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تاریخ پذیرش99/11/13 :

تاریخ دریاف 98/2/15 :

چکیده
داستان بهرام و گلندام از آن دسته داستانهایی است که روایتهای گونـاگونی دارد؛ در ایـن میـان روایتـی کـه امینالـدین
ُ
صافی ،شاعر کالسیک قرن نهم ،در  3049بیت سروده است و روایتی دیگر که از ادب عامیانۀ کردی به شیوۀ بیتخـوانی
سینه به سینه نقل شدهاست؛ دو نوع ادبی در دو زبان(فارسی و کردی) و با درونمایههـای متنـوع از حیـا داسـتانسـرایی
موضوع کار پژوهش قرار گرفتهاست .منشأ این داستان مانند بسیاری از داستانهای کهن هنوز به خوبی معلوم نیست .در
قرن نهم هجری ،نظیرهگویی از خمسۀ نظامی به اوج خود رسید و یکی از علل رونق بازار داستانسـرایان ،عالقـۀ حکـام
محلی و فرمانروایان به شنیدن داستانهای غنایی ،حماسی ،افسانهها و ...در اوقات فراغت بود .همین امر باعا میشد
شعرا با بهرهگیری از اسامی شخصیتهای داستانهای کهن با پردازش و خالقیتی نو ،داستانی دیگر با سـلیقۀ خـویش و
ً
ً
بعضا با ساختاری ضعیف ،بیهیچ منشأ خاصی ،صـرفا جهـت رفـع تکلیـف و پرکـردن اوقـات فراغـت حکـام و اربابـان
بسرایند؛ مانند داستان امیرارسالن که ترکیبی از فضای داستانهـای هـزار و یـکشـب ،شـاهنامه و دیـو و ...را در ذهـن
شنونده تداعی میکند .درونمایههای گوناگون به علت وجود راویان و روایتهای متفاوت یا متشابه به وجود مـیآیـد .در
این مقاله با بررسی و مقایسۀ درونمایه در داستان بهرام و گلندام ،فکر اصلی یا همان مضـمون و در نهایـت پیـام داسـتان و
ُ
دیدگاه نویسنده نسبت به موضوع داستان روشن میشود .چگونگی درونمایهها در دو روایـت فارسـی و کـردی ،میـدان را
برای مقایسه و بررسی تأثیر و تأثر دو روایت مورد بحا فراخ میکند و دریچهای نو در شناخت سـختگی و پرداختگـی یـا
ضعف داستان میگشاید .روش میدانی و کتابخانهای مبتنی بر تحلیـل محتـوا ،سـاختار پـژوهش حاضـر را تشـکیل داده
است.

کلمات کلیدی :بهرام و گلندام ،درونمایه ،روایت صافی ،روایت کردی.
 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد ،ایران.
Email: mehri_pakzad2004@yahoo.com

 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد،ایران.
Email: saadiradmehr@yahoo.com
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 .1مقدمه
غنای ادبیات ایران ،انواع ادبی بسیاری را در در دستهها و طبقهبندیهای گوناگون به همـراه داشـته کـه
یکی از آنها داستان و تطبیق و مقایسۀ روایـتهـای مختلـف از دو زبـان متفـاوت اسـت .طبـق گفتـۀ
ارسطو ،روابط علت و معلولی ماجراهای داستان ،منجر به بازنمـایی فعـل از طریـق واژههـای کتبـی و
شفاهی میشود(استنفورد .)144 :1286 ،داستان «بهرام و گلندام» باتوجه به متن شاهنامه و نیز مقدمهای که
حسن ذوالفقاری بر کتاب منظومۀ صافی نوشتهاسـت ،بـه غیـر از تشـابه اسـمی ،ریشـهای در داسـتان
بهرامها در شاهنامۀ فردوسی ندارد و حتی در داستانهای موجود در خمسه بهویژه هفـت پیکـر نظـامی
ّ
نیز نمیتوان ردپای این داستان را آنگونه که روایت کردهاند ،یافت(صافی :1386 ،مقدمه) .اما مسـلم اسـت
ُ
که این داستان و داستان مهر و وفا ،هم در ادب فارسی و هم در ادب عامیانۀ کـردی از لحـام محتـوا و
ساختار داستانی عاری از فراز و فرود و اوج و حضیض و هیجانات و کششها و بخـشهـای تراژیـک
آنچنانی است؛ به عبارت دیگر ،اگر بخواهیم مقایسه کنیم و درجهبندی قایل شویم این داستان هرگز بـا
داستان تراژدیک و عاشقانۀ «خج و سیامند» در ادب عامیانۀ کردی کـه  14روایـت از بیـتبیژ(راویـان
عامه) و روایت ارمنی نیز دارد ،قابل مقایسه نیست؛ یا حتی با داستان«مهم و زیـن»« ،سـهیـدهوان» و
ُ
دهها داستان عامیانۀ کردی دیگر؛ چه برسد به مقایسۀ آن با مضامین و پـردازش داسـتان بهـرام گـور در
هفت پیکر یا خسرو و شیرین نظامی یا یوسف و زلیخای جامی؛ به هرحال داستان مـورد بحـا ،هـم از
لحام ساختار و هم از لحام محتوا در درجۀ نازلتری قرار دارد و گواه این مدعا میزان شـهرت و رونـق
آن در بین مردم است که بیشک قبول عوام و خواص با جاودانگی در بستر زمان بیارتباط نیستند.

.1-1بیان مسئله
دانشوران و محققان از دو جنبۀ دانش و هنر ،به جنبههای هنری فرهنگ عوام بیشتر ّ
توجه کردهاند زیرا
این قسمت را بیشتر برای شناخت مردم و پیبردن به وضـع روحـی ،اجتمـاعی و سـوابق زنـدگی بشـر
مفیدتر و گرانبهاتر یافتهاند»(محجوب .)43 :1386 ،دانشهای نوین ادبی میتواند یکی از ابزارهـای مفیـد
ّ
برای بیان شناخت از جنبههای فوقالذکر باشد .درونمایـه ،فکـر مسـلط در یـک اثـر ادبـی اسـت کـه
رویدادها حول محـور آن میچرخـد .در حقیقـت «درونمایـه ،نشـانگر جهـتگیری فکـری و روحـی
آفرینندۀ اثر است»(روزبه.)32 :1387 ،
درونمایه زیرمجموعۀ بنمایه محسوب میشـود .بنمایـه یـا موتیـف) (motive/motifدر ّ
ادبیـات
وضعیت و ّ
عبارت است از درونمایه ،تصویر ،خیال ،اندیشه ،عمل ،موضوعّ ،
موقعیـت ،صـحنه ،فضـا،
رنگ یا کلمه و عباراتی است که در اثر ادبی واحد تا آثار ادبی مختلف تکرار میشود(ر.ک :داد :1385 ،ذیـل
بنمایه).
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افسانۀ بهرام و گلندام از همان سرچشمه که امیر ارسالن و افسانههای هماننـدش بـه وجـود آمـده،
مایهگرفته و از همان تخیل و ذوقی که چهـرۀ سـعادت را در آیینـۀ بخـت و سرنوشـت و بخشـش ازلـی
میبیند و مقصود و هدف زندگی را در کوششی همگام با کشش و عشقی خیـالانگیـز و وصـالی گـوارا
ُ
پس از هجرانی غمافزا میجوید ،زاییده است(مرتضوی :1347 ،ششم) .در ادب عامۀ کردی به گونـۀ داسـتان
ُ
منظوم بهرام و گلندام «بیت» میگویند .این کلمه(بیت) از دیر باز زبانزد خاص و عام مردم کـرد اسـت.
ُ
«بیت» ،داستانهای ملحون فولکلوریک کردی است که اشعارشان بیشتر هجایی و بر پایـۀ شـیوههـای
ً
بیان راوی ،گاه ترکیبی از نظم و نثر است و گاه کامال به شیوۀ یک شعر هجایی یا نیمههجایی و عروضی
با پیروی از موسیقی مقامی و نغمهسرایی در محافل و مجلس بزرگـان و اربابـان و حکـام محلـی یـا در
شبهای طوالنی پاییز و زمستان در مساجد و محافل خانگی در روستاها و شهرها توسط راویان زبده
ً
که اغلب از حافظهای خارقالعاده برخوردار بودند و معموال بدیههگویی میکردند ،اجـرا مـیشـد(ر.ک:
پاکزاد )185 :1396 ،و (میکائیلی.)76 - 51 :1394،

تخیل آمیخته به داسـتانهـای مکتـوب در منـابع
باتوجه به خاستگاه اصلی داستان که سرشتهای از ِ
کهن است میتوان گفت که پرداختن به دو روایت از یک داستان به دو زبـان متفـاوت ،آن هـم از جنبـۀ
«درونمایه» ،میتواند دریچههای نوی مانند بررسیهای فرهنگـی و زبـانی در حـوزۀ دسـتور تـاریخی،
ادبیات شخص راوی و عصر او ،دریچههایی به سوی بازیابی و بازشناسی هرچـه بیشـتر زمـان ،مبـد و
ِ
ّ
محقق میگشاید.
خاستگاه اصلی داستان و نشانهشناسی و نمادهای فرهنگی و قومی را به روی ِ

.1-2پیشینۀ تحقیق
بیتها منظومههای شفاهی و روایی هستند که به عنوان یک اثر ملی در سال  1398شمسی از سوی
وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با شماره ثبت  1797در ردیف آثار ملی ثبت
شدهاند .)https://chtn.ir/news(.بهار میگو ید«:چرا ما باید تا این اندازه از خود و آثار ملی خود
گر یزان باشیم و فر یفتۀ آثار دیگران باشیم»(بهار )36 :2535 ،منتقدی چون بهار به یک گونۀ ادبی از شعر
اشاره کرده که نامی برای آن مشخص نکرده و فقط اظهار داشته که قدمت هزار ساله دارد و توسط
ً
شاعران و راو یان بدون استفاده از آالت موسیقی با آهنگی که مخصوصا از برای آن ساخته شده بود
ملحون و موزون خوانده میشده است(همان ،)30 :قیس رازی نیز در شرح وزن «مفاعیلن مفاعیلن
فعولن» و بحر هزج مسدس محذوف ،به اشعار ملحون اشاره میکند و این وزن را از خوشتر ین اوزان
ً
فهلو یات میداند که «اورامنان» ملحونات آن را میخوانند(رازی )77 :1314 ،تعاریف فوق کامال با
بارزتر ین خصوصیات بیتهای کردی مطابقت دارد که امروزه به صورت شفاهی (سینه به سینه) از زبان
ً
راو یان در فایلهای صوتی و از هشتاد سال قبل تاکنون حفظ شده و بعضا در کتبی چون تحفۀ مظفر یه
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با قدمتی حدود  120سال ،گردآوری ،تحلیل و بررسی شدهاست .این کتاب مجموعهای با ارزش از
مستشرق آلمانی اسکارمان 1917( Oskar Mannـ 1867م ).و شامل مقدمهای مبسوط در شرح و تفسیر
ُ
بیتها و شیوۀ تحقیق و در نهایت ثبت دقیق هجده بیت کردی و تعدادی قطعات سه بیتی است.
«مان» در مقدمۀ آلمانی خود بر تحفۀمظفر یه ،بیت را » »epikبه معنی منظومۀ بلند تاریخی
مینامد(مان :1905 ،مقدمه) .بیتها شامل قصههای منظوم ،حماسی ،تاریخی و دلدادگیاند که ر یشه در
سدهها و هزارههای پیشین دارند)سلیمی )142 :1380،بیتها با اوزان هجایی و متمایل به شعر نیمایی و گاه
عروضی همراه با سجعها و رعایت موسیقی کلمات ،تأکید و تکیه روی صامتها و مصوتها و تا
حدودی رعایت موسیقی کناری؛ یعنی تأکید بر عنصر قافیه ،گونهای از اشعار روایی هستند .این نوع
ادبی ،مضمونهای متنوعی چون اسطوره ،حماسه ،عشق ،مذهب و عرفان ،مسایل اجتماعی و دیگر
جلوههای فرهنگ عامهاند که سینه به سینه نقلشدن آنها ما را به این باور میرساند که هیچ بیتی آن
گونه که از ابتدا بوده به دست ما نرسیده(ر.ک :مکائیلی )60 :1394 ،و دستخوش بازآفر ینیها و حتی سالیق
راو یان گشته است؛ پس عنصر روایت در بیتها بسیار برجسته است.
در این بین ،محققانی چون فتاحی قاضی و بحری نیز در مقدمۀ کتب خو یش به شرح بیت
پرداختهاند اما در مورد منظومۀ بهرام و گلندام ،فتاحی قاضی در کتابی با همین نام که بعدها در
مجموعهای شامل شش بیت تحت عنوان «گنجینۀ بیت کردی» به ثبت و انتشار این داستان و پنج
داستان شفاهی دیگر پرداخته است .پایاننامهای با عنوان «بررسی تطبیقی بهرام و گلندام امینالدین
ُ
صافی با روایت منظوم در ادب فولکلوریک کردی» از منیره مسگری که این مقاله مستخر از آن است و
پایاننامهای با عنوان «بررسی عناصر روایی منظومۀ بهرام و گلندام امینالدین صافی» از راضیه
رمضانی مقصود ،از معدود آثاری است که به این منظومه پرداختهاند .تاکنون هیچ مقالهای در
ُ
فصلنامههای علمی در مقایسۀ روایت کردی و فارسی منظومۀ بهرام و گلندام چاپ و منتشر
نشدهاست.

