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بهرام گور
ـــــــــــــــــــ
بهرام گور ـ بهرام فرزند یزدگرد سابور ،وهرام ،بهرام پنجم ـ پانزدهمین پادشاه
ساسانی بود كه جلوس او(  421وفوت او  438م  ).اتفاق افتاده است.عوفی،
شمس قیس ،دولتشاه و رضا قلیخان هدایت او را نخستین شاعر پارسیگو
دانستهاند و همگی بیت زیر را به او نسبت داده و آن را نخستین شعر فارسی
خوانده اند :
منــــم آن پیل دمــــان ومنـــم آن شــیر یلـــه
نــــــام مـن بهـرام گور و پـدرم بوجبلــه()1
****
این بیت ،با تفاوت در بعضی كلمات ،به چند صورت نقل شده كه احتماالً در طی
زمان اصالح شده و تغییر یافته است .داستانهای بسیاری دربارۀ شجاعت بهرام
گور ـ درجنگها ،عشقبازیها و شكارهای او نقل كردهاند كه هم در ادبیات و هم
در نقاشی سر زمین های فارسی زبانان رواج و شهرت یافته و قرنهای بسیار،
زیور پردههای نقاشی و قالیها بوده است.
بهرام گور سوای رهبری شاهنشاهی ایران بزرگ یا سرزمین نیاکان دارای
اندیشه های معرفتی وفرهنگی وادبی نغزی بوده است  .اندیشه واندرزنامۀ
مشهور او رامیتوان در« شاهنامه » فردوسی جست وجو کرد.
او در اینجا گوهر پاک اندیشههای عارفانه و انسانگرایانۀ خویش را بیان
میدارد و سندی جاودانه از آیین کهن آریان را به یادگار مینهد كه از پارههای
باشکوه شاهنامه است.
در زمان « بهرام گور » است که نوازندگان و رامشگران در کوچه و
بازاربرای مردم شادی میآفرینند و برای نخستین بار در زمان ساسانیان به مردم
عادی اجازۀ آموختن و رفتن به مدرسه داده میشود.
شهرسازی و پیشهها رونق میگیرد .امنیت و آرامش گسترش مییابد .دوران وی
بنا بر اسناد موجود از بهترین دورانهای پیشرفت تاریخ کهن سر زمین نیاکان
ماست .
ذوق ادبی و موسیقی بهرام گوردر تاریخ ایران بزرگ معروف است ،چنانكه
نوشته اند ،چهار صد نوازنده و خواننده از هند به خراسان آورد .در زمان او
موسیقی دان ها بر سایر طبقات مقدم بودند و او به آنها بسیار محبت می كرد.
بهرام گور  ،در دوران ولیعهدی خویش در« حیره » نزد نُغمان لخمی  ،از
ملوك « حیره » به سر می برد به دوشیزه ای خنیاگر ( آواز خوان و نوازنده )
به نام آزاده دلبسته بود .آوازه این مهر به حدی بود كه هنرمندان و نگارگران آثار
خود را به این مطلب مزین می كردند.

بهرام گور به مقام موسیقی دانان توجه زیاد داشت و از شنكل ()shankal
فرمانروای هند خواست تا عدۀ خنیاگر (آوازخوان و نوازنده ) را به دربار او
اعزام دارد .گویند دوازده هزار هنرمند به ایران زمین آمدند.
به اتفاق نظر دوران پادشاهی بهرام گور ،با نگاه دگردوستی  ،یادآور عصر
سعادت و بهروزی انسان ایران بزرگ بوده است .
از شاهنامه بر می آید كه در دربار ساسانیان مثل زدن داستانهای كهن و تاسی
جستن به رفتار و كردار قهرمانان آن رسم بوده و مثال بهرام گور به ویژه به آن
حكایتها عشق می ورزیده است .حتی بنا بر ضبط برخی نسخه ها آموختن این
تاریخ داستانی پس از آموختن دبیری و آئین و فنون شكار و چوگان و جنگ،
بخشی بوده است از آموزش و تعلیم و تربیت بهرام گور .
