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 چکيده 
شان در عمق ساختارهاي ذهنی انسان، قسمت وسیعی از  اي به دلیل گستردگی مفاهیم اسطوره 

ي آیینی بنیادین و دیرینه و به دلیل  اند. شکار نیز به منزله هاي وجودي ما را تشکیل داده ساخت زیر 
پیکر سراسر  گنجد. از جهتی مثنوي هفت اي می ي مفاهیم اسطوره اي در دایره اسطوره هاي  شاخصه 

از رمز و نمادهاي اسطوره  اي است که در برخی موارد با شکار پیوندي وثیق برقرار  مشحون 
اسطوره می  از دیدگاه رویکرد  بهرام در هفت کند.  مؤلفه شناختی،  که  آن  دلیل  به  تنها  هاي  پیکر 

بر آن  اي دارد، در پی رسیدن به جایگاه ابرمرد است. این مقاله عالوه اسطوره  شخصیت شکارگر 
تر  داند، از این رویکرد نیز زوایاي نهانی داستان و شناخت عمیق اي می که شکار را مفهومی اسطوره 

دهد و بر آن است که هر زمان پیامی بنیادین یا رخدادي  آن را بر اساس اسطوره شکار نشان می 
ترین  بنیادي  پذیرد. از جهتی ي شکار، انتقال پیام صورت می راه است، از رهگذر اسطوره   عظیم در 

 ي شکار است. انگیزي و رازآلودبودن این داستان شده، اسطوره اسطوره که سبب قوام، دل 

 شکار. بهرام گور، اي،اسطوره، ابرمرد اسطوره های کليدی: واژه 
 

 مقدمه .  1
اي به خود گرفته  شکار در گذر روزگاران، مفهومی اسطورهاین پژوهش بر آن است که  

 ها و سندهاي  ر در اغلب کتابو با قداست و کارهاي فراعقالنی در پیوند بوده است. شکا
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  ها پژوهش عنوان رسمی شاهانه یا ابزاري الزم، براي کمال پهلوانی است. بیشتر  مانده بهباقی
مانده از پادشاهان و پهلوانان است  جانگارگري و آثار تصویري به  در این زمینه در قالب

آن به  مقاالتی  و  کتب  در  شکار  که  است.  شده  پرداخته  قويعنوان  بهها  از  ترین  یکی 
موجودات به نحوي تنیده شده است و جزء    يدر بین همه  ،هاي رایج در طبیعتمایهبن

تداوم  اصلی  ارکان  میترین  محسوب  موجودات  میان  در  مفهومی  بقا  شکار،  شود. 
  هاي دیگر مورد مداقه قرار نگرفته است. ما در تصاویر و اي است که در پژوهش اسطوره

  منظر  از اماشویم؛ رو میهعنوان حرفه یا تبحر خاصی روبروایات داستانی با شکار تنها به 
  طی در شکار  اي به این معنی که مفهوم اسطورهکنیم.  به آن توجه نمی  اي اسطوره مفهومی
  پیدا  تداوم  مفهوم  این  و  شودمی  شکارگر   به  تبدیل  شخصیتی  ماورایی،  و  قدسی  روندي

هاي  مایه اند و شکار جزء بناز بدو پیدایش مستثنی از موجودات نبوده هاانسان  .کندمی
تمام اقوام و قبایل انعکاس  اي آنان بوده است. شکار در  اصلی زیستی، فکري و اسطوره 
براي نمونه:    ؛اندعنوان شکارگر خودنمایی کردهههایی بداشته است و همواره شخصیت

»ایزدبانوي شکار حیوانات وحشی در یونان، بعدها با دیانا رومی یکی    آرتمیس در یونان
ت به  کردن حیواناروي او در شکارگري و رامنی  ( 321  :1389وارنر،  « ).پنداشته شده است

او   از  »ماده گوزن زرین«  داستان  با آن عظمت جنگاوري، در  حدي است که هراکلس 
 ( 117- 116: 1392گرین، رک. ) .ترسدمی

 ودا ي نمادهاي جنگاوري است. در اشعار ریگ در رده (  Indra) در اساطیر هند نیز »اندرا«

رعدوبرق است. او داراي  ي باران سیالبی و  و به وجود آورنده  خداي جنگجو و خداي طوفان 
ي »شیره سومه« است که سبب  سالحی به نام »وجره« به معنی رعد است؛ همچنین نوشنده 

افزون می  او  جسارت  و  شجاعت  ریگ . گردد شود  اساطیر    ( 75- 72:  1377ودا،  )رک.  در 
عنوان  که به   شود محسوب می  اي یکی از قهرمانان افسانه ،  زیگفرید ،  ها ژرمن اسکاندیناوي و  
اصلی   ) حماسه شخصیت  ساگا  ولسونگا  پهلوانان ( Völsunga sagaي  از  یکی  و  سرود   ، 

و شناکردن در خون آن   ( Fáfnirفافنیر)   رود. او به علت کشتن اژدهاي شمار می به  ا ه نیبلونگ 
 ( 11muller :2002 ,)   . بود   تن شده رویین   ، اژدها 
 

 . تعریف اسطوره1 .1
سپس بر اساس    ید تعریفی از اسطوره ارائه دهیم،نخست بابراي تبیین چارچوب پژوهش  
رابطه که  کنیم  مشخص  است.    ي آن  چگونه  اسطوره  و  شکار  از  ماهوي  گروهی 
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نیستندشناسان، ریشهاسطوره قائل  براي اسطوره  از    ؛اي قدسی و معنوي  برخی  همانند 
گروه اعظمی    ماا  ،(6-4:  1376ستاري،    دیدارشناسان )رک.روانکاوان و ساختارگرایان و پ

باورند که اسطورهها سرمنشاء اسطوره را امري قدسی میاز آن این  بر  ها »سر  دانند و 
بشرندنخ معنوي  امکانات زندگی  براي  الی 23:  1377« )کمبل،  .هایی  این راستا  (  در  اده 

اي است که  داند که راوي واقعهسرگذشتی قدسی و مینوي می  يکنندهاسطوره را »نقل
( و در 14:  1386داده است« )الیاده،    بدایت همه چیز رخ ولین، زمان شگرف  در زمان ا

می متذکر  به  ادامه  که  قدسیشود  فوقدلیل  و  اسطورهطبیعیبودن  و بودن  »سرمشق  ها 
( ابوالقاسم  15« )همان:  .شوددار آدمی میهاي معنیي همه کارها و فعالیتالگوي نمونه

»جلوهاسطورهپور  اسماعیل را  اسطوره  نیز  ایرانی  دربارهشناس  نمادین  ایزدان،    ياي 
شناختی که یك قوم به منظور تفسیر  کلی جهانطورفرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به

 کند.  ( معرفی می14- 13:  1377پور،)اسماعیل  «.بنددخود از هستی به کار می
پیوند با قداست و کارهاي فراعقالنی    در این مقاله نیز بر این باوریم که اسطوره، در

ها  مایهمند حاوي پیامی از ادوار پیشین است که طالیع این بناست و در ساختاري نظام
اي در پیوند  اي اسطورهمایهعنوان بنبهتا دوران کنونی نیز ادامه پیدا کرده است. شکار نیز  

