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  دوران آشفتۀ پس از شاپور دوم. ۱

مؤبـد و مغـانِ همفکـرش در تعیـین جانـشیِن شـاهِ برکنارشـده یـا درگذشـته           دیدیم که مؤبدان  

پسندیدند، هر مزایائی هم که بـرای شـاه شـدن داشـت          هرکه را اینها نمی   . سخنِ اول را می زدند    

 شـود مگـر کـه مـورد حمایـت سـپهبدان بـسیار نیرومنـدی باشـد کـه بتواننـد                    توانـست کـه شـاه       نمی

چنـین امکـانی    . مؤبـد تحمیـل کـرده او را بـا خودشـان همنـوا سـازند                 ارادۀ خودشان را بر مؤبدان    

کوشند که نظر مؤبـدان مؤبـد را تـأمین کننـد تـا همـواره        البته از نوادر بود؛ و معموالً سپهبدان می    

  .مورد حمایت او باشند

نبـود؛ زیـرا از    شناسـیم  مفهومی کـه مـا مـی    به شاه در نظام شاهنشاهی ساسانی دیکتاتور    

توسط مؤبدان و سپهبدان و  ترین مقامات دینی و کشوری و لشکری، و به         پیشنهاد عالی   سوئی به 

شـد، و از سـوی دیگـر قـدرتش را سـاز و کارهـائی کـه              با توافق شـهرداران و بزرگـان منـصوب مـی          

از . کـرد   محـدود مـی   ) یعنی قدرتِ مؤبدان، سـپهبدان، اشـراف      (ن ایجاد کرده بود     اردشیر بابکا 

شـود کـه شـخص شاهنـشاه کـسی از           و سنتهای بازمانده از دوران ساسانی معلـوم مـی         » نامۀ تنسر «

نوشـــت کـــه شـــامل  کــرد، بلکـــه وصـــیتی مــی   جانـــشینِی خــودش منـــصوب نمـــی  فرزنــدانش را بـــه 

انشین او وجود داشته باشد، نام یکی از پسرانش   بایست در ج    خصوصیات مشخصی بود که می    

آورد، و آن را در ســه نــسخه بــه  نامــه مــی نظــرش دارای شــرایط مــورد نظــر بــود را در وصــیت کــه بــه

. ســپرد مــی) فرمانــدار بــزرگ(و مهیــست دبیــر ) ایــران ســپاهبد(ســاالر  مؤبــدان مؤبــد و ارتــشتاران

دادنــد وصــیت را  ئــی کــه تــشکیل مــی  نــهرفــت ایــن ســه در جلــسۀ محرما  روزی کــه او از جهــان مــی

کردند که جانشین او شود؛ آنگاه در         گشودند و برسر یکی از پسران یا برادرانِ شاه توافق می            می

شـد شـاه    مرحلۀ بعد در جلسۀ دیگری که با شرکت سران کشوری و لشکری و مؤبدان تشکیل مـی            

گـذاری   ان بـه تـاالر ویـژۀ تـاج    ئی توسـط بزرگـ   گردید، تخت و تاج با ترتیب ویژه     جدید معرفی می  

مؤبــد تــاج بــر ســرش  شــد و مؤبــدان شــد، شــاه جدیــد بــا تــشریفاتی بــر تخــت نــشانده مــی  آورده مــی

تـرین   تـا از عـالی      توسـط سـه     ترتیـب، سـلطنت بـه       ایـن   بـه . کردند  نهاد و حاضران با او بیعت می        می

ه جدیـد تفـویض    مقامات دینی و کشوری و لشکری، و با حضور و رضایت بزرگان کشور، بـه شـا                

عنــوان نماینــدۀ کــل ملــت ایــران از شــاه جدیــد پیمــان     در ایــن جلــسه، مؤبــدان مؤبــد بــه  . شــد مــی
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گرفت که بر طبق تعالیم دین زرتشت و سنت نیاکانِ بزرگ با رعیت به نیکی و عدالت رفتـار        می

داد کـه   بانـگ بلنـد پیمـان مـی     کـردار باشـد؛ و او نیـز بـه       رفتار و نیـک     اندیش و نیک    کند، و نیک  

هرگـاه هـم کـه    . کار خواهد بست همۀ توانش را در راه اجرای عدالت و خوشبخت کردن ملت به           

گیـِر کـشور از عملکردهـای         فرماندار و دیگر بزرگان تـصمیم       سپاهبد و بزرگ    مؤبد و ایران    مؤبدان

م شـاید هرکـدا  . شـد  ئی رأی به برکناری او داده می شدند، باز در جلسۀ محرمانه   شاه ناراضی می  

ئـی    از شاهانی که پس از این خواهیم دید که در شکارگاه کشته شدند ابتدا در یک چنین جلـسه                  

کنار رفـتن نبـوده و حامیـان          اند، و چونکه او حاضر به       او ابالغ کرده بوده     خلع شده و تصمیم را به     

انـۀ او  کـشتِن غافلگیر  انـد تـصمیم بـه     کـرده   مـی ٰى نیرومندی داشته که ارادۀ بزرگانِ انجمن را خنثی       

  . گرفته شده است

نوبـۀ خـود نماینـدگان        کـه بـه   منظور آنکه ارادۀ مقامات بزرگ دینی و کـشوری و لـشکری             

  . سلطنت نشستن یک شاه یا برکناری او نقش اساسی داشت در به عالیِ مردم کشور بودند

در مواردی ممکن بود که قدرت مؤبدان مؤبدِ برخوردار از حمایت مغان و سپهبدان بیش               

لذا، در تمامِ دوران ساسـانی هرگـاه دخالـت فقیهـان در امـور دربـار و کـشور        . ز قدرت شاه باشد  ا

شد، و هرگاه شاهِ نیرومندی سِر کار بـود کـه    یافت دولت تضعیف و کشور پریشان می   افزایش می 

در زمـان شـاپور دوم، شـهامت و    . شـد  گرفـت کـشور وارد آرامـش مـی     دسـت مـی     مهار فقیهان را به   

جـا داشـته      این شاهنشاهِ پرقدرت اجازه نداده بود که فقیهان در امور کشور دخالت نابه            قاطعیتِ  

فقیهان مجبور بودند که تسلیم ارادۀ او باشند؛ لذا دیدیم که دوران او دوران پیروزیهای    . باشند

 اتفـاق افتـاد،     ۳۸۰ولی بـا درگذشـت او کـه در سـال            . درپی و دوران ثبات و آرامش کشور بود         پی

داری کنند و دربار را بازیچـۀ خـویش سـازند و دولـت را      ن فرصت یافتند که ازسرِ نو میدان فقیها

  .سوی پریشانی برانند سوی ضعف، و کشور را به بار دیگر به

پس از درگذشتِ شاپور دوم بخشی از اقتدارگرایانِ کشور میل نداشتند که کسی از پسراِن    

 نـام اردشـیر      بـه  شاپور یکی از نزدیکان     ردد؛ لذا گیری گ   او جانشینش شود و همان سیاست او پی       

در شــهریار آدیــابن دوم  شــاپور زمــانایــن مــرد در . نــشانده شــدســلطنت   بــهبــا لقــب اردشــیر دوم

 کـــه در ســـبب تعـــصبات ضـــدایرانی   بـــود و بـــه  )اکنـــون در شـــرق ســـوریه   (رودان شـــمال میـــان 

کـه   مردمـی آموختـه بـود کـه بایـد بـا      او  دیـده بـود،   شان بـه رومیـان   رودان و عالقه  نومسیحیانِ میان 

اقـداماتی در سـرکوب      پیـشتر    او. کـرد  خـشونت رفتـار      به عالقه نشان دهند   دشمن ایران    رومیانِ به

ــسنە   . و مغــان را از خــود خرســند ســاخته بــود   بــودانجــام داده   نومــسیحیان و تقویــت آئــین مزدایَ

بـار آورد و گرجـستان و         ی کـشور بـه    ئـی بـرا     فاجعهکه  توانست     می ِی این شاهِ جدید   سیاستهای دین 
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شــورش  دادنــد بــه  تــشکیل مــینومــسیحی ارمنــستان را کــه بخــشهائی از جمعیتــشان را جماعــاتِ 

مـــسیحیت در میـــان ) غـــرِب دریاچـــۀ وان در جنـــوب(ویـــژه کـــه در ارمنـــستانِ کهـــین  ؛ بـــهبکـــشاند

شور از  چونکــه بــسیاری از ســپهبدانِ کــ.صــورت گــسترده شــایع شــده بــود جماعــات روســتایی بــه

کردنـد او     رغـمِ حمـایتی کـه مغـان از او مـی             اردشیر دوم خرسند نبودنـد، بـه       های کشورداریِ   شیوه

شـاپور پـسر      و نتوانست که دیری بر اریکۀ قدرت بماند؛ و در سومین سال سلطنتش برکنار شـد،              

  .  رسیدسلطنت  بهشاپور دوم

شـکار شـیر و    انی گـاه بـه  شاهان ساس.  شدکشته در حین نخجیر  ۳۸۸در سال   نیز    سوم شاپور

معلــوم نیــست کــه . زمینــه بــرای مــا مانــده اســت  رفتنــد، و داســتانهای بــسیاری در ایــن  پلنــگ مــی

  !کشته شد) شیر یا پلنگ(شاپور سوم در نخجیرگاه ترور شد یا در شکارِ درندگان تیزچنگال 

واخـر   و سـپس تـا آن ا       )شـاه   کرمـان  ( کرمـان  چندی شاه که    برادرش بهرام  شاپور سوم پس از   

سـبب بازیهـای سیاسـی      ها کـه بـه      جایی  این جابه . رسید سلطنت  بهبود،  ) شاه کوشان( کوشان   شاه

مـشکل ارمنـستان   . سامانی کرد   گرفت کشور را وارد دورانی از نابه        فقیهان و سپهبدان انجام می    

تحریـک     بـه   کهـین   ارمنستانِ شدۀ  خواهانِ مسیحی   قدرت. در زمان بهرام چهارم از سر گرفته شد       

 مداخلـۀ قیـصر در امـر ارمنـستان           کـه نتیجـۀ آن بـه       راه افکندنـد    خواهانـه بـه     شورش جدایی  رومیانْ

 تـشکیل سـلطنت مـسیحی در ارمنـستان کهـین بـه              و سـرانجام بـه    بهانۀ حمایت از همـدینانش،        به

زمـــان دو  از ایـــن. قـــرارداد تقـــسیم ارمنـــستان در میـــان ایـــران و روم انجامیـــد    حمایـــت رومیـــان و

دیگـری غربـی    ایران، و تابع  که یکی شرقی وپدید آمد   جهان بر روی نقشۀ جغرافیای   ارمنستان  

پــس بــرای همیــشه تــابع   ایــن دومــی کــه بخــش کــوچکی از ارمنــستان بــود از ایــن. بــودرومو تــابع 

ــد  ــان ایــن ملــت بــزرگ و        . دولــت روم مان ــستان و نفــاق در می ــۀ ارمن دیــن مــسیحیت باعــث تجزی

گیری مشکل ارمنستان نبودن تـدبیر و درایـت در دربـارِ              اصلِی اوج باستانی شده بود؛ ولی عامل      

  . دست گرفته بودند ایران بود که مهارش را بارِ دیگر فقیهان به

شـد کـه      سرزمین اصلی ارمنستان همچنان تا پایان دوران ساسانی توسط شاهانی اداره مـی            

نـام خـسرو ورزدات       سـانی بـه   زمان مردی از خانـدان سا       در این . شدند  از پایتخت ایران اعزام می    

جـایش را    بـرادر بهـرام چهـارم      شـاپور      برکنار شـد و بهـرام      ۳۹۲او در سال    . شاه ارمنستان بود  

  ).۴۱۴سال (سلطنت ارمنستان برگردانده شد   شاپور درگذشت خسرو به چون بهرام. گرفت

  یزدگرد اول. ۲

سـلطنت    سرش یزدگـرد بـه     در نخجیرگاه کشته شد، و پس از او پـ          ۳۹۹بهرام چهارم در سال     
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 روابـط   اودوسـتی    سبب سیاست صلح    به. اندیش و باتدبیر بود      پادشاهی دور   اول یزدگرد. رسید

هــم نزدیــک   تــا حــدی بــهروم و ایــراندر زمــان او دربارهــای . شــدصــمیمانه بــا دربــار روم برقــرار  

 را دعهـدِ خـویش کـرده بـو      کـه ولـی  شپـسر  ضـمن وصـیتی قیمومـت    »رکادیوساَ«شدند که قیصر    

چــشم فرزنــدان خــودش     همــۀ جماعــات دینــی کــشور بــه    بــه یزدگــرد . شاهنــشاه ایــران ســپرد   بــه

)  شـوش   دخـتِ شـهرِ   : معنایش( دخت  ، شوشین در تعقیب سیاست تسامح دینی    او  . نگریست  می

 یهودان ایـران نیـز،   .زنی گرفت  را به )ملقب به رأس جالوت   (ایران   دختر حاخام بزرگ یهودانِ   

  . گونه آزادی برخوردار بودند روانِ ادیانِ دیگر، در زمان او از همهمثل مسیحیان و پی

در بـیش از پـیش       را   دیـن خودشـان    کشیشان امکـان داد کـه       بهسیاست تسامح دینی یزدگرد     

انگیـزی و      فعالیتهـای آنهـا از راه تحریـک و فتنـه           .گسترش دهنـد  آرامی و خوزی    میان جماعات   