 .2بحث
 .2-1افسانۀ بهرام و گلندام
مطالعه در داستانهای عامیانه موجب میشود که داستان اصیل از قصۀ تقلیدی بازشناخته شود و
قدیمترین منشأ هر حکایت تعیین گردد .درعین حال ،تعیین این ّ
تقدم و تأخر برای مطالعۀ سیر
داستاننویسی و نحوۀ روایت یك داستان در زمانهای مختلف بسیار مفید است(ر.ک :محجوب:1382،
.)144
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نکتۀ قابل توجه در ریشهیابی داستان مذکور ،تأملی در داستان بهرام و گلندام یا به روایتی سپینود در
ادبیات هند است؛ چرا که هم بهرامشاه ،نام شاهان هند بوده(رک :معصومی :1388 ،ذیل بهرام) و هم این
داستان با تغییر نام گلندام به سپینود ،آرزو و فتنه ،در بین هندیها نیز به نوعی دیگر رواج دارد(ر.ک:
ریاض .)66 :1354 ،در شاهنامه در ماجراهای مرتبط به بهرام گور ،به ماندن وی در هند اشاراتی شده
است:
به هندوستان نیست گوید سوار
سپاه مرا سست خواند بـه کـار
(شاهنامه)1727 :1373 ،

هر چند که این مورد ،دلیل محکمی بر این که اصل این داستان از هند به ایران آمده باشد نیست امـا
وجود موارد فوق میتواند سرنخی برای تدقیق و تحقیق در این زمینـه باشـد .در هفـتپیکـر نظـامی در
شرح این ضربالمثل که «کار نیکوکردن از پرکردن است»؛ داسـتانی کوتـاه از بهـرام و کنیـزک چینـی و
حمل گوساله و شکار گور آمده است اما به نام کنیزک اشارهای نشده که دلیلی بـرای رفـع ابهـام باشـد.
تنها در بخش بیستم داستان بهرام با کنیزک خویش ،یک بار نام گلندام آمده و آن هم با توجه به ایـنکـه
دیگر اثری از تکرار این نام نمیبینیم ،متوجه میشویم کـه نـام کنیـز همچنـان مجهـول مانـده و ترکیـب
گلندام ،ترکیبی ادبی در قالب تشبیه اندام کنیزک به گل است نه اسم خاص:
بردی از زیر خانه بر بامش»
«همچنان آن بـت گلنـدامش
(نظامی)677 :1374 ،

بیدل نیز در یک بیت ،عمدی یا اتفاقی ،واژۀ گلندام را همراه با هندوستان آورده است امـا در دیـوان وی
بیت دیگری که بیانگر وجود داستان گلندام در هندوستان باشد نمیتوان یافت:
به هندوستان یک گلاندام نیست»
«کسی تا کجـا نـاز سـبزان کشـد
(بیدل ،بیتا)217 :

بهرام و صحنههایی از زندگی او از طریق این آثار و کتابهای عامیانهتری چون هفتپیکـر منثـور و
بهرام و گلندام به نقاشیهای قهوهخانهای و عامهپسند راه مییابد(کالنتری4 :1352 ،؛ بلوکباشـی115 :1375 ،؛
ســیف165 :1369 ،ـ ـ  ،)163در شــاهنامه ،نــامی از گلنــدام نیامــده امــا در مــورد ازدواج بهــرام گور(کــه در
هندوستان با نام مستعار برزو ظاهر میشود) با دختر پادشاه هند به نام سپینود بحا شده است(شـاهنامه،
 .)1707 -1744 :1373سه منظومه به نام بهرام و بهروز نیز وجود دارد که یکی از آنها از موالنا کمالالدین
بنایی بن استاد محمد سبز(م918 .هــ .ق) است که در بخش نسخ خطی بادلیـان بـه شـمارۀ  987موجـود
است(مصـطفوی .)2 :1351 ،این منظومه ،داستان دو برادر به نامهای خواجه عزیز و خواجه خسـرو اسـت
که یکی صاحب دو پسر به نامهای بهرام و بهروز است و برادر دیگر دختری به نام گلچهر دارد .داسـتان
حول و حوش عشق و رقابت نیروی نیکی و بدی است .در بخش نسـخ خطـی آسـتان قـدس رضـوی
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نسخۀ خطیای با عنوان جامعالحکایات و به شمارۀ  4267وجود دارد که مربوط به قرن یازدهم هجری
و شامل  46حکایت از عهد صفوی است .این نسخۀ منحصر به فرد در تـاریخ مردادمـاه  1311شمسـی
توسط میرزا رضا خان نائینی وقف کتابخانه گردیده و متأسفانه نویسندۀ آن مشخص نیست و متن کتاب
ً
با جوامعالحکایت عوفی کامال متفاوت است؛ حکایت یازدهم کتاب مورد نظر به نسخۀ خطی با عنـوان
« در قصۀ شاهزاده بهرام پسر پادشاه روم و عاشق شدن بر صورت گلندام دختر فغفور چین و رفتن بهرام
به چین و شکست دادن بهزاد بلغاری و به دست درآوردن گلندام و به شهر خود آمدن» داسـتان بهـرام و
ً
گلندام را به گونهای دیگر بازگو میکند اما در این کتاب ،بهزاد نسبت بـرادری بـا بهـرام نـدارد و اصـوال
بلغاری است و جزو رقیبان بهرام رومی ،برای به دست آوردن گلندام به چـین رفتـه اسـت .تفحـص در
سابقۀ وجود این نامهای ایرانی در تاریخ روم ،بلغـار ،چـین و هنـد و نیـز نقـش ایـن امـاکن جغرافیـایی
میتواند جای تحقیق و پژوهش میدانی و گرهگشایی باشد.
در مورد اتیمولوژی واژۀ بهرام و معرفی اسامی شخصیتهایی که به نام بهرام تـاکنون در داسـتانهـا
شنیده شدهاست با ید گفت که در منابع مختلـف ،ذیـل واژۀ بهـرام توضـیح و شـروح مبسـوطی نوشـته
َ
شدهاست از جمله اینکه در منابع کهن مانند اوستا (ورثرغنه) ،Varasraɣnaپهلوی  ،Vahramبـه معنـی
پیروزمند و در سنسکریت  ،Vritrahanبه معنی ابری که باران را در خـود محبـوس مـیدارد . ...بهـرام
یکی از ایزدان زردشتی و یشت چهاردهم از آن اوست .او مسلحترین ایزد است کـه مـیتوانـد بـه پیکـر
ُ
وزرا ،اسب سپید ،شتر ،گراز ،جوانی زیبا اندام ،پرنده ،قوچ ،بز وحشی و جنگاور ـ که همه نماد قـدرت
جنگی و توان جنسی است ـ در آید و با وجود این ،او به سبب ایـن سرچشـمۀ نبـوغ ،در اسـاطیر ایـران
باقی مانده است (رستگار فسـایی .)190 :1379 ،بهرام ،ایزد ماده و حامی آتش ورهران است کـه خـود شـامل
ترکیبی از پانزده یا شانزده آتش است (ر.ک :وارنـر .)258 :1389 ،در بندهشـن بـه شـکل واهـرام آمـده و در
پارسی به معنی فتح و پیروزی است .نام روز بیستم از هر ماه شمسی را بهرام روز گویند .بهرام در میـان
ایزدان هم جایگاه سروش است .در زمان ساسانیان یکی از هفت آتشکدۀ مهـم بودهاسـت (یـاحقی:1386،
 .)226بهرام ،نحس اصغر است و در فلک پنجم قرار دارد و همان سیارۀ مریخ است که خـدای جنـگ و
دالوری است و نور آن سرخ است؛ خانۀ شرف بهرام ،برج حمل است و خانۀ دیگـر آن ،عقـرب اسـت.
منجمان سهشنبه را منسوب به بهرام دانستهاند .مریخ کسـوف نـدارد و آهـن نیـز منسـوب بـه آن اسـت
(شمیسا .)196 :1387،در شاهنامۀ فردوسی ،بیست شخصیت با اسم بهرام وجود دارند که هر کـدام مربـوط
به داستانی از شاهنامه هستند و نقشی را در داستانهای شاهنامه ایفا میکنند .برخی در نقش پهلـوان و
جنگجو و برخی از شاهان شاهنامه هستند .در بین تمامی بهرامهـایی کـه داسـتانهـا و نقـش آنهـا در
شاهنامه بازگو شدهاست تنها یک بهرام مدتی در هندوستان مانده و با سپینود دختر پادشاه هند(شنگل)
ازدواج میکند و به ایران میگریزد و پس از چندی میزبان شنگل و هفت پادشاه هند مـیگـردد .آن هـم
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داستان بهرام گور پنجمین پادشاه ساسانی است(ر.ک:رستگار فسـایی .)203 :1379 ،از ایـن داسـتان مـیتـوان
ً
دریافت که اگر احیانا داستان بهرام و گلندام به نوعی بازآفرینشدۀ این بخش از زندگی بهرام گـور باشـد
منطقیتر به نظر میرسد؛ چرا که در همین داستان ،جنگ بهرام با خاقان چین و قیصر روم و نیز عالقۀ
وی به زن و نقش پررنگ زن به عنوان معشوق را میتوان جزو ساختارهای اصلی داستان دانسـت(همـان:
 .)202با همۀ اینها هیچجا نامی از گلندام به عنوان معشوق بهرام ،نـه در شـاهنامه و نـه در سـایر منـابع
ً
مربوط به بهرام گور دیده نمیشود(بلعمی 110 :1382 ،ـ 111؛ ثعالبی .)157 :1385 ،در هفـتپیکـر کـه مفصـال از
زنان بهرام گور داستانها آوردهشده است ،حتـی در جـایی کـه دختـران پادشـاه هفـت اقلـیم را بـه زنـی
میگیرد ،باز نامی از گلندام دیده نمیشود(ر.ک :نظامی629 :1335،ـ .)684
با این توضیحات به این نتیجه میرسیم که شخصـیت بهـرام بـه عنـوان نـام پهلوانـان و جنگـاوران،
شاهان و خدایان باستانی از جایگاه ویژهای برخوردار است و محل تحقیق و پژوهشهـای گسـتردهای
است و اما پاسخ اینکه کدامیک از بهرامها همان شخصـیت داسـتان مـورد بحـا ایـن ممقالـه اسـت
پاسخی نامعلوم و مسئلهای مجهول اسـت .محتمـل اسـت شخصـیتهـای بهـرام و گلنـدام سـاخته و
پرداختۀ ذهن خود شاعر(صافی) و یا ذهن راویان عامه بوده باشد اما هرچه هست حقیقت این است که
تعداد بهرامهایی که جزو شاه ،شاهزاده ،خدایان باستان ،پهلوانان و یا بروج و افالک بودهاند موضـوع را
حساستر و بااهمیتتر میکند.
در دایرةالمعارف اساطیر و آیینهای باستانی جهان در ذیل نام بهرامشاه چنین آمده است:
بهرامشاه نائوروجی شروف(بهرامشاه نوروزجی صراف) بانی مـذهب علـم خشـنوم ،فـرد عـادی و
تحصیل نکردهای از اهالی سورات که در سالهای 6ــ 1875در کـوههـای دماونـد ایـران مـورد برخـی
الهامات و تجلیات روحانی قرار گرفت .وی به هندوستان بازگشت و به تعلیم مردم پرداخـت و پیروانـی
یافت( ...معصومی :1388 ،ذیل واژه)،
دو ملت ایران و هند با فرهنگ و ادبیاتی غنی و سابقۀ تمدن کهن در نژاد و فرهنگ ،یک خاسـتگاه
(یعنی اقوام آر یایی) داشتهاند.
بسیاری از دانشمندان و محققان برآنند که ساکنین هند قدیم قبل از آرینها ،و سکنۀ ایـران قبـل از
دورۀ مادها و هخامنشیان ،و نیز سومریان در بینالنهرین ،هـر سـه از یـک اصـل و ریشـه روئیـدهانـد.
هرچند این فرضیه هنوز در هند جنوبی به حد ثبوت قطعی نرسیده ،اما مقدمۀ یک فصل جدید در تاریخ
باستانی است و باردیگر نشان میدهد که در هزارۀ سوم قبل از مـیالد ،سـاکنین بـینالنهـرین و جنـوب
ایران و غرب و شمال غرب هندوستان همه از یک نژاد و یک فرهنگ بودهاند(حکمت .)37 :1337 ،جواهر
لعل نهرو در کتاب کشف هند در باب روابط هند قـدیم و ایـران باسـتان معتقـد اسـت«در بـین ملـل و
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نژادهای بسیار که با هندوستان تماس داشته و در زندگانی و فرهنگ هند نفوذ کردهانـد قـدیمیتـرین و
بادوامترین آنها ایرانیان میباشند»(. (nahro, 1946: 137
در قسمت دیگری از دایرةالمعارف اساطیر و آیینهای باستانی جهان ،ذیل نـام بهـرام چنـین آمـده
است :بهرام نام سیارۀ مریخ است ...بهرام همتای خدای ایندرا در هند است و بهرام در ارمنستان با نـام
ّ
واهاگن( )vahagnیک خدای ملی محسوب میشود و در واقع در باستانیترین سرود ارمنی ،زادهشدن
معجزهآسای بهرام از ژرفای آبها وصف شده و پیروزی او بر دیو و اژدهـا سـبب گردیـده افسـانههـای
ملک ارزنگان یا ارزنجان واقع در ارمنستان ترکیـه
فراوانی دربارۀ او پدید آید .در ضمن ،بهرامشاه نامیِ ،
نیز هست .او همان کسی است که نظامی مخزناالسرار خود را بدو هدیه کرد(معصومی :1388 ،ذیل واژه).
پس با این وصف ،اختالط این داستان با داستانهای هندی یا روایات ارمنی و ایرانی از ویژگیهـای
فرامرزی داستان محسوب میشود و هرکس به بررسی داستان یا داستانهایی با این نام بپردازد الجرم در
ریشهیابی آن باید به سرزمینهای همسایه برود و در آثار و نسخ خطی آنها در این زمینه بیشتر تفحـص
ّ
کند تا به جواب قطعیتری دست یابد .آنچه مسلم است تاکنون در مورد بهرام و گلندام با کمبود منـابع
اصیل و موثق مواجه بودهایم.
 .2-2بهرام و گلاندام امینالدین صافی(قرن )9
این منظومه برای اولینبار به کوشش ذوالفقاری و ارسطو ،در سال  1386ه.ش .چـاپ و منتشـر شـد.
ً
عموما این منظومه را به کاتبی ترشیزی نسبت دادهاند(نفیسی .)297 :1363،اما در واقع ،از شاعری بـه نـام
ّ
امینالدین محمد متخلص به صافی از مردم سبزوار است(خزانهدارلو .)175 :1375 ،ممکن است وی همـان
امین نزلآبادی ،سرایندۀ مثنوی جمال و جالل باشد که با کاتبی معارضۀ شعری داشـته و اهـل سـبزوار
بوده است .شاعر ،منظومۀ بهرام و گلندام را به حاکمی به نام شمسالدین محمد ،حـاکم کرمـان ،هدیـه
خود شاعر میتوان دریافت که شاعر یا از سبزوار کوچ کرده و ادامۀ زندگی
کرده است .با استناد به گفتۀ ِ
را در خدمت حاکم کرمان بوده است یا دیداری و الفتی با او داشته؛ در هـر دو صـورت شـاید بتـوان در
مورد والیان کرمان در قرن نهم از تذکرۀ صفویه از کرمان مشیزی اطالعات دقیقتری کسـب کـرد(ر.ک:
باستانی پاریزی .)1 :1369 ،شاعر به سفر خود به کرمان نیز اشاره میکند:
به هر سویی روان کحل بصر شد
هوای میل دل سـوی سـفر شـد
ّ
ّ
منجم ،عادل و پـر فـن و کامـل
که کرمـان را امیـری بـود عاقـل
شده مشـهور آفـاق آن نکـو رای
ُبدی در فارس او را جا و مـأوای
مدیح شاه شـمسالـدین محمـد
نوشــته بــود بــر طــاق زبرجــد
(صافی)42 :1386،
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عارفی به نام شمسالـدین محمـد(ابراهیم بمـی متـوفی  829هــ .ق) هـم جـزو مشـاهیر کرمـان و
همعصر شاه نعمتالله ولی در قرن نهم ذکر شده است( http://cod.kmu.ac.ir/Defaultسایت دانشگاه علـوم
پزشکی کرمان ،مشاهیر کرمان).
این داستان بنمایههای داستانهای عامیانه و روایتهای دیگری هم دارد(ذوالفقاری.)18-20 :1386 ،
بهرام و گلندام یک مثنوی عاشقانه در  3049بیت و در بحر هزج ّ
مسدس محذوف(مقصـور) اسـت
که با این بیت آغاز میشود:
هــزاران آفــرین بــر آن نکــو کــرد
چـو سـلطان گـوش بـر تـدبیر او کـرد
(صافی)1 :1386 ،