  ي توان شکار را در دایرهکه می  با کارهاي فراعقالنی و درپیوند با قداست است. از دالیلی 
دانست اساطیري  این  ،مفاهیم  جنبه  نخست  که  شکارهایی  داشته که  فراعقالنی  اند  اي 

مخصوص پادشاهان و افراد خاص بوده است؛ از جهتی پادشاهان در ایران باستان داراي  
اي به  اله اند. براي نمونه در اغلب تصاویري که از بهرام به جا مانده، ه»فره« ایزدي بوده

ي  هایی که دربارهکه روایت  دور سر او کشیده شده است که همان »فره« است. دیگر این
بیان می این پادشاهان  براي نمونه در  شود جنبهجنگاوري و شکار  اي فراعقالنی دارد. 
نبرد با دو شیر و برداشتن تاج    در داستان فتنه،داستان بهرام، نبرد با اژدها، شکار گور و  

سو در  از دیگر  ي مردم عادي بیرون است.ها اعمالی است که انجام آن از عهدهان آناز می
 . شودبرخی از اقوام باور بر این بوده است که شکار سبب انتقال قدرت صید به صیاد می 

 شود.اي محسوب می این نوع دریافت، برداشتی اسطوره

 

 بهرام. 2
 بهرام تاریخی  .1. 2

نگاهی  شود؛ اما نیمخصیت بهرام توجه میاي به ش حیث اسطورهدر این پژوهش بیشتر از  
 طور مفصل در  کند. ازآنجاکه بهزوایاي داستان کمك میشدن  ي تاریخی به روشناز جنبه
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نیز بیشتر وجه اسطوره اي  منابع دیگر به این وجه پرداخته شده و رسالت این پژوهش 
است می  ،بهرام  نظر  مختصريبه  بیان  باشد.    رسد  ازآن  بسنده  یکی  پنجم  بهرام 
ادبیات وارد    اجتماعی وي کمتر در و    کارهاي سیاسی انعکاس  هایی است که  شخصیت

و    توان گفت بهرام از معدود پادشاهان ساسانی است که نام او در چندین کتیبهمی   وشده  
یَسْن با  زَنْدِوَهْمَنْ د:هاي پهلوي مانن متن  و  دینوري(  ،طبري  ،)یعقوبی  بعد از اسالممنبع  

»گور« سلسله  .است آمده    لقب  از  بعضی  که  بوده  چنان  بهرام  ایرانی،  محبوبیت  هاي 
اي قدرتمند پس از اسالم، براي  ه میکال و خاندانو آل   بویه و شروانشاهانآل   صفاریان،

جوي، ذوق  طبع رامش.  کردندآوردن مشروعیت سیاسی، خود را به او منسوب میدستبه
پادشاهی محبوب ساخته استانه، خوششاعر بهرام  از  پهلوانی،  اعمال  و  رک. )  .باشی 

 ( 301، 299، 287:  1384سن،  کریستن
بیبهرام    دلیل  به  یزدگرد،  میفرزند  تصمیم  پدرش  را    اوهاي  ضعف  گیردکفایتی 

یك سال به صورت آزمایشی سلطنت کند و آنگاه   شود که او  بر آن می  . قرارجبران نماید
در   د و تاج را میان دو شیر گرسنه قرار دهند ونسپاربانتخاب پادشاه را به مشیّت الهی  

بر  بردارد و خسرو کسی که بتواند تاج را از میان دو شیر  فرد یعنی بهرام و  دو بین از   نهایت 
  : 1384  سن، کریستن ؛  618:  2، ج  1362طبري، رک.  )   عنوان پادشاه معرفی گردد. به سر بگذارد  

شود  بهرام رهسپار سرزمین عرب می   . سپارد منذر می   کودک خود را به نعمان   ، ( یزدگرد 278
کند و علوم کمان و  شود و در هجده سالگی همسر اختیار می و دایگانی براي او فرستاده می 

 ( 616- 614  : 1362طبري،  رک.  )   . کند آموزد و اسب اختیار می کمند و رزم را می 
شاهد    ،که مبنا بر صداقت و عقالنیت است  هاي تاریخی نیز به رغم اینروایتدر  

هاي فراعقالنی  بهرام همراه با اغراق و انجام کار  يدرباره  کاررفتههاي بهآنیم که وصف
را    منذر به شکار رفته بود. شیريعوفی آمده: »روزي با نعمان  الحکایاتجوامعاست. در  

بکشد. چون چشم بهرام  خواست که گور را شده بود و میدیدند که در راه با گوري فرو
که از پشت شیر در رفت و از شکم گور درآمد و در زمین  بر وي افتاد، تیري بگشاد چنان

 تاریخ بلعمی( در  65:  1372،)عوفی  «.ر و گور هر دو بیفتادند و بمردندسخت شد و شی
مان بگشاد و بر پشت شیر زد از شکمش بیرون آورد و بر پشت گور آمده: »بهرام تیر از ک

لرزید  و تیر به زمین اندر شد تا نیمه و یك ساعت همیاندر شد و به شکم او بیرون آمد 
 (82:  1385«)بلعمی،  .و خرگور و شیر هر دو بیفتادند و آن روز او را بهرام گور نام کردند
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 ایبهرام اسطوره. 2. 2
اي که  . واژهاست  »ورثرغنه«  يیافته، شکل تغییرپهلوي و فارسی دري امروزینبهرام در  

یا »ستیزهدر اوستایی »مقاومت از دو بخش  شکن« معنا میشکن«  تشکیل  دهد. ورثرغنه 
ش دوم با »اهن« ودایی  در سانسکریت نام اژدهایی مخوف است و بخشده است. »ورثره«  

نابود و  کوفتن  »شکستن،  که  است  میکهمسان  معنا  ورثرغنه  ردن«  ترتیب  این  به  دهد 
هن« ودایی است که لقبی است براي خداي جنگاور و سلحشور  اوستایی همان »ورتره

  »هوا«، یعنی ایندره؛ بنابراین بهرام در ایران ایزد جنگاوري محسوب شده که بر دشمنان
ندره یا همان  ( ای128-120:  1395ک. وکیلی،  )ر  .استبزرگ و اژدها و دیوان پیروز شده  

اي قهرمان؛ تو با  اندرا ایزدي دلیر و جنگاور است که در مانداالي ششم آمده: »اي اندرا، 
برد و با عظمت را که در غاري مخفی شده بود و در پنهانی به سر می  «اهی»  دلیري خود

ریزش باران بود از  هایی که منزلگاهش بود او را پوشیده بودند و در آسمان مانع از  آب
نوشد و  یاو هماره سومه م  اندرا پیشکار »ورونه« است(  71:  1377ودا،  «)ریگ.بین بردي

اي است  او پرنده .سازددیو خشکسالی را نابود می  ي نه سالهدر نشاط سومه، دژهاي نودو
  مرغان شکاري  يو سرور همه  آساشناسی، شاهینی کشتیهاي کیهان ي پرندهواالتر از همه

 (83: 1377پور،  رک. اسماعیل) .ستا

کند.  هایی است که او را از دیگر افراد متمایز می ابرمرد در اساطیر همواره داراي مؤلفه
ي تولد، رشد، انجام کارهاي فراعقالنی  بیشتر در نحوه  ،گونه که بیان شدها هماناین مؤلفه