اکنـدن داسـتانهای معجـزات و کرامـاتِ مـسیح و کشیـشاِن              دین ایرانـی، و پر      ایجاد کینه نسبت به   

» جای جهـان    فالن«عالوه بازگویی داستانهای معجزه دیدنِ نومسیحیانِ وهمی در           یی، به   افسانه

   ١.گرفت انجام می

رودان چندان بود کـه   آزادی و احترام دربار ایران در زمان یزدگرد اول به نومسیحیان میان       

نـام ماروتـا از       ریاست یک کشیش سـریانی بـه        کشیشان خاورمیانه به  م انجمن بزرگ    ۴۱۰در سال   

 پایتخـتِ غربـی ایـران     نـام اسـحاق در شـهر تیـسپون            اتباع دولـت روم و یـک کـشیش بـابلی بـه            

تشکیل شد، و جمع بزرگی از کشیشان شام و خوزستان و عراق و مصر و اناتولی و اروپای شرقی 

جانِ شاهنـشاه ایـران و دوام سـلطنتش آغـاز شـد، و         به جلسۀ کشیشان با دعا   . درآن شرکت کردند  

موضـوع جلــسه انتخــاب رؤسـای امــور دینــی و سرپرســتان کلیـساها در عــراق و خوزســتان و شــام و    

تـصویب   تـصمیماتی کـه در ایـن انجمـن بـرای کلیـساهای ایـران بـه             . دیگر مناطق خاورمیانـه بـود     

فرمانــدار خــسرو یزدگــرد و  ه بــزرگیزدگــرد همچنــین بــ. رســید توســط فرمــانِ یزدگــرد تنفیــذ شــد 

در یــک مهمــانی بــزرگ کــه در . دربـار دعــوت کننــد  بـد مهرشــاپور فرمــود کــه کشیــشان را بــه  ارگ

کشیــشان ابــالغ کردنــد کــه آزادی عقیــده و دیــن   دو از جانــب شاهنــشاه بــه دربــار تــشکیل شــد ایــن

                                                 
او   اش کنـد، و کشیـشی بـه         پزشـکی نتوانـسته بـود کـه معالجـه           شهر بیمـار بـود و هـیچ         مثالً، یکی در فالن    1

ان بهبود یافت کـه هـیچ اثـری از    مسیح ایمان بیاور تا شفا یابی، و همین که مسیحی شد چن          گفت که به  
توصـیۀ یـک کشیـشی تـصمیم      شـهر دختـرش کـور بـود، و بـه           یکـی در فـالن    . شد  بیماری در او دیده نمی    

گرفــت کــه مــسیحی شــود، و در همــان لحظــه کــه ایمــان آورده مــسیحی شــد دیــد کــه دختــرش بینــا شــده     
هـا اسـت      همـین افـسانه   افسانۀ اصحاب کهف نیز یکـی از        . و بسیاری داستانهای مشابه دیگر    … است

کـس   کنـد و هـیچ   دهد هرکه مسیحی شود مورد حمایت خدا است و خدا از او مواظبت مـی                که نشان می  
 .در جهان نخواهد توانست که گزندی به او برساند
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یـن و سـاختن کلیـسا در    برای کلیۀ مسیحیان در ایرن تأمین اسـت، و هـیچ ممـانعتی بـرای تبلیـغِ د            

همچنــین ازجانــب شاهنــشاه فرمــانی قرائــت شــده کــه کشیــشاِن تــابع دولــت  . ایــران وجــود نــدارد

ایران باید طبق اوامر و نظرات ماروتا و اسحاق عمل کنند، و هرکه با آنها مخالفت ورزد شدیداً        

  ١.تشکیل شددومین انجمن مشابه نیز دهسال بعد و در پایان عمر یزدگرد . کیفر خواهد دید

حـدی بـود کـه رهبـران متعـصب         بـه نـسبت بـه نومـسیحیان         یزدگـرد اول    و بزرگـواری   الطاف

 مسیحی است و فقط مانده است که غـسل تعمیـد داده شـود و                اً باطن اوند که   پنداشت  میمسیحیان  

مـسیحی   « پدیـد آمـده بـود کـه آنهـا          ایـن مـؤمنین    از آنجـا در      تـوهم ایـن   . دین مسیح درآید    رسماً به 

کردنـد کـه هـرکس نیکوکـار      مـی پنداشتند، و گمـان    را معادل یکدیگر می   » نیک بودن «و  » بودن

  نیکوکـار و را یزدگـرد و چون  ٢. و هرکس مسیحی نباشد حتماً بد است      باشد حتماً مسیحی است   

گونـه   چـه اسـت وگرنـه   شده مسیحی مخفیانه   اوپنداشتند که  می دیدند نزد خود    میدوست    انسان

دیـن  «کشورش آزادی داشته باشند و دینی که آنها تنها       مسیحیان در  ه دهد که  ممکن است اجاز  

   .تبلیغ کنندآزادی   به راشمردند می »خدایی

رودان و خوزسـتان   ولی تبلیغ برای دین توسط کشیشاِن برخوردار از آزادی کامـل در میـان            

. و فــساد ایجــاد کننــدمــورد ســوء اســتفادۀ آنهــا قــرار گرفــت تــا بــه ایــران و ایرانــی اهانــت نماینــد  

برای خودشان ) تیسپون(آنها اجازه داده بود که حتی در پایتختِ غربی کشور           شاهنشاه ایران به  

دینـی    را مرکـز کفـر و بـی         کلیسا بسازند؛ ولی آنها چشم دید آذرگاههـای ایرانـی را نداشـتند و آن              

                                                 
  .البوربه نقل از ، ۳۷۰ ۳۶۹ :کریستنسنبنگر  1
ــز همــین نظــر را دارنــد، و     2 ــاً ) غیرمــسلمان(» کــافر«مــسلمین نی شــمارند حتــی اگــر    بــد و شــر مــی  را ذات

این بـاور وارد از راه ادبیـات دینـی عـرب وارد     . شخصیتی همچون گاندی و لوترکینگ و ماندال باشد       
هـایش بازتـاب داده    ادبیات ایرانـی نیـز شـده اسـت؛ حتـی سـعدی شـیرازی نیـز ایـن بـاور را در سـروده            

دوستان را کجا کنی محروم،  / داریخور    ای کریمی که از خزانۀ غیب، گبر و ترسا وظیفه         : مثال(است  
مـن  «و » …مـن گبـر باشـم   «در کتابهای ادبـی ایـران صـدها عبـارت شـبیه          .) تو که با دشمنان نظر داری     

دهد کسی که زرتـشتی یـا یهـودی اسـت و مـسلمان نیـست                  توان خواند، که نشان می      می…» یهود باشم 
) مـــسیحیان(عطـــار ترســـایان در داســـتان شـــیخ صـــنعان در منطـــق الطیـــر . بـــدترین مـــردم جهـــان اســـت

چنـین بینـشی از راه ادبیـات عـرب وارد فرهنـگ ایرانـی شـده بـوده و بـرای           . اند  پلیدترین مردم جهان  
هـای توضـیح المـسائل مجتهـدان شـیعه در ایـران          حتـی امـروز در رسـاله      . همیشه و تا امروز مانـده اسـت       

است که مثال زرتشتی یا یهودی    شود، که معنایش آن       فتوای نجس بودن انسان غیر مسلمان نوشته می       
چونکــه هرکــه مــسلمانِ شــیعه نیــست نجــس اســت اگــر  . یــا مــسیحی یــا هنــدو مثــل ســگ و خــوک اســت 

مسلمان شیعه بخواهد بـا یـک غیـر مـسلمان اسـت ازدواج کنـد ایـن غیـر مـسلمان بایـد مـسلمان و شـیعه                            
 .با او ازدواج کند» مسلمانِ پاک«شود تا پاک گردد آنگاه این 
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 بابــل و دیگــر  شــدۀ آنــان جماعــات مــسیحی . پنداشــتند و خواهــان انهــدام آذرگاههــا بودنــد   مــی

، تـا  برپا کردندهای دینی   از شهرهای عراق ستیزهبرخیشهرهای عراق را تحریک کردند و در        

  یکــی ازآنهــا در یــک شــورش همگــانی آذرگــاهِ  تحریــک   بــهتبــارِ عراقــی  آرامــیکــه عــوامِ جــائی

جـــای آنکـــه دســـت  بـــهیزدگـــرد اول حـــال  بـــا ایـــن. کردنـــد خـــاموش  راتیـــسپون روســـتاهای کنـــار

ایـن اوضـاع پایـان     د، با روشهای مدبرانه بهن مسیحیان بزبرای سرکوبآمیز    مات خشونت اقدا  به

تحریــک یــک  تبــار بــه نومــسیحِی خــوزی ۀانــدکی پــیش از ایــن واقعــه جماعــات برانگیختــ  . داد

در نزدیکــی کلیــسای  ) بعــدها اهــواز (خوزســتان  آذرگــاهی را کــه در شــهر هرمزاردشــیر   کشیــشی

اقع شده بود خاموش کرده بودند؛ عاملین این توهین بزرگ دینـی            و تبار   خوزی نوساز مسیحیانِ 

جای آنکه دستور مجـازات       شاهنشاه به .  اعتراف کردند  محاکمه شدند، و به جرمشان     ودستگیر  

ایـن   ولـی رهبـر      ؛این افـراد متعـصب را بدهـد از آنهـا خواسـت کـه آذرگـاه را مجـدداً تعمیـر کننـد                       

قـصد بـرهم زدن نظـم عمـومی و         اتهام شوراندن مردم به     ه ب  بود تبار  خوزی که یک کشیش     شورش

 کـرد،  ایرانیدین   در دادگاه اهانتهائی غیرقابل تحمل بهاو. انهدام ممتلکاتِ ملی محاکمه شد  

پـس از آن، یزدگـرد بـا     ١.را صـادرکرد   ویحکـم اعـدامِ   یزدگرد گزارش شد، و یزدگـرد       موضوع به 

  . رودان دلجویی کند میاناقداماتی کوشید که از مسیحیان خوزستان و 

 ســبب  بــرای گــسترش دینــشان عــراقودر ارمنــستان نومــسیحی جماعــات پرشــورِ  تالشــهای

خواست که مانع فعالیتهـای دینـی         ولی یزدگرد نمی  .  شد یزدگرد اول از  ایران   فقیهاننارضایتی  

 تــسامح و گذشــتکاری او .کــدام از جماعــات درون کــشور گــردد و رعیــت را ناخــشنود ســازد  هــیچ

اقـدامات اصـالحی او نیـز کـه در جهـت بهبـود اوضـاع رعایـا انجـام            . خـشم آورد     کشور را به   مغانِ

  . مخالفتِ پنهانی با او برانگیخت گرفت خوشایند اشراف نبود و اینها را به می

تـصویر     بـه  پـرور   رعیـت  شـاه  از او یک     اند  برشمرده اولمجموعۀ اوصافی که دربارۀ یزدگرد      

 که ازجمله عیوب نویسد   می طبری. کرد  را تضعیف می   اشراف   متیازاتِ اقداماتش ا  کشد که   می

کـار   کـه داشـت در راه درسـت بـه    درایتـی   همه هوشیاری و تدبیر و علـم و           این پادشاه آن بود که آن     

گرفـت،   آنها می  ترین اشتباهات را بر     کرد و کوچک    شدت عمل رفتار می     برد و با بزرگان به      نمی

 این گفته دلیـل آن اسـت کـه یزدگـرد            ٢.داد   نامتناسب و بزرگ می    و گناهان کوچک را کیفرهای    

کـرده و   بر روی کارها و رفتار حکومتگران کـشور نظـارت شـدید داشـته و بـا آنهـا سـختگیری مـی          

 کشور بوده و ضعیفتردید نتیجۀ این روش عاید اقشار        بی. شده است   رویهایشان می   مانع زیاده 

                                                 
  .نقل از هوفمان و البور ، به۳۷۱ :ریستنسنکبنگر  ١
  .۴۰۳/ ۱: طبری ٢
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   :نویسد می همچنین.  نبوده استاقتدارگرایانبع شده که باب ط نوعی عدالت را موجب می

گـرد هـم آمدنـد و از     افزایـد، بـه    هر روز برجور و سـتم مـی  او دیدند که  کشور چون بزرگان  

درگاه پرورگار بلند کـرده       ستمهائی که بر آنها رفته بود شکوه کردند و دست استغاثه به           

   ١.دعا کردند که هرچه زودتر از دست او نجاتشان دهد

 شــایع گردیــد کــه.  شــدکــشتههیرکــانِیَە  در شــکارگاهی در دشــت ۴۲۰گــرد اول در ســال یزد

اش زد و او را   لگـدی برسـینه  اًغفلتـ و  شـد   اواسپ سرکشی از جای مجهولی رسـید و در آغـاز رام             

گفتنـد کـه ایـن پیـشامد در اثـر            )بزرگان و   یعنی فقیهان (مردم  «پس از آن    . فرار نهاد   کشت و پا به   

  : مؤلف فارسنامۀ ابن بلخی داستان مرِگ او را چنین آورده است٢.»ما بوده است  بهخدالطف 

 ریـ  از صـحرا درآمـد و ز  کوی نی نشسته بود و اسپیوشکک روز بِر کیاتفاق چنان بود که    

 زدگـرد ی و ،ییکـو ی بـود بـه ن  دهیـ  ندکس چی بود که مانند آن هی و اسپستادیکوشک او با  

