شود در گزارش فردوسي، کني  که مدحظه مي چنان

ولي در کنارِ ا   داستان، روا ت که  و اصيلِ د گنري   ؛شود چشم همراهانش غا ب مي
 ا )کن   غيبت مي ،شود و درون غار خسرو وارد غاري مي کي ،هم وجود داشته که در آن

 ي هتر   گزارش و منبعِ ا   روا نت، منظومن   ش ه شناخته(. مان  مي/ خواب  تا رستاخيز مي
شنود و بنه    هانِ د  نِ آن غنار مني  خوا ،، است که اسکن راسکن رنامهد گرِ خودِ نظامي، 
جنا    اب  و دوباره با دشواري از آن خسرو نمي وليک  نشاني از کي ؛آ   سختي ب ان درمي

 1:شود بيرون مي

 امننخسرو آورد گ يار کنوي غنننس  ت و جامنن ن تخنبرون آم  از د 
 خسرو ا ن  در ا   غار خفت که کي  تنناه گفنننار با شنغ ي هنما ن ...
 ار خسرو شتافتننوي غنناده سننپي   تننتاف  سکن ر ز گفتار او روي...
   از  ار غارننننر  ابننني مگنننبه سختي در آن غار ش  شهر ار          نشان...
 تنننر وي درسنننش  هي  هنجار ب    چو بيرون غار آم  و راه جیست...

 (358و 355: 5927نظامي،)                                                                  
خسنرو در غنار    به رفت  کي نامه الهيدر « خسرو و جام جم کي»عطّار نيز در حکا ت 

  :است اشاره کرده
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  افت ز مل  خو ش دست خود تهي       رو از آن راز آگهي  افت   نننخس چو کي

 در ملکت نشان شش نبه جاي خو     جا بود خوان ش ر لهراسپ آنننننمگ...
 شننن  د گر مين  ننبه ز ر برف ش    به غاري رفت و برد آن جام با خو ش

 (813و812: 5927عطّار،)                                                            
امّا با توجّه به زمنان زادن   ؛هاي عطّار دريقان دانسته نيست تار خ و ترتيبِ نظمِ منظومه

نامه نخستي   ا دومي  مالنوي اوسنت   و ا   احتمال که الهي(  .ه 187 -119)و و مرگ ا
 ي هاسنکن رنام پنيش از   نامنه  الهني اگر بتوان حن س زد کنه   ( 58-2: 5934عطّار،: ک.ر)

کوتناهِ عطّنار را    ي هاحتما ن اشار ،سروده ش ه باش (  .ه 139پس از : تار خِ نظم)نظامي 
 .خسرو در غار محسوب کرد تِ غيبتِ کيتر   مأخذ روا  فعدن با   که 

ظناهران تنأليف   )علي ب  ابي حفص بن  فقينه محمنود ا صنفهاني      تحفه الملوکِ در
خسنرو در   داستان غا ب ش ن کي ،(هفتم ي هنخست س  ي هدوم ررن ششم و نيم ي هنيم
خسرو روي از پادشاهي برتافنت و سنر بنه جاننب      پس کي» :گونه روا ت ش ه ا   ،غار

خسنرو نيافنت و ن انسنتن  کنه کجنا شن  تنا         چنان  هي  آفر  ه پني کني  ... نهادسر ر 
جا درش  و در م اره ناپ    گشت و در  اي بود در آن خسرو به سر ر پيوست و م اره کي

خسنرو   نظامي هم محلِّ غار کي ي هاسکن رنامچون در ( 590: 5928اصفهاني،)« .هم آم 
ولني از سنوي    ؛روا ت نظامي باشن   الملوک فهتحشا   منبع  ،است در دژ سر ر ذکر ش ه

که  گمان ا   اسکن رنامهد گر با در نظر داشت ِ همزمانيِ تقر بيِ نگارشِ تحفه با سَرا ش 
گرفته باش  محتمل و حتّني بنا توجّنه بنه      علي ب  حفص اصفهاني از مأخذ د گري بهره

هاي بع  و رفت  سنه   خسرو در سال بازش ن درِ غارِ کي)تفاوت بخشِ پا انيِ گزارش او 
بنا آنِ نظنامي،   ...( خسنرو و  تخنت کني   ي هنفر از مشا خ بنه درون غنار و شکسنت  پا ن    

از  اسنکن رنامه گزارش تحفه را هم با ن  در کننار روا نت     ،از ا   روي ؛تر است محتمل
 .تر   مآخذِ ا   موضو  دانست که 

ر اض الفردوس در  خسرو به غار و ناپ    ش نش، از منابع تار خي داستان رفت  کي
ولني در روا نات و    ؛(77: 5921حسنيني منشني،  : ک.ر)اسنت   آم ه(  .ه 55ررن ) خاني

خسنرو در   دارن  کنه کني  / اي دارد و عامّه اعتقاد داشتن  باورهاي عاميانه بازتاب گسترده
. گو کنن و ان  او را ببينن  و گفت اي  توانسته است و ع ّه هنوز زن ه ،غاري که غا ب ش ه

نامين ه  « خسنرو  غنار کني  »باورهاي مردمي غارها ي در منایق گوناگون ا ران به ننام  در 
جا زن ه خواهن  مانن  و هنگنام     در آن(  ع)شود و حتّي معتق ن  او تا ريام امام زمان  مي

اعتماد : ک.براي ا   روا ات و معتق ات، ر)حضرت را  اري خواه رسان   ،ظهور ا شان
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 -577و 579 -575: 9؛ ب831 -834: 8، ب5913نجننوي،؛ ا8820: 0، ب5912 السننلطنه،
مورد توجّه و تلميحِ چن  شاعر د گر  ،خسرو به غار غير از عطّار روا ت رفت  کي(. 525

 :است نيز وارع ش ه
 عاربت با   ش ن در بط  غار                  خسرو بماني پا  ار گر چو کي

 (  0به نقل از نرم افزار درب  پن نامه)                                                   
 خسروي به غار ش  و د  ه خون فشان     در پرده رفت و تخت روان بر زمي  بمان  کي

 (530: 5939اميري هروي،)                                                                   
 خسرو گشت در غار از ا   شرم نهان کي          چه بود دولت دنيا که به آن فخر کنن  
 (9518: 1، ب5927صائب،)                                                               

 عاربت درمان  و در غاري نهان ش     خسرو که ش  شاهي از او نو شاه کي
 (15: 5911رائم مقام فراهاني،)                                                                

روا نت د گنري هنم    ، شاهنامهاز گزارش  غيردر سنّت داستاني ا ران  ،بر ا   اساس
تنا  )شود  غا ب مي ،رود و در آن خسرو به غاري مي کي ،مشهور و مت اول بوده که در آن

ر در مننابعِ   و به احتمال فراوان الگويِ ماجراي پا ان کارِ بهرام گو( مان  مي/ خواب  اب  مي
 .است نه روا ت فردوسي نظامي همي  داستان بوده پيکر هفت

کنن    شنود و عنروب مني    ها نهان مني  و مآخذِ د گر از د  ه شاهنامهخسرو که در  کي
: ک.ر)مرگنانِ جاو ن  اسنت     جزوِ بي( 853 -857: 5921ميرعاب  ني و ص  قيان،: ک.ر)

مطابق با روا تِ متنونِ  . ه داشتو نقش رستاخيزي خوا( 880 -853: 5927س ، کر ست 
ار و همنراه اوسنت و در آن    ن خسنرو   پهلوي هنگام ظهور سوشيانس در آخرالزمان، کي

؛ 953و 952: 5934،روا ت پهلوي: ک.ر) .کن  پنجاه و هفت سال هم شهر اري مي ،زمان
 (10و 07: 5921، خرد مينوي

داستان  ،و غا ب ش ن وياگر برذ ر م که در ساخت  روا تِ رفت ِ بهرام گور به غار 
توان ا   ح س را هم پيش کشي  کنه   مي ،است الگو و مبناي کار بوده« خسرو و غار کي»

منرگ   جاو ن ان و بني   ،خسنرو  شا   سازن گانِ ا   روا ت، بهنرام را نينز همرنون کني    
که مطابق و مشنابه بنا    ا  . ان  و براي او خو شکاريِ آخرالزماني را ل بوده ان  پن اشته مي
رود و غا نب   خسرو، پادشاه آرمانيِ ا رانيان، بهنرام گنور نينز بنه غنار مني       رنوشت کيس
ناپ  ن  شن نِ    / غيبنت »نظامي نيسنت و موضنو     پيکر هفتمنحصر به گزارش  ،شود مي

بسيار مهمّني   ي هشود و رر ن هاي مختلف د  ه مي در روا ات د گر هم به صورت« بهرام
 اختنر  هفنت ايِ  در داسنتانِ افسنانه   7.و عروب اوسنت  مرگي براي تأ ي ِ احتمالِ غيبت، بي
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هاتفي نينز   منظر هفتو در  گفته ش هبهرام در گنب  سخ  « غيبت»آشکارا از  ،بيگ عب ي

در دو روا نتِ مشنهور و باورپنذ رتر    . اسنت  اشاره شن ه  ،به گر خت  و ناپ    ش ن وي
 افتنه نشن نِ    ي هبنه گونن  زار هم ا   نکتنه   افتادن بهرام در چاه  ا مرداب و شوره ي هش 

 ،جوهاي فراوان و بيرون کشي ن گِل و  ي از چناه و بناتد   و پيکر بهرام به رغم جست
ان  مسأله را بنه   خواسته ،تر کردنِ رو  اد منتها برخي مورّخان براي عقدني ؛است بازمان ه

کنه بنه    اي است گو ن  در آن باتد  حفره» :مالدن د نوري نوشته است ؛نوعي توجيه کنن 
 د ننوري، )« .هاست متّصل است و نزد   بيشه ،هاي راک  که گودي آن معلوم نيست آب

بهنرام  ]گو ن  » :است هم آم ه(  .ه 5947تأليفِ ) سکن ري ي هآ يندر کتاب ( 21: 5920
بنه   ،در اثناي شکار و تاخت  اسب ،بهاران که ميان شيراز و اصفهان است ي هدر در[ گور

هناي   هناي وسنيع و مراتنع و چراگناه     پر است از چم  ،آن درّهچاهي فرورفت و چون 
ها با هم مرتب ، در ا   صورت دور نيسنت   هاي بزرگ عميق و منابع آن خصبه و چشمه