بخشیدن  قابرمرد پیوسته در کوشش براي تحقخورد.  و پیوند ابرمرد با عالم قداست رقم می
شهرش است و در این مسیر از ابزارهاي مادي و نیروهاي فراطبیعی مدد جسته  به آرمان

ي بلوغ  تولد و پرورشی خاص پا به عرصه  باابرمرد    هاي خود نزدیك شود.تا به آرمان
کردن با  شود که پس از دست و پنجه نرم می   هاییگذارد و گرفتار مشکالت و آزمونمی
شود. همچنین در این  ها چیره می ها و آزمون مساعدات قدسی، سرانجام بر گرفتاري ها و  آن 

مسیر، هر ابرمرد به منظور تشبه و تقدس باید رفتارهاي ایزدان را تقلید کند. ابرمرد، منحصر  
کند.  ها یا مکاتب نیست، بلکه در هرکدام به نوعی بروز و ظهور پیدا می به نوع خاصی از آیین 

هایی از زندگی قابل بازماندن در یادها را دارد که مقدس باشد. آن چیزهایی  ن »جنبه در این میا 
مقدس است که شبیه کردار ایزدان باشد. پس پهلوانان هم درواقع براي بقا و جاویدشدن خود،  

 ( 559:  1384کردند.« )بهار،  روایات و کردارهاي ایزدان را تکرار می 
داستانب روایت  اصلی  تماما  پیکرهفت  هرام که شخصیت  ابرمرد  ست،  قالب  در  رخ 

 بهرام،    ي ترین شاخصهکند. اصلی شکار خودنمایی می  يگنجد و در اسطورهاي میاسطوره
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و   این مفهوم در رگ  بلکه  از نوع دیگر شکارگران عادي  نه  آن هم  اوست  شکارگري 
او هویت می پادشاهی  به  و  تنیده است  او  تمامپوست  این مفهوم در    داستان ی  بخشد. 

 :(Michael Berry)  دهد. به قول بري، روایت داستان را در شعاع خود قرار میپیکرهفت
قدیمی حماسه مفهوم  به  قهرمانی  بلکه  نیست،  زمینی  شاه  یك  تنها  اغلب  »او  یعنی  ها، 

با چهرهنیمه الهی فعال  ي انسان فانی شکوهمند است  خدا یا در حال تجلی یك اصل 
الیاده میچنان شناسی جهانی عبارت است از تبدیل پیچیدگی  گرایش اسطورهد:  گویکه 

بزرگ  به  تاریخ  بازیگران  افسانه نمونه چندگانه  کمك  به  که  قهرمانانه  کردار  جنبه هاي  ي  ها 
به خود می  تصویرهاي  تقدس  از رهگذر  نظامی  آن  از  بعد  فردوسی و  ترتیب  بدین  گیرد. 

ه زیر نقاب بهرام گور پنهان شده است، پرده  ي خداي کهن ایرانی ک گوناگون خود از چهره 
اي که به دور سرش پیچیده  ( در اغلب تصاویر، بهرام با هاله 77:  1385دارد.« )بري،  بر می 

تواند ناشی از »فره« شاهی یا همان تقدسی باشد که  شده نشان داده شده است که این امر می 
 ( 15  - 5:  1391)براي دیدن تصاویر رک. بهدانی و مهرپویا،   . اند براي پادشاه قائل بوده 

این بهرام  وصف  در  اوستا  است:  در  آمده  پیروزترین،    گونه  نیرومندترین،  »من 
را،  بخشترین، سودمندترین و درمانفرهمندترین، نیك  آفریدگانم. من ستیهندگی  ترین 
  ، )اوستا  «.شکنممی  ها در همها و کرپچه جادوان و پریان چه کوي  -همه دشمنان را

  ؛ جنگاوري بهرام مورد توجه قرار گرفته است   يدر اوستا بیشتر جنبه  (432- 431:  1385
آوران را از هم بپاشد؛ که  هاي رزمستایم که ردهبراي نمونه: »بهرام اهوره آفریده را می

رزمرده ردههاي  که  بدرد؛  هم  از  را  رزمآوران  یکسرهاي  را  بپاشد.آوران  هم  از  که ه   ..
 ( 444: 1585«)اوستا، . آوران را یکسره به تنگنا افکند...هاي رزمرده

 

 ای شکار در نگاهی اسطوره. 3
هاي ازلی و استفاده از  هاي شکار از صورتمایهدر مستندات تاریخ پیش از بهرام نیز بن

جایی  شهر،  مند شده است. در ذهن انسان آن دوران، آرمانالگوهاي مشترک ذهنی بهره
که زیباییعالوه  است  مهیابر  و  ظاهري  همههاي  بر   ي بودن  زیستی  براي  باید  لوازم  تر، 

ها  یافتن به نیاز فیزیولوژیکی و اقناع روح شکارگري آنجایگاهی جهت شکار و دست 
زمینی آن، اعتقاد نداشتند    پردیسی، و مخصوصا  چنان  هخامنشیان به آن»  باشد؛ براي نمونه

زمینی را که بسیار بزرگ، انباشته از گل و گیاه، درخت و جانوران بودند،    هايو پردیس
  .«مقدس را شکارگاه خود قرار دادند  هاي ترین جاي براي شکار یافتند. آنان باغ مناسب

که شاه در بیشتر اقوام باید از لحاظ نیروي جسمانی    ( و به دلیل آن30:  1385  ،حصوري)
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ویژگی را در شکارگاه یا در نبرد با نیروها یا جانوران اهریمنی  این    ، برتر از دیگر افراد باشد
رساند؛ براي نمونه: »شاه شکارچی یکی از خصایص ایدئولوژیك سلطنت  به اثبات می

  «.آمدهخامنشی است. شاه شکارچی راهبر، نخستین فرد در مبارزه و جنگ به حساب می
نیز شکار جزو عادات سلطنتی بوده  ساسانیان    يدر دوره  ،بر اینعالوه  (42:  1380)کخ،  
فلزکاري    يکاري ظروف که مسلما  مشهورترین کار ساسانیان در زمینهدر هنر نقره .است 
می است تصویر  در حال شکار  را  شاه  کاسهکردن ،  به  موسوم  این ظروف  هاي شکار  د. 

عنوان شکارچی  اند شاه به د که در اینجا خواسته عقیده دار(  Erdmann)  اردمان»  هستند.
عنوان بیان و صویر شکار را بهت   يهنگامی که صحنه  نیز(  Grabar)  نمایانده شود. گرابار

 ( 146:  1384،  )شیپمان«.اي داردداند، چنین عقیدهقدرت سلطنتی می يجلوه
اند و بنا به سنت هخامنشی  زیادي به شکار داشته  يساسانی عالقه  يپادشاهان در دوره

هاي  کردند. در شکارگاهند که انواع جانوران را در آن نگهداري میهساختهایی  پردیس
خرگوش   و  مرغ  شتر  طاووس،  غزال،  گورخر،  پلنگ،  شیر،  قبیل  از  حیواناتی  سلطنتی 

می نگه چنانکه شکارگاه خسروداري  استشد.  مثال  این  از  )رک.   .پرویز شاهد خوبی 
بشري  ي تاریخ نیز پادشاهی با نیروي فراطلیعهبهرام گور در    (290:  1384سن،  کریستین

