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  انیساسان ياریشهر يِزدای حقّ ةنژاده با انگار يها خاندان ةزیست

  *شهرام جلیلیان

  چکیده
ایرانیان در درازاي تاریخ ساسانیان، باور داشتند که پادشاه ایران تنها باید هموندي از تخمـۀ  

اي همچون اسپاهبد، مهران، کارن، سورن و دیگر  هاي نژاده هموندان خاندان.ساسانیان باشد
کم تا چند دهـۀ پایـانی تـاریخ ساسـانیان، ایـن انگـاره را نادیـده         هاي ایرانی، دست خاندان

تنهـا در شـامگاه تـاریخ    . فتند و خواستار ستاندن پادشاهی از چنـگ ساسـانیان نشـدند   نگر
، اندکی رنگ باخـت و   فرمانروایی ساسانیان ساسانیان بود که باور به حقِّ ایزدي و خاندانی

اگرچه آنها . هاي بزرگ خواستار گرفتن تخت پادشاهی ایران شدند اي خاندان هموندان پاره
دند و از دیدگاه بیشتر ایرانیان، ربایندة حقِّ ایـزدي فرمـانروایی ساسـانیان    چندان کامیاب نبو

هـا بـا پادشـاه بـزرگ تیسـفون، گذشـته از        اي خاندان هاي پاره شدند، اما ستیزه انگاشته می
هـاي پادشـاهی ساسـانیان را لرزانیـد کـه در       ها، چنان شـالوده  هاي خانگی و شورش جنگ

در ایـن  .وانی براي پایداري و جنگ با دشمن وجود نداشتها به ایران، دیگر ت یورش عرب
هاي نژاده و بزرگـان ایرانـی، از آغـاز پادشـاهی       پژوهش، سؤال اصلی این است که خاندان

ایزديِ شـهریاري ساسـانیان چـه دیـدگاهی      هرمزد چهارم تا مرگ یزدگرد سوم دربارة حقِّ
زمانی، باور به حقِّ ایـزدي خانـدان    اند؟ این جستار نشان خواهد داد که در این برهۀ داشته

هـاي نـژاده    اي خاندان ساسانیان براي فرمانروایی در ایران، سست شده بود و هموندان پاره
 .خاستند حتی براي ستاندن تاج و تخت پادشاهی ایران با ساسانیان به ستیزه برمی

خانــدانی  هـاي نـژاده، بهـرام چـوبین، شـهروراز، حـقِّ       ساسـانیان، خانـدان   :هـا  کلیـدواژه 
  .ساسانیان  فرمانروایی
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  مقدمه. 1
 226به تختگاه پارتیان در سپتامبر .) م 240- 224(ورود پیروزمندانۀ جنگاوران اردشیر بابکان 

بـود،  ِتاریخِ پارتیـان   پایان، اگرچه )214: 1381 زاده، ؛ تقی433- 429: 1378 نولدکه،: نک. (م
ایـران نبـود و   پادشاهان محلّی و پارتی هاي  خاندانبا هموندان اردشیر هاي  جنگهمۀ  پایانِ

نژادة پـارتی همچـون خانـدان    هاي  خانداناي  هموندان خود تخمۀ شاهیِ پارتی و پارههنوز 
). 198- 197: 1372لوکـونین،  (خواستند فرمانبردار پادشاه تازة ایـران باشـند   نمیبزرگ کارن، 

همـان،  (هاچون سـورن و اسـپاهبذ    خاندانگر دیپیمانی  تنها با پشتیبانی و هماردشیر بابکان، 
بـود کـه   ایرانشـهر  ة گسـتر ها و پادشاهان محلّـی   با خاندانهاي خونین  جنگپس از و ) 58

اردشیر ناگزیر بـود شـهر بـه شـهر ایرانشـهر را بـا       . بخواند »شاهنشاه ایران«توانست خود را 
؛ 113- 111، 73، 63: 1378کارنامـۀ اردشـیر بابکـان،    : نک( جنگ و خونریزي به چنگ آورد