در داستان های بهرام گور در شاهنامه می بینیم و می خوانیم كه او هم این
رامش و شادی تام را برای مردم می خواست و هم برای خود و از ستم و جنگ
بیزار بود)2 ( .
بهرام گور خالف دوران های كهن تر داستانی در شاهنامه  ،شاهی است كه خود
قهرمان قدراول داستان هاست و نه پهلوان .از خود داستان ها بر می آید كه
دانسته و آگاهانه به ابداع وخلق این داستانها توجه می ورزیده است.
شكل گیری و مقبولیت چنین تصویری از یك پادشاه آرمانی ،در گذر دوران ،این
انگیزه را در حكمرانان پس از بهرام به وجود آورده است كه نسبت با او را ،اگر
چه بهره ای از واقعیت نبرده باشد ،مبنای مشروعیت سیاسی خود قرار دهند .به
این ترتیب عالوه بر دین ،كه اساس و بنیاد مشروعیت دولت ها را درخراسان
بزرگ تشكیل میداده است ،برخی از سالطین و حكمرانان در صدد تمسك به
منابع دیگری برای تقویت مشروعیت دولت خویش برآمدهاند ،چنانكه بوئیان
سعی داشتند با انتساب خود به بهرام گور ،پادشاه ساسانی ،مشروعیت مضاعفی
برای خود پدید آورند)3( .
درهفت پیكر نظامی می خوانیم كه بهرام گور در یك خشكسالی دهشتناك ،
انبارهای غله را گشود و مواد غذائی به مردم ارزانی داشت و بدینوسیله اجازه
نداد كه طی چهار سال قحطی كسی از گرسنگی بمیرد .به پاس این خدمتی كه
بهرام به زندگی كرده بود ،هاتــفی ( آواز دهندۀ ) به او ندا داد كه به مدت چهار
سال مرگ از دیار وی رخت بر خواهد بست :
چــــون تـــــو در چار ســــال خــــــــرسندی
مـــــرده ای را ز فـــــــاقـــــــه نپسنـــــــدی
چــــار سـالــــت نــــوشتـه شـــــــد مــنشـور
كـــــز دیـــــار تـــــو مــــــرگ باشـــــد دور
از بـــــــزرگان مـــلـك او بـــــــا خـــــــــرد
كس شنـــیدم كـــه چــــــارســــال نمرد ()4
****
باید دانست که درعرفان خراسان بزرگ  ،همواره موسیقی از نیروهای مهم
معنوی بوده است .درهمین روزگار ساسانیان و اشکانیان ،موسیقی خراسان
وایران بزرگ در کل رشد بسیار کرد.
رامتین ،بامشاد ،نکیسا ،آزاد ،چنگی ،سرکش ،باربد .پهلبد ،ریذک،
خوشآرزو.ازموسیقی دانان و آهنگسازان این دوران اند .

از موسیقی خراسان زمین افسانه های مانده که اکثرشان از دو آهنگسازورامشگر
معروف « باربد» و« نکیسا » صحبت می کند .این هردو متعلق به دوران
سلطنت ساسانیان بودند.
آهنگهای « دستان داد آفرید »  « ،دستان پرتو پرخار »  « ،دستان سبز اندر
سبز»  « ،دستان پیکارگرد » سرود ها و نغمه هایست که توسط موسیقی دان
شهیر وقت « باربد » در دربارپادشاه ساسانی « خسروپرویز » خوانده و
نواخته شده است :
سرودی بــــه آواز خــوش بــــرکشـــید
کــــه اکــنون تــو خــــوانیش داد آفــرید
زننــده دگــــرگــــــون بــیار اسـت رود
بـــرآورد نـــاگــــاه دیگــــر ســــــــرود
کـــه پــــیکار گـــردش همی خــوانــدند
همـــــــی نــــــــام از آواز او رانــــدنـد
بـــــر آمـــــد دگــــر بـــــــاره آواز رود
دگــــــر گــــونه تر ساخت بانگ سـرود
همــــان « سبز در سبز » خـــــوانی کنون
بـــــرین گــــونه ســــازند مکــــر و فسون
****
باربد موسیقی دان خاص خسرو پرویز بود كه در كتاب های ادبی و تاریخی
مانند شاهنامه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی حكایاتی از او نقل شده است.