( و در شاهنامه  119:  1362تاریخ طبري،  )رک.    در جنگ بهرام با شیران   .معرفی شده است
ملهم از امري قدسی است    ،کند که این امر بنا به نوع روایت داستانبا دو شیر مقابله می
هاي انسان  در اینجا یکی از مؤلفه  دهد.اي قرار میپادشاهان اسطوره يکه بهرام را در رده

  ي توان از وجوه برجستهشکارگر یعنی قدرت جسمانی و امداد از نیروهاي آسمانی را می
توان جنگاوري را با ذات  این میل تا حدي در وجود او قوت دارد که می .بهرام دانست

 ( 40:  1394  ،مهرآفرین و بابایی)رک. وثوق .او عجین دانست

 
 ي لیون، قطر سیمین زراندودشده با نقش بهرام گور در حال شکار. قفقاز، موزه بشقاب 
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شود که در این تصویر نقش  بهرام گور در حال شکار دیده می  در پنج بشقاب فلزي،
ناشی از این باور است    مسئلهاین  بهرام آمده است.    بینیم که به یاريالهه یا سروشی را می

 اند.دانسته مینی میکه بهرام را داري نیرویی فراز 
شود که  ي شکار به این موضوع مربوط میاي دربارهیکی از باورهاي بنیادین اسطوره

جسمی، بر نیروهاي درونی و    يبر غلبه عالوه  شکارچی در رویارویی با شکار و صید آن،
شاید التقاط با خون دشمنان بزرگ، راهی    ،کند. از همین حیثمرموز او نیز دست پیدا می

 شدن باشد.  شدن و تهمتندرنتیجه راهی براي جاودانهاي رسیدن به نیروي آنان و بر
هاي  تداوم برخورد با صحنهدر  نیز بهرام شخصیتی شکارگر دارد و تقریبا  شاهنامهدر 

همانند   ی  پیکرهفتشکار  سکنیاست.  و  حرکت  شکارگري  عناصر  از  در کی  نگزیدن 
  شاهنامه که در  پیوسته در سیر و حرکت است؛ چناناي، طی سالیان است. بهرام  منطقه 
نخست زندگی به  کنند در بیست سال گونه که موبدان براي او پی  بینی می بینید همانمی

پردازد. در این دوره هر زمان که قرار است بهرام با حادثه یا رویدادي  شکار و عشرت می 
شود مواجه  نخچیرگاهی    ،بدیع  به  شکار  طلب  با  و    رودمیبه  حرکت  این  دنبال  به 

او گور یا شیري می  شود؛هاي متفاوتی مواجه می رویداد به  گاه شکار  دلیل شود و گاه 
که در    رویانی استیبارو یا زیباآمدها شکار او زسپردن به پیشو دل  زارشدن در بیشهگم

 (978- 951:  1385ک. فردوسی،  )ر  .اندبدیلصفات دالویزي بی
که هنگام غضب نسبت به دهی که به او  است چنان داراي »فره«نیز بهرام  شاهنامهدر 

کند که ده ویران گردد و آبادي از آن ده برخیزد و سرانجام  آرزو می  ،اعتنایی کردندبی
مرج،  وبیند که ده، ویران گشته و خشکسالی و هرجگذرد میسال بعد که بهرام بر آن ده می

ها  سرنوشت آن  ،ي خیر و برگزیدن فردي کاردانبا دعا  است. در نهایت  فراگرفتهروستا را  
 گردد.گردد و سال بعد آبادانی به روستا بازمیبرمی

از آن رهگذر که    .خوردشدن پیوند میي قربانیشکار با اسطوره  ي در اینجا اسطوره
دیگر است. در    یسبب از بین رفتن نسلی و روي کار آمدن نسلشکار امري قدسی است،  

ناچار باید شکار گردد و ، بهداستان بهرام نیز از آن جهت که بهرام صاحب فرزند است
 .راه را براي ورود فرزندان باز کند

بندش  در  داشت  که  دل  آن  و   رفت 
 

 ار فرزندش...ـــــ ول کــــرد مشغـ ک  
 دان دو در داردــــــ ي خاک هـــــ خان 

 
 ی آرد ــــیکرد  ـــ ی را بــــ ا یکــــ ت 

 ( 681: 1377نظامی، )             
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 ( 679)همان:                                                                                        
 

 پيکر هفتی شکار در  اسطوره. 4
است    گنج پنجهاي  ترین مجموعه از داستانترین و پرنشانهنظامی یکی از رمزي  پیکرهفت

اسطوره  عمیق  مفاهیم  اثر، که  این  در  است.  منعکس شده  آن  در  تأویلی  رویکرد  با  اي 
ي آفرینش در ابعاد  هایی چون: اسطورهزیرساخت و ساختار فکري نظامی بر بنیاد اسطوره

شکارگري    يي بازگشت جاودانه و اسطورهي دایره، اسطوره ي آن، اسطورهگونهروایت
 ... بنا شده است. و

ها هستند  گوي برخی از نیازهاي بنیادین انسانها، پاسخاسطوره  ،گونه که بیان شدهمان
از بدو پیدایش انسان،  است،  ترین نیازها  و از آن جهت که میل به زیستن و بقا جزء اصلی 

کم تبدیل  لذا شکار نیز کمتوجه به شکار در خودآگاه و ناخودآگاه آدمی تنیده شده است؛  
 ی در قبایل شد و یکی از وجوه اصلی قهرمان و ابرمرد به شمار آمد. به رسم و آیین

در این میان ما با دو عنصر اساسی زمین و آسمان مواجهیم که هر یك متعلق به نوعی  
اسطوره پرورشنگاه  نماد  که  زمین  نخست،  است.  اسطورهاي  و  کشاورزي    يدهندگی 

شود؛ به این دلیل که  محسوب می  ي شکارگرياست و در مقابل، آسمان که نماد اسطوره
شود و به نوعی زمین را  آید سبب دگرگونی در زمین می هر چیزي از آسمان فرود می

آید متعلق به فرهنگ شکارگري  »فردي که از آسمان می  کند. به قول کمبل:مسخر خود می
در (  164:  1386«)کمبل،.شاورزي تعلق داردآید به فرهنگ کاست و فردي که از زمین می

نزدیکی با    يهمین خصوص پادشاهان، برخی از پهلوانان و در مجموع افرادي که رابطه
شوند  ، متصل به عنصرهاي شکارگري می دارند  است(  که نماد باروري و مادینگی)زمین  

و افرادي که در این موازنه از قدرت فاعلی کمتري برخوردارند و بیشتر در اسارت تقدیر  
شده محسوب  نصرهاي شکارع  يدر حوزه  قرار دارند،بیعی  و دیگر عناصر و اسباب ط

گیرد که اغلب شاهان یا پهلوانان  مایه شاید از این موضوع سرچشمه میاین بنشوند.  می
ها نیرویی  در شکارگري برجسته بودند و از جهتی در کتب اساطیري و حماسی به آن

 شده است.  دادهزمینی فرا
 رخت استر آسمان  ـــ ه او را بـــ آنک
 

 ش سختستـــ ن بازجستن ـــ در زمی 
 

 رد کنار ــ ت کــاج و تخــ روزي از ت
 

بـ رف  به شکار ـــ ا وی ـــت   ژگان خود 
 د ساختنشـ د و صیـــ نان صیـــدر چ 

 
 د خویش تاختنش...ـ ر صیـــ ود بـــ ب 
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 رم و استخوان باشدــــ ن ج ـــ در زمی
 