 بردسنيري کرمناني،  )« .جس  او را نيافتنه باشنن    ،که با وجود تفحّص و تجسّس مادرش
5923 :997) 

پين ا نشن ن جسن  بهنرام گنور در      به نظر نگارن ه نيازي به ا   توجيهات نيسنت و  
/ گزارِش معنروف و مکنّرِر مننابِع تنار خي، صنورِت ت يير افتنه و تنا حن ودي وارعني         

اسایيريِ روا تِ فرجنامِ   -موضو  غيبت او در غار در شکل حماسي ي هغيرداستاني ش 
شنود و   رود و ناپ  ن  مني   به غار مي ،پيکر هفتبهرام در گزارشِ داستانيِ . کارِ وي است

 نا   -که صورت د گري از غنار و ژرفناي زمني  اسنت     -در چاه ،مآخذ تار خي نقلِ در
 .آ   شود و جس ش به دست نمي افت  و باز غا ب مي زار مي مرداب و شوره

و احتمنالِ جناودانگي و حضنورِ     -در غار، چاه و گنبن   -غيبت بهرام گور ي هفرضيّ
بنا داسنتان غا نب     پيکر هفتاو در تنها بر همانن يِ روا تِ عاربتِ حيات  ،رستاخيزي او

تنر   نيست و آن را با   در رالب الگنو ي گسنترده   ، مبتنيمرگ در غار خسروِ بي ش ن کي
به کوه، غار، چاه، گودال ...( شاه، پهلوان، پير، ولي و)ا   مضمون که کسي . بررسي کرد

مانن   نا      ا تا روز رستاخيز زن ه مي دشو جا غا ب مي رود و در آن مي( مَ اک زمي ... )و
ژرفناي  )از آن کوه، غنار، چناه    ،خواب  و در آخرالزمان براي از بي  بردن شرّ و تباهي مي

: 5921بو نل، : ک.ر)اعتقاديِ جهناني اسنت    -داستاني ي هما  کن     ب  ظهور مي( زمي 
ه کنننن (jones  ،5331 :931-937 و 815و 814: الننننف 5972؛ سننننرکاراتي،544و 33
 ي هآن در روا ات و معتق ات ا رانني اسنت و بنه عقين      ي همشهورتر   نمون ،خسرو کي

 .بهرام گور را هم احتما ن با   بر آن افزود ،نگارن ه
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خسرو و محتمدن بهرام گنور، شنواه  داسنتاني و     غير از کي« غيبت در غار» ي هما  ب 
در  ،براي نموننه  ؛غيرا راني دارد اعتقاديِ د گري نيز در روا ات، باورها و متون ا راني و

 ناد  « غنار »اي بنه  ننام    از ارليم ري، از ناحينه  «و  ت رصران»در معرّفي  نزهت القلوب
جنا از دسنت دشنمنانش     در آن ،( )است که  کي از  فرزن ان امنام موسني کناظم     ش ه
بنه   منطقنه  آن  ،شنود و از آن پنس   غا ب مي ،برد و در غار گر زد و به غاري پناه مي مي

بنه  ( 31: 5925مسنتوفي، )« .به ناحيت غنار نامين ه شن    »زاده در غار  غيبت آن امام دليل 
شود و بنه غناري در کنوه     محمّ  حنفيّه از  ارانش ج ا مي( دهم هس ) مختارنامهروا ت 

 908: 5920واعن  هنروي،  : ک.ر) .شود تا در آخرالزمان بينرون آ ن    رود و غا ب مي مي
 ،در شهرستانِ فارسانِ استان چهار محال و بختيناري  «چشمه هد»در کنار روستاي ( 909و

پيري براي عبنادت بنه درون    ،ها هست که یبق معتق ات بختياري« پير غار»غاري به نام 
در اسایير ( 037: 5939رنبري ع  وي،: ک.ر) .گردد ها نهان مي رود و از د  ه ا   غار مي

کوشن    سازد و سرس مي  ي براي شاه ميا خانه معماري است که گن  «تروفونيوس» ونان، 
سنرِ بنرادر را    ؛ از ا ن  رو، شنود  ولي رازش آشنکار مني   ؛جا دزدي کن  با برادرش از آن

جنا زنن ه    منتها در آن ؛شود رود و ناپ    مي برد و خود در مَ اکي در ب  غاري فرومي مي
: ک.ر) .شنود  بن و مراجعنه مني    ،موضنوعي  ي هها بع  براي پرسش دربنار  مان  و سال مي

 ( 991: 0، ب5921شواليه و گربران،
اي به درونِ غارِ محنلّ   هاي و ژه دادنِ آداب و آ ي  کنن گان با انجام پس از آن، پرسش

( 819و 818: 5920گرانت و هيزل،: ک.ر) .پرسن  ها شان را مي رون  و سوال غيبت او مي
از روا نناتِ آفر قنناي غربنني،    ،«سننونجاتا»ي ههنناي حماسنن  بنننابر  کنني از گننزارش  

شون گانِ در غار، شهر اري اهر منني   غا ب ي هکه برخدفِ تقربيان هم -«سومانگورکانته»
: ک.ر) .شننود رود و ناپ  نن  منني  داخننل غنناري  در کوهسننتان منني  -و جننادوگر اسننت

اراک نيننز غنناري بننه نننام  «اَنجینن انِ»در نزد کننيِ روسننتاي ( 215: 8، ب5973روزنبننرگ،
هنا   آن گفته ش ه هنگامي که آراخناني  ي ههاي مردمي دربار ست که در داستانه «آسيلي»

شنون  و   ها وارد ا   غنار مني   روان آن شماري از پي ،خورن  شکست مي ،از فتحعلي شاه
امّنا هني  نشناني از     ؛بن نن    درون غار را آب مي ،ها سراهيان راجار براي بيرون آوردن آن

ا   روا نت از  ( 59: 5935سجّادي،: ک.ر) .شود  افته نمي ،جو انِ غار پناه ي همرده  ا زن 
مشابهِ ناپ    ش نِ بهرام گور در غار  ،نظر پي ا نش نِ نشان و پيکرِ واردشون گان در غار

 .و چاه است
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خسنرو در   همرننان کنه کني    -در شکلِ رِوا يِ د گرِ ا   مضمون، پهلوان  ا پادشناه 

 ،جنا تنا روز رسنتاخيز    رود و در آن مي« غاري»داخل  -ا راني ي هعاميان/ روا ات شفاهي
سناماني از   است  ا خوابي ه و در آخرالزمان براي رهاني ن سرزمينش از تباهي و نابه زن ه

هناي حماسنيِ ارمنني، در     ، پهلنوان داسنتان  «مهر کوچ »مالدن  ؛آن غار بيرون خواه آم 
ا   دنيا و رانه گنردد و بناز آبناد    »ي که و تا زمان دشو به غاري وارد مي «کدغ» ي هصخر
جنا   شنود و او از  آن  هر سال دو بار درِ ا   غار بازمي. جا زن ه خواه  مان  در آن ،«شود

جاو نن ان د وران  ي هحماسن : ک.ر) .گنردد  آ ن  و بناز بنه درون غنار برمني      بينرون مني  
بنراي  مهنر کوچن  در پا نان جهنان      ،در باورهناي ارمنني  ( 811 -815: 5907،ساسنون 
در  «منارکو »( 39و 38: 5935آ واز نان، : ک.ر) .ظهور خواه  کنرد  ،بخشيِ مردمان نجات

 ،«شارلماني»هاي آلماني و  در داستان( بارباروسا) «ر ش فردر  ِ سرخ»روا ات اسدوي، 
انن  و در   نيز زن ه درون غاري خفتنه  ،اروپا ي ي هها در معتق اتِ عاميان فرمانرواي فران 

: ک.ر) .آ نن   از  غار بيرون مي ،شون  و براي  اري مردم و کشورشان بي ار ميآخرالزمان 
 :Dixon- Kennedy  ،5332و  (174و  Coleman ،8447 :582 ؛18: 5921سننتّاري،

در غناري گرفتنار    ،«مِنرلي  »در روا ات بر تانيا ي هم شخصيّتي جادوفش به ننام   (.528
خسنرو نينز    کي ،همرنان که گفتيم(  589 :5939شفرد،: ک.ر) .است ش ه و زن ه خوابي ه
نقنش   ،مانن  د گر خفتگانِ غنار  ،است مردميِ ا راني در غاري زن ه -که در سنّت شفاهي

ا رانِ بعن  از اسندم،    ي هرستاخيزي دارد و هم در متون زرتشتي و هم در روا ات عاميان
 .حضور خواه  داشت ،( ع)در آخرالزمان به همراه سوشيانس و حضرت مه ي 

ها ي است کنه   در داستان ،«رستاخيز»و « جاودانگي»با « غار» ي هنمود د گري از رابط
در  ،اسنت  هنا سنر زده   به مکافات گنناهي کنه از  آن   ،هاي ني  ها برخي شخصيّت در آن

ا   ي  هاز جمل ؛جا زن ه خواهن  مان  تا آخرالزمان در آن ان  و به بن  کشي ه ش ه« غاري»
در غناري  در   ،در روا ات ارمني است که به دليل نفر  ِ پن رش  «آرتاوازد» کي  ،نکسا

: Russell ،5323 :ک.ر)جنا خواهن  بنود     آن ،زن اني ش ه و تا پا ان جهان ،کوه آرارات
که به مجازات ستيز و پرخاش با  کني   ، استپهلوان ابخازي ،«اَبرسکيل»و د گر، ( 840

: Abarahamian ،8441 :ک.ر) .اسنت  توني آهني بسته ش هاز ا زدان، در بی ِ غاري به س
زن اني ش ه، « غاري»در زن ه  ،تر   شخصيّتِ اهر مني هم که تا رستاخيز معروف( 843

 اسنت   بسنته ضحّاکِ روا اتِ ا راني است که فر  ون او را در ژرفناي غناري در دماونن     
در  ،و او پننس از تحمّننلِ عننذابِ ا نن  جهنناني   ( 21و 20 :5،ب5921فردوسنني،: ک.ر)
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 آ ن نلو، : ک.ر) .که کشنته شنود   آنگيرد تا  گسل  و ز انکاري از سر مي آخرالزمان بن  مي
5922 :54- 89) 

نينز احتمنا ن   « غنار »روا اتِ مربوط به خفت ِ یو نيِ بعضي افراد در  ،به نظر نگارن ه
به شنکلِ  )ها عمرهاي دراز  است که در آن« رگيم بي»با « غار»صورت د گري از ارتباط 