ــردکــس چی هــ فرمــانِرنــدی تــا او را بگنددیکــه کوشــ  و چنــدان. ســخت خــرم گــشت  و .  نب

 او آمـد و     کیـ  نزد دیـ  چـون او را د      اسـپ  .ردیـ  بگ ا از حـرص فـرود آمـد تـا اسـپ ر            زدگردی

 کـرد،   نیـ  آن اسـپ را ز     شیدستِ خو   خواست و به   نی او را بگرفت و ز     زدگردی و   ستادیبا

بکـشت و اسـپ    ی او زد و او را بـر جـا       ۀنی بر س  یئ   آن اسپ جفته   دیو چون به پاردنب رس    

 گماشت که ظلـم  یصورت اسپ  عز وجل بهی فرشته بود که خدا   نی گفتند ا  و . شد دیناپد

  ٣. برداشتانیاو از سِر جهان

  )گور بهرام ( پنجم بهرام. ۳

بـه هنگـام   کـدام از اینهـا    هـیچ . نامهای شاپور و بهرام و نرسی داشت  پسر به   یزدگرد اول سه  

 خراسان  شهریار؛ نرسی   بود در ارمنستان    وریار ارمنستان    شه شاپور .پدر در پایتخت نبود   مرگ  

 کـه بهـرام     گویـد  انـد    آن عربها بوده   أکه منش ی  ئروایتها. بود؛ و بهرام در حیره      و در نیوشاپور بود   

بنـابر ایـن   . سپرده شده بـود تـا نـزد او پـرورش یابـد            عرب حیره  امیرر  نِذعمان م ن از کودکی به  

ــه   روایــات، بهــرام در هفتمــین ســا    ــا آمــد  عت روز هرمــزد از مــاه فــروردین ب ــان و ،دنی ــهاختربین   ب

یزدگرد گفتند که او در آینده شاهنشاه ایران خواهد شد، ولی پیش از آن هنگام در زمینی خارج 

هـا و   منـذر سـپرد و دایـه     هرمـز او را پـس از تولـدش بـه    ،درنتیجـه . خواهد برد سر از خاک ایران به 

                                                 
  .۴۰۴: همان ١
  .۴۰۴: همان ٢
 .۲۰۳: نامه ابن بلخی پارس 3
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 ایـن منظـور    بـه هرمـز . شـیوۀ دربـار ایـران پـرورش دهنـد         کرد تا او را به      روانۀ حیره  اومربیانی را با    

 خورنـق  ایـن کـاخ را  عربهـا  (سـاختند  برای بهرام » خورناگ«نام   در حیره کاخی به    دستور داد تا  

  . )اش ساختند که بعدها وارد کتابها شده است های بسیاری درباره نامیدند، و افسانه

ــه      پــیش از ایــن در جــای خــود گ   ــیم کــه رســم شــاهان ساســانی آن بــود کــه شــاهپوران را ب   فت

فرستادند تا آن سـرزمین را بـا خودمختـاری اداره کننـد و      کشورهای خودمختار اطرافِ ایران می 

از ســـنین نوجـــوانی راه و رســـم کـــشورداری بیاموزنـــد؛ چنانکـــه بعـــضی از شـــاهپوران فرمانـــدار  

 و شــامل پیــشاور و قنــدهار و وســتان بــودهمــسایگی هند دردر شــرق کــشور  کــه شــدند مــیکوشــان 

شدند  می) کشورِ آذربایجان کنونی(شمال بلوچستان پاکستانِ کنونی بود؛ بعضی فرماندار اَالن 

ــوارزم    و لقبـــشان اَالن ــدار خـ ــود؛ بعـــضی فرمانـ ــاه بـ ــستان (شـ ) اکنـــون شـــمال ازبکـــستان و ترکمنـ

 کـران  شـدند کـه سراسـر مـک     شدند و خوارزمشاه لقب داشتند؛ و بعـضی فرمانـدار کرمـان مـی           می

حـضور  .شـدند   شد، و کرمانشاه خوانـده مـی        را نیز شامل می   ) اکنون بلوچستان ایران و پاکستان    (

  .اند افسانه است این معنا بوده؛ و آنچه عربها گفته بهرام در حیره به

  کــه مایــل نبودنـد کــشور کـه از سیاســتهای یزدگـرد اول ناخــشنودی داشـتند    و بزرگـان  مغـان 

سـلطنت    یکی از ساسانیان را که خسرو نـام داشـت بـه           ؛ و  ادامه یابد  او کسی از پسرانِ  ر  سلطنت د 

سـوی پایتخـت حرکـت کـرد،          بـه از ارمنـستان    شاپور پس از دریافت خبر مـرگ پـدرش          . نشاندند

اما پسر دیگـرش  .  از میان برداشتنددر راه خسرو وسائلی انگیختند و او را        هوادارِ بزرگانِلیکن  

سـوی تیـسپون حرکـت        کمک سپاهیان پادگان حیره بـه       یت بخشی از سپهداران و به     حما  بهبهرام  

شن      انـد کـه بـسطام هزارپـت سـپهبدِ میـان             نوشـته . کرد رودان،  اسـپ اسـتاندارِ میـان       رودان، یـزد گـَ

ــشن   ســپهبد پیــرک مهــران، گــودرز رئــیس خزانــه    اســپ آذرپــیش رئــیس دیــوان    داری ارتــش، گَ

ور خدماتِ عمومی، و شماری دیگر از بزرگان کشور انجمن کردند و خسرو وزیر ام مالیات، پناه

بهـرام از حیـره سـپاه       . سـلطنت نـشاندند     نـام خـسرو را در تیـسپون بـه           مردی از خاندان ساسانی به    

بزرگان در میان او و خسرو در آمد        . رودان شد و در کنار تیسپون لشکرگاه زد         آراست و وارد میان   

 ١.بهـرام واگـذار شـود    رات مفصلی تصمیم بـر آن شـد کـه سـلطنت بـه             و شد افتادند و پس از مذاک      

  :نامه این رخداد را با استفاده از تاریخ طبری چنین آورده است مؤلف پارس

: کردنـد گفتنـد     پس میان ایشان گفت وگوی برخاست، و قومی که هـوای خـسرو مـی              … 

 هــوای بهــرام دیگــران کــه» چــه عــذر فــسخ کنــیم؟ مــا بــر پادشــاهیِ او بیعــت کــردیم و بــه«

چـون  » .صاحبِ حق او است و داشتن و متابعتِ او کردن الزم اسـت      «: کردند گفتند   می
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ایـن سـبب میـان شـما گفـت وگـوی              بایـد کـه بـه       مرا نمی «: سخن دراز کشید، بهرام گفت    

هـم رهـا کنیـد تـا      ما را هـردو بـه  . این سلطنت میراثِ من است و امروز دیگری دارد      . رود

؛ هرکـه بهتـر آیـد و چیـره شـود سـلطنت آن کـس را           )د تن بـه تـن کنـیم       یعنی نبر (بکوشیم  

بود، وگرنه تاج و زینِت پادشاهی میان دو شیِر گرسنه بباید نهاد تـا هرکـه از میـان آن دو            

مـردم دانـستند کـه خـسرو و ده چـون وی طاقـتِ نبـرِد          » .شیر بردارد پادشاهی او را باشـد      

  .  تاج میان دو شیر بنهندآن افتاد که قرار به. بهرام ندارد

دو شیِر شرزه آوردند و گرسنه ببستند، و تاج در میان هـردو شـیر نهادنـد بـا دیگـر زینـِت                        

: و بهـرام خـسرو را گفـت       . پادشاهی؛ و شیران را فراخ ببستند و خـسرو را حاضـر کردنـد             

 تـو بـه دعـوی     «: خـسرو گفـت   » .پیشتر رو تاج بردار تا این پادشاهی بر تو درست گردد          «

چـون دانـست کـه خـسرو        » .ای و بیانْ تو را باید نمود تا پادشـاهی تـو را مـسلّم شـود                  آمده

مؤبـد مؤبـدان   . زهره ندارد که پیش رود، بهرام پیش خرامیـد و گُـرزی در دسـت گرفـت             

جـواب داد کـه   » .کنـی  این خطر که بر خویشتن می ما از خونِ تو بیزاریم به  «: او را گفت  

او نهــاد، بهــرام  دیکتــر رســید شــیری از آن دوگانــه روی بــهو چــون نز. »همچنــین اســت«

چــابکی کــرد و بــر پــشت آن شــیر نشــست و بــه هــردو پهلوهــاش بفــشرد و لَخــت بــر ســرش  

آن شیِر دیگر نهاد؛ و چـون شـیر از جـای برخاسـت یـک           زد تا کشته شد؛ پس روی به        می

 بگرفـت و    گرز به قوت بر تارکِ سرش زد چنانکـه از آن زخـم سـست شـد، پـس گلـویش                    

و . زد تـا بمـرد؛ و برفـت و تـاج برداشـت      سرش بر سِر آن شیر دیگر که کشته شده بود مـی           

ایـن اسـت پادشـاهِ      «: مردم از آن حال در تعجب ماندنـد و بـر وی آفـرین کردنـد و گفتنـد                  

سـزای  «: و همگان تسلیم کردند، و خسرو پشِت پای بهـرام ببوسـید و گفـت             » .راستی  به

ن نــه بــه اختیــار آمــدم؛ بایــد کــه مــرا زینهــار دهــی تــا بعــد از ایــن   تــاج و تخــت تــوئی، و مــ

  ١.او را زینهار فرمود و بنواخت و خدمِت خاص فرمود» .بندگی کنم

فرماندارِ یزدگرد اول بود در اواخر دوران سلطنت یزدگـرد از دنیـا          خسرو یزدگرد که بزرگ   

شده بـود و در زمـان مـرگ یزدگـرد در     فرماندار   جای او بزرگ    رفته بود، و مهرنرسی پسر ورازه به      

در میان نامهائی که شـاپور را بـه جـای یزدگـرد نـشاندند ذکـری از مهرنرسـی                    . همین منصب بود  

رسد که مهرنرسی در جبهۀ مخالف اینها بوده، و هم تالش او بوده کـه   نظر می نیامده است، و به 

. او واگذارنـد   کـه سـلطنت را بـه    بهرام را به تیـسپون فراخوانـده و بزرگـان کـشور را متقاعـد کـرده                

  . ساالر شد فرماندار و ارتشتاران پس از آن مهرنرسی بزرگ
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بـود و روسـتای     ) از توابع اردشیر خـوره    (» دشتِ پارین «این مهرنرسی از پارس و از منطقۀ        

حکـیم زمانـه و ادیـب کامـل و جـامع فـضائل و       «را    وی گزارشـها . محل تولد او اَبروان نـام داشـت       

طبــری ضــمن یــادآوری اقــدامات عمرانــی مهرنرســی در پــارس        ١.انــد نامیــده »وزگــارســرآمد ر

کـه مهرنرسـی در دشـت پـارین بنـا کـرده اسـت تـا ایـن زمـان                    » مهرنرسـیان «نویـسد کـه آذرگـاه         می

ــلِ ســدۀ چهــارم هجــری  ( ــا امــروز خــاموش نــشده اســت      ) اوائ ــادان اســت و آتــشش ت ــا و آب و . برپ

و همچنـین چنـدین آذرگـاه      ) منطقـۀ کـازرون   (شـاپور      در ویه  افزاید که او چند ساختمان بزرگ       می

  ٢.نام سروستان ساخت و زمینهای بسیای را آباد کرد در پارس بنا کرد، و باغی بزرگ به

آشفتگیهای ناشی از درگیریهای بزرگان برسر شاه کردن فرد مـورد نظـر خودشـان        در میان 

ــرک    جــای یزدگــرد اول،  بــه ــغد جماعــاتِ خزنــدۀ ت ســوی ســیردریا رســیدند و    ایــن  بــهدر شــرق س

هـای    پـاره . هـای سـمرکند جـاگیر شـدند         هائی از بیابانهای سغد را تصرف کـرده تـا نزدیکـی             پاره

زمـان    نیـز در آن )اکنـون دریاچـۀ آرال   (خـوارزم    غرب دریـای    بزرگی از بیابانهای واقع در جنوب     

بیابانهـای شـمالیِ    . ودنـد منطقـه رسـیده ب       کـه احتمـاالً در سـدۀ اخیـر بـه           در دست قبایل ترک بـود     

کــه پیــشترها ســرزمین بــومِی قبایــل ایرانــی   ) اکنــون وســط کــشور ترکمنــستان (پــارت و هیرکــانِیَە 

درون ایـران     نـشین شـده بـود و بومیـان یـا کـشتار شـده یـا بـه                    زمانها ترک   داهە بود تا این       موسوم به 

در . رض ترکان خزر بودسرزمینهای جنوب کوههای قفقاز نیز مورد تع. عقب رانده شده بودند

آنها تا نیوشـاپور رسـیدند، و نرسـی       . تاخت و تاز پرداختند     آل به   خراسان نیز قبایل افغانی هپت    

  .  آنها شکست یافته به پارس گریخت برادر بهرام که فرماندار خراسان بود دربرابرِ

د و خواسـتن  خطر بزرگ برای مرزهای شـمالی و شـرقی از جانـب ترکـان بـود کـه بیابـان مـی         

 رفـت تـا     شـرق کـشور     شـمال   به  وقت بدون فوت بهرام پنجم    .کردند  رسیدند ویران می    هرجا می   به

گـزارش دور کـردن ترکـان از مرزهـای ایـران            . ها را رام کنـد      آل   و هم هپت    کند ترکان فتنۀ   هم دفعِ 