ّ
 68بیت آغازین منظومه که در سبب نظم کتاب آمده است علت سرودن این منظومه چنین است :شاعر
قصد دارد اثری چون شاهنامه به شاه شمسالدین محمد نامی هدیه کند ،او یک ماه در این اندیشـه بـه
سر میبرد تا اینکه یک شب در عالم رؤیا پیری را میبیند که بر تختـی نشسـته اسـت .پیـر ،داسـتان را
برای او روایت میکند و از او میخواهد آن را به نظم درآورد.
شاعر بعد از بیدار شدن شروع به سرودن این منظومه میکند و آن را بهرام و گلندام مینامد:
نهـادم نـام ،بهـرام و گلنـدام
چو کردم این سخن آغاز انجام
(صافی)58 :1386 ،

داستان بهرام و گلاندام از بیت  69آغاز میشود که شرح عشق و دلدادگی بهرام فرزند شـاه روم بـه
گلاندام دختر شاه چین است](ذوالفقاری ،همان.)19 :
ّ
شاعر در پایان داستان خود را امینالدین محمد با تخلص صافی و اهل ارالباد معرفی میکند:
بــه آخــر نــام خــود کــردیم اظهــار
بگـویم اسـم خـود صـافی بـه اشـعار
ّ
بــــود مولــــود ارالبــــاد ملحــــق
مشــتق
بگــویم اصــل از تربــت
امینالـــدین لقـــب نـــامم محمـــد
بکـــردم نـــام در دفتـــر مجـــدد
ّ
و در جای دیگر نیز فقط از تخلص خود نام میبرد:
اگــر باشــد ز صــافی ایــن حکایــت

(صافی)3036 - 3034 :1386 ،

بــه معنــیشــان بــود عــین عنایــت
(همان)61 :

رزمجو معتقد است که سرایندۀ بهرام و گلاندام ،کاتبی است( .)129 :1372اما از آنجا کـه شـاعر در
پایان اثر خود را معرفی کرده پس منظومه نمیتواند از آثار کاتبی باشد .در تاریخ ّ
ادبیات ایـران نیـز ذیـل
زندگی کاتبی ،از این اثر نامی برده نشده است(ر.ک :صفا108 :1391 ،ـ  104و ذوالفقاری.)18 :1386،
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.2-3معرفی اجمالی منظومۀ(بی ) بهرام و گلاندام روای کردی
با مصاحبهای که با فتاحی قاضی انجام شد اذعان داشت که بیتبیژ(راوی عامه مام احمد لطفی) بیـت
را برای ایشان بازگو کرده و ایشان کلمه به کلمه متن را ضبط و یادداشـت کـردهاسـت .نگارنـده بعـد از
تفحص بسیار تاکنون هیچ فایل صوتی از صدای هیچ بیتبیژی با عنوان بهرام و گلندام به دست نیـاورده
است .هرچه هست در پنجاه سال اخیر صدا و سیمای مراکز ایران و افرادی چون فتاحی قاضی ،احمـد
بحری و ...به گردآوری و ثبت و ضبط محفوظات سینه به سینۀ بیـتبیـژان و راویـان پرداختـهانـد امـا
متأسفانه بیاعتنایی و اهمال اهل فن در حفظ این آثار بکر از ادب شفاهی ،باعـا از بـین رفـتن برخـی
اسناد صوتی ازین داستانها(بیت) شده است.
روایت کردی بهرام و گلندام از مام احمد لطفی است که وی در تمام رشتهها و شاخههای فولکلـور
زبان کردی وارد بوده و در قصص و روایات ایرانی و اسالمی اطالعـات جـامع و بسـزایی داشتهاسـت.
ّفتاحی قاضی متن کردی و ترجمۀ فارسی آن را در سال  1347ه.ق .در دانشگاه تبریز منتشر کرد.