مشنهورتر   روا نتِ ا ن     . اسنت  جا گز  ِ زن گانيِ اب ي شن ه  ،(خوابي نِ چن    ساله
گروهي براي گر نز از سنتمِ پادشناهِ     ،موضو ، داستان اصحاب کهف است که مطابق آن

 .خوابنن   جنا مني   برن  و سيص  و نه سال در آن به غاري پناه مي ،ها زمان و نررستي ن بت
 ( 501 -504: 5921منوچهري، حاب: ک.ر)

جنوي  و بنه جسنت   ،پرستان جبّارِ روزگارِ آن  زدان ،بنابر گزارشي، زماني که دريانوس
تواننن  موحّن ان را    ها نمني  آن ،فرست  آ   و سراهيانش را به درون مي ها به درِ غار مي آن

نشن نِ بهنرام     افته/ و ا   مشابهِ غيبت( 07و 93، 92: 5922ستّاري،: ک.ر)ببينن  و بيابن  
خواهن  بنه    در بعضي روا ات هم هنگامي که معاو ه مي. خسرو در غار است گور و کي

وزد و سنربازان وي را   از جانب خ اون  بناد تنن ي مني    ،درونِ غارِ اصحاب کهف برود
ه غنارِ  بنودنِ منانع بنراي ورود بن    )همانن ِ ا   موضو  ( 92: همان: ک.ر) .ران  بيرون مي

نظنامي   ي هاسکن رنامشود که در  هم د  ه مي« خسرو غار کي»در ( خفتگان و جاو  انان
جنز اصنحاب   . کنن   کش  و ممانعت مي آتشي شعله مي ،جا شود هرکس بخواه  واردِ آن

نينز گفتنه شن ه کنه      ،ششمِ پيش از منيدد   هشاعرِ کِرتيِ س  ،«اِپيمِن ِس» ي هکهف، دربار
کامل شن    يصاحب خرد و دانش ،غاري خوابي  و پس از  بي اريپنجاه و هفت سال در 

: 5921د شنو، -لنوفلر : ک.ر) .و ص  و پنجاه و هفت  ا دو ست و نود و نه سال ز سنت 
 (Coleman ،8447 :993 ؛587

به دليلِ  ،محلّ غيبت  ا زن گي و خفت ِ جاو  ان  ا د ر از انگاشته ش ه ،«غار»که  ا  
 هنم عنالم ز نر   و   هم )هاي د گر  اهميّت و نقشِ واسطگيِ آن ميانِ ا   جهان و جهان

دو  دلينل بنه  « غنار ». در باورها و روا اتِ باسنتانيِ انسنان اسنت   ( جهان بر   و ملکوت
و ژگيِ رازآلودِ آن  عني ژرفنا ي و تار کي و ررارگرفت  بر کوه و بلن ي، مکاني خناص  

هاي بسياري از ملل، من خلِ   ها و افسانه در معتق ات، اسایير، حماسه و نماد   است که
پس از پا انِ زمانِ زن گيِ مهنر   ،در روا ات مهري ،براي مالال ؛شود  عالمِ د گر دانسته مي
بنه   ،خورشي  ي هکن  و سرس سوار بر گردون مهماني برپا مي ،«غار»بر روي زمي ، او در 

از و تننام   «تنا ي »اي  در افسانه( 587 -557: 5971زرن،ورما: ک.ر) .کن  آسمان عروب مي
جنا بنه مينان     شنود و از آن  مني « غار»وارد  ،مرگان است که از بي «دسوي -هان»شمالي، 
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، پهلنوان رررينزي و   «بیلُنت »( 904: 0، ب5921شنواليه و گربنران،  : ک.ر) .رود آسمان مني 

شنون    به دنياي علوي وارد مني  ،هدر کو« غاري»ها، از  ايِ م ول ، فرمانرواي افسانه«کِسَر»
هاي چي  را پيش از صعود به آسنمان در آغناز سنال     و خاران( 542: 5971الياده،: ک.ر)
گنو ي رفنت     ؛(905: 0، ب5921شواليه و گربران،: ک.ر)کردن   حبس مي« غاري»در  ،نو

غناري   ي هبنه دهانن   «زانگني  ا»در اسنایير ژاپن ،   . عروب آسماني اسنت  ي ه زم ،به غار
پهلنواني بنه ننام     -شاه ،هاي و لزي جهان ز ر   است و در داستان ي هرس  که درواز مي
از  ،(بسنجي  با رفت  بهنرام گنور بنه دنبنال گنور     )به هنگام تاخت  در پيِ گوزن  ،«د ف »

رود و دوباره از آن غار  به عالم فرود   مي ،جهان ز ر   است ي هیر ق غاري که درواز
سنبب نيسنت    پس بي ؛(22 -21و  11 -18: 5927بورلن ،: ک.ر)گردد  ميبه جهان با  بر

 .شود رود و غا ب مي که بهرام گور هم به غار مي
در برخي روا ات، مکنانِ غيبنت  نا خفنت ِ      ،غار معمو ن در کوه است و از ا   روي

« غنارِ »معرّفي ش ه که احتمال دارد منظور همنان  « کوه»به یور کلّي  ،به جاي غار ،اب ي
 داسننتان ا راننني، ي هعامياننن -هنناي شننفاهي از جملننه در داسننتان ؛وارننع در کننوه باشنن 

 ،هنگام نبردي سخت بنا تورانينان   وي. است رستم، ي ه، فرزن  فرامرز و نو«بخش جهان»
در معتقن اتِ  . شنود  جا غا نب مني   رود و در آن به کوهي مي ،پس از شني ن ن ا ي غيبي

جزوِ  ،( ع)است و در زمانِ ريامِ امام مه ي  پنهان و زن ه جا او تا آخرالزمان در آن ،عامّه
در گزارشني از ا ن    ( 528و 525: 9، ب5913انجنوي، : ک.ر) . اران ا شنان خواهن  بنود   

کنوه   ي همينانِ دو رلّن   ،بخنش  جهنان  ي هداستان در کشور آذربا جان، محلِّ خوابِ جاودان
مردم سيستان، بنرزو   ي هميانیبق باورهاي عا( 943: 5928معصومي،: ک.ر) .آرارات است

در یلسنم اسنت و هنگنام     ،زن ه و تا پا ان جهنان  «خواجه مزدا»در کوه  ،رستم ي هنواد
روان  پي( 537و  504: 5938او سي،: ک.ر) .جا بيرون خواه  آم  از آن ،ظهورِ سوشيانس

 ،غنار  در مختارنامهکه در گزارشِ  – «محمّ  ب  حنفيه»معتق  بودن  که  «کيسانيه» ي هفرر
آ   و جهنان را   جا مي زن ه است و در آخرالزمان از آن «رضوي»در کوه  -شود غا ب مي

هنولگِر  » ،در روا ات دانمنارکي ( 878: 5934کموني رزو ني،: ک.ر) .سازد پر از ع ل مي
 .خينزد  بخشني برمني   براي ا فاي نقشِ رهنا ي  ،در کوه خفته و در فرجام جهان «دانسکه

در اعتقنناداتِ مننردمِ چکوسننلواکي هننم   ( Thompson ،5311-5312 :8. 5384 :ک.ر)
ان  و زماني کنه سرزمينشنان بنه     ي کوهي خوابي ه در دامنه« هوس جان»گروهي از  اران 

 (Jones ،5331 :13 :ک.ر..)باش ، بي ار خواهن  ش  ها نياز داشته آن
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  و ناپ  ن   افتن  مني « چناه »ترِ مننابع تنار خي، بهنرام گنور در      در گزارشِ مکرّرِ بيش
ا   روا ت گرچه به ارتضاي ماهيّتِ متونِ تار خي در مقا سه با داستان رفت  او . شود مي
 -دارد، از نظر سناخت و مضنمونِ حماسني   تر نيتر و یبعان عقد وارعي يصورت ،«غار»به 

ز نرا   ؛همان روا تِ غيبتِ بهرام گور در غنار اسنت   ي هاسایيري شکلِ د گر و ت يير افت
گناه   ،ژرفاي زمي  است و دريقان به همي  دليل/ هر دو نمودها ي از م اک« چاه»و « غار»

شناه  بسنيار   . است سان انگاشته ش ه و  ا به جاي هم به کار رفته در نظر گذشتگان   
در روا ات ا راني، ارامتگناه  « غار»و « چاه»پن اريِ  جا ي  ا همسان مهم و که  براي جابه

 :شود نامي ه مي« چاه»است که ابت ا از زبان او د  شاهنامهد و سري  در 
 شگفت         به پيمانش ان ازه نتوان گرفت  چاهساریميان دو ص       

 ( 91 :8فردوسي، ب)                                                                           
  چاهسارن  بر ه شب پاسبانننب  ي ده و دو هزارنوان جنگننز د     

 (91 :همان)                                                                           
 :شود خوان ه مي« غار»، «چاهسار»آن  ،رس  جا مي امّا زماني که رستم به آن

 به گِرد ان رش لشکر د و د              ننب  رسي بي غاربه نزد کيِ 
 (05: همان)                                                                           

 :گردد معرّفي مي« چاه»، دوباره «غار»آن  ،که در ادامه تر ا   جالب
   د و از آن تيرگي ناپ    ننت          د   چاهبه کردار دوزخ  کي 

 ( 08:همان)                                                                            
از منرگ بهنرام گنور هنم       بهشت هشتساني را در گزارش    / جا ي شبيهِ ا   جابه

 :کن  خود تصر ح مي ،افتاد« چاه»بينيم و امير خسرو که گفته است بهرام در  مي
 ود ننواري ب لنننتا ب  چاه مي          ودب اریهههغبلکه  چَهآن نه 

 (130: 5918دهلوي،)
: مَ اک»خسرو  محلِّ غيبتِ کي« غارِ»در آن، است که  نفاله المص ورد گر در  ي هنمون

 مَغهاک کشني  و در  م خسنرو بنود از چينينان انتقنا     کي... » :است ذکر ش ه« چاه و گودال
 (07: 5925ز  ري نسوي،) «.رفت

 «غنار »، خودِ چاه و گودال نيز همرنون  «غار»و  «چاه»سانيِ    / جا ي عدوه بر جابه
یبق روا تني در مينان شنيعيان،     ،براي نمونه ؛محلِّ غيبت  ا ارامتِ اب يِ جاو  انان است

