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 سنب شاپورشانه

ما ازحوادث دو دهة اول سلطنت شاپوردوم بجز واقعة تدوين اوستا چندان اطالعي دردست         
 عرب در   خزندة ي به سنين جواني قدم نهاد، نخستين اقدامش تصميم به سركوب قبائل    او وقت. نداريم

نواحي فرات غربي و جنوبي بود كه روستاها را به ويراني كشانده زمينها را به چراگاه دام مبدل   
از رونق انداخته به تأسيسات آبياري زيانهاي بسيار زيادي وارد     دراين ناحيه ساخته كشاورزي را  

شده    ودند، و مدتها بود كه نواحي اطراف محلهاي سكونتشان در زمينهاي تسخيري و ويران       كرده ب
 در جنگهاي روميان برضد ايران مورد     پيشترهابعالوه اين قبائل     . را در ناامني فرو برده بودند   

 بت پرست قرار ميگرفتند و دركنار روميان ميجنگيدند و اكنون نيز احتمال           برداري روميانِ    بهره
 عربهاي بيابانگرد و خانه به دوش   . ت كه در هرزماني مورد بهره برداري روميان قرار گيرند   داش

به هرجا دست يافته بودند آثار تمدني را ازبين برده بودند تا زمينهاي هرچه بيشتري براي چراگاه               
ويران بعالوه چون زمينهاي مهم كشاورزي را به اشغال درآورده        .  شترانشان در اختيار داشته باشند  

بايست به اين    شاپور مي   .  عراق آسيبهاي شديدي وارد آمده بود     ي منطقه  كرده بودند، به كشاورز  
.   نميشد به درستي طرف شد  كه هنوز در توحش بودند ولي با عربان . ميدادوضع براي هميشه خاتمه  

 از آن ميشد شان مانع  آنها قومي بودند كه الزم بود به شدت ترسانده شوند، وگرنه غرور بيابانگردي     
.  كه به اطاعت هيچ قوم متمدني درآيند و دست از راهزني و ويرانگري كشيده به سكونت گرايند           

آنها فقط بيابان ميخواستند و هرجا كه ساكن ميشدند مي بايست آباديها را ويران ساخته تبديل             
ولي طبيعي  .  واپس براند    بيابانهاي عربستان   درونتنها راه شاپور آن بود كه آنها را به          . به بيابان كنند  

 گرسنگي و   كه با دستيابي به دشتهاي پرسبزه وگياه به آرزوي ديرينشان رسيده از           عربهابود كه 
 و چون   ،آب وگياه عربستان رهيده بودند به آساني تسليم شاپور نميشدند           قحطي بيابانهاي بي   

گي معيشت برخواهند گشت   ميدانستند كه در بيابانهاي عربستان به همان گرسنگي پيشين و همان تن           
 .در برابر شاپور تا پاي جان مقاومت كنند  كه  مجبور بودند  

كند تا آنها را مرعوب سازد و        چاره ئي نداشت جزآنكه با اين عربان به خشونت رفتار         شاپور
او قبائل عرب را كه مسبب  . عراق پايان دهد غرب و جنوب  تازشان در  و براي هميشه به  تاخت 
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 بودند مورد تعقيب قرار داد و دستور اخراجشان را    شده تأسيسات آبياري    انهدام وويراني روستاها 

كرد؛ و چون پايداري نشان دادند و سرسختانه از خود دفاع كردند شاپور به جنگ آنها        صادر
شيوخ قبائل را گرفت و براي آنكه ازآنها ماية عبرتي براي همة عربان بسازد     بسياري از  برخاست و

تا از كتفهاي اينها بند بگذرانند و الشه هايشان را برسر جاده هاي كاروانرو عرب        دستور داد 
دور  نواحي تمدني  را از آنان روشهاي خشونت آميزي كه درخور عربان بود   اتخاذ او با . بياويزند 

 دادند كه معنيش    » ذواألكتاف«ازآن به بعد عربان به شاپور لقب       .  و امنيت را به منطقه برگرداند    كرد
 ميگفتند كه ترجمة  هوباسنبا و اين را ايرانيان به زبان خودشان   ، بود»صاحب شانه هاي مردم «

  ئي   خرابيهاسواحل پارس شده ازراه خليج فارس وارد   نيز قبائل عبدالقيس . عبارت عربي فوق بود  
 پرآب و علف نميشدند و     هاي  به هيچ قيمتي حاضر به ترك آن سرزمين     وبه بار آورده بودند،     

  تغلب را   بكر و بني    قبائل بني  .كنند  قتل عام   شاپور دستور داد آنها را     . انه مقاومت ميورزيدند    سرسخت 
نيز كه به تشويق روميان وارد نواحي فرات ميانه شده بودند تا به وقت مقتضي به خدمت ارتش روم               

او براي   . راند ) بيابانهاي شام   (دور كرده به درون بيابانهاي شمالي عربستان        منطقه  از  درآورده شوند،  
جنوب فرات   قبائل  پس از كسب اطاعت    مصون بدارد،   دربرابر خزش عربها   را عراق آنكه مرزهاي   

 ادارة اين 1. تشكيل داد)در نجف كنوني  (با مركزيتِ حيره  عرب يك دولت و شرق عربستان، 
 لَخم بود، و رئيس اتحادية قبايل حيره كه از قبيلة » مرزبان«دولت دردست يك ايراني با منصب 

. شد امر كنترل نقل و انتقال قبائل شمال عربستان به اين دولت واگذار    .بود زير نظر او عمل ميكرد
درقرنهاي آينده يكي از مهمترين مراكز تمدني شمال عربستان شد و بعنوان واسطة         حيره كشور 

 .مل كرد شرقي عربستان ع  شمالي وانتقال تمدن ايراني به قبائل ديرپذير و نيمه وحشي نواحي     

                                                           
 و از آنجا به عمان والي نجف كنوني تا كشور قطر را در بر ميگرفت سرزمين حيره منطقة وسيعي از ح   -1

اين سرزمين    . بخشي از آن به شمار ميرفت   شامل بحرين و يمامه  ، و سواحل شرقي عربستان    ميرسيد
در اين . ]449 / 1: بنگريد تاريخ طبري  [ازطرف غرب به بيابانهاي شرق اردن كنوني منتهي ميشد    

سط ايران ايجاد شد كه تا اوائل قرن هفتم مسيحي به صورت نيروي حائل در سرزمين يك كشور عربي تو 
 بعدها اين دولت  .  و ايران و همچنين در بين شام و ايران به حيات سياسيش ادامه داد     عربستان  بين قبائل 

 سدي كه   ازآن پس .  درآمددرباربدست خسروپرويز برچيده شد و اين منطقة وسيع زير ادارة مستقيم       
 كشيده شده بود ازميان برداشته شد و راه عراق بر روي  ستانمتمادي در برابر خزش قبائل عرب مدتهاي 

  پس از خسروپرويز درنگبياين حادثه . عربها باز شد تا باز در فرصتهاي مناسب به درون عراق بخزند 
 -و درپي آن را جوالنگاه تاخت و تاز خويش قرار دادند، فرات جنوبي قبائل بني بكر ناحية پيش آمد و

 و در ، حيره را گرفتندخليفه ابوبكر هدايت تحت ستان قبائل عرب-چنانكه دركتاب سوم خواهيم ديد 
 .  حمله كرده شاهنشاهي ايران را واژگون ساختند  درون عراق به  تحت فرمان خليفه عمرحمالت ديگري
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 بيگانگاني    اينها. نشانة تدبير وكارداني او بود  عرب اقدام شاپور جوان در سركوب قبائل  

  هرگاه و بي گاه آلت دست روميان ميشدند و در        ايران ميزيستند و  درون مرزهاي   بودند كه در  
شي موارد بسياري در جنگهاي روميان با ايران دركنار روميان ميجنگيدند تا از غنايم جنگي پادا   

 طبري، در يكي از جنگهاي روم با ايران دهها هزار عرب درسپاه            نوشتة دريافت كنند؛ چنانكه بنا بر      
او عربها را به اين هدف مرعوب كرد كه درحين درگيري ايران و روم آلت      1. روم شمشير ميزدند 

در جنوب و  باشد دست روميان واقع نشوند و باز مثل گذشته وقتي سپاه ايران درگير نبرد با روميان    
 دست به خرابكاري و ناامني نزنند و يا در سپاه روم بعنوان سربازي كه از داخل ايران                غرب عراق 

كاري كه شاپور باعربها كرد نشانة دورانديشي و  . به دشمن پيوسته است به خدمت گرفته نشوند  
 .آگاهي سياسي عميق اين شاهنشاه بود   

تن زمينهاي اشغالي ايران كه بيش از چهل       شاپور درنظر داشت به زودي براي بازپس گرف       
، نصيبين و حران      آميدا اين هنگام ارمنستان،    تا. سال در اشغال روميان بود دست به اقدام جدي بزند        

را روميان در اشغال داشتند، و چون قيصر روم به آئين مسيح گرويده صليب مقدس را شعار خويش               
مينها بالقوه هواخواه روم بودند و عالقه ئي      ساكن در اين سرزة   شد ساخته بود جماعات مسيحي 

تعاليم دين جديد آنچنان اين مردم را از هويت خويش بيگانه ساخته بود    .  نداشتندايرانبه دولت 
دشمن حقيقي را برسلطة يك دولتي كه بيش از نه قرن درزير سايه اش در امنيت  كه سلطة بيگانه و

 .است مسيحين خوش بود كه پادشاهشان وآرامش زيسته بودند ترجيح ميدادند و دلشا   

روميان قومي بودند بيگانه ازآسيا كه از فراسوي درياي ايژه آمده بودند و بسياري از اقوام               
را به تسخير درآورده از آنان بندگي ميكشيدند و با ثمرة كار و تالش اين بيچارگان كه شامي و         

 و اقوام زيرسلطه را در فقر دائم نگاه      انباشتند  مصري و مردم آسياي صغير بودند گنج برگنج مي      
روميان به اين حد هم قانع نبودند و درآرزوي دستيابي بر ميانرودان به سر مي بردند، و       . ميداشتند 

يدا   هروقت دربار ايران گرفتار مشكالت سياسي ميشد قدمي درخاك ايران مينهادند، ارمنستان و آم      
.  قرار ميدادند و پس از مدتي عقب رانده ميشدند   و حران را ميگرفتند، نصيبين را مورد تهاجم    

كه اصوال دخالت روميان در آسيا را دون شأن مردم آسيا ميدانست و معتقد بود كه             دوم  شاپور
 و تشكيل دولت   ، پس از تصفية قبائل عرب     است منطقة خاورميانه ازنظر سنتي منطقة نفوذ ايران        