 .2-4درونمایههای منظومۀ صافی و روای عامیانۀ کردی
روایت و درونمایۀ داستان پیوندی استوار با هم دارند .لفظ و معنا ب مثابۀ ظرف و مظـروف یکدیگرنـد.
ً
چنین است که هر داستانی حتی در موضوعهای مشابه مثال «عشق» میتواند درونمایههـای مختلـف و
متفاوتی داشته باشد .هر روایت از داستانی ،بنابر آنچه سـردمدار مکتـب فرمالیسـم ،روسـی پـراپ ،در
زمینۀ حکایتهای عامیانه مطرح نموده ،عبـارت اسـت از کارکردهـا و نقشهـای شخصـیتی مختلـف
مانند :قهرمان(جوینده یا قربانی) ،شاهزاده ،بخشنده یا پیشگو ،شخصیت شـرور ،یـاریگر و( ...پـراپ،
 143 :1368و احمدی.)145 :1372 ،

«درونمایه را نباید با «موضوع» یکی گرفت .چنین اشتباهی موجب عدم فهم خواننده و سردرگمی
او میشود .درونمایه چیزی است که از «موضوع» به دست میآید»(میرصادقی .)174-173 :1385 ،در
واقع ،درونمایه حاصل موضوع داستان است که بر گستردگی و تکامل داستان تأکید میکند؛ یعنی فکر
یا مجموعه افکاری که موضوع اساسی مورد نظر نویسنده را استحکام میبخشد و «داستان را به
وحدت هنری سوق میدهد» (همان.)174 :
ممکن است نویسندهای درونمایۀ اثر خود را از واقعیتها و رویدادهای روزمره انتخـاب کنـد کـه
خود با آنها سر و کار دارد یا ممکن است درونمایه و محتوای اثری مسائل اجتماعی از قبیل فقر باشد
و مضمون اثر نویسندهای دیگـر احساسـات و عواطـف درونـی انسـان ماننـد عشـق یـا نفـرت باشـد.
«درونمایۀ داستان آنکه گاه از آن به فکر اصلی یا مضمون و یـا پیـام داسـتان تعبیـر میشـود دیـدگاه و
جهتگیری نویسنده نسبت به موضوع است .درونمایه ،عنصری محتوایی و معطوف به میزان شـعور و
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دریافت نویسنده از زندگی است .این نکته علت اصلی این ّ
واقعیت اسـت کـه از موضـوعی واحـد ،بـه
تعداد نویسندگان ،درونمایه وجود دارد»(مستور.)31 :1379 ،
در ادامه به درونمایههای داستان بهرام و گلندام پرداخته میشود:
.2-4-1عشق
محوریترین و برجستهترین مضمون این منظومۀ غنایی ،عشق است؛ چراکه «در منظومـههای غنـایی
چنانکه از اسم آنها پیداست شاعر احساسات انسانی و عاشقانۀ خود را با زبـانی لطیـف و شـیوا بیـان
میکند»(صورتگر.)70 :1340 ،
عشقهای موجود در منظومه:
.2-4-1-1عشق بهرام به گلاندام در منظومۀ صافی
بهرام ،عاشق گلاندام ،دختر فغفور چین است .او بـرای وصـال ،تمـامی موانـع و خطرهـا را بـه جـان
میخرد .صافی غزلهایی را که خود نشانگر عشق است از زبان بهرام سروده است:
بکــــن درمــــان درد ناتوانــــان
بـه تـو ایـن بیـت گـویم از دل و جـان
بکـــن درمـــان جـــان نـــاتوانم
بخواهـد سـوخت از عشـق تـو جـانم
دلــی دارم ز درد فرقتــت ریــش
مکــن تــو آنقــدر رنجــورم از پــیش
(صافی)1456 -1454 :1386 ،

 .2-4-1-2عشق پیر سوداگر به گلاندام
عشق پیری و سر به رسوایینهادن در بسیاری از اشعار و داستانهای معـروف چـون شـیخ صـنعان نیـز
نمود دارد ّاما در اینجا پیر مانند گوژپشت نتردام خود را در خور این وصلت نمیبیند و تنها به نگریستن
از دور بسنده میکند ،وی در گنبدی نشسته و با تصویر یار راز و نیاز میکند.
بین این پیر و بهرام مناظرهای صورت میگیرد و پیـر در مقـام ناصـح از بهـرام میخواهـد دسـت از
حرکت بکشد و عشق گلاندام را فراموش کند:
کـه نبـود بهـرهای زان هـیچکس را
برون کن از سر این عشق و هوس را
(همان)394 :

اما بهرام اعتنایی نمیکند و راهی وادی عشق میشود.
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 .2-4-1-3عشق بهزاد به گلاندام
بهزاد پسر نوشاد ،شاهزادهای است که او نیز عاشق گلاندام است امـا فغفـور مخالفـت مـیکنـد ،پـس
بهزاد سر آن دارد که با جنگ و خونریزی دختر را از آن خـود کنـد .وجـود بهـزاد ،عشـقی مثلثـی در
افسـانه بـه وجـود آورده اسـت .در نهایـت ،بهـزاد کشـته و از دور خـارج مـیشـود« .در تعـدادی از
منظومههای عاشقانه عشق سهجانبه است مثل عشق خسرو و فرهاد به شیرین که منجـر بـه کامیـابی
خسرو و مرگ ناجوانمردانۀ فرهاد میگردد»(ذوالفقاری.)52 :1374 ،
.2-4-1-4عشق «جهانافروز» به بهرام
این عشق عالقهای زودگذر است ،مانند جرقهای که در لحظه زده شود و به سرعت هم خاموش گردد.
افروز پری به بهرام عشق میورزد اما بهـرام
بعد از رهایی جهانافروز از چنگال دیو توسط بهرام ،جهان ِ
با هوشیاری که دارد از صیفور میخواهد که این پر یزاد را به عقد خود درآورد:
دل انــدر مهــر شــاه روم بســته
جهــانافروز در آنجــا نشســته
که این مـهروی را در عقـد خـود آر
بـه صـیفورش سـفارش کـرد بسـیار
(صافی)1661- 1660 :1386 ،

و به این صورت از ایجاد هر نوع مشکل احتمالی جلوگیری میکند.

5ر .2درونمایههای عشقی در روای بی کردی بهرام و گلندام
1ر5ر  .2عشق منصورشاه به فدا
در این داستان ،منصور که پادشاه حلب است با دیدن فدا برادرزادۀ عادلشاه ،پادشاه حودزمین ،عاشـق
و دلباختۀ وی میگردد .نمونههایی از اشعار منصورشاه نسبت به عشق فدا:
بەڵکوو بدینم دوو چاوی کاڵت ترجمه:
بەژنی بلوور و قەدی شمشاڵت
ئەبرۆی کەمەند و پڕ ئەحواڵت

بلکـــه دو چشـــم کالـــت را ببیـــنم
قامــت بلــورین و قــد شمشــادت را
ابـــروی کمنـــد و پـــر احوالـــت را
ّ
(فتاحی قاضی )19:1347 ،

balkū bīdīnm dū čāwī kālt / bažnī blūr -o- qadī šmšālt / abroy kamand -o- perr
ahwālt

بەڵکوو بیدینم ،جەرگمم بموو کەبما

دوو چاوی ڕەش و دوو ئەبرۆی جەال

بۆ ئەڕواحی من بموو بە قەسسما

ترجمه :بلکــــه ببیــــنم ،جگــــرم کبــــاب شــــد
دو چشـــم ســــیاه و دو ابــــروی جــــالد را
[آنهــا] بــرای ارواح مــن قصــاب شــدهانــد
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چیممدیکە جەرگممم مەکە بە کەبمما

بـــیش از ایـــن جگـــرم را کبـــاب مکـــن
(همان )20:

balkū bīdīnm jargem bū kabāb / dū čāwī raš -o- dūabroy jalāb / bo arwahī mn bovn
ba qassab / čīdīka jargm maka ba kabā

 .2-5-2عشق سمنبو به بهرام
سمنبو دختری از جنیان است که با دیدن بهرام عاشق او میشود .هر چند بهرام ،سـمنبـو را بـه عقـد
خویش درمیآورد اما نمیتواند از عشق گلندام دست بکشد ،پـس راهـی سـرزمین معشـوق مـیگـردد.
سمنبو با دیدن بهرام به او میگوید:
ئاخر عماییم ،،ەەرکمچ چماوانم ترجمه :آخــــر عزیــــزم هــــر دو چشــــمانم
مهمـــــان عزیـــــز دردت برجـــــانم
میوانی عماییم ،دەرد ەە گیمانم
ِ
مممن برینممداری کیممر و پەیکممانم
مـــــن زخـــــمدار تیـــــر و پیکـــــانم
کەکلیفی کۆ چییە دەگەڵ براکانم؟
تکلیـــف تـــو بـــا بـــرادرانم چیســـت
(همان )95:

âxer āzizm hartk čāwānm / mīwānī āziz, dardet la giyānm / mn berindarī tir -opaykānm / taklifī to čiya dagal brākānm.
در ادامه میگوید :برادری دارم به نام کاروبا(کهربا) که چونان اژدهـا سرسـخت و بـدذات اسـت (فتـاحی

قاضی .)553 :2007 ،به این ترتیب نیرو و توان جسمانی برادران دیگرش به نامهای ارژنگ و صرصـر را نیـز
برای بهرام تعریف میکند .عاشقشدن سمنبو بر بهرام که در حقیقت عشق از نوع عشـق پـری و جـن
نسبت به قهرمان قصههای عامیانه است خـود یـاد آور ایـن نکتـه اسـت کـه«گـاه پریـان خـود عاشـق
ُ
ُ
قهرمانان میشوند؛ برای نمونه میتوان به افسـانهای لـری اشـاره کـرد کـه در آن «انـس پـری» عاشـق
ّ
شاهزادهای میشود و با او میخوابد(رحمانیان .)25 :1379 ،در داستانهای عامیانۀ فارسی پریان مذکر نیـز
حضور دارند(ارجانی.)571 :2 ،1363 ،
 .2-5-3عشق بهرام به گلندام
بهرام ،عاشق و دلباختۀ گلندام دختر پادشاه حودزمین اسـت .او بـرای رسـیدن بـه معشـوق مشـکالت
فراوانی را تحمل میکند ،بهرام با دیدن گلندام چنین نغمهسرایی میکند:
مەدە ەە جەرگمممم ئەبمممرۆی پەیکانمممت ترجمه :ابــــروی پیکانــــت را بــــه جگــــرم مــــزن
زلفان سـیاهت را سهرشـتهای بـههـم نبـاف
سممممممم بەنگی مەکە قەرە یوەفانمممممممت
قرص صورتت را نمایان کن و دو چشـم زیبایـت
ەەنممیە ەەڵەممنە ،دوو چمماوی جوانممت
بــه مــن بگــو :درد گرانــت ســاکن بــاد
پممەم ب:مم ک سمماکین بمم دەردی گرانممت
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بەس ناڵەنمممماڵ کە ،ەممممان دەرمانممممت

بـس آه و نالــه کـن ،بیــا درمانـت را بگیــر
(همان)244:

mada la jargm abroy paykānt / sebangī maka qara zolfānt / hanyat halena, dū čāwī
jovant / pem ble: sākin be dardī grane/ bas nalla nall ka, hane darmanet.

4ر5ر .2عشق اخترشاه به گلندام
اخترشاه پادشاه سرزمین فرنگستان است و دلباختۀ گلندام است .اما پدر گلندام راضی بـه ایـن وصـلت
نیست و اخترشاه قصد دارد که با جنگ و خونریزی گلندام را به دست بیاورد امـا سـرانجام بـه دسـت
بهرام کشته میشود:
ترجمه :دائم دست به سینه
دایم دەستنەیەر
ماننــــد آقــــا و نــــوکر خــــدمتت مــــیکــــنم
خممەکت دەکە ،وەک ئاغا و نمۆکەر
وگرنـــه بـــا زور خنجـــر آنـــان را مـــیســـتانم
دەنا دەیەەستەنم بە یەبری خەنجەر
ّ
بـــه قـــوت لشـــکر ،دربـــهدرت مـــیکـــنم
بە قەووەی ەەشکر دەکەکە ،دەربەدەر
بـــیملکـــت مـــیکـــنم ،خـــاک بـــه ســـر تـــو
ب م:کت دەکە ،،کۆ خۆڵت وەسمەر
باعـــا [جـــان] صـــد هـــزار نفـــر مبـــاش
مەبە بە بمماعیس سممەد ەەیار نەفەر
ســـــر متـــــاعی لعـــــل بدخشـــــان
بـــــر
ەە سەر مەکاحەچ ەەعلی بەدەخشما
ِ
گلانـــدام ماننـــد ســـتاره آســـمان [اســـت]
گوڵندا ،وێنەی ئەسمتەرەی عاسمما
[برای بردن گلاندام] فرنگستان را آشفته کـردهام
فەڕەنگسمممتانم خسمممتۆکە شمممەوا
من درد دارم[ ،مانند دیوانه] به کوهساران میافتم
مممممن دەردەدار ،،دەکەومە کەمممموا
ّ
(فتاحی قاضی)255: 1347،

xzmatt dakam vak aγā -o- nokar / danā dayhastēnim ba zabrī xanjar / ba qavvay
laškr datkam darbadar/ bē mlkit dakam to xolt vasar / maba ba baiīs sad hazār nafar/
la sar matahek la’alī badaxšān/ golandām wenay astēray asmān/ farangestānim
xstota šewan / mn dardadārm, dakawma kēwan.