از چشنم منأمورانِ معتضن ِ عبّاسني غا نب       ،درون سنردابي در سنامرا  (  عن )امام زمان 
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هنر صنبح جمعنه اسنبي      -معروفنن   «سردابيّه»که به  -اي از غُدتِ شيعه فرره 2.شون  مي

 .شن ن   جا مني  از آن(  ع)بردن  و خواستار ظهور حضرت مه ي آراسته را به سردابي مي
در انجيل پس از تصليبِ حضنرت  ( 18و 15: 5977؛ لسترن ،504: 5925ذکاوتي،: ک.ر)

 ؛ نهن  شن ه در صنخره مني    پيکر ا شان را در گوري کن ه ،، مردي به نام  وسف( )عيسي
 ،ه  ج  ن  ع: ک.ر) . ابن  جا نمي را در آن(  )رون  پيکر مسيح ولي بع  که بر سر ربر مي

بنه صنورتي    ،در ا   روا ت هم مضمونِ غيبت و عنروب از گنودال  ( 008و 005: 5927
افتادن بهرام گنور   ي هدربار مجمع ا نسابشود و تا ح ّي  ادآورِ گزارشِ  د گر د  ه مي

اي بنه ناپ  ن     که در ا   روا نتِ  گاننه، اشناره    با ا  . گور است در ربر و بسته ش نِ درِ
کنه بنه سنانِ     -ش نِ پيکر بهرام در گودالِ ربر نيست، افتادنِ او از پشت اسب درون گور

آن را بنه   ،ربنر  ي هو بنه هنم برآمن نِ دهانن     -نمودي از مَ اکِ زمي  است «چاه»و  «غار»
پسِ آن با رعا ت احتيناط و احتمنالِ کامنل،     توان در شکلي داستاني درآورده است و مي

بنه و نژه در بسنته     -ها ي از رفت  بهرام به ژرفاي زمي  و غيبت و جناودانگيش را  نشانه
 .د   -گور ي هش نِ ناگهاني و شگفتِ دهان

رس  و بع  در متنون   مي اوستا « شتِ فرورد  »به  ،اشاره ب ان ي هدر روا تي که سابق
گرشاسپ از خان ان سنام و  )لف آم ه، گرشاسپِ سامِ نر مان هاي مخت پهلوي به صورت

در خواب خواهن  بنود و در    ،مرگان است و تا روز رستاخيز از بي( داراي صفتِ نر مان
 -047: 5934خطيبي،: ک.ر) .کش  مي -که بن  گسيخته -خيزد و ضحّاک را آن روز برمي

انن  کنه شنا       حن س زده شادروان دکتر سرکاراتي ( 813: الف 5972سرکاراتي، و 043
هناي آخرالزمناني    سوشيانس/ زرتشتي  کي از منجيان گرشاسپ در باورهايِ ا رانيِ پيش

بخشني و رسنتاخيزي او    از نقنش و اهميّنتِ نجنات    ،آوري زرتشت بوده که پس از د  
 (815: همان: ک.ر) .است کاسته ش ه

از منظنرِ   ،چه گفته ش  آننادر و جالبي آم ه که با توجّه به  ي هاشار ،الصفا روضهدر  
معناودت کنرده بنه     ،گرشاسنب از د نار مشنر    » :ميرخوان  نوشنته  ؛بحث ما مهم است

توجّه نمود و بعضي گو ن  کنه چنون از آن سنرزمي      ،فر  ون به سمت م رب ي هاشار
ا ن  نکتنه کنه گرشاسنپِ     ( 185: 5/8، ب5924ميرخوانن ، )« .به زیر زمين رفت ،بازآمن  

اي از  گوننه  بيان بسنيار کوتناه و منبهم    ،رود مي« ز ر زمي »به  ،ا رانيهاي  جاو  انِ سنّت
با غيبت و جاودانگي اسنت و  ...( چاه، گودال، شکاف، غار و)مَ اک زمي   ي ههمان رابط

 -خسرو و بهنرام گنور   مانن  کي -گرشاسپ ،شا   روا تي شفاهي وجود داشته که در آن
در . اسنت  خفته/ جا ناپ     ا جاو  ان ش ه ر آنرفته و د ،(ژرفاي زمي ... )به غار، چاه و
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توان   کني   بسيار درخورِ توجّه است و محتمدن مي روضه الصفاموجزِ  ي هاشار ،هر حال
 .در مَ اک زمي  باش  ،مرگ هاي ا رانيِ رفت ِ شخصيّتِ بي د گر از نمونه

بنرخدفِ   -در روا ات و معتق اتِ مردمي، رستم پس از افتادن در چاهِ نيرنگِ شن اد 
در خواب است و هنگنام  / بلکه در بی  چاه تا آخرالزمان زن ه ؛ميرد نمي -شاهنامهداستان 

 ،بنراي گسنترش داد   ،آ   و در رکاب ا شان جا بيرون مي از آن(  ع)ريام حضرت مه ي
 ،«چناه »جا نيز  در ا  ( 511و  543: 8ب و 77: 5، ب5913انجوي،: ک.ر) .زن  شمشير مي

کنه در   جالب ا ن  . محلِّ ارامتِ پهلوانِ ناميرا ي است که نقش رستاخيزي خواه  داشت
سان غار ميانجيِ دنياي خاکي با عوالم د گر است و آدمينان از   هم چاه به «سلتي»اسایير 

 (551: 5934کوپر،: ک.ر) .توانن  به آن جهان برون  مي ،هاي مق ّس درون برخي چاه
افنزون بنر محنلِّ غيبنت  نا جناودانگِي کسناِن نين  و         ( ي مَ اک زم)چاه  ا گودال 
جايِ اب يِ بعضي نيروها و مظناهرِ اهر منني  نا نيکنان گناهکنار هنم        -اهورا ي، زن ان

« رسنتاخيز »و « مرگني  بني »و « چناه » ي ههست و ا   را نيز با   صورت د گري از رابطن 
در ژرفناي   ،«غنار »ي ضحّاک را به جنا  ،از جمله در شماري از روا ات، فر  ون. دانست

: ک.ر) .زن ه و در بنن  خواهن  بنود    ،کن  و او در آن چاه تا رستاخيز زن اني مي« چاهي»
را بنا زنجينري   ( شيطان/ ابليس)اژدها  ،در سنّتِ ترسا ي، فرشته( 87و 81: 5922آ  نلو،
شنود و   از بن  رهنا مني   ،است و اهر م  بع  از هزار سال در گودالي زن اني کرده ،بزرگ

 ،بنر اسناسِ برخني روا نات    ( 183و 182: 5929،کتاب مق ّس: ک.ر) .کن  کاري مي انز 
 .کنن   شنود و شنرانگيزي مني    آزاد مي ،دجّال نيز در چاهي زن اني است و در آخرالزمان

هنم   «مناروت »و  «هناروت »( algar ،5339 :141 و 84و 51: 5925راش  محصّل،: ک.ر)
تنا روز ريامنت در چناهي در     ،دهن  به پادافرهِ گناهي که بر زمي  انجام مي ،ان  که فرشته

 Shapur: ک.ر) .بننه صننورت سننرنگون آو ختننه و زننن اني هسننتن  ،بابننل  ننا دماوننن 

Shahbazi ،8440 :84)  
توان پذ رفت که افتادنِ بهرام گور در چاه و  افتنه نشن نِ    مي ،با توجّه به ا   شواه 

/ است و احتما ن در سناخت « غيبت و جاودانگي در چاه» ي هما  ب  پيکر او هم مبتني بر
است  باورِ پردازن گان و راو ان ا   بوده/ اسایيريِ ا   روا ات، خواست -یرحِ حماسي

روا نتِ   «ِغنار »حال  ا در مفهومِ اصليِ خودِ ا   مکان  نا همنان    -که بهرام گور به چاه
 ؛ ابن   شود و زنن گي جاو ن  و ميننوي مني     مي جا غا ب رود و در آن مي/ افت  مي -د گر

تر ش نِ گزارش، به صورت ناپ    ش ن جسن  او   عقدني/ وليک  مفهوم اخير با تار خي
 .در چاه درآم ه است
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روا ِت اصلي و وارعِي فرجاِم زنن گِي بهنرام پننجم ساسناني احتمنا ن همنان منرگ        

ملنه رفنت  او بنه غنار و     از ج)هناي د گنر    است و داسنتان  شاهنامهمعمولي به گزارش 
 ،انن   تر مرحوم دکتر محجوب و هنوي نيز توجّه کنرده  همرنان که پيش( افتادنش در چاه

؛ 512: 5915محجننوب،: ک.ر)هنناي مردمنني اسننت کننه خاسننتگاه شننفاهي دارد   افسننانه
Hanaway ،5323 :153 )  و بع ها به صورت مکتوب درآم ه و از یر قِ منابع تنار خي

 . است ز اصل موضو  ش هتر ا و ادبي، مت اول
کنه  ) پا انِ کارِ بهنرام گنور   ي هها دربار گونه داستان ا جاد و روابِ ا   ،به نظر نگارن ه

کنن  و غا نب    ان  که احتما ن عروب مني  مرگ تصوّر کرده بي پهلواني -ها او را شاه در آن
نخست، دگرد سيِ ت ر جيِ شخصنيّتِ تنار خيِ    :است به دو دليلِ محتمل بوده (شود مي

اسایيري و محبوب در باورها و روا ات  -پهلواني حماسي -ا   شهر ار ساساني به شاه
موجنب   ،کنه از جملنه   سنت ا راني و انتسابِ برخي کردارها و مضامي  داسنتاني بنه او  

پادشناهِ   خسنرو، د گنر   است پا انِ زن گي وي نيز بر الگويِ غيبت و جاودانگيِ کني  ش ه
بهرام ورجاون  / بهرام دوم، همناميِ او با کي ؛مورد عدره و آرمانيِ ا رانيان، پرداخته شود

در سه هزارسالِ پا نانيِ   ،که یبقِ معتق اتِ مزد سني توضيح ا   .است در سنّتِ زرتشتي
ز تبنار  که ا -بهرام ورجاون / بهرام اي به نام کي ها ي، نژاده گيتي، پس از پ    آم نِ نشانه

کن  و با  او در سي سالگي ريام مي. شود در هن وستان  ا کابلستان زاده مي -کيانيان است
 اب  و د ن    تسلّ  مي ،هاي مختلف شکست دادنِ تاز ان و مهاجمان به ا ران، بر سرزمي 