 . ان و لشكركشي به آميدا  و ارمنستان برآمد  ، درصدد آمادگي براي آزادسازي نصيبين و حر      حيره

 آن را دين رسمي    330درسال   به دين مسيح درآمد، و 324درسال   قيصر كنستانتين كبير  

                                                           
  .400 / 1:  طبري-1
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نشين نزديكتر باشد پايتخت را از رم           اعالم كرد و براي آنكه به سرزمينهاي مسيحي      كشورش سراسر 

او  . ناميد  »انكنستانتي  «شهر را به نام خودش   منتقل كرده آن   ) در محل استانبولِ كنوني     ( بيزانتيوم  به
در انديشة لشكركشي به ايران بود، ولي بسبب تغيير دين امپراطوري درگير يك سلسله مسائل و       

با    .  درگذشت337مشكالت شد كه وي را از اجراي نقشة شومش بازداشت و سرانجام به سال           
 ساله شد كه علت آن 16 سياسي   آشفتگيِ درگذشت اين قيصر نيرومند دربار روم وارد يكدوره        

 .درگيريهاي مدافعان آئين كهن روميان با هواداران دين مسيح بود    

 شورش براي رهائي از  كنستانتين در داخل ارمنستان كه در اشغال روميان بود، با درگذشت   
پا  تبار و ايرانخواه بر    و بازگشت به زير چتر شاهان ايراني    - اشك سوم  -پادشاه دست نشاندة روميان    

شاپور از يكي از شخصيتهاي خاندان كهن      . شد و مردم اين كشور از دربار ايران حمايت طلبيدند  
كرد، و يه زودي ارمنستان به اتحاد    پارتي حكومتگر در ارمنستان كه مورد تأييد مردم بود حمايت    

صيبين    با وجودي كه دربار روم گرفتار درگيري سياسي بود، درشهرهاي اشغالي ن     . با ايران برگشت
 و حران و سنگارا پادگانهاي نيرومندي مستقر بودند كه تالشهاي اولية شاپور براي بازپس             يدا وآم

 و چونكه مسيحيان منطقه دفاع    ؛گرفتن اين شهرها و رسيدن به ارمنستان را با شكست مواجه ساختند       
رها با روميان    گونه همكاري را دردفاع ازاين شه     ازحريم دين را وظيفة شرعي خود ميدانستند، همه   

 1. درنتيجه تا چندين سال شاپور نتوانست كاري از پيش ببرد       به عمل مي آوردند و   

گيري نصيبين و آميدا  و حران بيش از دهسال ادامه          ناپذير شاپور براي بازپس      تالش خستگي
شرق  در 2قبايل هپتال    :  بروزكردمشكالتي  شمالي كشور نيز  دراين ميان، درنواحي شرقي و  . يافت
شاپور   .  افتادندآذربايجان    به درون  خزش االني در قفقاز درصدد   قبايل  و  به شورش برداشتند، سر

ما  .  را به خدمت ارتش بگيردشان را سركوب كرده نيروي خطرهاكاردانيش اين   توانست به تدبير و 
ازجريان دقيق حوادث اين دونقطه ازكشور در سالهاي پادشاهي شاپور اطالع درستي نداريم، ولي    

ها در اواخر نيمة اول قرن چهارم مثل گذشته در اطاعت   و االنيهپتال ها  آنچه مسلم است آنكه  

                                                           
ها در سالهاي آينده مصائب بسياري به بار آورد و آنها       همكاري مسيحيان با روميان بيگانه براي آن بيچاره        -1

را درنظر دربار ايران خائناني بيگانه نواز جلوه گر نمود، و بالمĤل دستگاه سياست ساز ايران را برآن داشتند   
مرعوب سازد تا در آينده بارديگر آلت دست بيگانگان    كه آنها را در معرض سركوب ديني قرار دهد و 

 .نشوند
 را  ة افغانيهفت قبيل ة آنچه ميتوان گفت آنكه هپتال ها اتحادي    .  ها اندك است ع ما دربارة هپتال  اطال-2

مركز اين اتحاديه منطقه ئي بود كه درآن  . تشكيل ميدادند كه معروفترينشان خَيون ها و زاول ها بودند
 . داشت و مركزش شهر غزنين بود نام)زابلستان : بعدها   (زاولستانزمان 
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 .با روميان شركت جستند  دوم   بودند و سپس در جنگ شاپور  دولت مركزي

با كنار زدنِ    كنستانتيوس دوم    م350سال  روم پس از يك سلسله جنگهاي قدرت، در         در
 و طبق مصالحه ئي كه ظاهرا با حاميان دين كهن رومي انجام    را به دست گرفت  زمام امور رقيبانش   

 جديدي  داده بود، نفوذ رهبران آئين كهن روم را نيز به روال سابق به رسميت شناخت و دين تلفيقيِ     
 شكل گرفت كه آميزه ئي بود ازمسيحيت آراميها و بت پرستي روميها و يونانيها و          يوم بيزانت در

غير؛ و آئينهاي عبادي و رسوم ظاهريش را عموما از مهرپرستي اخذ   مهرپرستي آريائيان آسياي ص  
اقدام كنستانتيوس دوم به تشكيل دين نوين خشم كليساهاي شرق بويژه كليساهاي       . كرده بود

اسكندريه و حران و نصيبين را نسبت به دربار روم برانگيخت، و نوعي نزاع ديني در ميان كليساها و                   
درنتيجه آن    .  را كاهش داددولت روم نسبت به ي شرقيداري كليساهادربار روم آغاز شد كه وفا  

با وجودي . تقدسي كه قيصر روم درزمان كنستانتين براي مسيحيان خاورميانه داشت ازميان رفت             
 بيزانت حمايت همه جانبة سرداران رومي از   دولتمهرپرستي در  كه همسازي آئينهاي مسيحي و 

كه با شورشهائي در اروپاي شرقي مواجه بود فرصت مواجهة جدي     را به دنبال آورد، ولي او    قيصر
دربار روم به شاپور امكان داد كه در شمال          نارضايتي مسيحيان شرق از    .با شاپور را به دست نياورد    

 توانست شهر آميدا  را از اشغال 359 درسال  سرانجام  و ،حاصل كندي كندي ميانرودان پيشرويها  
  آزاد سازد شهر نواحي شرقي آسياي صغير را     ف آند، و با تصر  روميان درآور . 

آمين مارسلين كه يك افسر يوناني در ارتش روم بوده گزارش ارزشمندي از بخشي از               
 وي در   1.اقدامات شاهنشاه براي بازگيري شرق آسياي صغير را دركتاب خودش ذكركرده است        

نتوانسته است ستايشهايش از  گزارش خويش، به رغم همة كينه ئي كه نسبت به ايرانيان داشته،  
مارسلين مينويسد كه شاهنشاه پيش از آنكه از رود زاب عبوركند يك         . شاهنشاه را كتمان نمايد 

آنگاه     . سپاه هزار نفري را به فرماندهي تهم شاپور روانة آميدا  كرده بود تا شهر را درمحاصره بگيرد     
 بودند، و بهترين سپاهيان ملل     دركنارش ) ستانگرج( ها و شاه البانيها   هپتال  شاهنشاه در حالي كه شاه  

نخستين سپاه مدافع آميدا  كه     .  ازكنار نصيبين گذشته به سوي آميدا پيش رفت    را داشت آسيا 
مارسلين درآن بود، در درگيري با تهم شاپور به سختي شكست يافت و بخش اعظم آن يا به دست              

 غرق شدند، و اندكي از آنها به شهر آميدا        رودخانه  ايرانيان كشته گرديدند و يا درحين فرار در 
مارسلين سپاه ايران را در    . در اين هنگام شاهنشاه و سپاه ايران به كنار شهر آميدا  رسيدند     . گريختند

 : اينجا چنين توصيف ميكند   

                                                           
  .8 -1  /19 : مارسلين آمين -1



 556
همينكه نخستين پردة خورشيد تابيدن گرفت، تا آنجا كه چشم كار ميكرد زمين از انبوه      

نظام زرهپوش كه كوه و هامون را درخود فرو برده بود چشمان      رخشش سواره د. لشكر پوشيده بود 
شاهنشاه از سايرين قامتي رساتر داشت و سواره پيشاپيش لشكر درحركت بود، و         . را خيره ميكرد 

 نجبا و بزرگان ايراني و   انبوهِشمار . مانند مزين به جواهرات به جاي تاج برسر داشت  كاله زرين قوچ 
 اوبنظر ميرسيد كه   .  شكوه چشمگيري بخشيده بود   اوه در ركاب شاه بودند به سپاه    غير ايراني ك

اندازه      او بي.  داوطلبانه تسليم كنند تا آسيبي به مردم شهر وارد نگردد        شمايل بود كه شهر را مدافعين   
بيم  پنداشت كه همينكه خويشتن را به سپاهيان رومي نشان دهد، اينها از        متكي به خود بود و چنين مي 

ازاين رو درحالي كه نگهبانانش همراهش بودند سواره           .  تسليم شده بخشايش خواهند طلبيد   او
به طرف دروازه هاي شهر به راه افتاد و آنقدر به دروازه نزديك شد كه خطوط چهره اش را ميشد          

د و  اگر ابري ازگر  ، وباريدن گرفت   او   ازاين سو به طرف   به يكباره تيرها و زوبينها      . تشخيص داد
 برد و فقط   دراو جان به . غبار وي را از نظر تيراندازان مستور نداشته بود حتما ازپا درمي آمد      

 از تنشاه در اينجا سالم در رفت تا بعد اسباب هالكت هزاران   . جامه اش را پيكان تير ازهم دراند 
او نسبت به يك   بنظر او ما گناه عظيمي مرتكب شده بوديم، زيرا با اهانت به       . كند ما را فراهم 

او از اين سبب . فرمانرواي مقتدر كه بر بسياري از شاهان و اقوام حكومت دارد توهين كرده ايم  
 كه با كمال اطمينان   -هپتالها   پادشاه  -بان   سپيده دم صبح روز بعد، گروم        ….  به شدت در خشم بود 

 شهرهاي ه  به ديوار ده ورزيمأموريت اجراي فرمان وي را به عهده گرفته بود با گروهي از سواران   
يك تيرانداز ماهر همينكه دانست او به مسافت تيررس رسيده است منجنيق را به كار               . نزديك شد

بان كه دركنار پدرش سوار اسب بود          انداخت و تيري پرتاب كرد كه ازميان زره و سينة پسر گروم      
با كشته شدن او . شت دابرتري همساالنش  عموم بر برازندگياو جواني بود كه ازحيث . گذركرد