.2-5-5عاشق شدن با دیدن تصویر در منظومۀ صافی و روای کردی
این موضوع یکی از وقایع رایج در داستانهای کهن ایرانی است« .قدیمیترین کس کـه بـه ایـن شـیوه
عاشق شد دختر شاه زابل است»(محجوب )155 :1386 ،و نیز تهمینه در داستان رستم و سهراب ،آنجا کـه
شـبانه بــه خوابگـاه رســتم مــیرود و نسـبت بــه او ابـراز عشــق مــیکنـد و بیــان مـیدارد کــه توصــیف
شجاعتهای او را از دیگران شنیده و شیفته شده:
شنیدستهام داسـتانت بسـی...
به کردار افسـانه از هـر کسـی
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چنین داستانها شـنیدم ز تـو

بسی لب به دندان گزیـده ز تـو
(فردوسی)363 :1373 ،

عشق ورزیدن به تصویر ،هم در بنمایههای ّ
قصههای عامیانه دیده میشود و هـم در منظومـههای
عاشقانه  .از بین ق ّصههای عامیانه میتوان به ّ
قصۀ امیرارسالن رومی اشـاره کـرد کـه بـا دیـدن تصـویر
فرخلقای فرنگی عاشق او شد .بهرام نیز در گنبد باالی کوه ،تصویری از گلاندام را میبیند و دیوانـهوار
عاشق میشود و همۀ موانع و مشکالت را پشت مینهد و موفق به وصال یار میشود.
ُ
در روایت کردی نیز بهرام با دیدن تصویر گلندام آنچنان عاشق وی میگردد که تاج و تخـت را رهـا
کرده و با وجود مخالفتهای والدین ،راهی سرزمین معشوق میگردد.
.2-6جدایی و فراق
جدایی و فراق ،جزئی جداییناپذیر از منظومههای عاشقانه است« .در تمام داستانهای عاشقانه پـس
از جرقۀ اصلی بهواسطۀ یک مانع و گره ،جدایی و فـراق حـادث میگـردد کـه ایـن جـدایی و فـراق در
داستانهایی که صبغۀ عامیانه دارند با پایان خوش به وصال تبـدیل میگـردد»(ذوالفقـاری .)54 :1374 ،در
داستان بهرام و گلندام نیز جدایی از همان آغاز وجود دارد .موانع و خطراتی که بر سر راه است هر یـک
به شیوهای مانع وصال میگردند:
دو چشمش پر ز خون شد همچو ساغر
بـدو گفـت حـال زار خـویش پنهـان

گهــر پاشــید بــر رخســار از ســر
ز تــاب عشــق و از انــدوه هجــران
(صافی)1126 -1125 :1386 ،

ُ
در روایت کردی نیز فراق که یکی از درونمایههای قصههای عامیانه و منظومههای غنایی و
عاشقانه است تا حدودی مشاهده میشود اما نه آنچنان پرسوز و گداز که در لیلی و مجنون و یا خسرو
ً
و شیرین دیده میشود .اصوال رنگ هجران ،هم در روایت کردی و هم در روایت صافی نوعی دیگر
است .بهرام بدون دیدن و سابقۀ ذهنی عاشق گلندام میشود و برای وصال تالش میکند و میتوان
گفت اگر لحظۀ عاشق شدن تا رسیدن را فراق بنامیم ،جز تالش و تکاپوی بهرام چیزی از ناله و فغان
جدایی در منظومه نمیتوان دید.
.2-7پند و اندرز
در روایت صافی ،بارزترین نمود درونمایههای پندآموز ،پندهایی است که پدر بهرام به پسر میدهد و او
را به داشتن خوییهای پسندیده چون سخاوت ،رعیتپروری و ...دعوت میکند:
کـه تـا باشـی بـه عـالم جاودانـه
رعیــتپروری کــن در زمانــه
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(همان)117 :

سخاوت کن کـه تـا نـامی بـرآری

که از بخل است در کونین خواری
(همان)219 :

از دیگر مواردی که میتوان رد پای ّ
ادبیات تعلیمی را در این داستان غنایی مشاهده کرد اندرزهایی
است که سراینده در پایان داستان میآورد .البته صافی در این قسمت نتوانسته است مانند فردوسی که
بسیار قوی عمل کرده ،در پیوند با داستان ،ابیات پندآموز بسراید:
که در وی نیست دائم زندگانی
نبندی دل در این دنیای فانی
ّ
منــور ســاختی دارالبقــا را
اگر کردی عمارت این سرا را
(همـــــــان)3028 -3024 :

ُ
بارزترین نمود پند در روایت کردی ،جایی است که پدر بهرام سعی میکند تا بهرام را از این عشق
سوداگرانه برحذر دارد و او را از همراهی با منصور منصرف نماید:
کەممممماکە بە ەممممیی بەممممی بە شممممەیدا ترجمه :طمـــــع داری بیهـــــوده دیوانـــــه شـــــوی
هنـــوز سرچشـــمۀ دنیـــا را بلـــد نیســـتی
ئەسمممتا بەڵەد نمممی سمممەرچاوەی دنیممما
ەەچممی کممۆ بممتەو بممابی خممۆ کەممدا
هر چـه بخـواهی پـدرت تـو را یـاری مـیکنـد
خممماکرجە ،بمممەە بمممۆ حمممایر دەکممما
خــاطرجمع بــاش برایــت حاضــر مــیکنــد
بە م:مچ و بەمماڵ ،بە ڕ و شموێنی شما
بــه ملــک و بــه مــال بــه راه و شــیوۀ شــاه
بە شمممممممەەریاری ەەر بە عوەەمممممممما
بـــه شـــهریاری هـــر (ب همانـــا) بـــه علمـــا
نەوەک گممو بممدەیە دەروێممد و گەدا
نه اینکه به[سخن] درویش و گدا گوش بدهی
(قاضی)83:
tamāta ba hič bbī ba šaydā / eēstā balad ni sarčāway dnya / hačī to btawē bābī xot
tēdā / xatrjam bba bot hazer dakā/ ba mlk -o- ba mal ba rē -o- šovēnī šā / ba šahriyarī
har ba olamā / nawak gove bdaya darviš -o-gadš.

.2-8جوانمردی و ّ
عیاری
یکی از مسائل اخالقی در منظومه ،رادمردی است .این یکی از موارد اشتراك درونمایههای این افسانۀ
قصههای عامیانه است« .از وجوه اشتراك تمامی ّ
عاشقانه با ّ
قصهها برتری انکارناپذیر اصول اخالقی
است .در هیچ یک از ّ
قصهها کسی که خالف اصول جوانمردی و اخالق و شرافت رفتار میکند ،توفیق
نمییابد و قهرمان هرگز برای پیشرفت خویش به حیله و تزویر و ناجوانمردی متوسل نمیشود»
(محجوب.)118 :1386 ،
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ّ
شخصیتهای مثبت به رعایت این اصل پایبند بودهاند
در منظومۀ بهرام و گلندام نه تنها قهرمان و
ّ
شخصیتهایی که برای بهرام ایجاد مانع و گره میکنند و بهنوعی ضدقهرمان محسوب میشوند
حتی
نیز این اصول را رعایت میکنند .یک نمونۀ آن زمانی است که شبرنگ عیار ،نامۀ بهرام را به نوشاد
میرساند ،نوشاد از محتوای نامه بسیار خشمگین میشود و نامه را پاره میکند؛ شدت خشم وی تا
حدی است که بیم آن میرود شبرنگ کشته شود ،اما نوشاد با پایبندی به اصل جوانمردی خطاب به
شبرنگ میگوید:
پس آنگه با رسول شه چنین گفت
ز خشـم خسـرو رومـی برآشـفت
و گرنه سـر نمیدیـدی تـو بـر تـن
که نبـود بـر رسـوالن قهـر کشـتن
(صافی ،همان)2142 -2141 :

از نمونههای دیگر رادمردی در داستان میتوان به وقتی اشاره کرد که بهرام برای مبارزه با افرع به
درون چاه میرود ،وقتی او را خفته مییابد علیرغم آنکه بهترین فرصت را برای کشتن وی دارد ،این
کار را دور از جوانمردی میداند و ابتدا با زدن ضربه بهپای دیو او را بیدار و سپس با او نبرد میکند:
کشـم ایـن دیـو بـا شمشـیر زهـر آب
به دلبر گفت شه عیب است در خواب
بــرآورد از نیــام خــویش شمشــیر
توکـل کـرد زد یـک نعـره چـون شـیر
ز جــا برداشــت دیــو بــد گهــر ســر
بــزد بــر پــای افــرع نــیش خنج ـر
(همان)625 -624 :

درونمایۀ ّعیاری یکی از مواردی است که این منظومه را به ّ
قصههای عامیانه شبیه میکند.
شبرنگ یکی از قهرمانان عیارصفت داستان است .یکی از اقدامات عیارانۀ او این است که شبانه با
لباس ّ
مبدل وارد سپاه دشمن میشود و اوضاع را بررسی میکند:
بــه لشــکرگاه رو آورد شــبرنگ
قبـا پوشـید چـون بلغاریـان تنـگ
فلک میبیخت گویا مشـک تاتـار
بیامــد تــا در آن خیــل بلغــار
(صافی)269 -268 :1386 ،

ً
عالوهبر «شبرنگ» ،بهرام نیز اعمال و رفتاری شبیه به عیاران دارد؛ مثال وقتی بهزاد را میکشد،
نمد میپوشد و به صورت ناشناس وارد چین میشود و بیرون قصر گلاندام مسکن میگزیند« .از
روشهای عیاران این است که میکوشند بهطور ناشناس سفر کنند تا کسی نتواند ایشان را بشناسد و از
رازشان آ گاه شود»(محجوب.)1008 :1386 ،
در روایت عامیانۀ کردی نیز یکی از مسائل اخالقی بارز در منظومه ،رادمردی است .نمونۀ بارز آن
وقتی است که کاهربا (برادر سمنبو) به دست بهرام گرفتار میشود و بهرام به دلیل جوانمردی از کشتن
او منصرف میشود:
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دەسممممتت ڕاگممممرە ئەی الوی میمممموا
قەک:مممی مممممن مەکە ،ئەممممن نۆجمممموا
ەە سممەر دەسممتی کممۆ دەبمممە موسمموڵما
مممممن یۆردارکممممر ،ەە نەممممو براکمممما

ترجمه :دستتتته تتتت دار ای جتتتتمام ن تتتت م
نتتتبا تتت قتتتتر نبستتت من نتتت

مجتتتمام

ب سب دسه ( ش دت) تم نسل م نیشمم
در نیتتتت م تتتتبادرام نتتتت پبزورتتتتتبم
ّ
(فتاحی قاضـی)138: 1347

dastt rāgra ay lāwī miwan / qatlī mn maka, amn nojowān / la sar dastī to dabma
mosolmān / mn zordartrm la nēw berakan