 ان باشدـــر آسمـــــ ی بــــ وآسمان 
 ( 681: 1377،)نظامی  

هایی که یك ابرمرد باید داشته  وجه ابرمرد و انسان آرمانی و مؤلفه  پیکرهفت  بهرام در
یعنی قداست و انجام کارهاي    اصلی ابرمرد،دهد. دو ویژگی  اص میباشد را به خود اختص
اگرچه یزدگرد، پدر    ت:هاي اصلی اوست. در آغاز داستان آمده اسفراعقالنی جزء ویژگی

اما بهرام درست برعکس اوست و فره و    اي شاهانه و آسمانی نداشته است،بهرام جلوه
 شوکت پادشاهی در ذات او وجود دارد:

 اثر داردن  ـــ ان همی ــــ ب شاهـــ صل
 

 ر دارد...ـــــ ا گه ــــبچه یا سنگ ی 
 گ شد به نسبت و نام ـــر و سنـ گوه 

 
یزدگــــنسب  بـــــ ت  بهرامــــرد   ا 

 ( 519)همان:  
العاده همانند: برداشتن تاج از میان دو شیر  انجام کارهاي خارق   در جاي دیگر داستان،

سبب تمایز او از دیگر    ،آیداز هر عهده هر انسان عادي برنمی  وعملی قهرمانی است    که
داند نه صرفا   شود؛ از جهتی بهرام خاستگاه نیروي انجام این کار را از خداوند میافراد می
 از خود:
 م افکندند ـ ر در هـــ ا شیــــ ر ب ـــ شی
 

 کندند... ور میـــــ رام گــــ ور بهـ گ  
 ر ــــ دو شیام  ــــ رداشتن ز کـــ بتاج 

 
 ه از شمشیرـ م آن نـــ دا دانــــ از خ 

 (543)همان:                          
)همان:                             

543 ) 
غار رهنمون   يهمچنین بهرام در داستان کشتن اژدها، نخست توسط گوري به دهانه

گور را از چنگ اژدها برهاند و سرانجام، با کشتن اژدها که نماد    يکه بچه شود تا این می
کشد و پاداش این عمل دستیابی به  گور را از شکم اژدها بیرون می  ياهریمن است، بچه

 :شودگنجی است که گور رهنماگر آن می
 کس  گور و بهرام گور و دیگر پس  ور از پیش و گور خان ازگ 

 شت ه بر او پاي آدمی نگذــ ک   دشت  تا به غاري رسید دور از
 ر غــار ا خفته دید بر دــ اژده شکـار چون درآمد شکار زن به

 ( 529)همان:                                                                      
 شود: د سبب دستیابی او به گنج میاز جهتی همین تمایل به صی 
 گنج  یافت گنجی و برفروخت چو   رنج چون قدر مایه شد به سختی و

 ( 530)همان:     
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ي نیروي  »غار«، همان مقام تنهایی یا ناخودآگاه انسان است که همیشه تحت سیطره
امکان آسانی  به  نیرو  این  بر  غلبه  که  است  اهریمنی  شخصیت  عظیم  اما  نیست؛  پذیر 

ناخودآگاه یا تنهایی خود است و  شدن بر این وجه از  قادر به پیروز  اي و ابرمرد،اسطوره
ي بهرام  حد و اندازه است که بهرهاین چنین پیروزي عظیم، گنجی بی  پاداشکه    جالب آن

اریك و رمزآمیز نمادي است  وار است و هم ت »غار که هم دایرهشود. به قول یاوري:  می
 (132- 131  :1374)یاوري،    درون«  يشده از قلمرو ناخودآگاهی و دنیاي ناشناخته شناخته

افکندن ماهان، از تمثیل غار استفاده   ج گنبد پیروزه« نیز شروع داستان به رن»  يدر افسانه
گویی مراحل در تنگنا افتادن ماهان هر یك به غاري تاریك شبیه است که    ؛شده است

هاي  باید با مشقت از هرکدام عبور کند. غار در این روایت نیز بازتاب امیال و ویژگی
 .تواند باشدشخصیتی متضاد ماهان می

 ر غار دید منزل خویشــــ ار بــــغ
 

 ار از اژدهایی بیشـ ر غ ــــ ار هـــ م 
 ( 622: 1377)نظامی،  

 کاري بستـــ ش سیاهـــ شب چو نق
 

 دکاري رستـــــ ار از سپیــــ روزگ  
افت ـــخبی  ب ــــود  غاريــــ اد  در   ر 

 
 ی به چشم او ماريــــ ر گیاهــــ ه 

 ( همان) 
کند و انسان  هاي وحدانی بر قلب انسان نزول می ست که اندیشها  غار، نماد جایی

جایی که سرانجام کار هر انسان    .روح ازلی در ساختاري واحد ببیندتواند خود را با  می
مرتبه و  مقام  تنهایی  آنجاست.  به  و درک وحدت  اي آگاهی  به شناخت  انسان  که  است 

رسد  نیز در غار و تنهایی خویش به درک نابی از وحدت می)ص( رسد. پیامبر اسالم می
از لحاظ    اندازد.ینجاست که بر جان او طنین میهاي غیبی در او شعار »ال اله اال اهلل« و پیام

بیند و هویت  شناسی، غار جایی است که انسان در تاریکی آن، دیگر خود را نمیتصویر 
او رنگ می او تجلی می ظاهري  بر  انسان  از طرفی هویت حقیقی  کند که همان  بازد و 

 دریافت او از روح کلی جاري در کائنات است.
 استطول و عرض وجود بسیار 

 
 و آنچه در غور ماست این غار است  

 ( 683)همان:  
گر  تواند هدایتاز جهتی می شود،  اگرچه شکار محسوب می   پیکر هفتگور نیز در   

 بهرام به سوي گنج باشد: 
 واژدهــــا را اسیــــر گور کند   شه که با خود حساب گور کند 
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 گنجش هم سالمـت دهند و گم  الجـــرم عاقبــت به پا رنجش 
 ( 531)همان:                            

تعبیري شاید گنج واقعیپس از کشته  به  نیز  اژدها  پیکر است که  دیدن هفت  ، شدن 
نمایاند و او را به مقام ابرمرد در تمامی وجوه ارتقا  راهی به سوي کمال غایی به بهرام می 

پیکر بر آن نقش بسته تمثال هفتاي که  نق و دیدار خانهبهرام هنگامی که از خوردهد.  می
گرفت و آمد گویی انگیزه و شور شکار در او قوت میشد و به دشت میفارغ می  ،بود

 :گشتپیکر در کاخ باز میانست آرام بگیرد که به دیدار هفتتوزمانی می
  کآمد آن خانــه غمگسارش بود   تا بـــرون شد سـر شکارش بود 

 ( 533)همان:                    
داستان     تمامی  که  است  اهمیت  نکته حائز  اسطوره   پیکر هفت این  رقم  در ساختاري  اي 
خورد و در پیوند با عالمی قدسی است؛ زیرا این هفت فلك و خواست و امدادهاي آسمانی  می 

 زند: رقم می است که ساختار حرکت بهرام به سوي ابرمردشدن و دنیاي آرمانی بهرام را  
 کاین جهانجوي چون برآرد سر   که آن چنان است حکم هفت اختر