جملة هموطنانش متفرق شدند، ليكن چون حس كردند كه نبايد جسد او به دست دشمن افتد          
 را به برگرفتن اسلحه تشويق كردند و نبرد سختي          يكديگر  هايشان نعره  و با  برگشتند اندكي بعدتر  

 تا پايان  عاقبت پس از جنگي خونين كه . جانب چون تگرگ فرو باريد درگرفت و تيرها از همه
 يافت، دشمن با زحمت زياد و با استفاده از تاريكي شب جسد را ازميان پشته هاي     ادامهروز 

اين   ازبزرگان سوگوار شد و ايرانفوت اين جوان سپاه   از…. كشتگان و سيل خون بيرون كشيد
 به رسم  ، تمام اقدامات جنگي را متوقف ساختند و  شدند فقدان ناگهاني با پدر جوان مقتول همدرد  

ملت جوان مقتول مراسم عزاداري برپا كردند، زيرا كه هم ازحيث نژاد و نسب محترم بود و هم      
 بر روي يك     درتابوتي  جسد او را با سالح معموليش بلند كردند و     . شخصا محبوبيت عام داشت   
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ي  جسدتابوتها گذاشتند و در هركدام از اين تابوت مرتفعي قرار دادند و در اطراف او ده  تخت

مردان . بودند مردگان حقيقي   انگار  اين اجساد چنان خوب ساخته شده بود كه؛ مصنوعي نهادند 
 و دسته دسته وگروه گروه با حركات مخصوص و نوحة سوزناك        پرداختندهفت روز به عزاداري   

در سوگواري شاهزادة جوان شركت كردند و زنان به نحو ترحم انگيزي بر سينه ميزدند و با        
سرايي    ه درچنين مواقعي معمول است بر مرگ آن ناكام كه اميد كشوري بود نوحه          شيونهائي ك

 را سوزاندند و استخواهايش را در ظرفي سيمين نهادند تا بنا به خواست            جسدشهمينكه   . كردند
 كه براي  رفت درآن جلسه توافق   .، شوراي جنگي تشكيل شد  شود  دفن   شپدرش درخاك وطن   

هند، يعني شهر را به تودة خاكستر مبدل سازند؛ زيرا گرومبان          آسايش روح آن جوان قرباني بد    
 كه داده شد اجازهبه سربازان  . نميخواست كه انتقام خون يگانه پسرش نگرفته ازآنجا حركت كند   

مدافع       كه مانند ايام صلح بي ي خرمجاتي براي تخريب كشتزارها  فقط دسته  . دوروز استراحت كنند  
 . شدندمانده بودند، گسيل   

 محاصره روزها به طول انجاميد و          .هرحال شاهنشاه فرمان محاصرة شهر را صادركرد      به 
شان در دفاع سرسختانة         ايرانيان در اين راه تلفاتي سنگين دادند و ادوات محاصره و قلعه گيري          

مارسلين تصريح ميكند كه شخص شاهنشاه در اين جنگ بيشترين       . روميان در هم كوبيده شد  
 از شاهنشاه در دل داشت،   اين مرد با همة كينه و نفرتي كه.  نشان ميدادرشادتها را از خودش 

رشادت شاهنشاه را به گونه ئي به تصوير كشيده كه نشان ميدهد شاهنشاه مصمم بوده است به هر      
قيمتي كه باشد حتي اگر به قيمت جان خودش تمام شود، زمينهاي ايراني شرق آسياي صغير را از         

 ما را به ستايش از همة   استپرده ئي كه او از شاهنشاه شاپور دوم تصوير كرده  .روميان بازپس گيرد  
شاهنشاهان ايران واميدارد كه به خاطر حفظ تماميت ارضي و شرف و حيثيت تاريخي ايران چه  

 :مارسلين دربارة شاپور دوم در اين جنگ چنين مينويسد       . اندازه جانفشاني ميكرده اند   

ر نيست شخصا در جنگ شركت جويد، به قدري از اينهمه   شاه ايران كه معموال مجبو
 سرباز ساده در مغلوبة       يك حوادث متغير شده بود كه كاري بي سابقه انجام داد، يعني خود را مانند           

جنگ انداخت، و چون جمعيت كثيري همه جا او را براي محافظتش احاطه ميكردند، به آساني از         
او در . بسياري از سربازان او از پا درآمدند   . شد بين متوجه او باراني از تير و زو . دور شناخته ميشد 
تاخت و ازصفي به صف ديگر ميشتافت و اين امر تا غروب آن روز دوام داشت،   ياين ميان به هرسو م 

شب جريان . بدون اينكه شاه را از منظرة دهشتناك كشتگان و مجروحان وحشتي دست دهد        
ر نزده شاهنشاه از شدت خشم، چشم از رحم و شفقت  جنگ را متوقف كرد، اما هنوز آفتاب س  
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  ….  پوشيده مجددا لشكر را به جنگ تشويق كرد تا مگر به هدف خويش نائل گردد   

جنگ خونين روزها با شدت و حِدت تمام ادامه داشت، تا آنكه يكروز رخدادي ناگهاني    
 وقت   ش براي ساختن سرنوشت جنگ را تعيين كرد، و آن اين بود كه بام دفاعي ما كه مدتها 

 و فاصله ئي كه ميان حصار و صفة شدصرف كرده بوديم مثل اينكه زلزله رخ داده باشد منهدم  
.   جاده ئي ساخته يا پلي برآن استوار كرده باشندانگار  حملة دشمن وجود داشت پر شد چنانكه

ن ما يا ُخرد شده اغلب سربازا . دشمنان معبري يافته بودند كه هيچ مانعي دربرابر آن وجود نداشت
با اين   . بودند و يا دراثر انهدام بام به قدري كوفته شده بودند كه قدرت عمل از آنان سلب شده بود         

 ريك حال از همه سو براي مقابله با اين خطر ناگهاني شتافتند، ولي همين امر مانع كار شد و ه    
به فرمان  . دشمن افزود اين پيشامد از طرف ديگر بر تهور . ديگري را از پيشرفت بازميداشت  

كشتاري عظيم خون     رسيد و در   جنگ تن به تن   كار به  .  به يكباره يورش آورد    سپاهش  شاهنشاه  
همچون سيالب به راه افتاد و خندقها ازكثرت اجساد دو طرف انباشته گرديد و راهي هموار در             

 . برابر دشمن باز شد و شهر به دست دشمن افتاد   

ادتهاي شاپور دوم در بازپس گيري زمينهاي اشغال شدة         اين بود توصيف يك دشمن از رش 
شاپور دوم با چنين رشادت و از خودگذشتگيهائي زمينهاي شرق آسياي صغير كه روميان         . ايران

 به نام   سرهنگي   360در سال   . برگرداند كشوردر اشغال داشتند را آزاد ساخت و شرف تاريخي را به       
ه بعد كنستانتيوس درگذشت و ژوليان رسما امپراطور        چند ما. يد ژوليان برضد كنستانتيوس شور   

كليساهاي شرقي و  . ژوليان مسيحيت را كنار نهاد و به آئين كهن رومي رسميت دوباره بخشيد     . شد
 ولي ارتداد ژوليان به او امكان داد ؛ دادند و مشروعيتش را زير سؤال بردند   مرتديوناني به او لقب 

ژوليان برآن شد كه براي تالفي شكستهاي  . رخوردار شودكه ازحمايت يكپارچة ارتش سنتي ب  
او براي  .  و شرق آسياي صغير لشكركشي كند  ة فرات جزيرسالهاي اخير از ايران، و تسخير مجدد 

 كه پيش از پيدايش شاپور از ايران گريخته در دربار        - ارشد شاپور دوم    ر براد-اين اقدام از هرمز 
او اميدوار بود كه  . كشيد  به ايران لشكراوبهانة حمايت از ادعاي  روم پناهنده بود استفاده كرد و به     

با پيروزي بر شاپور يك شاه دست نشانده را در ايران برتخت بنشاند و امتيازات مورد نظرش را بر                  
شاپور امتيازات ارضي     با دستاويز قراردادن اين مدعي سلطنت از دستِ كم تحميل كند؛ يا ايران

قيصر در   .  شاپور دردفاع ازحريم ايران نقشه هاي قيصر را نقش برآب كرد          ولي تصميم.  حاصل كند
ميان او و شاپور درگرفت ارتش روم        در نزديكي حران  در نبردي كه   . گذشت از فرات   363سال 

پس از    . عقب نشيني شدند    به هالكت رسيد و بقاياي سپاهش مجبور به       متجاوز شكست يافت، قيصر 
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او بناچار تقاضاي صلح .  به امپراطوري روم رسيد  يان ژووِ به نام اين شكست خفتبار افسر ديگري

كرد، و طي قرارداد صلحي كه در همانسال ميان دو دولت ايران و روم منعقد شد، دولت روم تعهد           
سپرد كه از دخالت در ارمنستان وگرجستان خودداري ورزد و درآينده هيچگاه درصدد تجاوز       

همچنين در اين قرارداد تصريح شد كه اگر دولت ايران بخواهد      . دبه اين سرزمينهاي ايراني برنياي   
 و دست ايران در اين باره   دخالت نورزداشك را از سلطنت ارمنستان بركنار سازد دولت روم    

 و آميدا  و ارمنستان صغير و   ) سنجار  (سنگارا   و حرانبرطبق اين قرارداد سرزمينهاي   . بازبماند 
 رسما  -بودند  و توسط شاپور آزاد شده    ل به آنسو در اشغال مانده      كه از چندين سا -واليات قفقاز   

 دولت بيزانت 363بدين ترتيب در سال    . توسط دولت روم سرزمينهاي ايراني شناخته شدند     
به حاكميت ايران بر تمام مناطقي كه از نظر سنتي جزو ايران بودند اعتراف كرد، و بندر التكيه در            

 .  كه مدتي در اشغال روميان بود به ايران برگردانده شد  )تاندر گرجس  (ساحل شرقي درياي سياه 

پرورد عناصر ذينفوذ بود، درسنين جوانيش چنان شايستگي و         شاپوركه ازروز تولدش دست   
امر دربار كوتاه كرد، و از   تدبيري ازخود نشان داد كه دست همة اين عناصر را از تصميمگيري در

 اسالفش شاهنشاهي ايراندوست   او همچون بزرگانِ . ود درسياست ممانعت نم  مغانجاي  دخالت بي
خوئي شبيه اسالف بزرگش داشت و از آزاديهاي ديني    لق واو درعين حال خُ . آبادگر بود و