.2-9رزم
هرچند که این منظومه بیشتر منظومۀ غنایی است اما حماسه و رزم نیز در آن دیده میشود .صفا در این
باره میگوید« :هیچ اثر حماسی ،اگرچه به نهایت کمال فنی رسیده باشد ،نمیتواند از افکار غنایی و
غزلی خالی باشد و ما همیشه در بهترین منظومههای حماسی جهان آثار ّبین و آشکاری از افکار و
اشعار غنایی مییابیم»(صفا .)35 :1387 ،در منظومۀ بهرام و گلاندام ،اصطالحات حماسی فراوانی دیده
میشود و میادین رزم بهخوبی توصیف شده است؛ مانند لشکرکشی بهزاد و نوشاد به چین و یا مبارزۀ
بهرام با سپاه ّ
جنیان .برای نمونه ابیاتی از جنگ بهرام با نهنگ و میدان رزم نوشاد و بهرام ذکر میشود:
چنـــانش زد ســـنان از قهـــر بـــر کـــام
بــه کــف بگرفــت رمــح خــویش بهــرام
نجنبیـــــدی ســـــر مـــــویی ز انـــــدام
بـــه دســـت چـــي گرفتـــه نیـــزه بهـــرام
)صافی،همان(83:

شـــعاع تیغهـــا افتـــاده بـــر اوج
برانــدی فیــل خــود نوشــاد در پــیش
بــزد یــک نعــره آن شــیر تهمــتن

چــو دریــایی کــه از آهــن زنــد مــوج
بزد یـک نعـره همچـون شـیر بیخـویش
کــه لرزیــدی از آن نوشــاد بــر تــن
(صافی)2443 -2440 :1386 ،

ُ
رزم در روایت بهرام و گلندام کردی هم با اصطالحات حماسی فراوان در متن همراه است ،در این
میان میتوان به نبرد میان بهرام و اخترشاه اشاره کرد:
کممممممممممافر ددا بوڵ ممممممممممار ترجمه :کافرنــــــد دنــــــدان بلغــــــار (ســــــفید)
نیــــــزۀ ســــــپیدار بــــــا آنــــــان اســــــت
ڕمەیممممممما پەمممممممیە سممممممم یدار
ســــــــر المــــــــاس نــــــــوک تیــــــــز
سممممەر ئەڵماسممممی نمممموو ،مکممممار
لشــــــکر بــــــه کنــــــار شــــــهر آمــــــد
ەەشمممکر ەممما بمممۆ قەرا شمممار
شـــهر را ماننـــد حصـــار محاصـــره کردنـــد
دەورەی شاریا گر  ،ەەروەکوو حەسار
لشکر پادشاه برای [جنگ] آنان سوار میشدند
ەەشکری پادشما ەەوا دەبموو سموار
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ّ
(فتاحی قاضی)304: 1347،
kafrā dedan bolγar/ rmbiyan pēya spider / sar almasī noom mkār/ laškrt hat bo
qaradaγ / dawray šāryān grt har wakoo hasar / laškrī pads lawā daboon sowar.

 10ر .2شکار
شکار بنمایهای است که عالوهبر داستانهای حماسی در داستانهای عاشقانه نیز دیده میشود و
جالب این که در بیشتر داستانهایی که از بهرام بر سر زبانها مشهور است شکار ،وصفی برای بهرام
است و این در حالی است که همۀ داستانها ناظر به ماجرای بهرامگور پادشاه ساسانی نیستند .بهرام به
شکارگاه میرود و پس از شکار شیر با دیدن آهویی زیبا به دنبال آن رفته در راه گم میشود .در این
شکارگاه رسومی چون طبل باز زدن و همراهی شاهین تربیتشده دیده میشود:
فکند در آن زمان شاهین به پرواز
کـه ناگـه آهـویی از امـر یـزدان
ز جا برداشت اسب خویش بهرام

برآمــد نالــههای طبلــک بــاز
نمایـان گشـت رویـش در بیابـان
سپاهش از قفا ماندنـد صـد گـام
(صــافی)338 -336 :1386 ،

ُ
در روایت کردی نیز مشاهده میشود که بهرام به شکار میرود و در شکار با منصورشاه آشنا
میشود:
مەکاڵ و کەمەند ەەگەڵ کەرکەشی ترجمه :ســـــپر و کمنـــــد بـــــا تـــــرکش
همه را بـر پشـت رخـش قـایم کـرد
پاکی قایم کرد ەە پشتی ڕەخشی
بارا ،دەچتە ڕاو بمۆ چیما ڕەشمی
بهرام برای شکار به کوه سیاه میـرود

ّ
(فتاحی قاضی)15: 1347،
matāl -o- kamand lagal tarkašī / pākī qāym kird la pštī raxšī / bāram dačta rāw bo
čiya rašī.

 11ر .2سفر
بهرام و گلندام را میتوان یک داستان سفری دانست .سفری از غرب(روم) به شرق(چین) .بهرام برای
رسیدن به وصال یار و دلدار خود سفری طوالنی و پرخطر را آغاز میکند که در آن با مشکالت فراوانی
مواجه میشودّ .اما او در اینجا نیز مانند سایر ّ
قصههای سفری ،شجاعانه از همۀ موانع عبور میکند و
به هدف خود میرسد« .دیدگاه عمومی ّ
قصههای سفری مثبت و اطمینانبخش است ،اینجا همیشه
قهرمان شجاعی وجود دارد که چه نیرویش خودجوش باشد و چه تحفهای از عوامل ماوراءالطبیعی به
هرحال میتواند مرزها و محدودههای آشنا را کنار بزند و پیش برود»(ثمینی .)302 :1386 ،در این
منظومه ،بهرام انواع سفرهای زمینی ،دریایی و سفر به سرزمینهای ماورایی را تجربه میکند.
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ُ
در روایت کردی میتوان داستان بهرام و گلاندام را سفری دانست؛ سفری از غرب(روم) به
سرزمینی به نام(حودزمین) و سرزمین دیوان .بهرام برای رسیدن به وصال معشوق تاج و تخت را رها
کرده و سفری طوالنی و پرخطر را آغاز میکند که در آن با مشکالت فراوانی مواجه میشود.
.2-12نامههای عاشقانه
در این منظومه بین عاشق و معشوق«دهنامه» نوشتهمیشود .پنج نامه از زبان بهرام و پنج نامه از زبان
گلاندام .بهرام پس از نوشتن نخستین نامه با پاسخ عتابآمیز گلاندام روبهرو میشود و پس از طی
روند نامهنگاری گویی گلاندام سر تسلیم فرود میآورد و بهرام را به صبر پیشهکردن دعوت میکند و به
او اطمینان میدهد که هرچند پیش تو نیستم اما دلم با تو است:
به دل پیش توام هر جا که هستم
زبـان طعنـه از حـال تـو بسـتم
(صافی ،همان)157 :

شکل این دهنامه نیز مانند سایر دهنامههای زبان فارسی است« .دهنامههای ادب فارسی دارای
ً
ً
آرایشی خاص و تقریبا مشابه است که متن آنها قالبا با پنج نامه از سوی عاشق و پنج نامه از سوی
معشوق تشریح میگردد و هرکدام از این نامهها ّ
مذیل به غزلی با وزن منظومه است»(یلمهها،)216 :1391 ،
در همۀ این نامهها نیز پس از متن نامه غزلی آورده شده است و در نامههای اول ،دوم ،سوم ،چهارم،
نهم و دهم عالوه بر متن نامه ،غزل تمثیل و حکایت کوتاهی نیز آورده شده است« .دهنامهنویسی یکی
ً
از انواع ادبی ناشناخته و خاصی است که ظاهرا پس از حملۀ مغول بهخصوص در قرن هشتم هجری
رواج خاصی یافت»(همان .)216 :گویا اولین دهنامۀ فارسی متعلق به فخرالدین اسعد گرگانی در منظومۀ
غنایی ویس و رامین است.
نمونهای از نامۀ بهرام به گلندام:
نامۀ ّاول بهرام به نزد گلاندام
که روشن کرده روی ماه و خورشید
ســر نامــه بــه نــام حــ ّی جاویــد
که بگشوده است از درج دلم بند...
ز بعــد نامــهی بــیچــون خداونــد
نامۀ دوم از زبان گلاندام به نزد بهرام
کــه در ایــوان ســرای کــاخ آیــی...
اال ای بـــاد چـــون گســـتاخ آیـــی
که عاشق گشت بر شمع دلافـروز
بــود کــار تــو چــون پروانــه امــروز
(صافی ،همان)108:
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ُ
در روایت کردی برخالف منظومۀ بهرام و گلندام صافی ،فقط یک نامه رد و بدل میشود و آن نه
میان عاشق و معشوق که نامۀ تهدیدآمیز اخترشاه ،پادشاه فرنگستان به عادلشاه است .چون عادلشاه
قادر به پاسخگویی آن نیست بهرام جواب نامۀ اخترشاه را مینویسد:
نامەی چاک نووسی بە غوربەکییە ترجمه :نامــه را خــوب نوشــت بــه غربتــی
در پشت نامه عکس [خود را] کشید
ەە پشتی نامەی عەکسی نووسمییە
بگەڕێوە ،ئەو کارە کاری کۆ نیمیە
[نوشت] برگرد ،این کار کار تو نیست
(فتاحیقاضی)303: 1347،
nāmay čak nosī ba γrbatiya / la pštī nāmay aksi nosiya/ bgarewa aw kāra kārī to niya

 .2-13اعتقاد به جبر و قضا و قدر
ّ
شخصیتها.
در این داستان حوادث را بیشتر به قضا و سرنوشت نسبت مینهند تا به اراده و حرکت
شاید بتوان گفت جبری نسبی بر منظومه حاکم است .وقتی بهرام با بهزاد بلغاری مبارزه میکند و او را
شکست میدهد ،گروهی خبر این پیروزی را برای فغفور چین میبرند و آنها در بیان آنچه رخ داده
است نقش بهرام را نادیده میگیرند و رویدادها را به قضا و قدر نسبت مینهند:
ســپاهی کــرد بــر لشــکر شــبیخون
چنــین گفتنــد کــز تــأثیر گــردون
که قصد شـهر چـین کـردن خطـا بـود
یکــی میگفــت تقــدیر خــدا بــود
همیشه کـار دیـوان مکـر و ریـو اسـت
کسی میگفـت اینهـا کـار دیـو اسـت
کز ایشان نیست از ایـن معنـی خبـردار
مگــر بهــرام گــردون کــرد ایــن کــار
(صافی)987 - 985 :1386 ،

ّ
 .2-14یکتاپرستی و توکل
ّ
ّ
شخصیتهای اصلی و چه فرعی ،به خدای یکتا اعتقاد دارند و هنگام
شخصیتهای داستان ،چه
تمام
مواجهه با مشکالت به خداوند توکل میکنند .البته در طول داستان هیچ سخنی از دینی که اشخاص
داستان به آن ایمان دارند نیست ولی خواننده با خواندن منظومه ّ
متوجه میشود که اسالم به تمام
ّ
شخصیتها مسلمان هستند .وقتی پدر بهرام در روم از پیر
مکانهای داستان رسیده است و گویی همۀ
زاهد میشنود که بهرام زنده است و رهسپار چین شده است ،شکر خدای را به جا میآورد و به شیوۀ
مسلمانان سجده میکند:
ز گـوهر کـرد در حـالش تـوانگر
چو از پیر این سـخن بشـنید کشـور
فقیــران را نــوازش کــرد بســیار
ســجود آورد خــالق را دگربــار
(صافی)1656 -1655 :1386 ،
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بهرام نیز وقتی میخواهد با ّ
جنیان مبارزه کند ،بر خدای یگانه توکل میکند و از او میخواهد در این
نبرد یاریگر او باشد:
توکل کرد بر ایزد تعالی
شهنشه کرد رو بر کوه اعـال
(همان )350 :

ُ
در روایت کردی ،راوی با نام خدا و مناجات شروع میکند و با صلوات بر محمد و آل او داستان را
ّ
شخصیتهای داستان ،بج ز اخترشاه که راوی از زبان بهرام او را کافر خطاب
به پایان میرساند .تمام
میکند ،به خدای یکتا اعتقاد دارند .حتی ّ
جنیان بر دست بهرام اسالم میآورند .نمونۀ بارز
درونمایههای یکتاپرستی جواب نامهای است که بهرام برای اخترشاه مینویسد:
سوێند ،ە خواردی بە یاکی ڕەحمما ترجمه :بـه ذات رحمــان علیـه تــو سـوگند خــوردم
ّ
کلهات را میشـکنم ،بـیجانـت مـیکـنم
کەەلە دەشکەنم ،من دەککە ،ب گیا
(قاضی )296:
swendm xoward ba zātī rahmān/ kalat daškēnm datkam bēgiyan.