رو زمـان تـا نزدیکـی شـمال مـ      اند که ترکان در ایـن      نوشته. افسانه شبیه است    توسط بهرام پنجم به   

شماهن : عربـی   بـه (ماهـان بودنـد       رسیده بودند و در شهر کوشـک       بهـرام شـایع کـرد کـه قـصد          ). کـُ

ــان و اران و       ــار را در آذربایجـ ــه فـــصل بهـ ــرآن اســـت کـ ــیز دارد؛ و بـ ــلطنتِی شـ ــاه سـ ــارت آذرگـ زیـ

هدفش از این شایعه آن بود که شاه ترکان در غفلـت شـود              . شکار و عشرت بگذراند     ارمنستان به 

 بـا   نیابت خویش نشاند و خودش      او برادرش نرسی را در پایتخت به      . اگاه برسرش بتازد  ن  و او به  

بهانـۀ زیـارت آذرگـاهِ شـیز و           ، بـه  جنگیانِ گزیـده   و   سپهداران از   جمع بزرگی هفت سران کشور و     
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فکـر نجـات     بـه جـای آنکـه    بـه  شـایع شـد کـه بهـرام    کـشور در . رفـت آذربایجـان   شـکار در قفقـاز بـه   

 کـه اخبـار داخـل    شـاه ترکـان  . شـکار و عـشرت رفتـه اسـت     یـن اوضـاع بحرانـی بـه     در اباشـد کشور  

 بهـرام  و اطمینـان یافـت کـه    شـد کلـی در غفلـت    کرد با شنیدن این خبرها بـه     گیری می   ایران را پی  

سروصدا با یک سپاه گزیده  ولی بهرام بی. دفع فتنۀ ترکان برنخواهد آمداین زودیها درصدد  به

در یــک شــبیخون   و رفــت بــه هیرکــانیە  مازنــدراندگان ایرانــی از راه متــشکل از بهتــرین جنگنــ 

 .پــشت مرزهــای شــمالی رانــد    شــاه ترکــان را کــشت، و ترکــان را بــه     بــسیار ســریع و غافلگیرانــه  

خراسـان   بـه نرسـی  ، هـا پـس از ایـن پیروزی  . ها را نیز با همین شگرد از نیوشاپور دور کـرد       آل  هپت

 .ۀ سـمرکند نیـز تـدابیری اندیـشیده شـد           تـرک در ناحیـ     بـرای مقابلـه بـا خطـر جماعـات         . برگشت

 وارد مـذاکرات صـلح شـد و یـک پیمـان             )اکنـون غـرب چـین     (بلخ رفـت و بـا شـاه کاشـغر             نرسی به 

طبـق ایـن قـرارداد     . مرزهـای شـرقی کـشور بـود         که متضمن برقراری امنیت در     بست اودوستی با   

 گذاری شد، های مرزی نشانه قطه، نمرز میان دوکشور شناخته شد   در فرغانه جیحون جنوبی   

   .آن برنیایند  که این مرز را محترم شمارند و درصدد تجاوز بهسوگند خوردند دوطرفو 

درون مرزهـای   با این تدبیرها دولت بهرام توانـست از خزشـهای بیـشتر جماعـات تـرک بـه              

  . داردشرقی ایران جلوگیری کند و باختریَە و سغد را از خطرهای احتمالی آنها محفوظ ب

اندازی ترکـان خـزر بـه سـرزمینهای جنـوب کوههـای قفقـاز خبـری           در زمان بهرام از دست    

رسد که خزرها با شنیدن پیروزیهای بهرام پـنجم از بـیم او    نظر می دست داده نشده است؛ و به      به

انـد کـه بـه     دسـت داده  هـائی نیـز از مـذاکرات بهـرام بـا خاقـان بـه               نـشانه . به شمال قفقاز برگـشتند    

توانـد در ارتبـاط    ایـن گـزارش مـی   . یین نقاط مرزی میان ایران و کشور خاقان انجامیـده اسـت       تع

  .با ترکان خزر بازخوانی شود

انـدازی    رومیان نیز همیشه منتظر فرصت بودنـد تـا از مـشکالت داخلـی ایـران بـرای دسـت                   

 از  اه انبـوهی   قیـصر بـا سـپ       بـود  در شـرق کـشور    که بهـرام      زمانی. گیری کنند   مرزهای ایران بهره    به

 روانـۀ مقابلـه بـا او       مهرنرسـی . نـصیبین را مـورد تهدیـد قـرار داد         را گرفـت و      حـران    گذشتهفرات  

در این میان خبر پیروزی درخـشانِ بهـرام         . درازا کشید   جنگ فرسایشِی دوطرف چندماه به    . شد

 در حــین او. بــا امپراتــور وارد مــذاکره بــرای صــلح شــد   مهرنرســی. آلهــا رســید بــر ترکــان و هپــت 

سود قیصر نخواهد بود و بهتـر اسـت کـه     را متقاعد ساخت که ادامۀ جنگ به مذاکره با قیصر وی 

صـــلحی  درون کـــشور برگـــردد و بـــا او وارد جنـــگ شـــود دوطـــرف بـــه پـــیش از آنکـــه شاهنـــشاه بـــه

ویـژه کـه    قیصر که پس از چند ماه نتوانسته بود کاری از پیش ببرد، بـه  . رضایتبخش دست یابند  

دسـت   و کـشته شـدن چنـد تـن از امپراتـوران بـه             رودان    در میـان  شکـستهای گذشـتۀ رومیـان       خاطرۀ  
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دوطرف توافق کردنـد  . پیشنهاد صلح مهرنرسی پاسخ مساعد داد       ایرانیان را در ذهن داشت، به     

که آزادی عقائد دینی در هردو کـشور مـورد حمایـت قـرار گیـرد و هـردو دولـت از آزار و فـشار بـر                            

ئـی بـود کـه قیـصر از تحمـل هزینـۀ سـنگین         ایـن تنهـا نتیجـه   . جلـوگیری کننـد  ر  پیروان ادیان دیگ  

دســت آورد، و دلخــوش بــود کــه دربــار ایــران را مجبــور کــرده کــه امکــان     ایــران بــه لشکرکــشی بــه

ــد    ــران تــضمین کن ــشان را در ای ــه    .فعالیــت کشی ــصر نیروهــایش را برداشــته ب شــام   پــس از آن، قی

ان نخــستین لشکرکــشی جهادگرانــه بــود کــه تحمیــل دیــِن ایــر ایــن لشکرکــشِی قیــصر بــه. برگــشت

مــسیح را ســرلوحۀ خــویش قــرار داده بــود؛ لــذا در پیمــان صــلح از دولــت ایــران تعهــد گرفــت کــه     

ایـن شـرط بـرای دولـت        . گـران مـسیحی و کشیـشان در ایـران بتواننـد آزادانـه فعالیـت کننـد                   تبلیغ

رودان و خوزسـتان       نیز در ارمنستان و میان     ئی نبود، زیرا کشیشان پیش از این        ایران موضوعِ تازه  

اما گنجاندن چنین . شان وجود نداشت کردند و هیچ مشکلی در راه فعالیتهای دینی فعالیت می

مـسیحیت   اندیش سبب شـد کـه دولتمـردان ایـران در آینـده بـه          شرطی توسط قیصِر متعصبِ ساده    

عنــوان   پیــروان ایــن دیــن بــه عنــوان دیــن سیاســی بنگرنــد کــه مــورد حمایــت دشــمن اســت؛ و بــه بــه

آمــد ایــن نگــرش را در گفتــار  پــی. حمایــت دشــمنان ایــران دارنــد جماعــاتی بنگرنــد کــه چــشم بــه

دنبـال آورد تـا    رودان و ارمنـستان بـه   بعدی خواهیم دید که چه مشکالتی برای مـسیحیان در میـان   

. ان جلـوگیری کنـد  جائی که دولت ایران تصمیم گرفت که از فعالیتهای تبلیغی کشیـشان در ایـر     

نام مقابله با خطر پیروانِ این دیِن غیرِخودی وارد فرهنگ            از همین زمان بود که عنصر نوینی به       

  .سیاسی مؤبدانِ ایران شد، عنصری که در تاریخ ایران سابقه نداشت

بهرام گور سفری به سِند کرد و بر سر تعیین نقاط مـورد اخـتالف مـرزی میـان هنـد و ایـران                        

نــام   ســند بــه توافــق رســید، و مــرز میــان دو کــشور در جــائی تعیــین شــد کــه شــهری بــه    بــا مهاراجــۀ

گزارشـهای  ). جایش در چندین کیلومتریِ شرق کراچـی در جنـوب پاکـستان           (واقع بود   » دیبل«

روایـت ایرانیـان کـه    . انـد  سنتی ایران این سفر را لشکرکشی غافلگیرانۀ بهرام به هند ذکـر کـرده         

جنگیدنــد و  دیان تــوان مقابلــه بــا بهــرام را نداشــتند زیــرا ســواره نمــی  طبــری آورده گویــد کــه هنــ 

سوار بودنـد، در تیرانـدازی نیـز مهـارت نداشـتند، بهـرام        اکثرشان پیاده بودند، گروهی نیز پیل 

زنـی گرفـت، و       بسیاری از آنها را کشتار کرد، سپس با شاه هند صلح کرد و دختـر شـاه هنـد را بـه                     

  ١.آن در سند را ضمیمۀ ایران کرد سته بهشهر دیبل و سرزمینهای واب

                                                 
دیبـل را بعـدها جهـادگران    . ده گـاه ضـمیمۀ ایـران نـش         نشین سند بوده و هـیچ       شهر دیبل مرکز مهاراجه    1

کـران   محلِ کراچی کنونی که آخرین روستای مک. کلی ویران کردند   هجری به  ۹۰عرب در آغاز دهۀ     
انگلــسیهای . انــد داده نــشین بــوده و ســاکنانش را نیاکــان بلوچهــای کنــونی تــشکیل مــی    بــوده ایرانــی
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ســپاه بــه تپورســتان    ناچــار  بــهبهــرام و نارضــایتیهائی بــروز کــرد،    نیــزگویــا در تپورســتان 

ــشاه بــه . بــرده شــدند پایتخــت   بــهوســران شــورش دســتگیر   و  فرســتاد،  بلنــدنظری و ۀســائق شاهن

تپورسـتان    بـه عـت و هـدایا  و بـا خل نوازیش آنها را مورد مالطفت پدرانه قـرار داده بخـشود           رعیت

  . اطاعتشان را جلب کرده آنها را شرمنده ساختش و با این کار،بازپس فرستاد

   بهرام گوردوستیِ ملت. ۴

نــواز بــود و از خوشــبختیش از خــدمات وزیــر  دوســت و رعیــت بهــرام پــنجم پادشــاهی صــلح

پـیش   ن نحـوی بـه  بهتـری  بـه را    ویشایسته و باتدبیری چون مهرنرسـی برخـوردار بـود کـه منویـات               

 از قـدرت    سـاالر را در دسـت داشـت         فرمانـدار و ارتـشتاران       کـه مناصـبِ بـزرگ       مهرنرسی .برد  می

 مغـان ئـی از مخالفـت بزرگـان و      بهرام گـور هـیچ نـشانه      سالۀ۲۰در دوران   . بسیاری برخوردار بود  

 کنـار  توانـد دلیلـی باشـد برآنکـه مهرنرسـی در      کشور بـا سیاسـتهای دربـار بـروز نکـرد؛ و ایـن مـی          

عنـوان یـک    دهـد کـه مهرنرسـی بـه     همۀ دالئل نشان می. جریان امور تسلط کامل داشت     بهرام بر 

ایــن مــرد بــزرگ چنــان امنیــت و  . کــرده اســت  مــیکــارخدمتگــذار صــمیمی بــرای کــشور و ملــت  

یـی در   یـک دوران افـسانه   ارمغان آورد که دوران شاهنـشاهی بهـرام گـور بـه          آرامشی برای ملت به   

ــران  ــاریخ ای ــا          ت ــا آخــرین روز عمــر دولــت ساســانی و پــس از آن ت ــدیل شــد، و از بهــرام گــور ت  تب

تــرین شــاهان ایــران یــاد شــد کــه       دوســت بهتــرین و مــردم  عنــوان یکــی از  هــای متمــادی بــه   ســده

بنـابر یکـی از ایـن       . بهترین نحوی تأمین کرد     خوشبختی و آرامش و شادی همۀ مردم کشور را به         

نکـه همـۀ وسـائل آسـایش مـردم را فـراهم آورد بـرآن شـد کـه کـاری                   بهرام گور پس از آ     ،داستانها

سـفری کـه    درایـن داسـتان، او   بنـابر  . شـادی بگذراننـد   کند که مـردم کـشور شـب و روزشـان را بـه         

کـشور وارد کـرد     به از قوم لولیانمرد  زن وۀرقصند و سراینده و   نوازندهی  شمار بسیار هند کرد     به

  . نشاط و سرور درآورند مردم را بهبا نواختن و رقصیدنشان جا پراکند تا  آنها را در همه و

دهـد کـه بهـرام گـور عالقـۀ       حقیقـت داشـته باشـد، خبـر از آن مـی      ئی از     مایه اگر داستاناین  

دهـد کـه      اگر حقیقت نداشته باشد نشان می     شاد زیستن و سعادت ملت داشته است؛ و           مفرطی به 

 چنـین  سـازی پرداختـه    افسانه   مردم کشور دربارۀ او به    فکر شادزیستن مردم بوده که      او چندان در    