وحدت تصميمگيري      . امنيت وآرامش به سر برد     كشور دراوسلطنت  در. كرددركشور حمايت 
به نابساماني سياسي و مذهبي و    كه ميان بزرگان كشور در زمان كودكي شاپور برقرار بود،   

 و چون شاپور به سن رشد رسيد تدبير وكارداني او بيش از پيش       ه بود،جنگهاي داخلي خاتمه داد
بر ثبات سياسي و برقراري امنيت و رونق كشاورزي و صنايع و بازرگاني و رشد اقتصادي كشور                

زرگاني دوكشور را رونق بخشيد و     روم در دهه هاي آينده مبادالت با دولتپيمان صلح او با  . افزود
ايران بعنوان مركز ترانزيت كاالهاي شرق و غرب درآمدهاي انبوهي را حاصل كرد كه در   

 هفتاد سالة سلطنت سلطنتازاين نظر ايران در . شكوفايي اقتصادي كشور سهم عمده ئي ايفا نمود  
نايع و بازرگاني، و رفاه        شاپور دوم دوران نويني از همزيستي ديني و مذهبي، رشد كشاورزي و ص        

راه شكوفايي هرچه بيشتر تمدني       و در پيمودسعادت و رضايت همگاني مردم كشور ازدولت را      و
آنچه در اين دوران به تقويت     . و توسعة اقتصادي و درعين حال در راه وحدت ملي به پيش رفت           

آتورباد مهراسپند،      نيروي دفاعي ايران كمك كرد همين وحدت ملي بود كه براثر تدابير شايستة  
 . دوم تحقق يافته بود   شاپور ارداوي راج و 



 

 بِزهكار يزدگرد

 دوباره رقابت سياسي مراكز قدرت آغاز شد و     379 در سال  دومپس ازدرگذشت شاپور  
اين مرد در عهد شاپور   .  به سلطنت رسيد  اردشير دوم با لقب يكي از نزديكان شاپور به نام اردشير   

  بود و بسبب تعصبات شديد ضدايراني كه در نومسيحيانِ       -مال ميانرودان    در ش-شهريار آديابن   
 منطقه ديده بود، براي هرچه ايراني بود تعصب داشت و آموخته بود كه بايد با كساني كه          ارامي تبار

  اين  درتعقيب  پيشتراو. كرد از دين در رفته به آئين روميان دشمن ايران ميگروند به خشونت رفتار   
اردشير   . ماتي درجهت سركوب نومسيحيان و تقويت آئين مزدايسني به عمل آورده بود       انديشه اقدا

 ميتوانست فاجعه ئي را براي كشور    شسياستهاي متعصبانة ديني      به شدت تحت نفوذ مغان بود و    دوم
شده تشكيل      مسيحيبه بار آورد و گرجستان و ارمنستان را كه بخشهائي از جمعيتشان را جماعاتِ  

اريكه نماند و سه سال بعد رقابت سياسي سپهداران        اما او ديري بر. ه شورش بكشاند  ميدادند ب
ولي بسبب نفوذ  .  پسر شاپور دوم رسيد    شاپور سوم  تاج و تخت به   بركنارش كرد و پس از او   

 حاصل كرده بودند سياست سركوب ديني       دوم  سالة اردشير دوباره ئي كه مغان دردوران سه   
 ارمنستان به تحريك روميان دست به اقداماتي براي        شدگانِن زمان مسيحي  در اي. همچنان دنبال شد   

 و سرانجام به وارد آمدن      بودجدا شدن از ايران زدند كه نتيجة آن به مداخلة قيصر در امر ارمنستان    
.  شكستهائي در ارمنستان به ارتش ايران و به قرارداد تقسيم ارمنستان در ميان ايران و روم منتهي شد   

ايران،  تابع  كه يكي شرقي و پديد آمد   جهانن زمان عمال دو ارمنستان برروي نقشة جغرافيائي      از اي
 .  بودرومديگري غربي و تابع   و

او  بعد از.  درحين نخجير به دست كودتاگران خانوادگي ترور شد 388 درسال   سوم شاپور
بود،   ) كوشانشاه(ان  كوششاه كرمان و سپس تا آن اواخر  مدتي شاه كه  كرمانشاه بهرامبرادرش 

 ). 389سال  ( قدرت را به دست گرفت، ولي يكسال بعد ترور شد و پسرش يزدگرد به سلطنت رسيد       

 پادشاهي دور انديش و باتدبير بود و از ياري وزير دانشمند وآزادانديشي به نام                اول  يزدگرد
ركشور و فرمانده    وزي(ت بزرگ فرماندار   م از خاندان اسپنديار برخوردار بود كه در سِ  مهرنرسي
يزدگرد به سياست تسامح ديني عهد شاپور      . عمل ميكرد و مردي بسيار قدرتمند بود      ) كل ارتش 

برگشت، و با اتباع مسيحي و يهودي كشور با نهايت مدارا و محبت رفتار كرد و دست كشيشان را  
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ر صميمانه با     بسبب سياست صلحدوستي اين پادشاه، روابط بسيا       . در تبليغ آئين خودشان بازگذاشت    

در زمان او دربارهاي تيسپون و كنستانتينا تا حدي به هم نزديك شدند كه       . دربار روم برقرار گرديد    
يزدگرد كه  . قيصر آركاديوس ضمن وصيتي قيمومت فرزند خردسالش را به شاهنشاه ايران سپرد          

امح  همة جماعات ديني كشور را به چشم فرزندان خودش مينگريست، در تعقيب سياست تس   
. را به زني گرفت) جالوت رأس (اگالوت    راش   بهموصوف عراقدينيش دختر خاخام بزرگ يهودان 

معاصر خويش ازدواج كرده بودند،     راش گالوتاي  پيش از او نيز برخي از شاهان ايران با دختر    
 .چنانكه گويا يكي از زنان هرمز دوم از يك چنين خاندان بزرگ يهودي بوده است    

مح ديني يزدگرد مورد سوء استفادة مبلغان مسيحي واقع شد كه درپي آن   اما سياست تسا
گسترش دهند و آرامي و خوزي   بودند كه به هروسيله ئي باشد آئين مسيح را درميان جماعات      
نژاد مسيحي   آنان جماعات آرامي   . آتشكده ها و معابد غير مسيحيان را در هرجا بتوانند ازميان ببرند           

 از برخيآتشكده ها تحريك كردند و در    هاي عراق را برضد زرتشتيان و شدة بابل و ديگر شهر 
شده به تحريك    شهرهاي عراق ستيزه هاي ديني را شدت بخشيدند، تا جائي كه عوام مسيحي 

با . كردند خاموش  راتيسپون  روستاهاي كنار ة يكي از  در يك شورش همگاني آتشكد كشيشان
نديش به جاي آنكه دست به اقدامات خشونت آميز برضد        پرور و آزادا    اين حال اين پادشاه رعيت   

اندكي پيش از اين واقعه نيز جماعات    . مسيحيان بزند، با روشهاي مدبرانه به اين اوضاع پايان داد      
 در نزديكي كليساي خوزستانبرانگيخته و جهادگر مسيحي آتشكده ئي را كه در شهر هرمزاردشير   

اموش كرده بودند؛ عاملين اين توهين بزرگ ديني كه      واقع شده بود خ  خوزينوساز مسيحيانِ  
كامال شناخته شده بودند دستگير شده به  تيسپون برده شدند و تحت بازجويي قرار گرفته      

شاهنشاه به جاي آنكه دستور مجازات اين افراد متعصب را بدهد ازآنها       .  اعتراف كردند شانبه گناه
 بود در خوزي رهبر اين دسته كه يك كشيش  ولي؛خواست كه آتشكده را مجددا تعمير كنند 

دادگاه اهانتهائي غيرقابل تحمل به دين بهي كرد، و درنتيجة اين اهانتها شاهنشاه دستور قتل وي را         
 . شده مورد بخشايش قرار گرفتند      بقية افراد تحريك 1؛ صادركرد

  گذشتكاري و بزرگواري وآزادمنشي يزدگرد به حدي بود كه رهبران ساده انديش و       
پنداشتند كه اين پادشاه باطنا مسيحي است و فقط مانده       در عراق وارمنستان مي  متعصب مسيحيان   

  اين ساده دالن   از آنجا در تَوهماين  . است كه غسل تعميد داده شود و رسما به دين مسيح درآيد 
ميكردند     مسيحي بودن و نيك بودن را معادل يكديگر مي پنداشتند، وگمان     پديد آمده بود كه آنها 
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و چون  .  وهركس مسيحي نباشد حتما بد است كه هركس نيكوكار باشد حتما مسيحي است

است وگرنه  شده مسيحي  مخفيانه   خيال ميكردند كه   ميديدندانسان دوست    نيكوكار و را يزدگرد
كشورش آزادي داشته باشند و ديني كه آنها تنها      مسيحيان درچگونه ممكن است اجازه دهد  

 . تبليغ كنند  به آزادي   پنداشتند را  مي »دين خدايي«

 عراق سبب نارضايتي حوزه هاي     ودر ارمنستان مسيحي جماعات  پرشور و حرارتِ جهاد 
ولي يزدگرد نميخواست مانع فعاليتهاي ديني هيچكدام از        .  شد يزدگرد اولاز  كشور ديني 

بدان كشور را   مؤتسامح وگذشتكاري او   .جماعات درون كشور گردد و رعيت را ناخشنود سازد  
اقدامات اصالحي او نيز كه درجهت بهبود اوضاع رعايا انجام ميگرفت خوشايند   . به خشم آورد

سرانجام سرپرستان دين و      . اشراف كشور نبود و اينها را نيز دربرابر او به صف آرايي واداشت          
 .  ازميان برداشتند420اقتدارگرايانِ سياسي دست به هم داده اورا درسال     

   پرور  رعيت  شاه يك او برميشمارد، از  »يزدگرد بزهكار «وصافي كه طبري دربارة   مجموعة ا
 و درصدد ازميان بردنش   ميديدند به تصوير ميكشد كه اشراف كشور ازدستش آسيبهاي فراوان      

 كه ازجمله عيوب اين پادشاه آن بود كه آنهمه هوشياري و تدبير و علم و  مينويسد طبري . نددبو
 درست به كار نمي برد و با بزرگان به شدت عمل رفتار ميكرد و         كه داشت درراهدرايتي 

 1.كوچكترين اشتباهات را برآنها ميگرفت، وگناهان كوچك را كيفرهاي نامتناسب و بزرگ ميداد   
اين گفته دليل آن است كه يزدگرد برروي كارها و رفتار حكومتگران كشور نظارت شديد داشته             