کەمەڕڕود کرد کمافری دینبەکماڵ ترجمه[ :ای] کــافر دیــن باطــل ،تمـ ّـرد کــردی
بــه شمشــیر و نیــزه ،بــه گــرز و ســپر
بە شممیر و نەمممە ،بە گمموری و مەکمماڵ
دنیای ڕووناکت وەەا ە بکە ،کماڵ
دنیای روشن را چنـان بـر تـو تلـخ کـنم
سوعەەکت پ بکە ژ کاکوو منداڵ
زن تـــا بچـــه تـــو را مســـخره کننـــد

ّ
(فتاحی قاضی)299: 1347 ،
tamroodt krd kāfrī din batāl / ba šir -o- nēza ba gorz -o- matāl, donyay roonakt vaha
lēbkam tal / soaēbatt pēbkan žn tākoo mndal.

 .2-15ضد قهرمان
یکی از ماجراهای ّ
مکرر در قصههای عامیانۀ ایرانی ،تمناکردن دیوی برای وصال دختری است که بعد
از اسارت توسط جوانی دلیر آزاد میشود .در نهایت ،دیو که از سرنوشت خویش آ گاه است و گریزی از
آن ندارد ،خود مقدمات مرگ خویش را فراهم میآورد)ر.ک :میرصادقی .)104 :1366،از کردارهای
غیرطبیعی که میتوان در رویارویی قهرمان با دیو مؤنا به آن اشاره کرد؛ جایگزینشدن حس قهرمان
و دختر است؛ یعنی دیو یا پری که خود مؤنا است ،به جای عاشقشدن بر دختری و ربودن او ،عاشق
مرد دالور میشود و برای رسیدن به مرد مورد عالقهاش حاضر است از هر ترفندی استفاده کند .پس
ّ
ضدقهرمان در اینگونه داستانها شیاطین ،دیوّ ،
اجنه و پریان ،پیرمردان یا عجوزهها هستند که در
ً
حکایت معموال بعد از شرارت ،در نهایت تسلیم نیروی مثبت و مغلوب میگردند .در این داستان با
پریهایی برخورد میکنیم که جزو نیروهای مثبت هستند و حتی عشق میورزند؛ مانند عاشقشدن
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دیوسان سمنبو که مطیع بهرام شدند و افرع که
جهانافروز بر بهرام؛ یا حکایت برادران اژدهافش و
ِ
نیروی منفی بود و مغلوب شد .داستان کشتن یا مغلوب نمودن دیو و پری و اژدها و ازدواج با دختر ،در
آثار حماسی فارسی نیز در اشکال گوناگون نقل شده است؛ از جمله در بهمننامه ،منظومۀ حماسی
قرن ششم ،داستان ضحاک ،بیژن و منیژه ،هفتخوانها در شاهنامۀ فردوسی.
ُ
ضد قهرمان در بهرام و گلندام کردی چند دیو ،اجنه و پری ،پیرمردان یا عجوزههایی هستند که در
ً
حکایت معموال تسلیم بهرام میشوند و مسلمان میگردند و یا مانند نیروهای انسانی(اخترشاه)
میشوند.
.2-16درونمایۀ شادی
1ر16ر .2بزم
بزم و شادخواری و بادهنوشی نیز یکی از درونمایههای مثنویهای عاشقانه است .از بین مجالس بزم
موجود در داستان بهرام و گلندام میتوان از مجلس بزم کشور ،فغفور ،گلندام و نوشاد نام برد .برای
مثال گوشههای از مجلس بزم بهرام و فغفور هنگام نامهنبشتن بهرام به نوشاد ذکر میشود:
بیامــد کــرد جــا در مجلــس بــزم
چو فارغ گشـت شـاه روم از رزم
بـه درگـه شـمع کـافوری نهادنــد
همه گردان سالح از خود گشادند
برآمــد بــاز بانــگ بــربط و نــی
صــراحیها بیاوردنــد پــر مــی
(همان)168 :

بهرام یک ماه ،شبانهروز در کنار گلاندام به سر میبرد و بعد از یک ماه برای این دو ازدواج ،جشنی
شاهانه برپا میشود:
شـرابش در کـف و در بـر گلانـدام
به خلـوت کـرد مسـکن شـاه بهـرام
بــه روی شــاه شــادیها نمودنــد
تمـام شـهر چـین در عـیش بودنـد
به خلوت بود شه تـا قـرب یـک مـاه
چنـین گوینـد بـا معشـوق دلخـواه
همهشـب عـیش نوشـانوش نـوروز
بـه عشـرت بـود بـا مـاه دلافـروز
(صافی)2784 -2781 :1386 ،

ُ
بر خالف سایر داستانهای عامیانه کردی که وصف بزم و رزم به تفصیل در آنها تجلی یافته است؛
ُ
در روایت عامیانۀ کردی بهرام و گلندام و در مقایسه با روایت فارسی ،برای بزمها و شادیها هیچ
ً
احتماال کمحوصلگی ،کهولت ّ
سن
توصیفی جز بازگوکردن سادۀ واقعهها وجود ندارد .علت این امر
راوی و موانعی مانند عقاید مذهبی بوده که موجب شده از پرداختن و شرح و بسط شادیها پرهیز
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نماید و این در صورتی است که صحنههایی با درونمایۀ جنگ و کشت و کشتار بسیار پر آب و تاب
تعریف شده است.
مەالی بانممک کممرد بممۆ گوێمەبممانە ترجمه :مالیان را برای مراسم نامگذاری فرا خواند
زر و ســیم شـــاه بســیار فـــراوان اســـت
یێمممڕ و ییممموی شممما یۆر فمممراوانە
ەە ڕێممممی خممممودادا دای ئەو بەوانە
در راه خـــدا او [آن را] بـــه ایـــنهـــا داد
(فتاحی قاضی ،همان)114 :
malay bang kerdn bo gwezabana / zēr-o- ziw šā zor frawāna / la rēy xodadā dāy aw
ba wana.

2ر 16ر .2در بزم عروسی بهرام
ەەبەر سممموارا  ،ەەبەر پمممڕ حمممونەر ترجمه :بـه خـاطر انبـوهی سـوارکاران و افـراد پرهنـر
حودیەمین بووە بە سەحرای مەحشەر
حـــودزمین گشـــته بـــود صـــحرای محشـــر

داوەکەکە دەست پ کرا ،پاش
چلشەوا عەرووسییا خالس بوو

پایکوبی به مناسبت جشن عروسی بهرام و گلندام
آغاز شد و تا چهل شبانه روز ادامه یافت

la bar sowaran la bar perr honar/ hodzamin bowa ba sahray mahšar/ Dāwataka dast
pēkrā, pāš čl šawan aroosiyan xalās boo.

.3نتیجهگیری
تخیل آمیخته به داستانهای مکتوب در منابع کهن
باتوجه به خاستگاه اصلی داستان که سرشتهای از ِ
است میتوان گفت پرداختن به دو روایت از یک داستان به دو زبان متفاوت ،از جنبۀ درونمایه ،میتواند
دو نوع شناخت برای محقق به ارمغان داشته باشد؛ یکی شناخت فرهنگی و زبانی که منتج به
ادبیات شخص راوی و عصر او خواهد شد و دیگری شناختی
بحاهایی در حوزۀ دستور تاریخی و
ِ
دورتر و عمیقتر از اسلوب و محتوای اصلی داستان که بازگشتی به منشأ اصلی آن است.
با بررسی درونمایههای مختلف این دو روایت مشخص شد که چون اصل داستان مربوط به قرنها
ُ
قبل از راویان مورد بحا(صافی و ماماحمد لطفی راوی بیسواد و عامی کرد) بوده است؛ دو شاخصه
به دست میآید1 :ـ درونمایهها رنگ و لعاب عقاید مذهبی و دیدگاهی فردی راویان را به خود
گرفتهاست2 .ـ در هر صورت ،بخش اساسی محتوای داستان همان است که سینه به سینه به دورۀ
راویان رسیده است .بنابراین ،درونمایههای کهنتر ،مانند عشق ،بزم و رزم و شکار ،ستون اصلی
داستان و ماندگارتر بودهاند و بقیه درونمایهها ،تحتالشعاع دیدگاههای متفاوت راویان ،میتوانسته
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تغییر بنیادی کرده باشد؛ مانند اعتقادات خاص در مورد دین مبین اسالم که راویان آن را با محتوای
روایتهایی از داستان قبل از اسالم آمیختهاند.
از مقایسۀ درونمایههای این دو منظومه میتوان به خوبی به موارد تشابه و افتراق این دو منظومه پی
برد .بهویژه اینکه با مقایسۀ درونمایههای مثبت و منفی در جدول زیر میتوان به نتیجۀ بهتری دست
یافت .باتوجه به دادههای این جدول و تعداد ابیات و شمار واژگان این دو روایت میتوان دریافت که
روایت فارسی با  3049بیت و حدود  35000واژه ،با روایت کردی که  310بند در  10191واژه در مقام
مقایسه قرار گرفته است به مراتب مفصلتر و دارای فراز و فرود بیشتری از لحام داستانی است.
درونمایۀ اصلی داستان ،بیشتر حول محور عشق و ازدواج و انتخاب زوج است .در هر دو روایت
از داستان ،چندین عشق منجر به ازدواج مشاهده میشود؛ مانند ازدواج بهرام با گلندام ،ازدواج بهرام
با سمنبو(پری) ،ازدواج جهانافروز(پری) با صیفور و افرع از پریان و باز ازدواج جهانافروز با فغفور
و ازدواج فغفور با سمنبو .این بخش از داستان با اعتقادات راویان و خالق اصلی داستان به
ماوراءالطبیعه و ازدواج آدمیان با ّ
جنیان پیوند مستقیم دارد .اما علت اصلی این که چرا ازدواج پرماجرا
َ
که در آن رگههایی از زنساالری ـ که زن حق انتخاب دارد و مردها منتخب میشوند ـ دیدهمیشود تا
این حد مهم است؛ میتواند این باشد که اهمیت موضوع ازدواج در این بیت حتی بیشتر از عشق است،
چون هر دو روایتگر تالش میکنند این دو را هرچه زودتر و در برخورد با موانع کمتری به امر مقدس
ازدواج نزدیک کنند.
در هر دو منظومه ،محتوا و درونمایههایی چون عشق ،جوانمردی ،پندواندرز ،رزم ،شکار ،سفر،
ً
نامهنگاری ،یکتاپرستی و توکل به خدا ،تقر یبا مشترک و یکسان است .سمنبو به همراه شش برادر؛
یعنی صیفور ،شماس ،مردافیوس ،قیوطر ،قحتال و همیتا به دست بهرام مسلمان میشود که این خود
ُ
به راویتهای اسالمی در مورد دو گروه ّ
جنیان کافر و مسلمان اشاره دارد ،لذا درونمایۀ روایت کردی
بیشتر صبغۀ دین اسالم را به خود میگیرد و توانایی انسانهای گذشته در ایجاد ارتباط با عوالم غیب را
نشان میدهد و شاید به نوعی مرتبط با عرفان در وجود خالق اثر نیز باشد .اما با همۀ اینها ،بهرام و
گلندام داستان یا افسانهای زادۀ ّ
تخیل راوی و شاعر راویتگر یا مربوط به برهۀ خاصی از زمان است.
اگر داستان به قبل از اسالم برگردد بیشک راوی در دادن صبغۀ دینی و تغییر دیدگاه راویان نخستین
نقش اصلی را داشته استّ .اما در منظومۀ صافی محتوا و درونمایههایی چون بزمّ ،عیاری ،اعتقاد به
ُ
قضا و قدر و چشمزخم وجود دارد که این موارد در روایت کردی نقش پررنگی ندارند .برای نمونه ،بزم
یکماهه در مقابل چهلروزه نشان میدهد که در گذشته تا چه اندازه برای جشنها و شادیها اهمیت
قائل بودهاند .به طور کلی ،ساختار درونمایهها در روایت فارسی که مفصلتر و در یک قالب کالسیک

  26فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4پیاپی  ،30زمستان 1399

به نظم کشیده شده است ،مانند روایت کردی ،محتوایی شبیه به داستانهای عامیانه و ساده دارد و
بیشتر با عشقهایی عامهپسند و صبغۀ دینی همراه است.