هاي ظهنورِ نخسنتي  سوشنيانتِ زرتشنتي و      سان زمينه ده  و ب    زرتشت را رونق مي
 و 5834و 5823: 9، ب5925رضني، : ک.ر) .کنن   اهورا ينان را فنراهم مني   پيروزيِ نها يِ 

به ظهور بهنرام ورجاونن  اشناره      س  زن ِ بهم و  بن هشدر ( 72و 77: 5921شکوهي،
و ( 57و 51، 50، 59: 5974، سنن  زننن  بهمنن ؛ 505: 5913 فرنبننغ دادگنني،: ک.ر)شنن ه 
  انتظنارِ رينام او سناخته شن ه     ي هکوتاه به زبان پهلوي نيز پس از اسدم دربنار اي  همنظوم
: 5971تفضّنلي، : ک.نيز ر ؛514و 513: 5928هاي پهلوي، مت : ک.براي مت  آن، ر) .است
آسنانيِ منردم    عصرِ شهر اريِ بهرام گور به شادخواري و ت  ي هاحتما ن آواز( 577و 571

اي او را  او باعث شن ه کنه عن ّه   ( داستانيِ)اسایيري  -ا ران و محبوبيّتِ سيماي حماسي
همان بهرامِ ورجاون ِ موعود در متون و باورهاي زرتشتي ب اننن  و بنا سناخت ِ روا ناتِ     

در انتظارِ ظهور و بازگشتِ رستاخيزيِ بهرام گنور در آخرالزمنان    وي، مرگي و غيبت بي
هنا و مضنامي ِ    جنا يِ نقنش   شنواه ِ جابنه   ،کن  اي که ا   گمان را تأ ي  مي رر نه .باشن 

 ؛هاي معروفِ تار خ و ادب ا ران در روا ات و معتق اتِ پيشينيان است «بهرام»مربوط به 
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اختدطِ شخصنيّتِ   -که دريقان مشابهِ ح سِ مذکور است -تر  ِ ا   موارد مهم ي هاز جمل
هناي او   بهرام ورجاون  با بهرام چوبي ، سردارِ نام ار ساسانيان است که به سببِ د وري

هناي   هنا بنه ا نران از نشنانه     که تاخت ِ آن -و روميان( هرتاليان)ها  در برابر حمدت هون
بهنرام چنوبي  را    -ش  پا انيِ زرتشتي دانسته مي ي هبيني ش ه در هزار هايِ پيش آشفتگي

: 5923شناپور شنهبازي،  : ک.ر)منجيِ موعودِ آخرالزماني  ا همان بهرام ورجاون  پن اشته 
شن ن   برخي  اران و پيروانش پس از کشتهحتّي گو ا وIdem ،5323 :185)3 ؛130 -138
غير از بهرام چوبي ، ( 108: 5922شکوهي،: ک.ر).ان  منتظرِ بازگشت و ظهورش بوده ،او

نينز نسنبت داده    ،پسنر  زدگنردِ سنوم    ،به بهرام ،خو شکاريِ رستاخيزيِ بهرام ورجاون 
 (14: 5939 ي،در ا:ک.ر).ان  بخشانِ فرجام جهان انگاشته است و او را هم از نجات ش ه

 ناد دکتنر    منالدن زنن ه   ؛هاي د گنري هنم دارد   ها نمونه اختدط و انتقالِ روا اتِ بهرام
هاي نبردِ بهنرام گنور    بر داستان ،«ا زد بهرام»اژدهاکشيِ  ي هسرکاراتي معتق ن  که اسطور

بنه نظنر  کني از    ( 804: ب 5972سنرکاراتي، : ک.ر) .اسنت  تأثير گذاشته ،با اژدها و شير
که عامّه، درّه را اثرِ زخمِ شمشنيرِ   -ناصرخسرو ي هسفرناممحقّقان، در روا تِ منقول در 

ا زد بهرام است که به دليلِ فراموشيِ او در ا رانِ  ،بهرام در اصل -انگاشتن  بهرام گور مي
بنه پادشناه    ،به جاي ا   ا زد« شمشير بیر  » ي هبع  از اسدم و نام اريِ بهرام گور، ناحي

، شناهنامه بنه گنزارش   ( 852 -851: 5912م بّري،: ک.ر) .است ساساني نسبت داده ش ه
 .کشن   مني  -که دختر خاران چي  را بلعين ه  -را «شير کرّي»اي به نام  پتياره ،بهرام چوبينه

د گنر سناخته و    بر اساس ا   داستان، روا تي(  528 -571 :2، ب5921فردوسي،: ک.ر)
بهنرام گنور هنم در     ،اسنت کنه در آن   الحنا  شن ه   ،ملّي ا ران ي هبر دو نسخه از حماس

 ؛173 :1ب  ،همنان : ک.ر) .کش  را مي «شير کرّي»ددي موسوم به  ،«شنگل هن ي»مجلس 
 ،به بهرام گور و بنابر رنولي  آ ي  الرمي، کتاب الفهرستکه در  تر ا   جالب( 9ز رنو س 

 ( 117: 5925اب  ن  م،: ک.ر) .است ي  نسبت داده ش هبه بهرام چوب
هناي بهنرام گنور،     ها و داسنتان  جا ي  ا انتقالِ  و ژگي ها در جابه به استناد ا   نمونه

د گنر، بنه و نژه انتسنابِ نقنشِ نجنات بخشنيِ         بهرام چوبي  و بهرام ورجاون  بنه  ن   
فرزنن ِ  زدگنردِ سنوم،     ،بهنرام نام مانن    گم شخصيتيرستاخيزي به بهرام چوبي  و حتّي 

کنه مشنهورتر و    -دان  که شا   ا   خو شکاري به بهنرام گنور هنم    نگارن ه محتمل مي
پنذ رفتني   ،اگر ا   ح س 54.است نسبت داده ش ه -تر از د گر همنامانِ خود بوده مقبول

 «چناه »و  «غار»توان چني  انگاشت شا   کساني که روا ات غيبتِ بهرام گور در  باش  مي
زن ه به آسمان عروب کنرده  نا در    ،خسرو ان  که او همرون کي معتق  بوده ،ان  را ساخته
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خفتنه اسنت و در آخرالزمنان ظناهر     / محلِّ غيبت خو ش تا روز رسنتاخيز زنن ه   «ِغار»

بنه رغنم   . کن  پيکار مي ،داد سازيِ پيروزيِ نها يِ نيکي و نابوديِ بي شود و براي زمينه مي
مرگيِ بهنرام گنور در روا ناتِ موجنود، بناري مانن ه        غا ب ش ن و بي ها ي که از نشانه
 دن نفع ،(بخشيِ بهرام بازگشتِ رستاخيزي و خو شکاريِ نجات)احتمال اخير  ي هدربار

و اگنر چنني     ، وجود نن ارد رس هايِ منابعِ در دست هي  رر نه و گواهي در گزارش
داسنتانيِ روا نات پا نان     ي هزمينن  /که الگنو و ینرح   -او وجود داشتهي  هاعتقادي دربار

 .است شا   به صورت شفاهي بوده -کن  ا   را تأ ي  مي ،کارش
و بنه آسنمان رفنت  او و     «غنار »تصر حِ نظامي به غا ب ش نِ بهرام گنور در   غير از

مرگنيِ بهنرام    ناپ    ش ن وي در گنب ، موضو  غيبت و بي ي هدربار اختر هفت ي هافسان
مورد توجّنه   ،مردمي و شعر متأخّران -روا ات شفاهي در ،اي د گره باز به صورت ،گور

 ي منطقنه منالدن در روا تني عامياننه از     ؛جالب و مهم است ،و اشاره بوده که در نو ِ خود
گو ن  بهرام در آن  مي»است که  آم ه ،فرورفت  بهرام گور در باتد  ي هارلي ِ فارس دربار

هاي مرگ بهرام،  از ميانِ داستان( 982: 8، ب5913انجوي،)« .غا ب است[ باتد ]= غور 
ولنيک  وجنودِ    ؛تنر   گنزارش اسنت    به ظناهر منطقني   ،زار افتادن او در مرداب  ا شوره

که گفتيم صورتِ د گري از غيبت بهنرام   -مضمونِ ناپ    ش ن جس  او در ا   روا ت
هم در کنار  «مرداب»/ « باتد»سبب ش ه که در باورهاي مردميِ بخشي از ا ران،  -است

عننارف رزو ننني در  کنني از . محننلِّ غا ننب شنن ن وي دانسننته شننود  ،«چنناه»و  «غننار»
 :است هاي خو ش گفته تصنيف
 زن ه با   کرد در گور            سلطنت را همرو بهرام              

 (   941: 5923عارف رزو ني،)                                                  
مرگني   ناظر بنر بني  ( زن ه در گور کردنِ بهرام، سلطنت را)ا   بيت  ي هاحتما ن اشار

تنر   درخور توجّه. نظامي است پيکر هفت به روا ت «غار»بهرام و زن ه ناپ    ش ن او در 
فرورد    ي هسرود)« تأمّل تهمت  بر منازل»درّتِ مرحوم منوچهر آتشي در شعر  ،از همه
/ ، به جاودانگي بهرام و مقا سهپيکر هفتاست که ظاهران با در نظر داشت ِ داستان ( 5913

ا شان پس از تلميح به رفت  بهنرام  . ان  اشاره کرده ،خسرو مشابهتِ سرانجام کارِ او با کي
ژرفنا   بني ي  هرا بنه م نار   هنا  بهنرام کنه  / آهو ي)ب  به راهنما ي آهو  ي بي«غار»گور در 

کنه   آن/ هنا  دهن  ا ن  حکا نت    چه  ادمنان مني  / خسرو کی ا  بهرام» :ان  گفته( کشان  مي
 ي هدر حاشني / گنردد  کنه نومين  مني    و آن/ خسنرو   ا کي/ است بهرام/ است ش ه جاودانه
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 «...سنرا يم  افسنانه مني  / جادو های مغارهدر / را جاودانگیکه / ما يم/ افسانه شهرهاي بي
 (170: 5، ب5934آتشي،)

 
 

 گيری نتيجه. 3
  «غار»اعتقادي و تار خيِ رفت  برخي اشخاص به  -هاي داستاني، آ يني نمونه ي هاگر هم