ترديد نتيجة اين روش عايد   بي.  زياده رويهايشان ميشده است  و با آنها سختگيري ميكرده و مانع   
طبري .  كشور بوده و نوعي عدالت را موجب ميشده كه باب طبع اشراف نبوده استضعيف اقشار 

افزايد، به گرد هم آمدند و از     هرروز برجور و ستم مي    او ديدند كه كشور چونبزرگان   « :مينويسد
ه كردند و دست استغاثه به درگاه پرورگار بلند كرده دعا كردند         ستمهائي كه بر آنها رفته بود شكو     

گرگان ترور شد و چنين  حين شكار در دشت  دراو  2.»كه هرچه زودتر از دست او نجاتشان دهد 
 شد، غفلتا لگدي    اوشايع گرديد كه اسب سركشي كه از جاي مجهولي رسيده بود و درآغاز رام     

به فرار نهاد به گونه ئي كه هيچكس اثري ازآن به دست نياورد؛       برسينه اش زد و درجا اورا كشت و پا   
 3. »تعالي به ما بوده است   گفتند كه اين پيشامد در اثر لطف باري  «) و اشراف روحانيون يعني  (و مردم 

                                                           
  .403 / 1:  طبري-1
  .404:  همان-2
 . همان-3



 

 گور بهرام

شاپوركه شهريار ارمنستان     . به هنگام مرگ يزدگرد هيچكدام از پسرانش در پايتخت نبودند        
 ميزيست؛ پسر ديگرش نرسي در خراسان شهريار بود؛ و وليعهدش بهرام در حيره    بود در ارمنستان

عمان نُ  كه بهرام ازكودكي بهميگويد  آن عربهاي مسلمان هستندأكه منشي ئروايتها . به سر مي برد
بنا بر اين روايات، بهرام در هفتمين         .  سپرده شده بود تا نزد او پرورش يابد    - عرب حيره  امير -ر نذِم

 به يزدگرد گفتند كه او در آينده شاهنشاه      اختربينان  و ،ت روز هرمزد از ماه فروردين به دنيا آمد  ساع
در نتيجه . ايران خواهد شد، ولي پيش ازآن هنگام در زميني خارج از خاك ايران به سرخواهد برد   

رد تا او را به شيوة     روانة حيره كاوهرمز او را بعد از تولدش به منذر سپرد و دايه ها و مربياني را با   
براي     خوارناكنام  درحيره كاخي به  دستور داد تا  به اين منظور هرمز. دربار ايران پرورش دهند  

بهرام در نوجواني براي مدتي به پايتخت برگشت،       . ) گفتند  خَورنَق كه عربها آن را  ( ند  بهرام بنا كرد 
چنين بنظر ميرسد كه بهرام     . ره بود  اما دوباره به حيره مراجعت كرد و به هنگام وفات پدرش در حي       

 است؛ زيرا پس ازاين نيز       فرمان او بوده تحت امير حيره   حيره بوده و  )فرماندار (  مرزبان  در اين وقت
از روايت  . همواره حيره يك مرزبان ايراني داشته و امير حيره برطبق رهنمود او فرمان ميرانده است  

 كه وليعهد    آن بود كه درزمان ساساني رسم بود عربي كه بگذريم، علت حكمراني بهرام برحيره 
 را در دست داشته ي ازمناطقِ خودمختارِ پيراموني كشور ايران مي بايست براي مدتي حاكميت يك

 چنانكه بعضي از وليعهدهاي ايران فرماندار        . در آنجا با فنون رياست و رهبري آشنا گردد        وباشد 
 و پيشاور و قندهار و   دوستان واقع شده بود همسايگي هن دردرشرق كشور  كه ميشدندكوشان 

شمال بلوچستان پاكستانِ كنوني را دربر ميگرفت، و كوشانشاه ناميده ميشدند؛ بعضي فرماندار اَالن           
اكنون شمالي (ميشدند و لقبشان اَالن شاه بود؛ بعضي فرماندار خوارزم      ) آذربايجان مستقل كنوني   (

زمشاه لقب داشتند؛ و بعضي هم فرماندار كرمان ميشدند         ميشدند، و خوار  ) ازبكستان و تركمنستان  
را شامل ميشد، و كرمانشاه خوانده   ) اكنون بلوچستان ايران و پاكستان ( كران كه سراسر مك

 . ميشدند

 سلطنت  كه  مايل نبودندكشور كه ازسياستهاي يزدگرد نارضايتي داشتند   اشراف و بزرگان  
.   نام داشت به سلطنت نشاندند خسروز ساسانيان را كه   يكي ا؛ ودر خانوادة يزدگرد ادامه يابد

شاپور پس از دريافت خبر مرگ پدرش به سوي پايتخت حركت كرد، ليكن متنفذان كشور و    
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 . هواداران خسرو وسائلي انگيختند و او را پيش از رسيدن به مدائن ازميان برداشتند        

ازخاندان     مهرنرسي  ه نام بودورانديش     آزادفكر مرديايران فرماندار  بزرگ درآن زمان  
 نميخواست كشور به دامن تعصبات ديني بيفتد و رعايا را ستيز هاي ديني رودررو        بود كهاسپنديار 

مهرنرسي چنان شخصيتي بود كه طبري     . قرار دهد و دولت در اثر اختالفات مذهبي تضعيف گردد      
 وي تدبيري 1. است ناميده وي را حكيم زمانه و اديب كامل و جامع فضائل و سرآمد روزگار     

بهرام به حمايت بخشي از سپهداران و به كمك    . شايسته انديشيد و بهرام را به پايتخت فراخواند  
در اين ميان مهرنرسي بزرگان ايران را متقاعد    . سپاهيان پادگان حيره به سوي تيسپون حركت كرد 

 . رام واگذارند ساخت كه بخاطر مصالح كشور، خسرو را بركناركنند و تخت و تاج را به به   

آشفتگيهاي سياسي ناشي ازدرگيريهاي بزرگان برسر شاه كردن فرد مورد نظر               درميان
اتحادية قبائلِ افغانيِ هپتال با درنورديدن جنوب و غربِ تخارستان تا       خودشان به جاي يزدگرد اول،

ردريا  در شرق سغد نيز بخشهاي بزرگي از قبايل تُرك به اينسوي سي      . رسيدند  نزديكيِ مرو 
خزيده و پاره هائي از بيابانهاي سغد را تصرف كرده درآن نواحي تا نزديكي هاي       ) سيحون (

ة آرال و درياي مازندران      پاره هاي بزرگي از بيابانهاي واقع در ميان درياچ      . سمرقند اسكان يافتند    
.   ند كه احتماال در يك قرن اخير به منطقه رسيده بود  نيز درآن زمان دردست قبايل ترك بود  

بيابانهاي شرقي درياي خزر درشمال گرگانِ تاريخي كه سابقا محل اسكان قبايل ايراني موسوم              
به داهه بود تا اين زمانها ترك نشين شده بود و داهه ها يا قتل عام شده يا به درون ايران عقب رانده                  

 . شده بودند 

 او از هپتال  ها شكست يافته     .فرماندار مرو بود نرسي برادر بهرام  وقتي هپتال ها به مرو رسيدند     
 بدون فوت وقت ازراه آذربايجان و شمال ايران   چون بهرام به سلطنت نشست. به پايتخت گريخت  

بنا بر روايت طبري، ايرانيان با يك حيلة ماهرانه باعث     .  كندهپتال ها   به خراسان رفت تا رفع فتنة   
 كه وقتي  بود داستان بدين قرار    2. ند شد-هپتال ها كه نامش را ننوشته اند        شاه -شكست اخشونواز 

ي بسيار   شماري بود، بهرام گور با هفت سران كشور و     خراساناخشونواز درحال تاخت و تاز در    
 شكار در قفقاز، از تيسپون         ةيز به بهان   و ن3، از پهلوانان و بزرگان، به بهانة زيارت آتشكدة شيز        
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 ما از اسم اين اخشونواز اطالعي نداريم و تلفظ صحيح لقب وي را هم .ه بودهپتال ها  انلقب شاه اخشونواز -2

بوده كه با خشائيته و خشايتي  » خَشَئي «نيم كه بخش اول اين اسم   ولي ميتوانيم تصور ك  .نميدانيم
 . استآمده  به شكلهاي خشنواز، خشنوان نيز  در كتابهاي ما . همخانواده است و معناي شاه را ميدهد  

آتشكدة شيز در آذربايجان شايد تنها آتشكدة بر جا مانده از دوران هخامنشي بوده و بخاطر قدمت       -3
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ر اخشونواز گريخته بود در تيسپون به نيابت       به آذربايجان حركت كرد و برادرش نرسي را كه از براب    

 باشد    به فكر نجات كشور     بجاي آنكه   شايع شد كه بهرام  پايتختدر اين ضمن در   . خويش گماشت
اخشونواز كه اخبار داخل ايران را پيگيري    . در اين اوضاع بحراني به شكار و عشرت رفته است      

 به اين زوديها درصدد      شاهنشاهينان يافت كه  و اطمشدميكرد، با شنيدن اين خبرها به كلي در غفلت   
سروصدا با يك سپاه گزيده متشكل از بهترين جنگندگان         ولي بهرام بي.  برنخواهد آمد  مقابله با او

ايراني از راه شمال ايران به سوي خراسان تاخت و اخشونواز را غافلگير كرد، و در جنگي كه در 
و هپتال ها به نواحي جنوبي      اخشونواز به قتل رسيد     حوالي مرو ميان بهرام و اخشونواز درگرفت   

براي . خراسان برگشت  مجددا به نرسي برادر بهرام بعد از اين پيروزي،   . رانده شدند  تخارستان 
نرسي به بلخ رفت و با شاه   .ة سمرقند نيز تدابيري انديشيده شد  مقابله با خطر جماعات ترك در ناحي 

 منعقد كرد كه متضمن برقراري امنيت       اومان دوستي با    وارد مذاكرات صلح شد و يك پي    كاشغر
مرز ميان    ) كنار فرغانه دراحتماال  (طبق اين قرارداد جيحون جنوبي . مرزهاي شرقي كشور بود  در

 به قيد سوگند تعهد سپردند كه اين مرز را محترم بشمارند و           دوطرف دوكشور شناخته شد و  
ا دولت بهرام توانست از خزشهاي بيشتر قبايل ترك     با اين تدبيره.درصدد تجاوز به آن برنيايند   

به درون مرزهاي شرقي ايران جلوگيري كند و باختريا و سغد را از خطرهاي احتمالي تجاوزهاي          
 .جماعات نيمه وحشي و ويرانگر ترك محفوظ بدارد    