                                                                                                                               
نشین بود را تبـدیل بـه    چی و بلوچ مسیحی این روستا که نامش کُال۱۹۰۰حاکم بر هندوستان در اوائل    

کـران را تـصرف و    شهر و مرکز فرمانداری سند کردند و کراچی نامیدند، سپس بخش بزرگـی از مـک            
کراچــی پــس از . دهــد ضــمیمۀ ســند کردنــد کــه امــروز نیمــۀ جنــوبی بلوچــستان پاکــستان را تــشکیل مــی 

  .اکستان شدپایتخت پاکستان و بزرگترین شهر پ تشکیل کشور پاکستان تبدیل به
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در زمان بهـرام گـور وارد ایـران شـدند و     ) یعنی کولیها( ولی اینکه لولیان  .اند  داستانی را ساخته  

توانــد حقیقــت باشــد؛ و چونکــه یادهــای جمعــی ایرانیــان ایــن رخــداد را بــه   پراکنــده گــشتند مــی

شـود کـه اینهـا تـا پـیش از آن در ایـران            بهرام گـور منـسوب کـرده اسـت معلـوم مـی            دوران سلطنت   

سبب برخی رخدادهای داخلی هندوستان کـه بـر مـا مجهـول               توان پنداشت که، به     می. اند  نبوده

سوی غرب در زمان بهـرام گـور رخ داده باشـد،              است، هجرت بزرگ قوم لولیان از هندوستان به       

یران تا جنوب اروپای غربی پراکنده ساخت، و تا امروز در خاورمیانه هجرتی که آنها را از حِد ا

  ١.و اروپا پراکنده هستند

برخـی از  . هـای بـسیاری برسـر زبانهـا افتـاد           دربارۀ خوشگذرانیهای بهرام گور نیـز افـسانه       

.  اسـت  آورده در منظومـۀ بهرامنامـه       »هفـت گنبـد   «در داستانهای   اینها را حکیم نظامی گنجوی      

. رواج داشــتهآذربایجــان  در میــان مــردم در زمــان اوئــی بــوده کــه   ی روایــات عامیانــهمأخــذ نظــام

فردوسـی هـم    . همین امر نشانگر محبوبیت جاودانی بهرام گور در میان مـردم کـشور بـوده اسـت                

 سـخن   همچنین در .  موضوع تالشهای بهرام گور برای شادزیستن مردم کشورش سخنی دارد          در

  مسلط شود، بر ایران عربزاد گفته که چون   از زبان رستم فرخی،ساالر دوران عرب از ایرانِ

  رام گورــهنگام به ادی بهــه شــک  ورـغم و رنج و ش اش گرددـچنان ف

  :آورده استچنین را گذاریش  در روزتاجپنجم حکیم نظامی نخستین سخنرانی بهرام 

ـــش ــون ســــ ـــربلنــاه چـــ ـــد عـــــ ــشتالَـــــ   م گـــ

  خوانـــــد بـــــرویـــــشتن ــخ دلـــــــــبۀ عــــــــخط

  مــــــن دای داد بــــــهــــــــــر خــافــــــس: فتـگــــــ

ــر خ ـــبـــ ــوانم آفـــــ ـــدا خـــ ـــرین و ســـــ   پاســـــ

ــش ـــت بــپــــ ـــر نعمـــــ ـــت خـــــ ـــدا نکـــــ   نمــــــــ

  دـت و تــــاج بلنـــــــــــتخ یدم بــــهـــــــچــــون رس

ــنم  ـــگ آن کـــــ ـــر خــــــ ـــدای بگـــــــ   ذاردــــــــ

   مـــــنـــــــــِهاصگان درگــــــــا مـــــن ای خــــــــب

  ان بگذشــــــتــــــــدیش از آسمــــــــر بلنــــــــس

ــؤ ــ لــــ ــؤ تــــ ـــر ز لعـلــــ ـــل تـــــــ   اندــــفــــــش ازهـــــــ

ــن خ ـــایـــ ـــداداد شــــــ ـــاد بـــــ ــهـــــــ ــن اد بـــ   مـــ

  ناســـــــــدای شــــــــبــــــاد بــــــر خ رینــــــــآفــک

ـــشک ــنمــــــ ـــ چ؛ر نعمــــــت کــــ ـــرا نکــــــ   نمــــــ

ـــــــــــــــکاره   ندــدای پــــــــســـــــــــم خـائی کنــــــ

ـــک ـــه ز مـــــــن هـــــــ ـــیچ کـــــــس نیـــــــ   ازاردـــــــ

ــه ش اــــــــخ راســــت ـــنــ ـــوید چــــــ    مــــنون رِهـــ

                                                 
در ایران، از زمـان صـفوی کـه    . کنند آفرینی را دنبال می لولیان در اروپا همان راه و رسم دیرینۀ شادی        1

آفرینــی  آفرینــی را در کــشور تــرویج کردنــد فعالیتهــای شــادی فقیهــانِ آمــده از لبنــان ســوگواری و انــدوه
ــا ممنـــوع شـــد، ولـــی در ســـروده   ــه   صـــفوی مـــیهـــای ادیبـــان پـــیش از دوران   بـــرای اینهـ ــاره بـ تـــوان اشـ

کــاِر  فغــان زیــن لولیــان شــوِخ شــیرین    «: مــثال حــافظ شــیرازی گویــد   . آفرینیهــای اینهــا را دیــد   شــادی
 ».شهرآشوب، چنان بردند صبر ازدل که ترکان خواِن یغما را
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ــه  ـــک   از کجــــــی بــــ ـــه روی بــــــ ـــر تابیـــــ   دـــــــ

ــ گ   دســــت  یــــد گـــوش راســــت بـــه   گیـــر ر نـــ

ـــروزکــــــی چن ـــد چـــــــ ــر آســــــ ـــون بــــ   ایمـــــــ

ـــآنچ ــر ــــ ــا را فــ ـــه افتـــیــــض ه مــ ــتـــ   اده اســ

  درخ کبـــــوـــــــ چایپـــــــ نـــــد بـــــه  اــــــــتـــــا بم

  ادـــــــــبــــو داد م ـز درودــــــــجـ مــــــن ارـــــــــک
 

ـــترس ــهــــــــ ــ  گاری بـــــ ــاـراســـــ ـــبی تی یـــــ   دــــــــ

ــسا   اهــد خــست  گــوش چــپ کــه خــو    ای ب

ـــنــــــــــصاف و عدرِ ا   ایمـــــدل بگــــــــــشـــــــــــــ

  لم و داد را داد اســـــــــتـــــــــــــــلم را ظـــــــــــظ

ــ اد بـــــــــب ــ  خر خفتگـــــــانِ ـــــــــ   اک درودـــــــــ

ــ ه   ـاد مبــــادـــــاد نیــست ش ـــــــرک از ایـــن شـ
 

  :و فردوسی سخنن بهرام گور خطاب به بزرگان کشور را چنین آورده است

  چـــــو بـــــر تخـــــت بنشـــــست بهـــــرام گـــــور 

ــر ــر پـــــ ــر ســـــــتش گـــــ ــده را فـــــــت آفـــــ   یننـــــ

ــد ــر  خـــــــ ــروزی و بـــــــ ــد پیـــــــ ــری اونـــــــ   تـــــــ

  اونــــــــــد رای اونــــــــــد داد و خــــــــــد خــــــــــد

  این تاج وتخت  «گفت ک  پس چنین  ازآن

  بــــــدو هــــــستم امیــــــد و هــــــم زو هــــــراس    

  شـــــــما هـــــــم بـــــــدو نیـــــــز نـــــــازش کنیـــــــد

ــر  ــان بــــــ ــشاد زبــــــ ــر  گــــــ ــد ایــــــ ــان نــــــ   انیــــــ

ــر     ــاه فــ ــر شــ ــاج بــ ــن تــ ــه ایــ ــاد  کــ ــده بــ   خنــ

  اندنــــــد وز آن پــــــس همــــــه آفــــــرین خــــــو 

ــرام ک   ــین گفــــت بهــ   ای سرکــــشان«چنــ

ــدگان  ــه بنــــ ــا همــــ ــست یــــ ــزد یکیــــ   م و ایــــ

ــد ــان  روز ز بـــــــــ ــیم داریمتـــــــــ ــی بـــــــــ    بـــــــــ

  ســـــتند خـــــا بگفـــــت ایـــــن و از پـــــیش بـــــر

ــا گفـــــت و گـــــوی     شـــــب تیـــــره بودنـــــد بـــ

   شــــــــاهبــــــــه آرام بنشــــــــست بــــــــر گــــــــاه   

  چنـــــــین گفـــــــت بهـــــــرام بـــــــا مهتـــــــران    

  ئـــــیم و رامـــــش کنـــــیم    بـــــه یـــــزدان گـــــرا  

  اســــتند بگفــــت ایــــن و اســــپ کیــــان خــــو

   گفــت،دیگــر چــو بنشــست بــر تخــت    هســ

و آفـــــــرین کـــــــرد بهـــــــرام و هـــــــور    ابـــــــر

ــا ــدار و بیننـــــــــده را   جهـــــــ نـــــــــدار و بیـــــــ

ونـــــــــی و کمتـــــــــری اونـــــــــد افـــــــــز خـــــــــد

ــت  ــز اوی اسـ ــر کـ ــی سـ ــای    گیتـ ــه پـ ــر بـ اسـ

ــا ااز ــ  و یــ ــتم کــ ــر آفــ ــد فــ ــت ه ایــ ــت بخــ ســ

هـــــــــــا ســـــــــــپاسیی و دارم از نیکـــــــــــو اوز

ــو ــدِ   بکـــــ ــا عهـــــ ــید تـــــ ــشکنیدشـــــ » او نـــــ

ــ «کـــــــه  ا بنـــــــدگی را میـــــــان بـــــــستیم مـــــ

ــِت  ــشه دل و بخـــــ ــاد همیـــــ ــده بـــــ » او زنـــــ

نـــــد نــــد  هــــر افـــــشا  همــــه بـــــر ســــرش گـــــو  

ز نیــــــــــک و بــــــــــد روز دیــــــــــده نــــــــــشان 

ســــــتش جــــــز او را ســــــزاوار نیــــــست  پــــــر

»ریمتـــــان  حاجـــــت نیـــــا خـــــواه بـــــه بـــــد 

 نـــــــــــــو آراســـــــــــــتندو آفـــــــــــــریِن ابـــــــــــــر

ــو خــــو  ــر چــــرخ بنمــــود روی    چــ رشــــید بــ

خــــــــــواه فتنــــــــــد ایرانیــــــــــان بــــــــــار بــــــــــر

ــه  ــا ای نیـــک«کـ ــان و نیـــک  نـ  اختـــرانمـ

»یــــــم و دل زیــــــن جهــــــان بــــــرکنیم بتــــــاز

ــے ــی  کــــــ ــا ئــــــ ــارگی را بیــــــ ــتند  بــــــ راســــــ

ــه  ــتش نبایـــــد نهفـــــت   رســـــم پـــــر «کـــ ســـ
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  هـــــــیمی دیبـــــــه هـــــــستی یـــــــزدان گـــــــوا   