هنا را در   و ناپ    ش ن  ا خفنت  و زنن گانيِ ابن يِ آن    «ز ر زمي »و  «گودال»، «چاه» ا 
هنا   اي بررسي کنيم و روا اتِ پا نانِ کنارِ بهنرام گنور را بنا آن      به صورت مقا سه ،جا آن

پذ رفت کنه شنا      ،توان ا   فرضيّه را یرح کرد و با ري ِ احتياط و احتمال مي ،بسنجيم
از مینجينانِ نناميرا تصنوّر     ،هناي شنفاهي   بهرام گور نيز در معتق ات که  ا راني و افسانه

شنود و زنن گي    غا نب مني   ،«چناه » نا   «غار»در  ،است که پس از اتمامِ شهر ار ش ش ه
در آخرالزمنان   ،د گنرش  همتا نانِ ان  کنه همرنون    معتق  بوده  اب  و محتمدن جاو   مي

 ،و از ا   نظنر  -تر   ا   انگاره در داستاني. گردد و نقش رستاخيزي خواه داشت بازمي
بنه تقلين  از  کني از روا ناِت سرنوشنِت ا ن  جهنانيِ         ،صنورتِ خنو ش   -تر   اصيل
و  «غنار »ت ِ بهنرام در  بنه شنکلِ رفن   ( خفت  و مان ن در غار/ غيبت و عروب)خسرو  کي

هناي   در روا نت . اسنت  بازتناب  افتنه   ،نظنامي  هفنت پيکنر  در گزارش  او، ناپ    ش ن
شن ه و  « غنار »جا گز    ،«زار شوره»و « مرداب»، «چاه»منابع تار خي،  ي هباورپذ رترش 

زار  در چناه  نا منرداب و شنوره     ،به هنگنام نخرينرِ گنور    ،پذ ر بهرام در گزارشي توجيه
شود که احتما ن نشانه  ا تعبيري از مضمونِ  غيبنتِ   ولي پيکرش هرگز  افته نمي ؛افت  مي

هاي غا ب ش نِ بهرام در گنب ، گر خت  و ناپ    ش ن او و  ا   نکته به صورت. اوست
عاربنتِ  / هناي منرگ   در د گر داسنتان  ،ربر ي هافتادنش در گودالِ گور و بسته ش نِ دهان

با مرگ یبيعي  ،رامِ پنجمِ ساساني به احتمالِ رر ب به  قي به. شود حال وي نيز د  ه مي
 ،، سا ر روا ات  به صورت خودآگاه  ا ناخودآگاهشاهنامهدرگذشته و جز گزارش اصليِ 

درجه و شنکلِ داسنتانيِ   / اي است که ميزان بياني از غيبت و جاودانگي بهرام گورِ افسانه
 پيکنر  هفتهايِ  مقلّ ِ  چه در منظومه ظيرِ آنن)د گر تفاوت دارد و شماري نيز  ها با    آن

 .هاي متأخّرتر است احتما ن از برساخته ،(آم ه
 

 ها یادداشت
( 178: 5927نظامي،: ک.ر)کش   نظامي نيز اژدها مي پيکر هفتدر  شاهنامهبهرام گور غير از . 5

 .کن  است که دو بار با اژدها پيکار مي شاهنامهو تنها شخصيّتِ 
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جنز   -نظنامي  پيکنر  هفنت هايِ مختلنفِ   احتمال دارد که با بررسيِ سا ر تقلي ها و نظيرهالبتّه . 8

فرجام زن گي بهرام گنور  افتنه    ي ههاي د گري دربار باز روا ت -ها ي که نگارن ه د  ه منظومه
 .شود
و  «مرداب»و  «چاه»و گنب   ا افتادن در  «غار»تاخت  بهرام به دنبال گور و رفت  در پي آن به . 9
در روا نات  « نخرينران  ي هخو شنکاري و نژ  »تنوان آن را   اي داستاني است که مي ما ه ، ب «ربر»

زاده را  شناه / پهلوان  ا شاه ،گور، آهو و گوزن ،یبق ا   مضمون. نامي  -و نيز غيرا راني -ا راني
دختنرِ   د و، اژدها، زن جادو، گنن ، )جا با چيزي  کشانن  تا او در آن به سو ي مي ،در پي خو ش

 ،در ا ن  الگنوي داسنتاني   . مواجنه شنود و رو ن ادي شنکل بگينرد     ...( دربن ، یلسم، حصار و
شاه به مقص ي معيّ  هستن   ا د نوان  / کسي براي ه ا ت پهلوان ي هنخريران معمو ن  ا فرستاد

ر براي آگناهي بيشنتر د  ) .فر بن  آ ن  و رهرمان را مي خود به پيکر ا   جانوران درمي ،و جادوان
، «هناي پهلنواني ا نران    نخرينران در داسنتان  ي  هخو شکاري و ژ»سجّاد؛ آ  نلو، : ک.را   باره، 

، خواهان جمشي  کيانفر و پرو   ( ادبود سومي  سالگرد درگذشت مزدک کيانفر) 9مزدک نامه 
ما ه در اغلنب روا ناتِ    تکرارِ ا   ب ( 873 -871، صص5923استخري، تهران، پرو   استخري

که نظامي هنم بنه ا ن      جالب ا  . است ها افزوده داستاني آن ي هبر جنب ،ن گي بهرام گورپا ان ز
 :است اشاره کرده ،گور در راهنما ي بهرام ي هنقشِ و ژ

 نما   راه  سوي مينوش مي         پناه شاه دانست کان فرشته      
 (798: 5927نظامي،)                                                                              

ها  ، مآخذي را جیسته و از آنپيکر هفت ي هبراي سرا ش منظوم ،خو ش ي هنظامي به گفت. 0
   :است استفاده کرده

 هننناي نهنننان  بازجسنننتم ز نامنننه 
 ها که تازي اسنت و دري  زان سخ 
 هنننا پراکنننن ه  نسنننخه وز دگنننر

 هننننر ور  کاوفتنننناده در دسننننتم
 چننون از آن جملننه در سننواد رلننم 
 گفنننتمش گفتنننني کنننه برسنننن ن  

 

 کننه پراکننن ه بننود گِننرد جهننان    
 در سننننواد بخنننناري و یبننننري
 هننننر دیري در دفيننننني افکننننن ه

 اي بسنننتم همنننه را در خر طنننه 
 ام گز ن ه بنه هنم    گشت سر جمله

 نننه کننه فرزانگننان بننر او خن ننن   
 (101: 5927نظامي،)                

شا   ا   فرجام حال را شاعر  ا مأخذ او تنا  » :ان  نوشته ،کوب در اشارتي کوتاه مرحوم زر  . 1
 «.الهنام گرفتنه باشن     ،اسنت  آمن ه  شناهنامه خسنرو در   چه در باب پا ان احوال کني  ح ّي از آن

سرنوشت بهرام گور دريقان مشنابهِ   ،که خواهيم گفت چنان( 511: 5929کوب، عب الحسي ، زر  )
 -خسرو در د گر منابعِ اخبار ملّني  نيست و از گزارش غيبت کي شاهنامهخسرو در  پا انِ کارِ کي
 . است الگوبرداري ش ه( شاهنامهغير از )پهلوانيِ ا ران 
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آ ن  و او را   آتشني پ  ن  مني    ،خسنرو شنود   هرکس بخواهن  وارد غنار کني    ،در ا   روا ت. 1
 340: 5927نظنامي، : ک.ر).  اب  خورد و منشأ آن را مي اسکن ر نيز به ا   آتش برمي.  سوزان مي
 (358و 
به موضو  ناپ    ش نِ پيکر بهرام گنور و نبنودن    ،«گور» ي هحاف  هم با کاربردِ ا هام ارِ واژ. 7

 : است کلّي کردهاي  نشاني از گور او اشار
       کمن  صي  بهرامي بيفک  جام جم بردار

 که م  پيمودم ا   صحرا نه بهرام است و نه گورش 
 (805: 5927حاف ،)                                                                                     

که به رغم تع ّد و تنوّ ِ روا اتِ پا ان زن گي بهنرام گنور در     ادآورش ا   نکته را نيز با   
چنن ان   ،، ا ن  بخنش از سرگذشنت بهنرام    پيکر هفتخصوصان گزارشِ  داستانيِ  ،منابع تار خي

منرگ و   ي هکه مق ّم -تر، تاخت  او در پي گور گو ررارنگرفته و بيش مورد توجّه شعراي فارسي
بنراي بهنرام،   « گنور »لقنب  / به دليلِ بازي لفظيِ شاعران با ا ن  کلمنه و صنفت    -غيبت اوست

جناس بوده که شا   مشهورتر   شناه  آن هنم بينت دومِ ربناعيِ      تلميح و ا هام و ي هما  دست
 د  ي که چگونه گور بهرام گرفت           گرفتي همه عمر بهرام که گور مي: خيّام است

 (18: 5979خيّام،)                                                                                         
: ک.ر). چاهِ کن ه ش ه در مسج  جمکرانِ رنم هنم وجنود دارد   / سرداب ي هدربارا   اعتقاد . 2

 (005: 5935انوشه،
تِسگِل ي ا   / چِگِل ي ،ان  همرنان که مرحوم شاپور شهبازي و دکتر در ا ي اشاره کرده. 3

 : توانن  به آن مراجعه کنن  است که خواهن گان مي بررسي کرده ،مستقّل اي هموضو  را در مقال
Czegledy,k. (1958). “Bahrâm Čōbīn and the Persian 
Apocalyptic Literature”. Acta Orientalia, vol. 8, pp. 21- 43.                   