ضد  سياستهاي    جنگهاباعث اين   . آغازشد جنگهاي ايران و روم   درهمين زمان دوباره    
 ازطرف سياستسازان ايران     پنجم فاصلة مرگ يزدگرد تا روي كارآمدن بهرام     كه در بودمسيحي

آنچه باعث اتخاذ اين شيوة سركوب شده بود، افراطكاريهاي مبلغان         . درپيش گرفته شده بود   
 به غير مسيحيان ايران غربي بخصوص در ارمنستان و روشهاي    دينتحميل   درمسيحي 

نژاد كشور با اعتقاد     مسيحيان آرامي  . مسيحي اعمال ميشدخشونت آميزي بود كه توسط كشيشان  

                                                                                                                                             
 برترين مرتبه را درميان آتشكده هاي كشور داشت و آتشكدة سلطنتي به شمار         اساني درزمان ستاريخيش

شاهنشاهان ساساني توجه بسيار      . شايد هم قدمتش به دوران پيش از مادها ميرسيده است   . ميرفت
زيادي به اين آتشكده ميكردند، موقوفات بسيار انبوهي به آن اختصاص ميدادند، و در فرصتهاي مناسب      

افتاد و خطر قحطي بروز ميكرد،    ارت به شيز ميرفتند، و درسالهائي كه بارش باران به تأخير مي   براي زي
اين آتشكده در حقيقت يك حوزة . شاهنشاه در كنار اين آتشكده نماز باران ميخواند و دعاي باران ميكرد 

شمندي چون    تحصينات عالي بود، و يك آرشيو سلطنتي درآن وجود داشت كه متون ارز      باديني وسيع 
) كتاب ثبت وقائع متعلق به دربار ساساني ( نسخة اصلي اوستاي ساساني و همچنين تاجنامة شاهنشاهي   

 .در آن به وديعه سپرده شده بود
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، درزمان   وسزاوار نابودي است   به اينكه دين مسيح تنها دين برحق است و جز آن هرچه هست باطل       

 زدند كه سبب كارهائي  و دست به خوزستان عراق و  مردم براي تبليغ دين درميان  اوليزدگرد 
 شدند و فتنه هائي برپا گشت كه به احتمال زياد     ايرانر اختالف ديني ميان زرتشتيان و مسيحيان د

 .آسيبهائي به تأسيسات اقتصادي و ديني كشور وارد ساخت     

مبلغان مسيحي كه از حمايت دولت روم برخوردار بودند، با كيش مهرپرستي مردم     
ي آنها     مهرپرستان را مشرك ناميده براي نابودساز   و مقابله ميكردند  اشكال   خشن ترينارمنستان به

اين افراطكاريها يك تفريط را ميتوانست از     . و تخريب معابدشان از همة وسائل استفاده ميكردند      
 مورد   عراق و ارمنستان  طرف دولتمردان ايراني درپي داشته باشد، و آن اينكه مسيحيت در        

 ازقدرت زيادي   هم مغان ايران زرتشتي بود، و  دولتطبيعي بود كه چون  .  قرار گيرد سركوب
 هم مردي پرتعصب بود، رهبران - مؤبدان مؤبد دوران خسرو-مهرشاپور، و  ند خوردار بودبر

 . مسيحي عراق نشانة تير انتقام واقع شوند    

نتيجة      . مذهبي به مِثل بوده است در جوامع خاورميانه يي هميشه جواب تعصب كورِ 
 فشار  غربي،يهاي ايران  تحميل اجباري آئينشان بر آراميها و ارمن دررويهاي كشيشان مسيحي  زياده

 متوجه رهبران ديني مسيحيان شد، و سبب گرديد كه بسياري   پس از يزدگردبيش ازحدي بود كه 
 براي حمايت خويش استمداد   از قيصر   ازآنها راه مهاجرت درپيش گيرند و به روم پناه برند و            

 و فكر  نان داشت، اطميعراققيصركه بهانة خوبي به دست آورده بود و به ياري مسيحيان     . جويند
 به ايران لشكر كشيد، و زماني كه  ميكرد همينكه وارد عراق شود مسيحيان به او خواهند پيوست 

نصيبين را مورد تهديد قرار      حران را گرفت و  گذشته  ها بود از فرات  هپتال  بهرام درگير سركوب   
حران به راه انداخت    درشرق اقدام نابهنگام قيصر يك جنگ چندين ماهه را ميان ايران و روم        . داد

مهرنرسي كه سياستمردي بسيار باتدبير بود، چارة كار را در      . كه هيچ بهره ئي ازآن عايد قيصر نشد  
او درحين مذاكره با قيصر وي را متقاعد ساخت كه ادامة جنگ به سود    . مذاكره با امپراطور يافت

 نيزكه پس از چندين ماه جنگ       قيصر  . قيصر نخواهد بود و بهتر است كه با ايران از در صلح درآيد        
 پيروز    هپتال ها نتوانسته بود كاري از پيش ببرد، و درعين حال خبر يافته بود كه بهرام درشرق ايران             

شده است، به ويژه كه خاطرة شكستهاي گذشتة روميان از ايران وكشته شدن چند تن از  
ميداد كه با تن سالم به پايتخت   امپراطوران مغرورشان به دست ايرانيان را در ذهن داشت، و ترجيح    

در مذاكرات مهرنرسي با قيصر،     . خويش برگردد، به پيشنهاد صلح مهرنرسي پاسخ مساعد داد     
دوطرف توافق كردند كه آزادي عقائد ديني در هردو كشور مورد حمايت قرار گيرد و هردو       
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جه ئي بود كه قيصر از    اين تنها نتي  . جلوگيري كننددولت از آزار و فشار بر پيروان اديان ديگر    

تحمل هزينة سنگين لشكركشي به ايران حاصل كرد، و دلخوش بود كه دربار ايران را مجبور كرده     
 . كه امكان فعاليت كشيشان را در ايران تضمين كند 

 پروري بهرام گور رعيت
نواز بود و از خوشبختيش ازخدمات وزير شايسته        دوست و رعيت بهرام پنجم پادشاهي صلح  

گويا .  را به بهترين نحوي به پيش مي برد      وي رادبيري چون مهرنرسي برخوردار بود كه منويات       و بات
.  سپاه فروخواباند   گسيل آن شورش را با  ناچاردر زمان او در طبرستان شورشي برپاشد و شاه به    

نظري   شاهنشاه به سائقه بلند   . ي از سران شورش را دستگير كرده به پايتخت آورد  برخسپاه اعزامي او  
 به طبرستان   و با خلعت و هدايانوازيش آنها را مورد مالطفت پدرانه قرار داده بخشود         و رعيت

 . اطاعتشان را جلب كرده آنها را شرمنده ساخت   ش و با اين كار ،بازپس فرستاد   

 ميتوان گفت كه يكي از دالئل چونكه بهرام درمحيط بياباني حيره پرورش يافته بود    
 ناشي از پرورش   -عالوه برآنكه بحكم ايراني بودنش ذاتا انسان دوست بوده        -دوستي مفرط او   مردم

در يك محيط باز بياباني به دور ازغوغاي پايتخت و به دور ازمحيط پردسيسة دربار بزرگ ساساني         
زندگي در محيط باز بياباني اگر همراه با رفاه و امنيت باشد روح انسان را به نحوي عالي           . بوده است

هد، و اگر همراه با تهيدستي باشد او را حريص و جسور و بي رحم به بار مي آورد؛ زيرا           پرورش ميد 
         ر و تأمل است و اگر خاطر انسان ازحيث معيشتبآسوده باشد    محيط پرسكون بيابان محل تَد 

اگر درتنگناي معيشت باشد درسكوت و    حركت ذهنش به سوي تعالي روحي خواهد بود، و
 ، يم نقشه براي يافتن راههاي مختلف درجهت دستيابي به اموال ديگران مينشيند سكون بيابان به ترس 

و درنتيجه انساني حيله گر و مكار و حيوان صفت ميگردد و در راه غارت و دزدي بسيار وحشي و   
آزادگي و عالقه به آزادي خصيصه ئي است كه بيابان به هر دوگروه عطا ميكند؛       . رحم ميشود بي

گر و نا به كار؛ و اين دومي را   سان واال ميسازد، و از ديگري يك موجود حيلهمنتها از يكي ان
 .ميتوان در عربان بيابانهاي عربستان آن روزگار ديد     

دوست وآزاد انديش بود و هم وزيري چون مهرنرسي داشت        بهرام گور هم خودش ملت 
رت بسياري برخوردار   مهرنرسي از قد. كه همة كارهايش نشانگر صلحجويي و ايراندوستي او بود   

 و درعين حال منصب مؤبدان مؤبد ايران را به خود       ارتشبود، و مناصب وزارت و فرماندهي      
 كشور مغانسالة بهرام گور هيچ نشانه ئي از مخالفت بزرگان و   در دوران بيست. اختصاص داده بود

دركنار بهرام برجريان     با سياستهاي دربار بروز نكرد؛ و اين ميتواند دليلي باشد برآنكه مهرنرسي            
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  و انحصارگر هم نبوده    اقتدارگراهمة دالئل نشان ميدهد كه مهرنرسي  . امور تسلط كامل داشت

اين مرد بزرگ چنان    .  ميكرده استكار بعنوان يك خدمتگذار صميمي براي كشور و ملت    بلكه
 به يك دوران  امنيت و آرامشي براي ملت ايران به ارمغان آورد كه دوران شاهنشاهي بهرام گور  

افسانه يي در تاريخ ايران تبديل شد، و از بهرام گور تا آخرين روز عمر دولت ساساني و بعد ازآن                 
بهترين و مردم دوست ترين شاهان ايران ياد شد كه خوشبختي    تا قرنهاي متمادي بعنوان يكي از

از اين داستانها بهرام     بنا بر يكي . وآرامش و شادي همة مردم كشور را به بهترين نحوي تأمين كرد      
گور پس ازآنكه همة وسائل آسايش مردم را فراهم آورد برآن شد كه كاري كند كه مردم كشور               

شمار  سفري كه به هند كرد  دربهرام گور    بنا براين داستان، . شب و روزشان را به شادي بگذرانند   
ها را در همه جا پراكند تا   مرد به كشور وارد كرد وآن    زن وةرقصند    و سراينده  و  نوازنده  ي بسيار

 حقيقت داشته باشد، خبر ازآن ميدهد كه بهرام  اگراين حكايت . مردم را به نشاط و سرور درآورند   
اگر حقيقت نداشته باشد نشان    گور عالقة مفرطي به شاد زيستن و سعادت ملت داشته است؛ و     