پروفیسور بیلی ( )BAILYدر یكی ازمقالههای خود که در سال  1934میالدی
نوشته شده ،آورده است :
" باربد از موسیقي دانان و نوازندگان با نام و از بزرگترین آهنگسازان دوران
خسرو پرویز بود .بسیاری از نواهائی موسیقی کنونی كه هنوز بعضی ازآنهابا
همان نام در ردیف دستگاه های موسیقی حاضرسرزمین ما باقیمانده است ،از
ساخته ها و پرداخته های او می دانند و برخی نیز اختراع مقامات را به او نسبت
می دهند.
می گویند باربد برای هر روز از هفته آهنگی ساخته بود كه آن را هفت
خسروانی می گفتند و این آهنگ های هفت گانه در كتاب های تاریخ و موسیقی
به نام طرق السلوكیه مشهور است.
همچنین برای هر روز از سی روز ماه ،لحنی ساخته بود كه به نام « سی لحن
باربد» معروف است " .دراین رساله قید شده است كه سازهایی نظیر دومبلك
( ،)DUMBALAKرباب ،شیشك ( ، )SESkكانار (،)kannar
تنبور( ،)TANBURبربوت ( )BARBUTو ...از جمله سازهای موجود در
خراسان بزرگ بوده است .گفته می شود كه « باربد» سیستم موسیقی خاصی بنا
کرد كه شامل هفت مقام شاهی (خسروانی ساسانیان ) ،سی لحن و سیصد و
شصت دستان یا لحن مترادف روزهای هفته ،ماه و سال تقویم ساسانی بوده است.
هر روز یكی از آنها را كه مناسب بوده می نواخته است تا خسرو از تكرار
نغمات موسیقی خسته نشود .نغمهها و مقام های مذكور امروزه شناخته شده
نیست ،اما بعضی از اسامی آنها در نوشتههای الكندی ،ابن زيله و نظامی ذكر

شده است .نظامی اسامی سی لحن باربد را كه برای سی روز ماه ساخته در كتاب
خسرو و شیرین آورده و مطلب را با این شعر آغاز كرده است :
ســــــــتای بــــــــــاربـــــــد آواز در داد
سمـــاع ارغــــنون را ســـــــــاز در داد
****
نام هایی كه نظامی در خسرو و شیرین آورده ،معلوم نیست نغمات اختراعی
باربد باشد اما چون نام اغلب آنها فارسی خالص است و دیگران هم همین نام ها
را كم و بیش از او ذكر كرده اند ،می توان با حدس نزدیك به یقین گفت كه این
نغمات و سروده ها یادگار دوره ساسانی است .
وعبارت اند از  :گنج باد آور ،آرایش خورشید ،مشکدانه  ،نیمروز ،رامش جان،
نوشین باده ،نوروز ،شبدیز ،كبك دری ،كیخسروی ،سبز در سبز ،ماه  ،شادروان
مروارید  ،اورنگ ،تار نوروز ،نوش باده ،نیم روز ،بانگ سبزه ،کین سیاوش،
باغ شیرین ،والغیر می باشد )5( .
رهبر موسیقیدانان را در دوران ساسانیان خرمباش میگفتند .تنبور ،زنگ،
عود ،بربط ،چنگ ،نای ،قره نی ،تمبک از سازهای این زماناند.
رواشین به ترانههایی گفته میشد که با ساز اجرا میشدند « .دستان » نیز نام
سروده ها ولحن ها و نغمههایی بود که برای یک ترانه میساختند.
« اورامان شیوۀ » برای خوانندگی بود و شعرهای آن را« فهلویات »
میخواندند « .السکو » نیز شیوهای برای خوانندگی بود )6( .