- 611: 1385 ،؛ بلعمـی 582- 2/581: 1352طبـري،  ؛ 64- 61: 1354نامۀ تنسر به گشنسـب،  
  ).189- 6/166: 1393 ،؛ فردوسی613

ایرانشـهر پراکنـده   گسترة پهنـاور  در ن کوچک و بزرگ، خانداان چندین ساسانیدورة  در
کارن، سورن، اسپاهبذ، مهـران، اسـپندیاذ، زیـک و    ۀ هاي هفتگان بودند که از آن همه، خاندان

هـاي تـاریخی    آگاهیها و گزارش. بودندو نیرومندتر از دیگران تر  نژاده ان،ساسانیخود تخمۀ 
خاندان کارن در نهاوند، خاندان سـورن در سیسـتان،   و نشیمنگاه خاستگاه دهند که  نشان می

ري، اسپندیاذ در ري و خانـدان زیـک    خاندان اسپاهبذ در دهستان گرگان، خاندان مهران در
ة درگسـتر خانـدان،   هفـت ایـن  هـاي   ها و دارایی با این همه، زمین. در آذربایجان بوده است

هـاي   از ایـن خانـدان  . انـد  ویژه در ماد، پارت و پارس پراکنـده بـوده   به انشاهنشاهی ساسانی
 اناشـکانی در پیوند با  هاي کارن، سورن و اسپهبد خود را کم هموندان خاندان دست ،هفتگانه

(=  انـد، واژه پهلَـو   اشـکانیان ۀ کـه از تخمـ   ایـن ۀ به نشان ان،ساسانیة در دوردیدند و حتی   می
. قارن پهلَو، سورن پهلَـو، اسـپاهبد پهلَـو   : اند افزوده را به نام خاندانی خود می )پارتی/ پهلوي

تـاریخ  ر د. هـاي هفتگانـه بـود   خاندان شاهی ساسانی خود نخستین خاندان از این خانـدان  
از اي  رهانـد و پـا   شـده  شناخته می یانترین ایران هاي هفتگانه، نژاده ، هموندان خانداناناسانیس

: 1374سـن،   کریسـتن (ند شـد  هـاداده مـی   این خاندانبزرگان ها، به ارث به  مناصب و پایگاه
تـرین مـردم    ه را نژادههاي هفتگان در دورة ساسانیان، هموندان خاندان).166- 162، 159- 157

هـا در جـایی از ایـران     آنهایی که از ایـن خانـدان  ). 2/478: 1352طبري، (شناختند  ایران می
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تر از تاج خـود شاهنشـاه ایـران     شدند، اما تاج آنها کوچک  نامیده می» پادشاه«فرمانروا بودند، 
  ).3/254: 1380طبري، (بود 

خاندان کارن در نهاوند، خانـدان اسـپندیاذ در   خاستگاه و بوم خاندان سورن در سیستان، 
ري، خاندان اسپاهبذ در دهستان گرگان، خاندان مهران در ري و خاندان زیک در آذربایجان 

هـا در   هاي این خاندان ها و خواسته با وجود این، زمین). 160- 159: 1374سن،  کریستن(بود 
- 160همـان،  (انـد   رس پراکنـده بـوده  ویژه در سه سرزمین ماد، خراسان و پا گسترة ایران، به

نوشـته شـده بـود و سـخت     » هـا  هـا و دیـوان   کتـاب «هـا در   نام هموندان این خاندان). 161
: 1354نامۀ تنسر به گشنسب، (ها و خواستۀ آنها به دست دیگران نیفتد  کوشیدند که زمین می
هـاي آنهـا    واسـته ها و خ قوانین پادشاهی هم نگاهبان و پشتیبان پاکی خون خاندان). 65- 64

  ).426: 1374سن،  کریستن(بود 
هاي تیسـفون، تختگـاه    در بیش از چهار سده پادشاهی ساسانیان، از گشوده شدن دروازه

در .) م 651- 633(تا تاجگـذاري یزدگـرد سـوم     اشکانیان به دست جنگاوران اردشیر بابکان
بایـد همونـدي از تخمـۀ    آتشکدة شهر اصطخر فارس، ایرانیان همگی باور داشتند که پادشاه 