  سازي پرداخته   افسانه  رة او بهمردم كشور دربا ميدهد كه او آنقدر در فكر شادزيستن مردم بوده كه      
 . چنين داستاني را ساخته اند   

برخي از  . دربارة خوشگذرانيهاي خود بهرام گور نيز افسانه هاي بسياري برسر زبانها افتاد      
به دون   . اينها را حكيم نظامي گنجوي تحت عنوان هفت گنبد در منظومة بهرامنامه نقل كرده است        

نه ئي بوده كه تا قرن ششم هجري و بعد ازآن درميان مردم  ترديد، مأخذ نظامي روايات عاميا 
همين امر نشانگر محبوبيت جاوداني بهرام گور       .   رواج داشته است آذربايجان و ديگرنقاط ايران    

 موضوع تالشهاي بهرام گور براي  حكيم فردوسي هم در . درميان مردم كشور بوده است  
 از ايران پس از انقراض ساساني از زبان           سخن همچنين در  . شادزيستن مردم كشورش سخني دارد   

 ساساني از جهان برافتد و عربان مسلمان بر ايران       شاهانرستم فرخزاد گفته است كه چون نسل   
 همانقدر درد و رنج در ايران شيوع مي يابد كه درزمان بهرام گور، شادي و نشاط           تسلط يابند،
 :شيوع داشت

 رام گورــادي به هنگام به ــه شــك  ور ـغم و رنج و ش اش گرددـچنان ف

 :چنين ذكر ميكند را  در روزتاجگذاريش    پنجم  حكيم نظامي نخستين سخنراني بهرام     

 ان بگذشت ــديش از آسـم   ــر بلـن  ــسـ 

 اندــــفش ازهـــــ ل ت ـــــ ر ز لع  ــ لؤلـؤ ت  

 اد بـه من   ــــــ اد ب ـــداداد شـ  ـــــ ايـن خ  

 الم گشت ـــد ع ـــربلنــاه چون س  ــشـ 

 ويشتن برخواند ــخ دلـــــ بة ع ــــ خط

 داي داد بـه من    ـــــ ر خ ــافسـ : فـت   ـگ
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 ناســـداي ش ـــ بـاد بـر خ     رينـــ Ĥفــك

 نمـــــرا نكـــــ چ؛ر نعمــت كـنم ـــشـك 

 ندــداي پســـــــم خـائــي كــنـــــكاره

 ازاردـــيچ كــس  نــيـــــه ز مــن هـــــك

 ون ره من  ــويد چ ـــــانه شـ  ــــراسـتخ 

ــ ــــــترسـ ــيـگاري بـــه  راسـ  دــــتي يابـ

 گوش چپ كه خواهد خست     اي بسـا  

ــدرِ انصــاف و ع ــــــــ  ايمـــــدل بگش

 لم و داد را داد اســتــــــــلم را ظــــظ

 اك درودــــــ خر خفــتگانِــــــاد بــــب

 ـاد مبـادــاد نيست شــرك از اين شـه

 پاســـرين و س  ـــدا خوانم آف  ـــبـر خ  

 نمـــــدا نك ــت خ ـــ ر نعم ـــ ت ب ــپشـ 

 دـ بلن ت و تاج  ـــيدم به تخ  ـــچـون رس  

 ذاردــــداي بگ ـــر خ ـــ  گ -آن كـنم    

  من ــــهِاصگان درگ ـــا من اي خ   ــــ ب

 دــــر تابي ـــ ه روي ب  ــــ از كجـي بـه  ك      

 ر نگيـريد گـوش راسـت به  دست         ـــ گ

 ايمــــون بر آس  ـــد چ ــــروزكـي چن  

 اده است ــه افت ـــه مـا را فريضـ     ــــ آنچ

ــا بم ــه ـــت ــد ب ــان ــاي چپــ ــبوــ  درخ ك

 ادـــبــــ درود و داد مـزــمن جـ ارـك

 و نه با   را ترويج ميكرد  بهرام گور درعين حالي كه يك مزدايسنا بود، نه دين مزدايسني      
او شاهي بود آزادانديش كه به همة اديان كشور با .  ايران مخالفتي نشان ميداد درونِاديان ديگرِ

او چون پدري مهربان بود  . بودبينشي بي طرفانه مينگريست و براي همه حق حيات و فعاليت قائل    
كه گروههاي انساني و جماعات ديني كشور را فرزندان خويش ميشمرد، و اختالف موجود در     
ميان اديان را همانند اختالف ميان افكار فرزندان خويش مينگريست و با همه بطور يكسان رفتار           

 .او بود پدرمنشي   همگاني او همين بلندنظري و   يتِيكي از دالئل محبوب  . ميكرد

ند تا بتوانند با خيال       ا امنيت آسايش و     مردم كشور هميشه در درجة اول خواهان آرامش و    
مانع كسب    مردم هميشه ازهرچه آرامش آنها را برهم زند و. آسوده به كار و سازندگي ادامه دهند  

 -باشد مذهب و مرامي كه     با هر دين و  -به عمق روح هر فردي از افراد كشور    . وكار شود بيزارند   
بنگريم، خواهيم ديد كه دين براي او بعد ازكار و مسائل زيستي در مرحلة دوم اهميت قرار       

ي واكنشها تحت تأثير تحريكات شديد رهبران ديني      يممكن است در يك مرحله مردم     . ميگيرد
زودگذري ازخود نشان دهند كه منافي توجه آنها به كار و سازندگي باشد؛ ولي چنين مواردي نادر               

همينكه مردم به وضع عادي برگردند و تحريكات رهبران متعصب و عوام انگيز             زودگذر است، و  و 
دادن به كار و سازندگي برميگردند وآرامش و امنيت را بر هر امر          باز به اولويت  ،مرتفع شود

 درشرائط عادي خواهان همزيستي كشوراز اين گذشته توده هاي مردم  . ديگري ترجيح ميدهند
ستيز مذهبي برپا ميكند تحريكات       را رو دررو قرار ميدهد و  عوام  آنچه  .با يكديگرند  يز مسالمت آم
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انگيزند و به جان يكديگر      است كه با تلقينهاي تند و تيزشان عوام را برمي     مذهبي  رهبران

مذهب  دين و  مينگرند و   برادرديدة   شان به ميهنان مردم كشور در شرائط عادي به همة هم  . اندازند  مي
كه تحت تأثير تحريكات       عادي براي ايراني درشرائط .  تواند سبب جدايي يا دشمني آنان گردد   نمي

 ديگر با هر دين و مذهبي كه باشد برادر او است؛ و اگر  آفرين مذهبي نيست، ايرانيِ   رهبران تعصب 
مذهب واقع شود، حتما ايراني را   دين و هم دين و يك بيگانة هم  او دربرابر يك ايراني غيرهم

محال است كه يك ايراني بيگانگان همكيش را بر   . برادرش و غير ايراني را بيگانه خواهد خواند
ايرانيان غير همكيش ترجيح دهد مگر اينكه زير تحريك رهبران متعصب باشد و تحريكات اين     

پيوند خاك و خون  . رهبران تعصبگراي ديني آنان را از هويت خودشان دور كرده باشد  
اين يك خصيصة ذاتي است كه همة انسانهاي     . يوندي است كه در جهان وجود دارد    نيرومند ترين پ  

 است كه ايرانيان -ديني  و سياسي  از -افكنانة رهبران كشور     فقط تحريكات تفرقه  . روي زمين دارند   
 .  اندازدميقرار ميدهد و جنگ مذهبي به راه      را رودررو 

تأمين كنند، درگيريهاي فرقه يي را         را تشان  حكامي ميخواهند كه ثبات و امني     كشورمردم
ازميان ببرند و دست ستمگران را از سرشان كوتاه سازند، تا با آرامش خيال به كار و سازندگي                   

رهبر سياسي خوب آن است كه بهترين كارها را براي ايجاد امنيت و رفاه وآسايش             . ادامه دهند
 تعصبِ مذهبي مخصوص زندگي      .درعيتش انجام دهد و آزادي عقيدتي را براي همگان تأمين كن      

قبيله يي است، زيرا هويت قبيله يي را خداي مشخص قبيله يي و دين مشخص قبيله يي تشكيل    
 ارانْ ذة سياستگ  ميدهد؛ ولي دريك كشور پهناور كه مذاهب و عقايد مختلف وجود دارد وظيف    

گور برآورده كرد و      اين خواسته ها را بهرام   . أمين آزادي عقيدتي و ديني و ايجاد آرامش است       ت
اي ايراني جاودانه   ه و ياد خويش را در اذهان توده محبت خود را دردل توده هاي ايراني جا داد 

كردار   «:  ش اين عبارت را نقش زده بود      انگشتر بر نگين  گور   كه بهرام  مينويسد مسعودي  .ساخت
  و ،ن عمل ميطلبند آنست كه مردم كشور از رهبرانشا   عبارت معناي اين 1. »نيكو ماية ستايش است  

 مورد ستايش يا نكوهش       يا نميدهند   مردم انجام ميدهند   سعادت  براساس كارهائي كه براي    رهبران
 . قرار ميگيرند  

دست آورد نه در نتيجة دينداري او، نه در اثر        گور درسراسر كشور به   محبوبيتي كه بهرام   
. قدس شخصيت او بعنوان شاه بود     او براي نشر دين و نه ناشي از ت تالشپناهي او، نه بخاطر    دين

دوستي   تنها چيزي كه بهرام را تا حد يك شخصيت اسطوره يي محبوب ساخت مردم        
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آوردن امكانات       و و فراهماجويي  آشتي و  براي مردم كشور خواهي او   آسايش آرامش طلبي و  و

ويش    و اينها هميشه آرمانهائي بوده و هست كه مردم كشور از حكومتگران خ      . سعادت مردم بود   
دوم جهانگشاييهاي     پيش از بهرام گور شاهاني چون شاپور اول و      . انتظار برآوردن آنها را دارند     

خدمات بسياري كردند كه امنيت وآرامش وآسايش و رفاه را براي ملت به ارمغان      و  ارزنده داشتند 
اد ولي هيچگاه نتوانستند جائي را كه بهرام گور دردل مردم كشور به خود اختصاص د     .  آورد

.   آنها شاهان مقتدري بودند، ليكن به اقتضاي زمانه، خواه و ناخواه، جنگ طلب بودند           .  حاصل كنند
جنگ طلبي خصيصة    . رهبر جنگ طلب هرقدر به كشور خدمت كند مردم شيفته اش نخواهند شد       