 و در یتیم ــ ار آورد چــــ در کن  م ـــ ت اقلیــ هفت شهزاده را ز هف
 م ـــ ود بنوشتیـــ ر نمـ آنچه اخت  مــود کشتی ــ ما نه این دانه را به خ

 ( 532)همان: 

ي شکارگري  یکدیگر مستقیما  با اسطورهدر این داستان، بردوختن گوش و سم گور به  
انجام این گونه اعمال به هیچخورد؛ زپیوند می بر  ي انسانوجه از عهدهیرا  هاي عادي 

 شود:آید و عملی فراعقالنی محسوب می نمی
 گوش و سم را به یکدگر بر دوخت    د جهان افروختـــ رق شـــ تیر شه ب

 ( 550)همان:       
 شود تا او را بهرام گور بنامند: کشتن شیر و گاو را با یك تیر که این امر سبب می و

 سفت و از هر دو سفت بیرون جست ت ــور نشس ـ سفته بر سفت شیر و گ
 شـــاه بهــــرام گـــور خوانـدندش دشــ د از آن شیـــر زور خواندنـ بع

 ( 528)همان:                              
که مرگ او به    این  ،اي دانستتوان بهرام را شخصیتی اسطورهدالیلی که می از دیگر  

منشأ آن در ساختار تولد،  ی متفاوت است و  مرگ  اي تحت تأثیر نیروهاي ماورایی وگونه
مرگ بهرام دو بار توسط  خبر  اي است.  هاي اسطوره شخصیت  ي زندگی و مرگ دیگرگونه

 رسد: سروش به گوش یاران و مادر او می
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 د شاه را کار است...ـــبازگردی بانگی آمد که شاه در غار است 
 ت مادر از بهرام ـــمهر برداش  چون ز هاتف چنین شنید پیام 

 ( 344: 1377)نظامی،                                                                     
 

 رمزگشایی از »گور« . 5
»گور« است که در برخی    ي ، کلمهپیکرهفت  مادها درترین نیکی از بارزترین و برجسته 

هرگونه از  صید  معنی  در  موارد  میاز  داستان  اي صدق  که  است  آن  بر  مقاله  این  کند. 
با شکار پیوند   ، در اغلب مواردي که اتفاق خاص یا پیامی بنیادین در راه است پیکرهفت
ست؛ بدین معنا که در اغلب  هاي بنیادین ا ي شکارگري یکی از اسطورهخورد. اسطورهمی

توان مشاهده کرد. این اسطوره گاه در معنی  هایی از آن را می اي، مایههاي اسطورهداستان
)اژدها، دیو(، گاه در مورد حیوانات طبیعی مانند شکار گور و    ايشکار حیوانات افسانه 

ن قابل بررسی  و گاه با نگاه تأویلی در شکار دشم  (اي نمادین دارندکه جلوهشکار مار )
گر اصلی بهرام است که او را به در  گور در کشتن اژدها، رهنموني نمونه، مادهاست. برا

شکار گور   ،بیند)دشمن( می  اي اهریمنی در اژدهاکند و بهرام که جلوهغاري هدایت می
 پردازد:ها کرده به شکار اژدها می را ر

 دشمن کشته و سر بریده به  سر به آهن برید از اهریمن 
 ( 530)همان:           

گور در این قسمت از داستان، داراي دو نقش است؛ نخست، گور به معناي گورخر 
 و دیگر، گور به معناي رهنماگر به نابودي:

 خواندش از بهر کینه خواهی خویش ن اندیشــــ گمان شد که گور کیبی
 ت ـــنکش اش ـ کاژدها کشت و اژده  ت ـــزدان پش ـــ چنبري کرد پیش ی

 )همان( 
 سرنوشت بهرام از ازل با شکار گور پیوند خورده است و این امر صرفا  اکتسابی نیست: 

 اش کار نبود ـــبا دگـــر کاره  کارش اال مـی و شکـــار نبـــود
 ود ز گور گزیر ـــمرده را کی ب مـــرده گـــور بود در نخچیـــر 

 ( 526)همان:              
شونده بازخوردي گسترده در  یعنی: انسان شکارگر و انسان شکار این ارتباط دوسویه 

هاي  عنوان شکارگر است به گونهاین مضمون که زمان بهنویسان داشته و  اذهان داستان
 مختلف در ادبیات فارسی بروز پیدا کرده است: 



 ( 41پیاپی) 1398، پاییز 3ی شماره  ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ــــــــــــــــ  56

 

 ه موري نیستـــ ن گورخانـــ در چنی
 

 زوري نیستر او داغ دست  ـــ ه ب ــ ک  
 ( 527)همان:  

 ت ستور ــ ور برنتافـــاه از آن گ ــــش
 

 ن عنان از گورــ وان یافتـــون تـــ چ 
 ( 529)همان:  

بار او اسیر بهرام است و دیگربار بهرام فریفته و اسیر  کنند. یك گور و بهرام با هم بازي می 
خورد؛  داستان بهرام در این مرحله رقم می ي غار نبود، پایان  شود. اگر اژدها بر دهانه گور می 

کند. اما  زیرا که این گور همان گوري است که در انتهاي داستان او را به ابدیت رهنمون می 
شویم که کشتن اژدها )اهریمن( سبب تولدي دیگر براي  مایه مواجه می در اینجا با این بن 

اي دیگرگون  وام مختلف به گونه اي در اق شود و این مضمون نیز در باور اسطوره بهرام می 
ي نوزایی و رستاخیز  بروز داشته است. براي نمونه در داستان زیگفرید، کشتن اژدها نشانه 

هاي  هاي یونانی آمده است: »در یکی از قصه ( یا در افسانه 402:  1383)رک. فریزر،    . بوده است 
اژدها بود و ستاره پنتامرون ملکه  برادر دوقلویی داشت که  به  شن اي  اسان گفتند که عمر او 

ها مرگ دیگري را در پی خواهد داشت.اگر  ي عمر اژدها خواهد بود و مرگ یکی از آن اندازه 
ها و  ها، مچ ها، سینه ي ملکه آن خواهد بود که شقیقه کردن دوباره مرد، تنها راه زنده اژدها می 

چهارم نیز شخصیت اصلی  ( در داستان گنبد  771«)همان:  . دماغش را به خون اژدها آغشته کند 
شود،  اي محسوب می جامه در خون زدن و در خون شستشوکردن که آیینی اسطوره داستان با  

 گردد: ي جنگاوران پیروز می ها و همه ي فتنه شود و در برابر همه تبدیل به ابرمرد و تهمتن می 
 و این تظلم ز جور گردون است جامه را سرخ کرد کاین خون است 

 جامه چون دیده کرد خون آلود...  ون درآمد زودـــدریاي خچون به 
 رم ــ بلکه خونخواه صد هزار س رم ـــ ود نبـــگفت رنج از براي خ

 ( 614: 1377)نظامی، 
درخور  نکته که علیي  است  این  یادآوري  توجه  در  رغم  که  غاري  نظامی،  نکردن 

همان غاري است که اژدها بر در آن کشته    ،بردهاي داستان، بهرام را در خود فرومیانت
بار قربانی وجود ندارد و قربانی خود بهرام است و راه بازگشتی براي او  شود؛ اما اینمی