از ،  سن   زنن  بهمن   هناي بهنرام ورجاونن  در     برخني و ژگني   «کارلو چرتي» ي  هبه عقي . 54 
 The Zand Î): ک.ر. )اسنت  شخصيّت و کارهناي بهنرام گنور و بهنرام چنوبي  گرفتنه شن ه       

Wahman Yasn  ،5331 :81) 
 

 منابعفهرست 
 .نگاه :تهران .مجموعه اشعار .(5934) .آتشي، منوچهر
 زبان و  ي هنام کاوش .«ها ي از روا ات پا ان کار ضحّاک نکته» .(5922) .آ  نلو، سجّاد

 .02 -3، صص52 ه، شمار54، سال ات فارسييّادب
 .اکات اسایيري و باورها در منابع ا راني و ارمنياشتر .(5935) .(ترز ان)آ واز ان، مار ا 

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :تهران
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الفن ا عبن اا القاضني،     تحقينق ابني   .الکامل فني التنار خ   .(5047) .اب  ا ثير، ابوالحس 

 .العلميه دارالکتب :بيروت
 :ر نول  آل  نيسکلسون، تهران و تصحيح گاي ليستران  .نامه فارس .(5921) .، اب  بلخي
 .اسایير

 ي هترجمنن. تننار خ ابنن  خلنن ون: العبننر .(5929). ز نن  عبنن الرحمانابنن  خلنن ون، ابو
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :عب المحمّ  آ تي، تهران
 :محمّ رضنا تجن ّد، تهنران    ي هترجمن  .الفهرسنت  .(5925) .اب  ن  م، محمّ  ب  اسحا 

 .ها گوي تم ّنو المللي گفت با همکاري مرکز بي  ،اسایير
اکبنر احمن ي دارانني،     تصنحيح علني   .الملوک تحفه .(5928) .اصفهاني، علي ب  حفص

 .ميراث مکتوب :تهران
به کوشنش عب الحسني  ننوا ي و     .البل ان ۃمرا .(5912) .خان اعتمادالسلطنه، محمّ حس 
 .دانشگاه تهران :ميرهاشم مح ّث، تهران

 .سروش :جدل ستّاري، تهران ي هترجم .رساله در تار خ اد ان .(5971) .الياده، ميرچا
بنگ   عبّناس و تصحيح امي  سنروري  .د وان .(5939) .، جدل ال     وسف اميري هروي

 .بنياد فرهنگي شکوهي :جاني، تهران
 .علمي :تهران .نامه فردوسي .(5913) .يّ  ابوالقاسمانجوي، س

 005حکمت، صص :تهران ،1ب ،المعارف تشيّع هدا ر .«جمکران» .(5935). انوشه، حس 
 .008و

هناي   پنژوهش  .«در د ن  مزد سننا  ( کنوه خواجنه  )کنوه منزدا   » .(5938) .او سي، جواد
بنيناد موروفنات    :به کوشش ا رب افشار و کر م اصفهانيان، تهران ،58ب ،شناسي ا ران

 .807 -504افشار، صص محمود
بننه اهتمننام  .سننکن ري ي هآ يننن .(5923) .بردسننيري کرمنناني، ميننرزا عب الحسنني  خننان

 .چشمه :اص ر حق ار، تهران علي
نينا،   جدل علوي ي هترجم .پيکر نظامي تفسير ما کل بري بر هفت .(5921). بري، ما کل
 .ني :تهران

تصحيح محمّ تقي بهار، به کوشش محمّ   .تار خ بلعمي .(5921). بلعمي، ابوعلي محمّ 
 .زوّار :پرو   گنابادي، تهران

انجمن  آثنار و    :به کوشش جعفر شعار، تهران .تار خ بناکتي .(5972). بناکتي، فخرال   
 .مفاخر فرهنگي
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 .علم :رريّه بهزادي، تهران ي هترجم .مرگهاي حيات و  اسطوره .(5927).اي.بورلن ، سي
د   مهنر   .«   غار مهري در فولکلور ارمني: زاغ ي هصخر» .(5921) .بو ل، جان ان رو

 .549 -23توس، صص :فر، تهران مرتضي ثارب ي ه، ترجمدر جهان باستان
 :به کوشش ميرهاشم مح ّث، تهنران  .نظام التوار خ .(5928). بيضاوي، راضي ناصرال   

 .بنياد موروفات دکتر محمود افشار
بنه کوشنش ژالنه آموزگنار،      .تار خ ادبيّات ا ران پيش از اسدم .(5971) .تفضلي، احم 

 .سخ  :تهران
زتنبنرگ،  . بنه کوشنش ه   .غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم .(5344) .ثعالبي، ابومنصور

 .پار س
 ،8ب. فرهننگ منردم ا نران    ي هنامن  داننش  .«بهرام گور» .(5939) .جعفري رنواتي، محمّ 

 .819 -814، صص المعارف بزرگ اسدمي همرکز دا ر :تهران
 ،3ب ،المعنارف بنزرگ اسندمي    هدا ر .«اصحاب کهف» .(5921) .منوچهري، فرامرز حاب

 .501 -504صص المعارف بزرگ اسدمي، همرکز دا ر :تهران
 :رزو ني و  راسم غني، تهران محم تصحيح  .د وان .(5927). ال    محمّ  حاف ، شمس

 .اسایير
 .زوّار :به کوشش علي حبيب، تهران .د وان .(5922) .ميرزا حبيب خراساني، حاب

بنه   .المعجنم فني آثنار ملنوک العجنم      .(5929) .اا حسيني رزو ني، شرف ال    فضنل 
 .انجم  آثار و مفاخر فرهنگي :نسب، تهران کوشش احم  فتوحي
تصحيح ا نرب   .ر اض الفردوس خاني .(5921) .ک ب  مسعودحسيني منشي، محمّ  مير

 .محمود افشار بنياد موروفات :افشار و فرشته صرّافان، تهران
بننه نالننر فارسنني از گيننورگيس آراسنني و  .(5907) .جاو نن  د وران ساسننون ي هحماسنن

 .پي  :آلکسان ر پادماگر ان، تهران
مآخذ مسنتقيم   ي هجستاري دربار: خ ا نامهتا  شاهنامهاز » .(5921) .خالقي مطلق، جدل
رفتنه بنه زبنان     فهرست برخي متنون ازدسنت  : با    پيوست) شاهنامهو غيرمستقيم 

 .553 -9، صص(50و 59پياپي ) ،8و  5هشمار ،7، سالا ران باستان ي هنام .«(پهلوي
 فرهنگسنتان  :، تهنران سرا ي فردوسي و شاهنامه .«گرشاسپ» .(5934) .خطيبي، ابوالفضل

 .088 -933زبان و ادب فارسي، صص
 .رسا :تصحيح ميرهاشم مح ّث، تهران .مآثر الملوک .(5978) .خوان مير
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محمّ علي فروغني و  راسنم    ي هتصحيح و تحشي .رباعيّات .(5979) .خيّام، ابوالفتح عمر
 .اسایير :غني،  تهران
 .شنناختي زرتشنتي   ها و فرجنام  شاهنشاهي ا ران، پيروزي عرب .(5939) .در ا ي، تورب

 .توس :شهرام جليليان، تهران ي هترجم
 .شقا ق :تصحيح اميراحم  اشرفي، تهران .خمسه .(5918) .، اميرخسرو.دهلوي

تحقيننق و تصننحيح عبنن المنعم عننامر و   .اخبننار الطننوال .(5912) .د نننوري، ابوحنيفننه
 .منشورات الرضي :ال    شيال، رم جمال

 :محمود مه وي دام ناني، تهنران   ي هترجم .اخبار الطوال .(5920) .ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ني

شنهي  سنعي     :تهنران ، 3ب، المعنارف تشنيّع   هدا ر .«سردابيه» .(5925) .رضا ذکاوتي، علي
 .504محبّي، ص

 .معي  :تهران .هاي فارسي فرهنگ جامع ضرب المالل .(5923) .ذوالفقاري، حس 
پژوهشنگاه علنوم    :تهنران  .بخشني در اد نان   نجنات  .(5925) .راش  محصّل، محمّن تقي 

 .انساني و مطالعات فرهنگي
 .سخ  :تهران .ا ران باستان ي هنام دانش .(5925) .رضي، هاشم

عب الحسني    ي هترجمن  .(هنا  ها و حماسه داستان)اسایير جهان  .(5973) .روزنبرگ، دونا
 .اسایير :شر فيان، تهران

پژوهشنگاه علنوم انسناني و     :ميرفخرا ي، تهران  يمهش شگزار .(5934) .روا ت پهلوي
 .مطالعات فرهنگي

فرهنگسنتان زبنان و ادب    :تصحيح علني پيرنينا، تهنران    .نامه هما ون .(5929) .،زجّاجي
 .دوم هفارسي، نيم

 :تهنران  ،59ب، المعارف بنزرگ اسندمي   هدا ر .«بهرام گور». (5929) .کوب، روزبه زر  
 .519 -515المعارف بزرگ اسدمي، صص همرکز دا ر

 .اميرکبير :تهران .تار خ مردم ا ران .(5928) .کوب، عب الحسي  زر  
 .سخ  :تهران .جوي ناکجاآبادو پير گنجه در جست .(5929)  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي هموسّسن  :تصحيح و توضيح محمّ تقي راش  محصّل، تهنران  .(5974) . س  زن  بهم 
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

تصحيح و توضيح  .نفاله المص ور .(5925) .ال    محمّ  خرن زي ز  ري نسوي، شهاب
 .توس :اميرحسي   زدگردي، تهران
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 .ثالث :تهران .پارز فال ي هپيون هاي ا راني و اسدميِ اسطور .(5921) .ستّاري، جدل
 .(خفتگنان  داسنتان هفنت  )اصحاب کهف  ي هي در رصّپژوهش .(5922).ـــــــــــــــــــــــ

 .مرکز :تهران
حکمت،  :، تهران58ب، المعارف تشيّع هدا ر .«غارهاي اَنجی ان» .(5935) .سجّادي، احم 

 .50و 59صص
هناي   گرشاسنب در منظومنه   ي هبازشناسي بقا اي افسان» .(الف 5972) .سرکاراتي، بهم 
 .821 -815رطره، صص :تهران، هاي شکار ش ه سا ه .«حماسي ا ران
ـــ  .«ا ننران ي هپهلننوان اژدرکننش در اسننایير و حماسنن  » .(ب 5972)  .ــــــــــــــــــــــــ

 .803 -897رطره، صص :، تهرانهاي شکارش ه سا ه
بخش ساسنانيان از کتناب    ي هترجم)تار خ ساسانيان  .(5923). رضا شاپور شهبازي، علي

 .مرکز نشر دانشگاهي: تهران .(آن با تار خ بلعمي ي هتار خ یبري و مقا س
 :تصحيح ميرهاشم مح ّث، تهنران  .مجمع ا نساب .(5925) .اي، محمّ  ب  علي شبانکاره

 .اميرکبير
 .( در هنر و اسطوره، شکل به چه معناسنت )نماد  5444 .(5939) .شفرد، راونا و راپرت