بررسی و تطبیق درونمایههای داستانی بهرام و گلندام(...ص  ---------)30-1مهری پاکزاد و همکار 27 

منابع
 احمدی ،بابک ،)1372( ،ساختار و تأویل متن ،تهران ،جلد دوم ،چاچ دوم ،تهران :مرکز. ارجانی ،فرامرز بن خدادداد ،)1363( ،سمک عیار ،به تصحیح دکتر پرویز ناتـل خـانلری ،تهـران:آ گاه.
 استنفورد ،)1386( ،درآمدی بر تار یخ پژوهی ،ترجمۀ مسعود صادقی ،تهران :سمت بلعمی ،محمد بن محمد ،)1382( ،تار یخ بلعمی (ترجمه تاریخ طبری) ،مقدمه و حواشی به اهتمـاممحمدجواد مشکور ،تهران :دنیای کتاب.
 بلوکباشی ،علی ،)1375( ،قهوهخانههای ایران ،تهران :بینا. بنایی ،موالنا کمالالدین ،)1351( ،برگزیدۀ ،بـاغ ارم مثنروی بهررام و بهرروز ،تصـحیح و انتشـار:سیداسدالله مصطفوی.
 بهار ،محمد تقی ،)2535 (،بهار و ادب فارسی(مجموعه مقـاالت بهـار) ،تهـران :شـکت سـهامیکتابهای جیبی.
 بیدل دهلوی ،عبدالقادر( ،بیتا) ،غزلیات بیدل ،به تصحیح خلیلالله خلیلی ،جلد اول ،تهران :نشربینالملل.
 -پراپ ،والدیمیر ،)1368( ،ر یخ شناسی قصهای پریان ،فریدون بدرهای ،تهران :توس.

  28فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4پیاپی  ،30زمستان 1399

 ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ،)1385( ،شاهنامه ثعرالبی در شرر احروالسالطین ایران ،ترجمه محمود هدای ،تهران :اساطیر.

 ثمینی ،نغمه ،)1379(،عشق و شعبده ،تهران :مرکز. حکمت ،علیاصغر ،)1337(،سرزمین هند ،تهران :دانشگاه تهران. خزانه دارلو ،محمدعلی ،)1375( ،منظومههای فارسی ،تهران :انتشارات روزنه. داد ،سیما ،)1382( ،فرهنگ اصطالحات ادبی ،تهران :مروارید. ذوالفقاری ،حسن ،)1374( ،منظومههای عاشقانۀ ادب فارسی ،تهران :نیما. رحمانیان ،داریوش ،)1379( ،افسانههای لری ،تهران :مرکز. رزمجو،حسین ،)1370( ،انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ،مشهد :آستان قدس رضوی. روزبه ،محمدرضاّ ،)1379( ،ادبیات معاصر ایران ،شعر ،تهران :روزگار.
 سیف ،هادی ،)1369(،نقاشی قهوهخانهای ،تهران :بینا. شمیسا ،سیروس ،)1387(،فرهنگ اشارات ادبیات فارسی ،تهران :میترا. صافی ،امینالدین محمد ،)1386( ،بهرام و گلاندام ،تصحیح حسن ذوالفقـاری و پرویـز ارسـطو،تهران :چشمه.
 صفا ،ذبیحالله ،)1387( ،حماسهسرایی در ایران ،تهران :فردوس. صفا ،ذبیحالله ،)1373( ،تار یخ ّادبیات در ایران ،جلد چهارم ،تهران :فردوس.
 صورتگر ،لطفعلی ،)1340( ،منظومههای غنایی ایران ،تهران :ابنسینا. فتاحی قاضی ،قادر ،)1345(،منظومۀ کردی مهر و وفا ،تبریز :دانشگاه تبریز. فتاحی قاضی ،قادر  ،)1347( ،منظومۀ کردی بهرام و گلندام ،تبریـز :مؤسسـه تـاریخ وفرهنـگایران.
 فتاحی قاضی ،قادر  ،)2007(،گهنجینهی بهیتی کوردی ،ههولیر :ئاراس. فردوسی ،ابوالقاسم ،)1373( ،شاهنامۀ فردوسی ،تصحیح ژول ُمل ،تهران :سخن. فردوسی ،ابوالقاسم 1971(،ـ  ،)1963شاهنامۀ فردوسی ،چاپ انتقادی مسکو :بی نا. -قیس رازی ،شمس( ،)1314المعجم فی معاییر اشعار العجم ،تهران :مجلس.

بررسی و تطبیق درونمایههای داستانی بهرام و گلندام(...ص  ---------)30-1مهری پاکزاد و همکار 29 

 مان ،اسکار ،)1905(،تحفۀ مظفریه ،برلین :گیورک رایمر. محجوب ،محمدجعفر ،)1386( ،ا ّدبیات عامیانۀ ایران ،بـه کوشـش حسـن ذوالفقـاری ،تهـران:
چشمه.

 محجوب ،محمدجعفرّ ،)1382( ،ادبیات عامیانۀ ایران ،مجموعه مقاالت دربارۀ افسانههـا و آداب
و رسوم مردم ایران ،به کوشش حسن ذوالفقاری ،تهران :چشمه.
 مستور ،مصطفی ،)1379( ،مبانی داستان کوتاه ،تهران :مرکز. مشیری ،میرمحمد سعید ،)1369(،تذکرۀ صفویه ،مقدمه و تصحیح و تحشیه دکتر محمد باسـتانیپاریزی ،تهران :نشر علم.
 معصــومی ،غالمرضــا ،)1388( ،دایرةالمعررارف اسرراطیر و آیینهررای باسررتانی جهرران برایپژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی؛ ویراستار ابوالقاسم محمـودی ،تهـران :شـرکت انتشـارات سـوره

مهر.

 میرصادقی ،جمال ،)1366( ،ادبیات داستانی ،تهران :شفا. میرصادقی ،جمال ،)1385( ،عناصر داستان ،تهران :سخن. نظامی ،الیاس ابن یوسـف ،)1389( ،هفر پیکر ،تصـحیح وحیـد دسـتگردی ،بـه کوشـش سـعیدحمیدیان ،تهران :قطره.
 نظامی،الیاسبنیوسف( ،)1335کلیات دیوان حکیم نظرامی گنجرهای ،از روی نسـخۀ تصـحیحشدۀ وحید دستگردی ،تهران :امیر کبیر.
 نفیسی ،سعید ،)1344( ،تار یخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ،تهران :کتابفروشی فروغ. وارنر ،رکس ،)1389(،دانشنامۀ اساطیر جهان ،برگردان ابوالقاسـم اسـماعیلپـور ،چـاپ چهـارم،تهران :اسطوره.
 یاحقی ،محمد جعفر ،)1386( ،فرهنرگ اسراطیر و داسرتانوارههرای ادبیرات فارسری ،تهـران:فرهنگ معاصر.
پایاننامهها
 مسگری ،منیره« ،)1394( ،بررسی تطبیقی بهرام و گرلانردام امرینالردین صرافی برا روایرمنظوم در ادب فولکلور یک کردی» ،پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد
مهاباد.

  30فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4پیاپی  ،30زمستان 1399

 رمضانی مقصود ،راضیه« ،)1392(،بررسی عناصر روایی منظومۀ بهرام و گلندام امرینالردینصافی» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان.
مجالت
ُ
 پاکزاد ،مهری« ،)1396( ،مقایسۀ دو روایت از قصۀ مهر و وفـا در ادب عامیانـۀ کـردی بـا روایـتفارسی از شعوری کاشی» ،دو ماهنامۀ فرهنگ و ادب عامه ،سال ،5ش ،15صص .197 -179
 ریاضّ ،محمـد« ،)1354( ،سـیری در ادبیـات فارسـی هنـد و پاکسـتان» ،مجلرۀ هنرر و مرردم،
ش ،156صص.38 – 34
 کالنتری ،منوچهر« ،)1352(،رزم و بزم شاهنامه در پردههـای بـازار قهـوهخانـهای» ،مجلرۀ هنرر ومردم ،سال دوازدهم ،ش  ،134صص 15-2

ُ
 میکائیلی ،حسین« ،)1394( ،بیت در ادب فولکلور کردی» ،پژوهشرنامۀ ادبیرات کرردی ،سـالاول ،ش  ،1صص .76 -51
 -یلمهها ،احمدرضا«،)1391( ،محب و محبوب منظومۀ غنایی نفـیس و ناشـناخته» ،پژوهشرنامۀ

ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سال دهم ،ش  ،18صص.217 -199
پایگاه اینترنتی
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،مشاهیر کرمان http://cod.km u.ac.ir/Defaul.

-

ر منبع التین
- Nehru, Jawahar lal,(1946), Dicovery of India, London.

Journal of Iranian Regional Languages and Literature، no:30، winter 2021 

A study and adaptation of the story themes of Bahram and
Golandam Aminuddin Safi and the Kurdish folk Beyt
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Abstract
The story of Bahram and Glendam is one of those stories, which have different
narratives. Among them, there is a narration written by Amin O-Din Safi, a classical
poet of the 9th century, in 3049 couplets, and another recitation has been narrated
from Kurdish folk literature in the style of literacy from generation to generation.
The subject of this research is two types of literary in two languages (Persian and
Kurdish) with various themes in terms of storytelling. The origin of this story, like
many ancient stories, is still not well understood. In the ninth century AH, poetry
imitation of the Khamse-Nezami reached its peak and one of the reasons of the
prosperity of storytellers was the interest of local rulers and sovereigns to hear
lyrical stories, epics, legends, etc. in their spare time. This caused the poets to use
the names of the characters of old stories with new processing and creativity to write
another story with their own perception and sometimes with a weak structure,
without any special source, just to elucidate the task and fill the leisure time of rulers
and masters. Like the story of Amir Arsalan, which evokes a combination of the
atmosphere of the stories in the listener's mind of One Thousand and One Nights,
Shahnameh and the Demon, etc. Different themes arise due to the existence of
different or similar storytellers and narratives. In this article, by examining and
comparing the theme in the story of Bahram and Golandam, the main idea or the
same theme and finally the message of the story and the author's view on the subject
of the story become clear. The nature of the themes in both Persian and Kurdish
narratives widens the field for comparing and examining the effect of the two
narratives in question, and it opens new windows in recognizing the difficulty and
coverage or weakness of the story.
The field and library study method based on content analysis has formed the
structure of the present study.

Keywords: Bahram and Golandam, theme, Safi narration, Kurdish
narration.
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