نیز این  کس توانایی ورود به غاري تنگ و دشوار را ندارد  که هیچ   ماند. دلیل اینباقی نمی
ست و تنها این دو باید در این  است که سرانجام زندگی بهرام و گور در هم تنیده شده ا

 زیستی برسند: مکان به وحدت و هم
 ون ماهیــ ت چـــ ي ژرف داشرخنه

 
 ه بر درش راهیــ س را نــ چ کـــ هی 

 ( 680)همان:  
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»فتنه« جدا بماند و   شود تا از معشوق اصلی خودشکار گور سبب می  ،در جاي دیگر
بودن  ي زندهدر زمانی دیگر مژده ،بسیار در حرکت بهرام براي صید فراز و نشیب پس از 
 یابد: مجدد معشوق خود را درمیو دیدار 
 رخت وي شکار صحراــرد س ـــ ب  تخت  رـــ رام روزي از ســـ شاه به

 ساخت  صید بین تا چگونه صیدش  انداخت   پیشتر ز آنکه رفت و صید 
 ( 553)همان:   

یابی ي دستمستقیم دربارهدر برخی موارد چه مستقیم و چه غیر  پیکرهفت  شکار در
دستیابی به زنان با رنگ و بوي به جنس مخالف استفاده شده است و در اغلب موارد  

 شکار آمیخته شده است: 
 روس را به کنار ـــ ا در آرم عـــت  د شکارـــ گ بر امیـــ ردم آهنـــ ک 

 ( 589)همان: 
شویم که به سادگی  اقلیم چهارم با داستان دختري مواجه میسرایی دختر  در افسانه

نمی کسی  با  ازدواج  به  دشوار  تن  شروطی  منظور،  بدین  و  مرگدهد  براي  و  آور 
شود. تنها کسی  کند که سبب جانبازي بسیاري از هواخواهان او می خواستگاران اتخاذ می 

شایی کند، جوان شکارگري  گهاي دختر چیره شود و شروط را گرهتواند بر افسونکه می
بیند و دختر پادشاه را می  ي نامهشود و نوشاست که روزي براي صید راهی شکارگاه می
 .رودمیهاي دختر و صید او صید را رها کرده و به دنبال برآوردن خواست

 روزي از شــهر شــد به ســوي شــکار
 

ار   ازه بـه ـت ــود چو  ه شـ ــکفـت ا شـ  ـت
نوش  یــك  ــهر دیــد  شـ در  بر   نــامــه 

 
ي زهر گرد او صـــد هزار شـــیشـــه 

ــت  ســــــــــــــــاخـــــــــــ
 

 ( 612)همان: 
را داشته باشد  این شکار از دیگر شکارها متفاوت است و طالب آن باید توانایی آن  

  ، هاکل از سر جان خویش برخیزد. این نگاه هنري به شکار در برخی از افسانهطورکه به
آن به داستان   يانسان به جنس مخالف است که ریشه  يریشه در نیاز عمیق روانکاوانه 

آید و نگاه  ي ممنوعه پیش میآن زمانی که ابتالي شجره  گردد.آفرینش حضرت آدم بازمی
میوه به  می   ي تصویرشناسی  آن  از  رمزگشایی  و  این    ،تواندممنوعه  در  ما  راهگشاي 

نیمایی  آ  يو جنبهخصوص باشد: براي نمونه نگاه مشترک به شکل ظاهري گندم و سیب  
برداشت راو  دیگر  نویسندگان  مشابه  بودهاي  خواهد  زمینه  این  در  ما  ک. ر)  .هگشاي 

 ( 74-72:  1395ذوالفقاري و غالمی، 
 نیست نامرد را در این دژ کار   د بار ـــ بر چنین قلعه مرد یاب 
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 باید ان هزار میـــکی جـ نه ی  دـــ باب هر که را این شکار می
 ( 611: 1377)نظامی، 

در نهایت، پایان کار بهرام و راهبر آخرین او نیز گوري است که در طلب صیدش به غاِر  
 کند: شود و این بار صید، صیاد را براي ابد در دام خود اسیر می ابتداي داستان هدایت می 

 غار  ج کیخسروي رساندــــ گن  سوار  اسب در غار ژرف راند
 شده   وش یار غارـــ آغهمو او   شده   دارار پردهـــ اه را غ ــش

 ( 680)همان: 
یعنی تا انتهاي عمر شکارگر باقی    ؛پذیر نیستوجه خللبهرام در شکارگري به هیچ

 ماند مگر هنگامی که بخت و اقبال آسمانی مانع آن باشد:می
 گ آمد چو شیر آید به نخچیرـــ ه جن ـــ ب ر ــ رام جهانگیـــــ و آگه گشت بهــــچ
 ز شیري و جهانگیري چه سودش ساخت ت روباهی نمودش ــ ون بخـــی چـــول

 ( 186)همان: 
دادن تراژدي هستیم؛ زیرا شخصیتی که همواره غالب بوده و زاویه ما شاهد رخاز این  

گیرد و در قهریه طبیعت قرار می  يطبیعت او بر این نسق قوام یافته است، در برابر قوه
از طرفی تراژدي در اساطیر، اغلب در مورد  شود. به قول اسالمی ندوشن:هم شکسته می
ایستند،  هایی که در برابر قدرت طبیعت میافتد. انسانهاي بزرگ اتفاق میابرمرد و انسان

به قول دیگر:  (  301:  1370)رک. ندوشن،  .  خورندنهایت شکست میکنند و در  مبارزه می
ي  ها داخل شود و آن نتیجهآنند که تراژدي در زندگی آن  ي»تنها آدمیان بزرگ شایسته 

 یهایکنند. روحکشیدن است. آدمیان همه شبیه به هم احساس نمیاستعداد بشر براي رنج
  هترانه احساس کند بزرگ. تراژدي آنجاست که روح بتواند م  یهایکوچك هست و روح

که  شود. خالصه آنتراژدي می  يندهنبرد او برانگیزان  ،چون بشر در برابر تقدیر ناتوان است
( حال اگر تقابل انسان و طبیعت سبب گردد که  همان« ). بشر است  يتراژدي مبین اراده

ایجاد شود، در اینجاست    ، وقفهي بارورياسطوره،  ايدر یکی از بزرگترین مفاهیم اسطوره
 افتد.بارترین حالت خود اتفاق می که تراژدي در غم

 م و زورش ز شیري کردن بهرا
 

 جهان افکند چون بهرام گورش  
 ( 187)همان:  

دهد که  اي شکار نشان میهاي اسطورهمایه گیري از بننظامی با بیان نمادین و با بهره
در نهایت در کام شکارگري مطلق به   ،انسان، هر اندازه سرشناس و شکارگر قهاري باشد
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کند و مرگ  وضوح عرض اندام می  شکار به  ينام مرگ خواهد افتاد. در اینجا نیز اسطوره
 برد:بهرام را در کام خود فرومی  کند وبدیل و بالمنازع خودنمایی میعنوان شکارگري بیبه

 دي ــ ن سرو را داد او بلن ــ کدامی
 

 داد از دردمنديـــ ازش خم نــ که ب 
 ( 187)همان:  

 ی ـــ بسا شیر شکار و گرگ جنگ
 

 روبه پلنگیر این ـــ د در زیــ که ش  
 ( 193)همان:  