 .ني: آزاده بي اربخت و نسترن لواساني، تهران ي ترجمه
بنه  ، 8ب زبنان و ادب فارسني،   ي هنامن  داننش  .«بهرام ورجاون » .(5921) .شکوهي، فر با

 .72و 77فرهنگستان زبان و ادب فارسي، صص :سرپرستي اسماعيل سعادت، تهران
بنه   ،9ب زبنان و ادب فارسني،   ي هنامن  داننش «  سن   زن  وهم » .(5922) .شکوهي،  ل ا

 .100 -105صصنگستان زبان وادب فارسي،فره :سرپرستي اسماعيل سعادت، تهران
سنودابه فضنا لي،    ي ه، ترجمن 0ب. فرهننگ نمادهنا   .(5921) .آل گربران، شواليه، ژان و 

 .جيحون :تهران
اصن ر   و به کوشش حسي  ب رالن     .ر اض السياحه .(5915) .شيرواني، ز   العاب   
 .سع ي :حام  ربّاني، تهران

 .علمي و فرهنگي :به کوشش محمّ  رهرمان، تهران .د وان .(5927) .صائب، محمّ علي
بنه کوشنش    .تار خ الرسل و الملوک .(5273 -5225). الطبري، ابوجعفر محمّ  ب  جر ر

 . نيدخو ه، ل
منسوب به بلعمني، تصنحيح    ي هگرداني  .یبري ي هنام تار خ .(5970) ._________

 .سروش :محمّ  روش ، تهران
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معني ،   :به اهتمام حسني  اسنماعيلي، تهنران    .نامه ابومسلم .(5924) .یریوسي، ابویاهر

 .شناسي فرانسه رطره و انجم  ا ران
 .سخ  :به کوشش مه ي نورمحمّ ي، تهران .د وان .(5923) .عارف رزو ني، ابوالقاسم

به کوشش ابوالفضل هاشنم اوغلني رحيمنوف،     .اختر هفت .(5370) .بيگ شيرازي عب ي
 .انتشارات دانش هادار :مسکو

 .سخ  :تصحيح محمّ رضا شفيعي ک کني، تهران .نامه الهي .(5927) .عطّار، فر  ال   
تصحيح محمود عابن ي و تقني پورنامن ار ان،     .منطق الطير .(5934) .ــــــــــــــــــــــــــ

 .سمت :تهران
 .ني :پيروز سيّار، تهران ي هترجم .(5927) .(بر اساس کتاب مق ّس اورشليم)عه  ج    

تصنحيح جندل خنالقي مطلنق، دفتنر ششنم بنا         .شاهنامه .(5921) .فردوسي، ابوالقاسم
مرکنز   :همکاري محمود امي سا ر و دفتر هفتم با همکاري ابوالفضل خطيبي، تهنران 

 .المعارف بزرگ اسدمي هدا ر
 .توس :مهرداد بهار، تهرانش گزار .بن هش .(5913) .فرنبغ دادگي

ب رالن      ي  تحشيهتصحيح و  .د وان اشعار .(5911) .والقاسمرائم مقام فراهاني، ميرزااب
 .شر  :  ما ي، تهران

 :، تهنران 8ب  ،فرهنگ مردم ا ران ي هنام دانش .«پير غار» .(5939) .رنبري ع  وي، عبّاس
 .033 -037صص ،المعارف بزرگ اسدمي همرکز دا ر

بنه کوشنش ا نرب افشنار،       .تنار خ ج  ن   نزد    .(5921) .کاتب  زدي، احم  ب  حسي 
 .اميرکبير :تهران

خان همن اني، و لينام    فاضل ي هترجم .(5929). (عه  عتيق و عه  ج   )کتاب مق ّس 
 .اسایير :گرن و هنري میرتِ ، تهران

رشنني   اسننمي،  ي هترجمنن .ا ننران در زمننان ساسننانيان .(5920) .سنن ، آرتننور کر سننت 
 .اي معاصرص  :بي ي، تهران حس  رضا ي باغ يو راستار

 .علمي و فرهنگي :اا صفا، تهران ذبيح ي هترجم .کيانيان .(5927) .ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عجا ب المخلورنات و غرا نب الموجنودات    .(5934).کموني رزو ني، زکر ّا ب  محمّ  

 .مجمع ذخا ر اسدمي: مسعود غدميّه، رم و بيگ باباپور به کوشش  وسف
 .علمي :رريّه بهزادي، تهران ي هترجم .فرهنگ نمادهاي آ يني .(5934) .سي. کوپر، جي

 .( ونننان و روم)فرهنننگ اسننایير کدسنني   .(5920) .جننان هيننزل، گرانننت، ما کننل و
 .ماهي :رضا رضا ي، تهران ي هترجم
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ملن ،   هبنه اهتمنام رحنيم رضنازاد     .ز   ا خبنار  .(5920) .گرد زي، ابوسعي  عب الحي
 .انجم  آثار و مفاخر فرهنگي :تهران

 ي هترجمن  .هناي خدفنت شنرري    ج رافيناي تنار خيِ سنرزمي     .(5977) .لسترن ، گاي
 .علمي و فرهنگي :محمود عرفان، تهران

 :جدل سنتّاري، تهنران   ي هترجم .هاي پر وار زبان رمزي رصّه .(5921). د شو، م -لوفلر
 .توس

گردآوري جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسنب آسنانا،    .(5928) .هاي پهلوي مت 
 .سازمان ميراث فرهنگي :پژوهش سعي  عر ان، تهران

 .دنياي کتاب :بهار، تهران محم تقي تصحيح .(5929) .مجمل التوار خ و القصص
، 8 هشنمار  سنال اول،  ،نامنه  ا نران  .«گنور بهنرام گنور   » .(5915).محجوب، محمّ جعفر 

 .519 -507صص
ادبيّننات  .«بهننرام گننور پيکننر هفننت ي هداسننتان عواماننن» .(5928) .ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .711 -793چشمه، صص: ، به کوشش حس  ذوالفقاري، تهرانا ران ي هعاميان
 ،چيسنتا  .«ناصرخسنرو  ي هسفرنامبهرام گور و رباط زبي ه در » .(5912) .م بّري، محمود

 .852 -851، صص18 هشمار ،7سال 
 .اميرکبير :عب الحسي  نوا ي، تهران اهتمام به .تار خ گز  ه .(5910) .مستوفي، حم اا
حن  ث   :تصحيح محمّ  دبيرسياري، رنزو    .نزهت القلوب .(5925) .ــــــــــــــــــــــــــ

 .امروز
بنيناد   :به کوشش ا رب افشار، تهنران  .جامع مفي ي .(5921) .مستوفي بافقي، محمّ  مفي 

 .موروفات دکتر محمود افشار
باعتننا ا سنتاذ      .مروب الذهب و معنادن الجنواهر   .(5374) .مسعودي، علي ب  حسي 

 .مطبوعاتي اسماعيليان هموسّس: باربيه دمينار و پاوه دکورتل، تهران
حقّقه و ر ّم له ال کتور ابوالقاسم امنامي،   .ا مم تجارب .(5911) .مسکو ه الرازي، ابوعلي

 .دار سروش للطباعه و النشر :یهران
بننه  ،1ب ،ادب فارسنني ي هنامنن دانننش .«در رفقنناز شنناهنامه» .(5928) .معصننومي، بهننرام

 .984 -941وزارت فرهنگ و ارشاد اسدمي، صص :سرپرستي حس  انوشه، تهران
 .پوهني مطبعه :تصحيح عب الحي حبيبي، کابل .یبقات ناصري .(5908) .منهاب سراب
 :فنر، تهنران   جمشني  کينان   ي هتصنحيح و تحشني   .الصفا تار خ روضه .(5924) .ميرخوان 
 .اسایير
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 ،19 ه، شنمار حناف   .«بهرام گور و گور بهرام گنور در ارلين   » .(5927) .ميرزا ي، محمّ 
 .52 -51صص مرداد ماه،

حماسني   -فرهنگ اسایيري .(5921) .دخت مهي ص  قيان، ميرعاب  ني، سيّ ابویالب و 
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :تهران ،8ب. ا ران

 .توس :احم  تفضّلي، تهران ي  هترجم .(5921) .مينوي خرد
 :پنور، تهنران   به کوشش نادر وز ن   .سفرنامه .(5978) .ابومعي  حمي ال    ،ناصرخسرو

 .کبيراي جيبي با همکاري انتشارات اميره شرکت سهامي کتاب
مرکنز تحقيقنات کنامريوتري علنوم     : رنم  .«کتاب 871مت  »افزار تار خ ا ران اسدمي  نرم

 .اسدمي
 .مرکز تحقيقات کامريوتري علوم اسدمي :رم .«کتاب 829مت  » ،8افزار تراث  نرم
مرکنز تحقيقنات کنامريوتري     :رنم  .(کتناب  050مت  ) ،8افزار ج رافياي جهان اسدم  نرم

 .علوم اسدمي
اثر نظنم و   891الکتروني  شعر و ادب فارسي،  ي هتر   کتابخان بزرگ» ،0دیرب افزار  نرم

 .فرهنگي مهر اررام ا رانيان ي هموسّس :تهران .(5934) .«نالر ادبي
 .مرکز تحقيقات کامريوتري علوم اسدمي :رم .«کتاب 241مت  » ،9افزار عرفان  نرم

 .هرمس :، تهران(باکو -بر اساس چاپ مسکو) .خمسه .(5927) .ال    نظامي، نظام
عبّناس   ي هترجمن  .ها در زمان ساسنانيان  تار خ ا رانيان و عرب .(5972). نول که، تتودور

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :زر اب خو ي، تهران
 :پنژوه، تهنران   تصحيح محمّ تقي دانش .(5970) .نها ه ا رب في تار خ الفرس و العرب

 .انجم  آثار و مفاخر فرهنگي
الن  ني،   رضنا سنيف   علي يو راستار .مختارنامه .(5920) .واع  هروي، عطااا ب  حسام

 .رقنوس :تهران
 .چشمه :بزرگ نادرزاد، تهران ي هترجم .آ ي  ميترا .(5971) .ورمازرن، مارت 

 ريتصنحيح حسن  ذوالفقنا    .منظنر  هفنت  .(5938) .هاتفي خرجردي، عب اا ب  محمّن  
 .رش آوران :سياوش مرش ي، تهرانو

علمني   :محمّ ابراهيم آ تي، تهنران ي  هترجم .تار خ  عقوبي .(5918) .عقوبي، اب  واضح 
 .و فرهنگي
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