ــتخیز  ابهـــــشت   ســـــت و هـــــم دوزخ و رســـ

 گِـــــــکـــــــسی کـــــــو نشـــــــمارد بـــــــه روزِرو   

ــر تخـــــتِ   ــو بـــ ــارم چـــ ــه روز چهـــ ــاجبـــ    عـــ

   مــن یــک زمــان ز گــنجا« چنــین گفــت ک 

ــوام نــــــــے ــپنج   خــــــ ــرای ســــــ ــتار ســــــ   اســــــ

ــا  ــه آنـــــست جـــ ــذار  کـــ   ویـــــد و ایـــــن رهگـــ

ــنجم چنــین گفــت ک    ــه پ ــِجا«ب    کــسز رن

ــرم بهــــــشت   ــوئیم خــــ ــه کوشــــــش بجــــ   بــــ

  دســـــت بـــــر مـــــردم زیـــــر  «شـــــشم گفـــــت  

   را ز دشـــــمن تـــــن آســـــان کنـــــیم   جهـــــان

  ای مهــان« گفــت ،بــه هفــتم چــو بنشــست 

   زفتــــــی کنــــــیم   زفــــــت چــــــو بــــــا مــــــردمِ   

  یــــد گــــز مــــان مــــا بــــر هــــر آن کــــس کــــه فــــر

  مــــود شــــاه  فــــر،بــــه هــــشتم چــــو بنشــــست

ــت   ــدو گفـــ ــز«بـــ ــِک نـــ ــری دیـــ ــر مهتـــ    هـــ

  هـــــر و داد مـــــه بنـــــویس بـــــا مِ    یکـــــی نـــــا  

   بخــــــــــشایش و راســــــــــتیاونــــــــــدِ خــــــــــد

ــ    ــ رکـــه بـــا فـَ   دادهـــر و  ســـت و بـــا مِ   ارز و بـ

ــ فــــــتم آن را کــــــه فــــــر یــــــر پــــــذ   درمــــــان بــــ

ــر  ــستم بــــ ــِت  انشــــ ــن تخــــ ــدر یــــ ــرخ پــــ    فــــ

  ونـــــــی کـــــــنم گـــــــان فـــــــز بـــــــه داد از نیـــــــا

ــر کـــــسی   ــا هـــ   جـــــز از راســـــتی نیـــــست بـــ

   پیغمبــــــــــرم زردشــــــــــتِبــــــــــر آن دیــــــــــِن

   خـــــویشیـــــد بـــــر چیـــــزِ  ا همـــــه پادشـــــاه 

ــر ــا  بــــــه فــــ ــا زنــــــد و زن نیــــــز هــــــم پــــ   دشــــ

ــدنِ  ــواهیم آگنــــــــ ــنج نخــــــــ ــه گــــــــ    زر بــــــــ

  گـــــــــر ایـــــــــزد مـــــــــرا زنـــــــــدگانی دهـــــــــد 

ــ ی دهـــــــــیمیدیـــــــــن آشـــــــــنا  هروان را بـــــــ

یـــــــز ز نیـــــــک و ز بـــــــد نیـــــــست راه گـــــــر 

»مـــــــر او را تـــــــو بـــــــادین و دانـــــــا مـــــــدار 

نهــــــاد آن پــــــسندیده تــــــاج بــــــه ســــــر بــــــر

ــ  مـــــــان  کــــــز مـــــــردم شــــــاد  ،م شـــــــادا ےنــــ

ــا ــا  نــــــه از بــــ ر و رنــــــجزگــــــشتن بــــــه تیمــــ

ــر  ــو از آز پــــــ ــد  تــــــ ــز و انــــــ ــدارهیــــــ »ه مــــــ

ــ ــا باشـــــــدم دســـــــت ام ےنـــــ رس  شـــــــاد تـــــ

»شت نیکــی نِکــ  جــز تخــمِ  کــهخنــگ آن

یـــــم شکـــــست گـــــز بجـــــو مبـــــادا کـــــه هـــــر

ــد ــد بـــ ــر  انـــ ــشگان را هـــ ــیم  یـــ ــان کنـــ »اســـ

دمنـــــــد و بیـــــــدار و دیـــــــده جهـــــــان خـــــــر

ــر   ــا خــــ ــی بــــ ــد ج همــــ ــیم دمنــــ ــی کنــــ فتــــ

ــج ــم و درد و رنـــ ــا ش إغـــ ــشید  نبـــ ــد کـــ »یـــ

ــو« ــوی جـــ ــو»انـــ ــدن  را خـــ ــاهانـــ  از بارگـــ

مــــــداری و هــــــر کــــــشوری   بــــــه هــــــر نــــــا  

  ــت ــر تخـــ ــرام بنشـــــست بـــ ــه بهـــ ــادکـــ  شـــ

نـــــــــده از کـــــــــژی و کاســـــــــتی یـــــــــز گـــــــــر

نگیــــــــــرد جــــــــــز از پــــــــــاکیــــــــــاد دادار 

ــگا ــاه آن ســــ ــان بــــــ  گنــــ ــه درمــــ ــد کــــ درلــــ

ــر  ــیِنآبــــــــــ ــورثِئــــــــــ ــر تهمــــــــــ  دادگــــــــــ

ــ  دیـــــــن رهنمـــــــونی کـــــــنم  ه شـــــــما را بـــــ

ی آیـــــــد بـــــــسی و کـــــــژّ ااگـــــــر چنـــــــد از 

 خــــــــــــود نگــــــــــــذرمگــــــــــــانِ ز راه نیــــــــــــا

ــانِ ــانِ  نگهبـــــــ ــرز و نگهبـــــــ ــیشمـــــــ  کـــــــ

ــردِم  ــا خنــــــــگ مــــــ ــرک و پــــــ ــا  زیــــــ رســــــ

 ــ   درویــــش مــــا کــــه از گــــنج د بــــه رنــــج نــ

انـــــی دهـــــد  مـــــر یـــــن اختـــــران کـــــا   ابـــــر
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ــو یکــــــی را ــه خــــ ــز  مــــــشی نامــــ ــد نیــــ   انیــــ

ــاهی درود    ــه پادشــــــــ ــر همــــــــ ــا بــــــــ   ز مــــــــ

  

کـــــــز آن جـــــــاودان ارج یابیـــــــد و چیـــــــز   

ــبــــه ویــــژه کــــه ِم  »د تــــار و پــــودوهــــرش بــ

  

  :و در جای دیگر دربارۀ دادگری بهرام گور چنین نوشته است

  جهـــــــان پـــــــر از راســـــــتی کـــــــرد یکـــــــسر 

  کــــرد د دوره بــــی داد بــــهــــر آن کــــس کــــ 

ــا   ــین گفــــت بــ ــ وز آن پــــس چنــ ــدان  ؤمــ   بــ

ــو  ــر گــــ ــان را ز هــــ ــه جهــــ ــاد نــــ   داریــــــد یــــ

ــا   ــت شـــ ــسی دســـ ــی  بـــ ــان ز بـــ   داد و آز هـــ

  بــــــیم بــــــود  انــــــدیش در جهــــــان از بــــــد 

  کــــــار بــــــدی  همــــــه دســــــت کــــــرده بــــــه   

  دشــــــــا پــــــــا د بــــــــر زن و زاده کــــــــسنبــــــــ

ــت     ــای گـــــستردن دســـ ــه هـــــر جـــ   دیـــــو بـــ

ــِر ــا و دســــــــِت ی نیکــــــــویســــــ ــ هــــــ   ی دبــــــ

  دشاســـــــت پـــــــا همـــــــه پـــــــاک در گـــــــردن

ــه بـــــی داد  ــر بـــ ــدر گـــ ــا پـــ   زیـــــد دســـــت یـــ

  شـــــــگفت  او بـــــــساریـــــــد کـــــــردارِ مـــــــد

ــا جـــــــــم و  ــاه ببینیـــــــــد تـــــــ   کـــــــــاوس شـــــــ

ــ  ایــــــشانپــــــدر هــــــم چنــــــان راهِ   ستبجــــ

ــر  ــه زیــــ ــان  همــــ ــتانش پیچــــ ــدند دســــ   شــــ

ــامِ   ــت و زو نـ ــون رفـ ــا کنـ ــد  بـــد مـ   و بـــس نـ

  آفــــــــــرین ز مــــــــــا بــــــــــاد بــــــــــر جــــــــــان او

  گــــــــاه اوی  نشــــــــستم بــــــــِر  کنــــــــون بــــــــر 

  جهـــــــان دگـــــــار همـــــــی خـــــــواهم از کـــــــر

ــا زیـــــــرکـــــــه    کنـــــــیم دســـــــتان مـــــــدارا بـــــ

تــــنم  چــــون جفــــت گــــرددکــــه بــــا خــــاک  

ــادرِ   ــین چــــــ ــم چنــــــ ــما هــــــ ــتی شــــــ   راســــــ

ــزدانِ  ــه یــــــ ــ بــــــ ــده کــــــ ــر وا دارنــــــ   داد فــــــ

ــاد اوز ــا و شــــــ ــان و مــــــ ــه کهــــــ ــان نــــــ مهــــــ

ــادادنِ  ــه نــــــ ــز وبــــــ ــرد   چیــــــ ــار ســــــ گفتــــــ

ــه  ــر«کــــ ــر پــــــاک  ای پــــ ــردان دل هنــــ بخــــ

ــا  ــردار شـــــــ ــانِ ز کـــــــ ــی داد و داد هـــــــ بـــــــ

آرام و نـــــاز  نـــــد و هـــــم تـــــن ز    تهـــــی مـــــا 

نـــــــیم بـــــــود دل نیـــــــک مـــــــردان بـــــــه دو

ایــــــــــزدی د کوشــــــــــشبــــــــــکــــــــــسی را ن

ــردِم  ــم دل مــــــــ ــر از غــــــــ ــا پــــــــ ــا پــــــــ رســــــــ

ــر ــیمِ بـــــ ــده دل از بـــــ ــدیو یـــــ ــان خـــــ گیهـــــ

ــش و کــــــــو درِ دی بخــــــــر  وشــــــــش  دانــــــ

راســـــت ا شـــــود زو همـــــه کـــــژ وکـــــه پیـــــد

ــ ــزدان  نبـــ ــا و یـــ ــاک و دانـــ ــر د پـــ ــت پـــ ســـ

ــن دلـــش رنـــگِ    ــه روشـ ــشکـ ــر  آتـ ــت گـ فـ

ــر  ــه کــــ ــو  چــــ ــز دیــــ ــد کــــ ــ دنــــ ستند راهجــــ

ــه آبِ ــانِ بـــــ ــرد جـــــ ــره خـــــ ــست  تیـــــ نشـــــ

شــــــدند نــــــدیش بــــــی جــــــانفــــــراوان ز ت

ــرین او  ــی آفــــــ ــا همــــــ ــد ز کــــــــس  نیــــــ بــــــ

ــد روانـــــــش ز   ــه پیچـــــ ــادا کـــــ ــین مبـــــ کـــــ

ــ   ـــ ــو کـَ ــه مینــــ ــیبــــ ــان راهِ شد بــــ  اویگمــــ

ــد آ   ــرو دهــــــ ــه نیــــــ ــکار وکــــــ ــان شــــــ نهــــــ

کنـــــــیم  ســـــــاراز خـــــــاک ســـــــیه مـــــــشِگ

ــتم ــده نگیـــــــــرد ســـــــ ــنم دیـــــــ ئـــــــــی دامـــــــ

کاســــــــــتی سته دل ازشــــــــــید شــــــــــ بپــــــــــو

گهــــــر بــــــه تــــــاج و بــــــه تخــــــت و نــــــژاد و
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  خـــاک کـــه گـــر کـــارداری بـــه یـــک مـــشت

ــش     ــه آتـــ ــا بـــــسوزم بـــ ــم آن جـــ   تـــــنش هـــ

ــذ  ــر درگـــ ــد  وگـــ ــته ز شـــــب چنـــ ــاس شـــ   پـــ

ــر   ــا فــــ ــاوانش دیبــــ ــه تــــ ــتم بــــ ــنج ســــ   ز گــــ

ــو  ــر گـــــ ــر  وگـــــ ــپندی بـــــ ــد ســـــ ــه نـــــ   از رمـــــ

ــی اســـــپ پـــــر   ــا یکـــ   اوان دهـــــمتـــــ یـــــه مـــ

ــمنم   ــا دشــــــ ــو بــــــ ــ  چــــــ ــارزاری بــــــ   دوکــــــ

ــر ــا   فـــــ ــتمش یـــــــک ســـــ ــه ســـــ    و درمزر لـــــ

ــسر  ــده یکــــــــــ ــپاس ز دادار دارنــــــــــ   ســــــــــ

  زیـــــد دســــــت  میــــــا بـــــه آب و بــــــه آتـــــش  

ــر ــز مـــــ ــم خـــــــون  یـــــ ــد هـــــ ــاوانِ یـــــ   رز وگـــــ

ــاو بـــــــی  ــ ز پیـــــــری مگـــــــر گـــــ   دکـــــــار شـــــ

ــا ــ  نبـــــ ــد ز بـــــ ــیـــــ ــــ ــاوِ شتن کـُ ــیگـــــ    زهـــــ

ــه ر ــا أهمـــــــ ــرد دانـــــــ ــا مـــــــ ــد ی بـــــــ   زنیـــــــ

ــد ــو  از انـــــــ ــشۀ دیـــــــ ــا یـــــــ ــید دور بـــــــ   شـــــــ

ــواهم   ــر خــــ ــراگــــ ــتان از زیــــ ــراج دســــ   خــــ

  دگـــــــرد یـــــــز د پـــــــدرش بـــــــِناگـــــــر بـــــــدکُ

  کنیـــــــد همـــــــه دل ز کـــــــردار او خـــــــوش  

  گنــــــــاه ارشگــــــــد ببخــــــــشد مگــــــــر کــــــــر

ــ   کنیــــد ســــت شــــادی او جــــواناکــــسی کــ

  زیــــد دســــت   میــــا  بــــه پیــــری بــــه مــــستی   

ــارِ ــزدانگنهگــــــ ــا  یــــــ ــیچ  مبــــــ ــید هــــــ   شــــــ

  دگــــــار گــــــر چــــــو خــــــشنود گــــــردد ز مــــــا 

ــا  دل زیـــــــر   شـــــــاد بـــــــاد دســـــــتان بـــــــه مـــــ
 

مغــــــاک یــــــد انــــــدر بلنــــــد و زیــــــان جــــــو

ــِر  ــر ســــــــــ ــنم بــــــــــ ــراهنش  دارکــــــــــ پیــــــــــ

پـــــــــــالس  دزدیبـــــــــــدزدد ز درویـــــــــــش

را ز رنــــــــــــج نــــــــــــان غمگِبــــــــــــشویم دلِ

ــره شـــــــــب و  ــه تیـــــــ ــارِ بـــــــ ــهروزگـــــــ  دمـــــــ

ــر  ــادا کــــــــه بــــــ سپاســــــــی نهــــــــم  ویمبــــــ

ــگ ــواری وز آن جنـــــ ــسته ســـــ ــو  خـــــ دبـــــ

 او را دژمزنـــــــــــــِد فـــــــــــــر یـــــــــــــم نـــــــــــــدار

شــــناس ویــــد نیکــــی ســــت جــــا اکــــه اوی

ســــــت پــــــر بــــــد مــــــرد آتــــــش مگــــــر هیــــــر

ــه ننـــگ ــه  اکـ ــاو کـــشتن بـ ــرز ســـت در گـ مـ

ــد   ــشم خــ ــه چــ ــدِ بــ ــوار اونــ ــود خــ ــ  خــ دشــ

هـــــــیّ فـــــــر  بیـــــــرون شـــــــودکـــــــه از مـــــــرز

مــــــــــشکنید  کــــــــــودک بــــــــــی پــــــــــدردلِ

ســــــور ئیــــــد  دشــــــمن مجـــــو  جنــــــِگگـــــِه 

ــزارم و  ــده بیـــــــ ــاج  ز دارنـــــــ تخـــــــــت عـــــــ

ــاداشِ  ــه پـــــــ ــ   آن دادبـــــــ ــردیم گِـــــــ ردکـــــــ

کنیـــــــــد بـــــــــه آزادی آهنـــــــــگ آتـــــــــش  

یـــــــــدش راه نمـــــــــا ز دوزخ بـــــــــه مینـــــــــو 

مـــــــــــشکنید دمـــــــــــان جــــــــــوان  دل مــــــــــر 

   مـــــست  د پیـــــِر کـــــه همـــــواره رســـــوا بـــــو

ــتن     ــه رفـــ ــد بـــ ــه آیـــ ــری بـــ ــه پیـــ ــسیچ بـــ بـــ

ــم روزِ   ــستی غــــــ ــه هــــــ ــدار  بــــــ ــردا مــــــ فــــــ

»آزاد بـــــــاد کـــــــشان از غـــــــم  ســـــــر ســـــــر 

  