 که چندین پشت در پشت ترا کشت  پشت بزن تیري بدین کوژ کمان
 نگردد شکـــار کــــس در او فربه  ردد ــ نگ  زهفلك را تا کمــان بی

 ( 194)همان:       
 شناسی گور از نگاه زیبایی. 6

بررسی است. از  درخور    پیکرهفت  انگور در داست   يشناسی کاربرد کلمهاز حیث زیبایی
برجستگی دوسویه و معنایی و جناس تامی است که    ،شدن این کلمهدالیل اصلی برجسته

مردم نسل    در سرتاسر داستان خودنمایی کرده و توانسته است طی قرون همچنان بر زبان
کند: پیدا  ادامه  نسل  این   به  در  ابدي.  آرامگاه  معناي  به  دیگر  و  معناي گورخر  به  گور 

ت به  که همه موجودا ترین ساختارهاي زندگی بیان شده است؛ اینب یکی از عمیقتناس 
شونده و استفاده از این جناس زیبا توانسته است در  نحوي هم شکارگرند و هم شکار

 ودانه کند:زبانان جااي را در اذهان فارسیترین شکل این مفهوم اسطورهعمیق
ــتور  ــاه از آن گور برنـتافت سـ  شـ

 
 توان یافتن عنان از گورون  ــــ چ 

 ( 529)همان:  
 ر ــــ ود در نخچیــــ ور بـمرده گ 

 
 گور گزیر   ود زــ ی بـــ مرده را ک  

 ( 526)همان:   
 ه با خود حساب گور کندـــ شه ک 

 
 ور کند ــــر گـــ ا را اسیــو اژده 

 ( 531)همان:   
اي زیبا و  جلوه همچنین تضاد مفهومی گور که مظهر مرگ است با زنده یا زندگی  

 عمیق در ذهن خوانندگان دارد: 
 یــــار بگرفت ـــ د شک ــ چون کمن

 
 زار بگرفتی ــ ده هــــ ور زنــــگ  

 ( 527)همان:  
که هرگاه در داستان بهرام، صیادي از هرنوع به شکار گور  درخور توجه این   ينکته

گوري    يهنگامی که اژدها بچه شود؛ براي نمونه  اي شکار میدر نهایت به گونه  ،رودمی
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شود یا زمانی  را شکار کرده در نهایت توسط راهنمایی مادر گور و توسط بهرام نابود می
 شوند: توسط بهرام با تیر شیر و گور به هم دوخته می ،که شیري قصد شکار گور را دارد

ــت ــس ــیر و گور نش ــفت ش ــفته بر س  س
 

 ســفت و از هر دو ســفت بیرون جســت 
 ( 552)همان:  

که پیشتر از این گفته    طورهمان  :»شاه«، »شیر« و »شکار«  آرایی »ش« در کلماتواج
آنتنها شاه در جایگاه شکارگر اسطوره   ،شد دارد و جالب  که شاه و شکار در اي قرار 

رفته کار  به  هم  کنار  در  موارد  واجاند  برخی  این  عمیق  و  پیوند  در  ناخواسته  به  آرایی 
 این دو عنصر نیز موثر است:اي  ورهاسط 

 و در شمار آید ــــردا چ ــــ روز ف
 

بـــ ش  شی ـــ اه  شکـــ ا  در  آید ـ ر   ار 
 
 

 ( 543)همان: 
برداشت میـــ تاج  از  شیرـــ ن  دو   ان 

 
 ه از شمشیرــــ م آن نــ دا دانـــ از خ 

 ( 545)همان:  
 ار کرد پسند ــــ اه روزي شکــــش
 

بیا  ک ـــ ان پس بـــ در   بلندوه  ـــت و 
 ( 549)همان:  

بهـــ ش تخت ــ اه  سر  از  روزي   رام 
 

سـ ب   ار صحرا رختــوي شک ـــرد 
 ( 553)همان:  

رکاب  ارــرف به شکــ شه چو آید بدین ط مدارــش چ ـــ از  فتح دست   و 
 ( 552)همان:  

  شدن براي شکار و هیجانِ راهیگویی فضاي شکار    آرایی »ش«برخی از ابیات واجدر  
 کند:را در ذهن خواننده تداعی می 

ــد به ســوي شــکار ــهر ش  روزي از ش
 

بهـار   ازه  ـت ــود چو  ه شـ ــکفـت ا شـ  ـت
 ( 614)همان:  

 

 گيری نتيجه. 7

داند و بر آن است  می  پیکرهفتترین مفهوم پویا در ساختار  این مقاله، شکار را محوري
زندگی دوباره و... در تعامل  طلبی،  که عامل جالبخشیدن به مفاهیم عمیقی مانند مرگ، جاه

اي محسوب  گیرد. شکار در این مقاله از آن روي مفهومی اسطورهبا مفهوم شکار شکل می
پیوند میمی امور فراعقالنی  با  امر قدسی مرتبط می شود که  با  از جهتی  و  شود؛  خورد 

ر  ي بیان پیامی ناب قرابر الگوسازي شخصیت شکارگر، شکار را مقدمههمچنین عالوه
 گذارند. بودن این مفهوم صحه میايداده است که یکسره بر اسطوره 
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است.    محور شخصیت  پیکرهفت  درشکار   ایزدي  فره  داراي  که  است    بهرامبهرام 
شود  نمایانده می  اوهایی به  شکار، رازها و پیام يهمواره به دنبال شکار است و به واسطه

کند. هنگامی که شکار  زندگی را براي او آشکار میشناسی و رموز عمیق که مبانی هستی
با   او  و به نبرد با اژدها بپردازد،  غار راه پیدا کند  يشود که بهرام به دهانهگور سبب می

اي  بخشد که این امر اسطورهگور زندگی دوباره می  يکشتن اژدها هم به خود و هم به بچه
و اگر غیر از این بود، بهرام    داشته باشداو    يتواند ریشه در نوزایی و تولد دوبارهنیز می 

خورد. رخداد پایانی  کرد و پایانی زودهنگام براي داستان رقم میبه داخل غار راه پیدا می
دهد و بهرام در همین قسمت به خویشتن و تنهایی  داستان نیز در پیوند با غار رخ می

ودن تمامی وجوه ابرمرد تنها و  باینجاست که بهرام، به دلیل دارا  شود و در ابدي وصل می
 گردد.مینیاز از هرچیز به خاستگاه خود بازبی

یعنی بهرام و مرگ    شکار،  يجدال دو اسطوره  ي، از دیدگاهی عرصهپیکرهفت داستان  
هرام را  ب  ،شکار  يشکارگر واقعی و بالمنازع به بهانه  ياست که در نهایت مرگ به منزله

به کام خود فرومی ابد  اینبرد. عالوهبراي  داستانبر  عامل جدایی    ،شکار  »فتنه«،  ها در 
گردد و در نهایت انتهاي داستان حاوي پیامی است که سبب  می  )کنیز بهرام(  بهرام از فتنه

که به قصد    يگردد. در داستان گنبد چهارم نیز تنها شکارگرفهم برتر بهرام از هستی می
تر یعنی شکار دختر ببندد و با به صیدي بزرگ، توانست دل  شکار در آن حوالی آمده بود

 این واسطه به خواست حقیقی خود یعنی به وصال دختر دست پیدا کند. 
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