 است اما ملت ذاتا از جنگ بيزار است، حتي اگر اين جنگ براي توسعة قلمرو كشور    اقتدارگرايان
بهرام گور نه . تنها جنگي كه ميتوان توجيه كرد دفاع در برابر دشمن متجاوز است   . شدبا

.  همين امر اورا نزد مردم كشور محبوب ساخت    .  دوست بود  آرامش   جو و جنگ طلب بلكه آشتي 
داريش بلكه صرفا بخاطر خصوصيات       شيفتگي مردم كشور نسبت به بهرام نه بخاطر دين     

از قديم مثلي مانده است كه وارد متون عربي شده و     . تش بود صلحدوستي وآبادسازي و عدال    
ي الملك يبقَ«: اين مثل در عربي چنين است . بصورت سخن رهبران باتقدس اسالمي درآمده است     

يعني يك شاه بي دين . »)سلطنت با كفر ميماند و با ظلم نميماند (لم  الظُّمع يبقَيفر و ال مع الكُ
 . بماند، ولي ستمگري مانع دوام دولت است    ممكن است كه بر اورنگ 

اينهمه افسانه هاي شيرين كه دربارة بهرام گور در ميان عوام مانده است بيانگر عدالتي است         
او بار سنگين مالياتها را سبكتر كرد و مانع     . كه بهرام در زمان حياتش به اجرا درآورده بوده است 

  گورطبري مينويسد كه بهرام.   به رعايا شدرويهاي شهرياران محلي نسبت  اجحافها و زياده 
اند ترك      گاران عرب فكر ميكرده      نهپتالي كه تاريخ  اخشونواز يعني (به شكرانة پيروزي بر خاقان      

هداياي بسيار با ارزشي را به آتشكدة شيز تقديم داشت و ماليات سه سال را بر همگان              ) بوده است 
 با تشكيل يك دستگاه بازرسي     او 1.مردم تقسيم كردبخشود و مبلغ بيست ميليون درهم را در ميان   
 مقرر كرده بود كه در هفتة اول هرماه شهرياران و   وكارآمد برتمام شئون كشور نظارت داشت،   

فرمانروايان مناطق مختلف كشور در دربار گرد مي آمدند و در حضور شاهنشاه تشكيل جلسه      
اكمه و انتقاد را داشت، شكاياتي كه از دور  در اين جلسات كه حالت جلسة بازرسي و مح  . ميدادند

و نزديك نسبت به رفتار شهرياران و بزرگان به دفتر شكايات دربار رسيده بود مورد بررسي قرار               
ميگرفت وكسي كه از او شكايت شده بود در بارة اين شكايات به شاه توضيح ميداد، و اگر            
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همين امر سبب شد    . ذه قرار ميگرفت   مي آمد و گناهش ثابت ميشد مورد مؤاخ  ناكافي توضيحش   

 با رعايا  شان بخاطر حفظ موقعيت تاكه فرمانروايان محلي هميشه از شاه در خوف باشند و بكوشند  
به نيكي سلوك كنند وكاري ازآنها سر نزند كه در محكمة شاهنشاهي محكوم گردند وخشم شاه        

 .را برانگيزند  

مردم درآرامش و ثبات    قرارشده بود و  چون زمان بهرام گور امنيتي سراسري دركشور بر   
به كار و سازندگي مشغول بودند، عالوه بر اينكه ازبار مالياتها كاسته شد بررونق كشاورزي نيز           
افزوده گشت و روستائيان كشاورز كه هميشه باركش مالياتها بودند داراي زندگي رضايتبخش تر           

ميز با همسايگان شرقي و غربي بود و      همزيستي مسالمت آاو زمان   به عالوه زمان   . ازپيش شدند  
روابط حسنه ئي كه ميان ايران و همسايگان برقرار شده بود بازرگاني ميان ايران و كشورهاي      

، و اين امر به رشد صنائع كشور كمك كرد و رونق اقتصادي را    دادهمسايه را بيش ازپيش رونق    
د كه چون بهرام گور نسبت به رعايا  مسعودي مينويس . به دنبال آورد و بر رفاه مردم كشور افزود    

 همه وقت مستقيما درامور رعايا نظارت داشت و به عدل وداد رفتار            وتوجه خاص مبذول ميداشت   
زمينها در زمان او آبادان، كشور پرمحصول، مالياتها انبوه، ارتش نيرومند، و مرزها            « ميكرد، 

رفت كه دوران اورا دوران  و كشور را چنان امن و آرامش و خوشي فراگ… مستحكم گرديد
 1.»اعياد و جشنها نام دادند 

داستاني را جاحظ دربارة بزرگواري بهرام گور نقل كرده كه هرچند به افسانه ميمانَد ولي             
اين داستان   . به هرحال داستاني بوده كه برسر زبانهاي مردم ايران جاري بوده و او بازنوشته است           

 هوا برميدارد و وي نميتواند اورا بازدارد تا سرانجام    -ر  درحين شكا-ميگويد كه اسب بهرام گور
بهرام در زير درختي پياده       . در جائي مي ايستد كه چوپاني مشغول چراندن گوسفند بوده است     

ميشود و اسبش را به درخت مي بندد و براي قضاي حاجت ازآنجا دور ميشود و به چوپان ميگويد             
د كه دهنة اسبش طال و نگين كاري است كاردي         چوپان وقتي مي بين   . كه مواظب اسب باشد

بهرام كه از دور اورا مي پائيده       .  درمي آورد و اندكي از جواهرات دهنه را ازچرم جدا ميكند      
موضوع را مي بيند ولي به جاي آنكه برخاسته بازگردد نشستنش را طول ميدهد تا چوپان هرقدر كه          

اسبم را از درخت بگشا و به نزدم       : يشود ميگويدبعد كه به چوپان نزديك م   . دلش ميخواهد بردارد  
بياور كه اين بادها چشمم را پر از خاك كرده است؛ و براي آنكه چوپان اطمينان يابد كه او    

من مسافري غريبم و اين نخستين و آخرين بار است كه      : هيچگاه به آنجا بازنخواهد گشت، ميگويد     
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ن همراهانش بازميگردد، به مهتر اسبانش ميگويد كه        سپس وقتي به ميا    . گذارم به اينجا افتاده است  

 1. بخشي از زيورهاي دهنة اسب را به يك غريبي داده است و نبايد كسي متهم به دزدي آنها شود   

  را در سلطنت بهرام گور شاهنشاه دادگر و مهرپروري بود كه نه تنها در زمان حياتش دوران       
در هم هنوز .  داشتسلطنتبردلهاي مردم ايران آرامش سپري كرد، بلكه قرنها پس از مرگش نيز   

ميان روستائيان دورافتاده ئي كه از تأثير فرهنگ سياسي جديد به دور بوده اند خاطرة زيباي دوران       
 او برسر زبانها است و دادگريِبهرام گور در وجدان جمعي زنده مانده و افسانه هاي بازمانده از    

براي نه تنها زندگي بهرام گور بلكه مرگ او نيز     .قل ميكنند مادر بزرگها شبها براي نوه هايشان ن   
.    ناپديد گرديد  گورخر درپي گوري شد و  گويند او درحين شكار   . افسانه شدمردم كشور 

در شكارگاهي در اطراف اسپهان در باتالقي فرورفت و     او روايتهاي تاريخي نيز ميگويند كه  
ة  ر عالقه دارند كه مرگ بهرام گور را به توطئبرخي از مورخان معاص). م440حوالي(ناپديد شد  

 كه اشرافيت سنتي كشور كه از     اينها ميخواهند بگويند    . مخالفان سياستهاي عادالنة او نسبت بدهند     
؛ زيرا بهرام آزادي عمل   وي را ازميان برداشتندسياستهاي عدالتگرايانة بهرام گور ناخشنود بودند   

د و با كساني كه نسبت به ملت اجحاف ميكردند با خشونت    حريصان اين خاندانها را سلب كرده بو
 مينويسد كه بهرام در يكي از سخنرانيهايش خطاب به  بزرگان            نيز در يكجا   طبري . رفتار ميكرد  

خواهان خير و سعادت آنها است ولي اگر ازراه راست منحرف شوند      كشور گفته بود كه او 
زارشهاي سنتي نشاني از مخالفت اشراف و   ولي در گ 2.سختتر از پدرش برآنها خواهد گرفت    

 . بزرگان كشور با سياستهاي بهرام گور به دست داده نشده است    

هرچند روايتها مرگ بهرام گور را افسانه وار جلوه داده اند، يك گزارش از زمان فتوحات             
ش   در شهر شو  گور شايد كه جسد بهرام مطالعه گر را به اين گمان مي اندازد  عربي در خوزستان    

خسرو   رقابت ميان او و   در داستان به سلطنت رسيدن بهرام گور گفته شده كه در      .  دفن بوده است 
برسر سلطنت، شوراي بزرگان رأي داد كه هركدام از بهرام و خسرو تاج شاهنشاهي را ازميان  

همين داستان ميگويد كه بهرام تاج را ازميان دو شير        . دوشير برگرفت سلطنت از آنِ او باشد  
در   .  باشد  شدهاين واقعه ميتواند نقش مهر بهرام گور     . اشت و سلطنت را به خود اختصاص داد  برد

 در اين  بناي گنبدي  هجري كه شهر شوش به دست سپاهيان عرب افتاد، در يك         19حوالي سال 
  ردا و رخت پرشكوهي از جمله    كه دركنارشتابوتي كشف شد  شده در  مومياييي شهر جسد
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 -ابوموسا اشعري  ايرانيان به . يافت شددوطرف تصوير يك مرد   وشير در  انگشتري با نقش د  يك

 گنبد و   آنها. گفتند كه اين گنبد متعلق به يكي از انبياي يهود به نام دانيال است        -فرمانده سپاه عرب   
عمر دستور  . گزارش امر براي عمر نوشته شد.  از تخريب و نابودي رهاندند  جسد را با اين شگرد

 اين  1.  در همانجا به رسم مسلمانان دفن كنند     متعلق به دانيال نبي است آن را     جسد   اگر كهفرستاد 
 ولي ازآنجا كه دانيالِ تورات به افسانه ها تعلق   .گنبد اكنون به نام گنبد دانيال در شوش معروف است 

ي تورات    دارد، و معلوم نيست كه درچه زماني زندگي ميكرده، محقَّقا اين گنبد به دانيالِ افسانه ها     
تعلق نداشته؛ و نقش نگيني كه دركنار جسد بوده ما را برآن ميدارد كه گمان كنيم جسدي كه در          

 .اين گنبد بوده ازآنِ كسي جز بهرام گور نبوده است   
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