بیان پادشاهی بهرام گور در قالب منظوم  ،در شاهنامه فردوسی در چهل و شش
شماره به تحریر در آمده است .بگونه مثال ما از جمع کل به نشر شمارۀ اول آن
اکتفا میکنیم :
چــــو بــــر تخت بنشست بهــــرام گــــور
بــــرو آفــــرین کــــرد بهـــرام و هـــــــور
پــــــرستش گــــــرفت آفـــــــــرینـــنده را
جهـــــــانــــــدار و بـــــــیدار و بیـــــننده را
خـــــــداوند پـــــــیروزی و بـــــرتـــــری
خــــــداوند افـــــــــزونـــی و کمـــــــــــتری
خــــــــداونــــد داد و خــــــــــداونـــد رای
کـــــزویـــــست گیـــــتی ســــــراسر به پای
ازان پـــس چنین گفت کـــاین تاج و تخت
ازو یافـــــــتم کــــــافـــــریـــــدست بخـــــت
بــــــدو هســــتم امید و هــــم زو هــراس
وزو دارم از نیکــــــویهــــــا ســـــــــــــپاس
شمــــــا هـــــــم بــــدو نــــیز نازش کـنید
بـــــکـــــــوشـــــید تا عهــــــد او نشکــــــنید
زبــــان بـــــــرگشــــــادنـــــد آریـــــاییان
کـــــــه بستـــــــیم مـــــــــا بـــندگی را مـیان
کـــــه ایــــن تاج بــــــر شـاه فرخنده بــاد
همـیـــــشه دل و بخـــــت او زنـــــــده بــــاد
وزان پــــــس همـــــه آفـــــرین خــواندند
همــــــه بــــــر ســـــرش گـوهر افشاندند

چـــــنین گفـــــت بهــــــرام کای سرکشان
ز نــــــــیک و بـــــــد روز دیــــده نشـان
هـــــمه بندگــــــانیــم و ایــــزد یکــــیست
پــــرستش جـــــز او را ســــزاوار نیست
ز بـــــــــــد روز بـــــیبیــــــم داریمــتان
بــــه بـــــد خــــواه حـــــاجت نیاریمــتان
بــــگفــــت ایـــن و از پیـــش بـرخـاستند
بــــــرو آفــــــریــــن نــــــــو آراستـــــند
شـــــب تیــــره بــــــودند بــــا گفتوگوی
چـــــو خــورشـــید بر چـرخ بنمود روی
بـــــــه آرام بـــنشست بــــــر گــاه شــــاه
بـــــرفتـــــند آریــــایــــیان بــــــارخــواه
چــــنین گـــــفت بهـــــرام بـــــا مهتـران
کـــــه ایــــن نـــیکنامـان و نیکاخــتران
بــه یـــزدان گــــرایــــیم و رامـش کنـیم
بــتازیـــم و دل زیــــن جهـــان برکنـیم
بگــــفت ایــــن و اســپ کـیان خـواستند
کیــی بـــارگـــاهــــــش بــــــیاراستـــــند
ســـــه دیگرچــو بنشست برتخت گــفت
کــــــــه رســــــم پــــرستــش نباید نهفت
بـــــه هســـتی یـــــزدان گـــوایی دهـــیم
روان را بـــــدیــــن آشـــــــنایی دهــــــیم
بـــهـشتست و هـــــم دوزخ و رستخـــیز
ز نــــیک و ز بــــــــد نــیست راه گــریز
کــــسی کـــو نگــــرود بـــه روز شمار
مــــر او را تــــو بــــادین و دانــــا مــدار
بـــــه روز چهــــارم چو بر تخت عاج
بســـــر بـــــــــر نهــــاد آن پســـندیده تاج
چــــنین گفـــت کز گنج مـن یک زمان
نــــیم شــــاد کـــــز مــــردم شـــــــادمــان
نـــــیم خــــــواستـــار ســـــرای سپــنج
نـــــه از بـــــازگشــتن به تیمــــــار و رنج
کــــه آنست جـــــاوید و ایـــن ره گـذار
تـــــو از آز پــــرهــــــیز و انــده مـــــــدار
بـــــه پنجــــم چنین گفـت کز رنج کس
نیــــــــــم شــــاد تــــــــــا باشـــدم دســــتس
بــــــه کـــــوشش بجــوییم خرم بهشت
خـــنک آنـــک جــــــــزتخم نیکی نکــــشت
ششـــم گـــفت بــــر مـــــردم زیردست
مبادا کــــه هــرگــــز بجــویم شکست ()7
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