بزرگان کشور گفت کـه    در یکی از سخنرانیهایش خطاب بهگور بهرام  نویسد که     می طبری

تر از پدرش برآنها  خواهان خیر و سعادت آنها است ولی اگر از راه راست منحرف شوند سخت   
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  ١.خواهد گرفت

: ش ایــن عبــارت را نقــش زده بــود   انگــشتربــر نگــین گــور  کــه بهــرام  نویــسد مــیمــسعودی 

 آنست که مردم کشور از رهبرانشان عمـل         عبارتعنای این    م ٢.»کردار نیکو مایۀ ستایش است    «

 دهنـد    یـا نمـی    دهنـد    مـردم انجـام مـی      شادزیستِیاساس کارهائی که برای       بر  رهبران  و ،طلبند  می

   .گیرند مورد ستایش یا نکوهش قرار می

نگریـست   طرفانـه مـی   همۀ ادیان کشور با بینشی بـی       بهرام گور شاهی بود آزاداندیش که به      

او چـون پـدری مهربـان بـود کـه گروههـای انـسانی و        . همه حق حیات و فعالیت قائل بـود    و برای   

شمرد، و اختالف موجود در میان ادیـان را هماننـد             جماعات دینی کشور را فرزندان خویش می      

یکـی از   . کـرد   یکـسان رفتـار مـی      بـه نگریـست و بـا همـه          اختالف میان افکار فرزنـدان خـویش مـی        

مـردم کـشور همیـشه در درجـۀ        .او بـود  پدرمنـشی    او همین بلندنظری و       همگانی یِتدالئل محبوب 

کـار و سـازندگی ادامـه        نـد تـا بتواننـد بـا خیـال آسـوده بـه             ا امنیت آسایش و  اول خواهان آرامش و   

عمـق    بـه . مانع کسب و کـار شـود بیزارنـد         مردم همیشه از هرچه آرامش آنها را برهم زند و         . دهند

بنگـریم، خـواهیم دیـد کـه         مذهب و مرامی کـه باشـد       با هر دین و   روح هر فردی از افراد کشور       

 در  کهممکن است. گیرد دین برای او پس از کار و مسائل زیستی در مرحلۀ دوم اهمیت قرار می        

ی زودگـذری از خـود نـشان    واکنشها زیِر تأثیر تحریکات شدید رهبران دینی       ییک مرحله مردم  

 زندگی باشد؛ ولی چنـین مـواردی نـادر و زودگـذر اسـت، و     کار و سا دهند که منافی توجه آنها به 

 باز ،انگیز مرتفع شود وضع عادی برگردند و تحریکات رهبران متعصب و عوام همینکه مردم به

گردنـد و آرامـش و امنیـت را بـر هـر امـر دیگـری تـرجیح                     کار و سازندگی برمـی      دادن به  اولویت  به

آمیـز    در شرایط عادی خواهان همزیستی مـسالمت کشورهای مردم  از این گذشته توده  . دهند  می

 کند تحریکـات رهبـران      ستیز مذهبی برپا می    دهد و    را رودررو قرار می    عوام آنچه .با یکدیگرند 

انگیزنـد و   است که با تلقینهـای تنـد و تیزشـان عـوام را برمـی             اندیش مذهبی     اقتدارگرا و خشک  

 بـرادر دیـدۀ   شان بـه میهنانـ  همـۀ هـم   ادی بـه  مـردم کـشور در شـرایط عـ        . اندازند جان یکدیگر می    به

بــرای ایرانــی در . توانــد ســبب جــدایی یــا دشــمنی آنــان گــردد    مــذهب نمــی دیــن و نگرنــد و مــی

 دیگـر هـر     ایرانـِی هـر   آفرین مذهبی نیست،     که زیِر تأثیر تحریکات رهبران تعصب      عادی   شرایط

دیـن و یـک    هـم   غیـر ک ایرانـِی  باشد بـرادر او اسـت؛ و اگـر او در برابـر یـ      داشته دین و مذهبی که   

مذهب واقع شود، حتمـاً ایرانـی را بـرادرش و غیـر ایرانـی را بیگانـه خواهـد                     دین و هم   بیگانۀ هم 

                                                 
  .۴۱۰/ ۱: طبری ١
  .۲۸۹/ ۱ : الذهبمروج ٢
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 غیر همکیش ترجیح دهـد       همکیش را بر ایرانیانِ     بیگانگانِ محال است که یک ایرانی    . خواند

را  صبگرای دینی آنان تعمگر اینکه زیر تحریک رهبران متعصب باشد و تحریکات این رهبرانِ

ترین پیوندی است که در جهـان       پیوند خاک و خون نیرومند    . از هویت خودشان دور کرده باشد     

فقط تحریکـات   . این یک خصیصۀ ذاتی است که همۀ انسانهای روی زمین دارند          . وجود دارد 

 ررو را رودپیـروان مــذاهب و ادیــان اسـت کــه   دینــی و سیاسـی از افکنانــۀ رهبـران کــشور   تفرقـه 

  .زند اختالفات را دامن میدهد و  قرار می

یـی    را تأمین کنند، درگیریهای فرقـه تشانخواهند که ثبات و امنی   می حاکمانی  کشور مردم

کـــار و  ، تـــا بـــا آرامـــش خیـــال بـــهکننـــدرا از میــان ببرنـــد و دســـت ســـتمگران را از سرشـــان کوتـــاه  

ست که بهترین کارها را برای ایجاد  خوب آن ارهبر سیاسیِ.  و شاد بزیندسازندگی ادامه دهند

 انجـام دهـد و آزادی عقیـدتی را بـرای همگـان تـأمین       و شادزیستِی مـردم امنیت و رفاه و آسایش      

یـی را خـدای       یـی اسـت، زیـرا هویـت قبیلـه            تعصبِ مذهبی و دینی مخصوص زنـدگی قبیلـه         .کند

هناور کـه ادیـان و      دهد؛ ولی دریک کشور پ      یی تشکیل می    یی و دین مشخص قبیله      مشخص قبیله 

أمین آزادی عقیــدتی و دینــی و   تــارانْذۀ سیاســتگمــذاهب و عقایــد گونــاگون وجــود دارد وظیفــ   

هـای   ها را بهرام گور برآورده کرد و محبت خود را در دل تـوده  این خواسته. ایجاد آرامش است  

   .ای ایرانی جاودانه ساخته  و یاد خویش را در اذهان تودهایرانی جا داد

 او، نـه در  داریِ دسـت آورد نـه در نتیجـۀ دیـن       گـور در سراسـر کـشور بـه        ی که بهـرام     محبوبیت

عنـوان     او برای نشر دین و نه ناشی از تقدس شخـصیت او بـه              تالشخاطر    پناهی او، نه به    اثر دین 

دوسـتی و     مـردم  ایرانیـان کـرد    محبـوب    یی  را تا حد یک شخصیت اسطوره     او  چیزی که   . شاه بود 

آوردن امکانــات  و و فــراهما جــویِی آشــتیو  بــرای مــردم کــشورخــواهی او یش آســاطلبــی و آرامــش

و اینهــا همیــشه آرمانهــائی بــوده و هــست کــه مــردم کــشور از حکــومتگران       . ســعادت مــردم بــود  

دوم  پــیش از بهــرام گــور شــاهانی چــون شــاپور اول و     .  بــرآوردن آنهــا را دارنــد  خــویش انتظــارِ 

بسیاری کردند کـه امنیـت و آرامـش و آسـایش و رفـاه               خدمات   و   جهانگشاییهای ارزنده داشتند  

 را حاصل کنند که بهرام چنان جایگاهید  ه بودن  نتوانست آنهاولی  . ارمغان آورد   را برای ملت به   

بهـرام    شیفتگی مردم کـشور نـسبت بـه       . خود اختصاص داد     در دل مردم کشور به      پس از آنها   گور

از قـدیم   . دوسـتی وآبادسـازی و عـدالتش بـود         حخـاطر صـل     داریـش بلکـه صِـرفاً بـه         خاطر دیـن    نه به 

صـورت سـخن رهبـران باتقـدس اسـالمی درآمـده        هلی مانده است که وارد متون عربی شده و بـ    ثَم

سـلطنت بـا   (لـم   الظّ مـع  ٰىیَبقـی فـر و ال      مـع الکُ   ٰىیبقـ  یَ كالمل«: ل در عربی چنین است    ثَاین م . است

  .»)ماند ماند و با ظلم نمی کفر می
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های شیرین که دربارۀ بهرام گور در میان عوام مانده اسـت بیـانگر عـدالتی             افسانه همه  این

او بار سنگین مالیاتهـا را سـبکتر کـرد          .  بوده است  برای مردم آورده   در زمان حیاتش     اواست که   

 نویسد کـه بهـرام      طبری می . رعایا شد   رویهای شهریاران محلی نسبت به     و مانع اجحافها و زیاده    

آذرگــاهِ شــیز تقــدیم داشــت و    هــدایای بــسیار بــا ارزشــی را بــه ترکــانْنۀ پیــروزی بــر شــکرا  بــهگــور

 بخـشود و بیـست میلیـون    کـشاورزان بـر  شـد   که بالغ بر هفتـاد میلیـون درهـم مـی    سال را  مالیات سه 

   ١. تقسیم کردنیازمندانِ کشور در میان  از خزانۀ سلطنتیدرهم را

 مقـرر  وتمـام شـئون کـشور نظـارت داشـت،        با تـشکیل یـک دسـتگاه بازرسـی کارآمـد بـر           او

روایـان منـاطق مختلـف کـشور در دربـار گـرد            کرده بود که در هفتـۀ اول هرمـاه شـهریاران و فرمـان             

در ایـن جلـسات کـه حالـت جلـسۀ بازرسـی و        . دادنـد    تـشکیل جلـسه مـی      اوآمدند و در حـضور        می

رفتـار شـهریاران و بزرگـان     محاکمه و انتقـاد را داشـت، شـکایاتی کـه از دور و نزدیـک نـسبت بـه         

که از او شـکایت شـده بـود           گرفت و کسی    دفتر شکایات دربار رسیده بود مورد بررسی قرار می          به

آمـد و گنـاهش ثابـت      مـی ناکـافی داد، و اگـر توضـیحش        شـاه توضـیح مـی       دربارۀ این شـکایات بـه     

ه از شـاه در      محلـی همیـش    شـهریاران همین امر سبب شد کـه       . گرفت  شد مورد مؤاخذه قرار می      می

 کنند و کاری از آنها سـر  رفتارنیکی     با رعایا به   شانخاطر حفظ موقعیت     به تا باشند و بکوشند     بیم

  .خشم شاه را برانگیزند  شاهنشاهی محکوم گردند ودادگاهنزند که در 

مـردم درآرامـش و ثبـات        شده بود و   چون زمان بهرام گور امنیتی سراسری در کشور برقرار        

بـار مالیاتهـا    ازبـا اصـالحاتی کـه او انجـام داد       دگی مشغول بودند، عالوه بـر اینکـه         کار و سازن    به

رونق کشاورزی نیز افزوده گشت و روستائیان کشاورز که بـارکش مالیاتهـا بودنـد                 بر ،کاسته شد 

آمیـز بـا      همزیستی مسالمت او زمان   عالوه زمان     به. تر از پیش شدند     بخش  دارای زندگی رضایت  

ئـی کـه میـان ایـران و همـسایگان برقـرار شـده بـود                    و غربـی بـود و روابـط حـسنه          همسایگان شرقی 

رشـد صـنائع    ، و ایـن امـر بـه   دادبازرگانی میان ایران و کشورهای همـسایه را بـیش از پـیش رونـق          

مــسعودی . دنبــال آورد و بــر رفــاه مــردم کــشور افــزود    کــشور کمــک کــرد و رونــق اقتــصادی را بــه   

 اً همه وقـت مـستقیم     وداشت    رعایا توجه خاص مبذول می       نسبت به  نویسد که چون بهرام گور      می

زمینهـا در زمـان او آبـادان، کـشور     «کـرد،     داد رفتـار مـی     عـدل و    امور رعایا نظارت داشت و بـه       در

 و کـشور را چنـان امـن و     …پرمحصول، مالیاتها انبوه، ارتش نیرومند، و مرزها مـستحکم گردیـد          