اي همچون اسپاهبد، مهران، کارن، سورن و دیگـر   هاي نژاده هموندان خاندان. ساسانیان باشد
گـاه دسـتگاه پادشـاهی     بـه  هـاي گـاه   هاي ایرانی، با همۀ نیرومندي خود و گسیختگی خاندان

ار هـاي خـانگی، از ایـن انگـاره چشـم نپوشـیدند و خواسـت        ها و آشفتگی ساسانیان و جنگ
هـاي نادیـده گـرفتن حـقِّ      نمونـه . ستاندن تاج و تخت پادشاهی از دست ساسانیان نشـدند 

هاي نژاده با همونـدان تخمـۀ ساسـانیان، در درازاي     پادشاهی ساسانیان، و هماوردي دودمان
شمارند و پایندگی این انگـاره چنـان بـود کـه حتـی در       پادشاهی طوالنی ساسانیان، انگشت

گزینان  ي مسلمان و گسیختگی شیرازة دستگاه پادشاهی ساسانیان، شاهها آستانۀ یورش عرب
همچنان در جستجوي شاهزادگانی از تخمۀ ساسـانیان بـراي نشـاندن بـه تخـت شـهریاري       

گزینان از شهرهاي دور و نزدیک به تختگـاه آوردنـد و    ایرانشهر بودند و همۀ آنهایی که شاه
: 1366؛ یعقـوبی،  785- 2/784: 1352طبـري،  : نک(پادشاه خواندند، از دودة ساسانیان بودند 

ــی، 1/215 ــوري، 830- 828: 1385؛ بلعم ــن151: 1371؛ دین ــی،  ؛ اب ). 113- 108: 1363بلخ
ـ   بزرگان ایرانی پافشاري  ت درگزینش پادشاه از دودمان سلطنتی که خود نشـان دهنـدة اهمی

که گفته شده بوران دختـر   ، چنان بوداستبراي فرمانروایی ایرانشهر  انساسانی یدودمانحقَّ 
گزینان، هموند مردي از تخمۀ ساسانیان نیافتـه   پادشاه شده بود که شاهرو  اینخسرو پرویز، از

ــد ــوبی، ( بودنـ ــفهانی، 1/214: 1366یعقـ ــالبی59: 1346؛ اصـ ــی ؛ ثعـ ؛ 409: 1372، مرغنـ
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کـه در   توان نادیده انگاشـت  با این همه، نمی). 142: 1371 ؛ دینوري،8/390: 1393فردوسی،
چند دهۀ پایانی تاریخ ساسانیان، باور به حقِّ ایزدي فرمـانروایی ساسـانیان در ایـران انـدکی     

هاي نژاده خواستار سـتاندن تـاج و تخـت پادشـاهی      اي خاندان رنگ باخت و هموندان پاره
اگرچه آنها چندان کامیاب نبودنـد و از دیـدگاه بیشـتر ایرانیـان، رباینـدة تـاج و       . ایران شدند

شدند، اما این به چالش کشیدن حقِّ دودمـانی فرمـانروایی    خت ایزدي ساسانیان انگاشته میت
هـاي دسـتگاه    هـا، چنـان شـالوده    هاي خانگی و شورش ساسانیان در ایران، گذشته از جنگ

ها به ایران دیگر تـوانی بـراي ایسـتادگی و     پادشاهی ساسانیان را لرزانید که در یورش عرب
در آسـتانۀ یـورش تازیـان،    . یرانیان در رویارویی با دشمن وجود نداشتپایداري همیشگی ا

کوشـیدند تنهـا و    هنوز می انساسانیفرمانروایی  یدودمانگزینان ایرانی در نگهداشت حقَّ  شاه
آوردنـد کـه از دورة    تنها هموندان تخمۀ ساسانیان را به تخت نشانند، اما همگی بـه یـاد مـی   

هاي خاندانیِ بهرام چـوبین و دیگـران    و با شورش.) م 590- 579(فرمانروایی هرمزد چهارم 
کشتن پادشاه و بـه چنـگ آوردن تـاج و    . چگونه چند پادشاه ایران به تیغ سپرده شده بودند