  ٢.»و را دوران اعیاد و جشنها نام دادندآرامش و خوشی فراگرفت که دوران ا

                                                 
  .۴۱۰۴۱۱/ ۱: طبری ١
  .۲۷۸/ ۱: مروج الذهب ٢
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مانـد    افـسانه مـی     داستانی را جاحظ دربارۀ بزرگواری بهرام گور آورده است که هرچنـد بـه             

این داستان . هرحال داستانی بوده که برسِر زبانهای مردم ایران بوده و او بازنوشته است ولی به

تواند که او را بازدارد تا        دارد و وی نمی    گوید که اسپ بهرام گور را در شکارگاهی هوا برمی           می

بهــرام در زیــر . ایــستد کــه چوپــانی مــشغول چرانــدن گوســفند بــوده اســت  ســرانجام در جــائی مــی

شود و  بندد و برای قضای حاجت از آنجا دور می درخت می شود و اسپش را به درختی پیاده می

کـاری   که دهنۀ اسپ طال و نگـین بیند  چوپان وقتی می. گوید که مواظب اسپ باشد  چوپان می   به

. کنـد  آورد و اندکی از جواهرات دهنه را از چرم جدا می            است کاردی که با خود داشته را درمی       

دهد تا چوپان هرقدر که  بیند ولی نشستنش را طول می پائیده این را می  بهرام که از دور او را می      

اسـپم را از درخـت بگـشا و    «: گویـد  شـود مـی   چوپان نزدیک مـی  بعد که به . دلش بخواهد بردارد  

؛ و برای آنکه چوپـان اطمینـان یابـد    »نزدم بیاور که این بادها چشمم را پر از خاک کرده است            به

ام و ایــن نخــستین و  مــن مــسافری غریــب«: گویــد آنجــا بازنخواهــد گــشت، مــی گــاه بــه کــه او هــیچ

گــردد   همراهــانش بــازمیمیــان و چــون بــه» .اینجــا افتــاده اســت  بــار اســت کــه گــذارم بــه   آخــرین 

یـک غریبـی داده اسـت و     گویـد کـه بخـشی از زیورهـای دهنـۀ اسـپ را بـه        نگهبانِ اسـپانش مـی      به

 شاید او این داستان را در اواخـر عمـرش بازگفتـه باشـد تـا                 ١.دزدی آنها شود    نباید کسی متهم به   

  .نوازی داده باشد دوستی و رعیت به شاهان بعدی درسی در ملت

ی از داد و دهــش بهــرام گــور را چنــین آورده کــه در یکــی از دشــتها نــشانِ   فردوســی داســتان

بهرام دستور داد آنجـا را بـا نظـارت مؤبـد و وزیـر               . بهرام داده شد    گنجی یافت شد، و گزارِش به     

ســاختمانی آجــرین پدیــد آمــد، و در درونــش ســه پیکــر زریــنِ گــاوِ نــر و پیکرهــای . کـاوش کردنــد 

و و طاووس با چـشمانی از گوهرهـای بهـادار، و انبـوهی جـواهرات         زرینی از شیر و گورخر و تذر      

نهادنـد، و گفتنـد کـه از گنجهـای جمـشید            » گـنِج گـاوان   «نـام ایـن گـنج را        . دست آمـد    در آنجا به  

مـردم اسـت، و    بهرام گفت کـه میراثـی کـه جمـشید از خـودش برجـا نهـاده بـوده متعلـق بـه                    . است

دســتور بهــرام در میــان مــردم   ن زر و جــواهرات را بــهلــذا همــۀ آ. بایــد در میــان مــردم تقــسیم شــود 

  .تقسیم کردند

 را  سـلطنت بهرام گور شاهنشاه دادگر و مهرپروری بود که نه تنهـا در زمـان حیـاتش دوران                  

 سـلطنت دلهای مـردم ایـران        پس از مرگش نیز بر     های متمادی   سدهآرامش سپری کرد، بلکه      در

دور   جدیــد بــهئــی کــه از تــأثیر فرهنــگ سیاســیِ  ادهدر میــان روســتائیان دورافتــهــم هنــوز . داشــت

هـای بازمانـده از       اند خاطرۀ زیبای دوران بهرام گور در وجدان جمعی زنده مانـده و افـسانه                بوده
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 بسیاری از این .گویند بازمیهایشان   او برسر زبانها است و مادر بزرگها شبها برای نوه   دادگریِ

  .ور داردداستانها ریشه در حقایق دوران بهرام گ

داسـتانهای بـسیاری از شـکارگریهای       . شکارِ مورد عالقۀ بهرام شیر و گورخر و گـرگ بـود           

شـیری کـه بـر سـِر گـورخری       خوانیم کـه او بـه      ازجمله، در یکی از آنها می     . او برای ما مانده است    

گویـد   داسـتان دیگـری مـی   . تیرش در هم دوخت جهیده بود تیری افکند و تن شیر و گورخر را به 

سـر   شاخهای یک آهوی نر افکند و هـر دوشـاخِ آهـو را از بـن شکـست، و دو تیـر بـه             او دوتیر به   که

. رســید نظـر مـی   یـک آهـوی مـاده افکنـد و هـر دو را در سـِر آهـو نـشاند و از دور مثـل دوتـا شـاخ بـه            

شـود کـه نقـِش        اتفاقاً یک جام نقره بازمانده از دورانِ ساسانی در موزۀ لیننگـراد نگهـداری مـی               

  .رام را در همین صحنه نشان داده استبه

محبوبیتی که او در دل ایرانیان داشت سـبب شـد کـه       .  از دنیا رفت   ۴۴۰بهرام گور در سال     

انـد   نگار نوشـته  مورخان عربی. دوافسانه شبرای مردم کشور   بلکه مرگ او نیز      اونه تنها زندگی    

ئـی افتـاد و     اسـپش در مردآبـه   بـا   و اسـپ دوانـد   گورخر درپـی گـوری        در حین شکار   بهرام گور  که

نویـسد کـه ایـن مردابـه      وری مـی    ابوحنیفه دین . دست نیامد   فرو رفت و ناپدید شد و اثری از او به         

بـود یعنـی مـرِغ مـادر؛ و در آنجـا مردابـۀ بزرگـی هـست کـه کـسی                      » مـرغ   دایـی «نـام     زاری به   در مرغ 

  ١.زار گرفته است داند، و اطرافش را بیشه را نمی عمق آن

 ش مخالفــانبرخــی از مورخــان معاصــر عالقــه دارنــد کــه مــرگ بهــرام گــور را تــرور او توســط

فردوسـی هـیچ    . ولی در گزارشهای سنتی خبری از مخالفـت بزرگـان بـا او نیامـده اسـت                 .بدانند

یـادی از داســتان مردابــه نکـرده بلکــه نوشــته کـه بهــرام گــور در اواخـر عمــرش پــسرش یزدگــرد را     

پرســتش ایَــزدان پرداخــت؛ شــبی طبــق   ود از ســلطنت کنــاره گرفتــه بــه جانــشین خــویش کــرد و خــ 

خوابگـاهِ او وارد شـد او را بـر     معمول بـه بـستر رفتـه بـود و بامـدادان برنخاسـت؛ یزدگـرد چـون بـه                

  . بسترش مرده دید

 که اندازد این گمان می گر را به  مطالعه در خوزستان    اسالمییک گزارش از زمان فتوحات      

سـلطنت رسـیدن بهـرام گـور          در داسـتان بـه    .  در شهر شوش دفن بوده است      ید گور شا  جسد بهرام 

در .  باشـد  او شـده  هـر   تواند نقـش م     این واقعه می  . برداشت تاج را از میان دو شیر        اوکه  خواندیم  

 در ایـن شـهر   بنای گنبـدی  عرب افتاد در یک  جهادگرانِدست     هجری که شهر شوش به     ۱۹سال  

بـود و همچنـین      ردا و رخت پرشـکوهی        که در کنارش   کشف شد تابوتی   شده در  مومیاییی  جسد

ابوموسـا   ایرانیـان بـه   . یافـت شـد     با او   یک مرد   تصویرِ دوطرفِ  انگشتری با نقش دوشیر در     یک
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نـام دانیـال    یکـی از انبیـای یهـود بـه     گفتند که این گنبـد متعلـق بـه         فرمانده جهادگران اشعری  

متعلــق جــسد آن   اگــر کــهفرســتادعمــر دســتور .  عمــر نوشــته شــد خلیفــهگــزارش امــر بــرای. اســت

   ١.رسم مسلمانان دفن کنند در همانجا بهرا  دانیال نبی است آن به

 ولی از آنجا که دانیـالِ تـورات      .نام گنبد دانیال در شوش معروف است        این گنبد اکنون به   

 شخصیتِ صِـرفاً  زیسته و احتماالً یک    ها تعلق دارد، و معلوم نیست که در چه زمانی می            افسانه  به

یکــی از انبیــای داســتانهای تــورات شــده اســت، یقینــاً ایــن گنبــد    یــی باشــد کــه تبــدیل بــه  افــسانه

هــای تــورات تعلــق نداشــته؛ و نقــش نگینــی کــه در کنــار جــسد بــوده مــا را بــرآن   دانیــالِ افــسانه بــه

. اســتدارد کــه گمــان کنــیم جــسدی کــه در ایــن گنبــد بــوده ازآنِ کــسی جــز بهــرام گــور نبــوده   مــی

دست عربها افتـاد دربـارۀ آرامگـاه کـوروش بـزرگ و               ایرانیها همین داستان را وقتی که پارس به       

گـاه   تخت جمشید نیز تکرار کردند، و گفتند که اولی آرامگاه مادر پیامبر سلیمان و دومی تخـت   

ــامبر ســلیمان بــوده اســت    ــا از تخریــب آرامگــاه کــوروش بــزرگ        . پی همــین ســبب شــد کــه عربه

 هجــری کــه کاوشــهای  ۱۴حــدی جــا افتــاد کــه تــا اوایــل ســدۀ    ایــن داســتان بــه . رزنــدخــودداری و

قبـِر  «ها خوانده شد آرامگاه کوروش بـزرگ را   باستانشناسی در پاسارگاد صورت گرفت و کتیبه  

هـای آینـده نیـز ایرانیهـا بـرای حمایـت از آنچـه یادگارهـای          در سـده . نامیدنـد   مـی » مادر سلیمان 

کــار بردنــد، چنانکــه وقتــی قزلباشــان   ان مقــدس بــود همــین شــگرد را بــه نیاکانــشان بــود یــا نزدشــ

کردنـد، دربـارۀ آرامگـاه امـام محمـد غزالـی،             های ایرانیانِ مسلمان را تخریب می       صفوی ساخته 

شاه اسماعیل گفتند کـه ایـن بنـا زنـدان هـارون الرشـید بـوده کـه امـام موسـا                مردمی در خراسان به   

بنـائی  . شـهرت دارد  » زنـدان هـارون   «نـام     این بنا نیز تا امروز به     . کاظم در آن زندانی بوده است     

شود را نیز باید در       نامیده می ) کشندۀ عمر ابن خطّاب   (» قبر ابولؤلؤ «که از زمان صفویه تا کنون       

بایـست مثـل غزالـی     دانست و دنبال صاحب اصلیش گشت که مـی        » زندان هارون «ردیف همین   

داند که ابولؤلؤ در مدینه مـدفون اسـت    یقین می  تاریخ به .  باشد یکی از فقهای نامدارِ سنی بوده     

دانــیم، دههــا خرابــۀ بازمانــده از دوران پارتیــان و ساســانیان بــر فــراز      چنانکــه مــی . نــه در ایــران 

یافتـۀ   بلندیهای مناطق گوناگون ایران وجـود دارد کـه هرکـدامش امـروز بـه یکـی از زنـان تقـدس             

اینهــا نیایــشگاههای . الن گوینــد و حتــی زیارتگــاه اســت فــ»بیبــی«عــرب منــسوب اســت و آن را 

انــاهیتە بــوده کــه ایرانیهــا بــا ایــن شــگرد از تخریــب توســط مــسلمین رهانیــده و تقدســش را نیــز     

نقاطی که . اند تحمیل کرده» رسمِ گبرکان«شیوۀ خودشان بر مدعیان تولیتِ اسالم و مخالفان  به

) قنـاتی (سـاری یـا منبـعِ کَهنـی      ئـی در کنـار چـشمه        یشـود و معمـوالً بـر بلنـد          نامیده مـی  » قدمگاه«
                                                 

  .۵۰۵  ۵۰۴/ ۲: طبری ١



۸۵۲  )وربهرام گ(بهرام پنجم                                                     شاهنشاهی ساسانی                                                                       

بـــرای فـــالن » قـــدمگاه«واقـــع اســـت نیـــز در زمانهـــای دوری نیایـــشگاه بـــوده ســـپس تبـــدیل بـــه    

هـا احتمـاالً   »قـدمگاه «ایـن   . ایران نیامـده بـوده اسـت        گاه به   یافتۀ عرب شده که اتفاقاً هیچ       تقدس

ای خیـرات و صـدقات بـوده اسـت؛ زیـرا در             کردن حیوان بـر     در زمان ساسانی اماکن ویژۀ قربانی     

جای خود در گزارش هرودوت خواندیم که ایرانیها حیوانِ قربانی را در فضای بازِ زیرِ آسمان و 

کنند؛ و پس از آنکه برای سـالمِت شاهنـشاه و سـرافرازی و              بر روی بلندی در حضور مغ ذبح می       

  .شود دم تقسیم میشادمانی مردم کشور دعا کردند، گوشت قربانی در میان مر
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