هـا، یـک معنـا بیشـتر نداشـت و آن نادیـده گـرفتن حـقَّ          تخت ساسانیان در ایـن شـورش  
اي از ایرانیـان   کم در چشم پـاره  دست و رنگ باختن فرّة ایزدي پادشاه، انساسانیفرمانروایی 

  .نژاده بود
هاي فراوان دربارة تاریخ و فرهنگ ایران در دورة ساسانیان، چنـدان بـه    با وجود پژوهش

در  انیساسـان فرمـانروایی   يِزدای ةحقّبا انگارو بزرگان ایرانی نژاده  يها خاندان ةزیستمسألۀ 
انیان تنها به هنگام گزارش تـاریخ سیاسـی   پژوهندگان تاریخ ساس. ایران پرداخته نشده است

هاي بزرگ ایرانی و جایگاه آنها در رخـدادهاي دورة   ساسانیان آگاهیهایی کلّی دربارة خاندان
گذشـته از آرتـور   . دهنـد  ساسانیان و ستیز و سازش آنها با فرمانروایان ساسانی به دست مـی 

د نلسـون فـراي، کـالوس    سن دیگر پژوهندگان غربی چون رمان گیرشـمن، ریچـار   کریستن
کولسـنیکف، نینورتـا پیگولوسـکایا، ژوزف ویسـهوفر و     . اي. شیپمان، والدیمیـر لوکـونین، آ  

کوب، تـورج   ایرانیانی چون علی سامی، سعید نفیسی، محمدجواد مشکور، عبدالحسین زرین
، هاي خود دربارة تاریخ و فرهنـگ دورة ساسـانیان   دریایی و پروانه پورشریعتی، در پژوهش

هاي بزرگ ایرانی و جایگاه آنهـا در تحـوالت سیاسـی دورة ساسـانیان      خاندان به طورکلّی به
بـا  و بزرگـان ایرانـی   نژاده  يها خاندانةزیستاند،اما هیچکدام اشارة چندانی به مسألۀ  پرداخته

انـدك  .هاي پایانی تاریخ ساسانیان ندارند ویژه در دهه به انیساسان ياریشهر يِزدای ةحقّانگار
ة آنهـا بـا   زیسـت هاي ایرانی در دورة ساسانیان و  بودن آگاهیهاي کنونی دربارة جایگاه خاندان
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پادشاهان ساسانی،گواه است که باید بیش از پیش به این مسأله پرداخت و  يِزدای ةحقّانگار
هـایی جداگانـه و بـا مطالعـۀ تحـوالت تـاریخی        شرو، بایسته خواهـد بـود در پـژوه    ازاین

 هاي بزرگ ایرانـی بـا پادشـاه در دورة ساسـانیان     هاي خاندان ساسانیان، به ستیزها و سازش
  .پرداخته شود

  
  ساسانیان و حقِّ ایزدي فرمانروایی ایران. 2

انگاشـتند و سـخت    ِتخمـۀ خـود مـی    يزدایـ  ساسانیان همـواره فرمـانروایی ایـران را حـقّ    
ها و دیگر منابع هنري و نوشتاري ایـن   ها، سکه نگاره ها، سنگ نوشته وشیدند که در سنگک می

اردشـیر بابکـان،   . مـزدا نشـان دهنـد    ویژه با خداي بزرگ، اهـوره  پیوند خود را با ایزدان و به
، آخـرین پادشـاه   .)م 224- 213(، در پیغامی بـه اردوان پـنجم   بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیان

هایی را کـه   خداوند تاج پادشاهی را به من بخشیده است، و سرزمین«: ته بود کهپارتیان، نوش
ام، یـاري   ام، به من سپرده است، و مرا در جنگ با فرمانروایان و پادشاهانی کـه کشـته   گشوده

» اردشیر خـوره «به نام اردشیر پیشتر هم در پارس شهري  .)2/583: 1352طبري، (»داده است
- 613: 1385؛ بلعمـی،  2/582: 1352طبـري،  (ساخت اي  کاخ و آتشکده در آنو نهاده بنیان 
گذشــته از ). 49- 47: 1378ارنامــۀ اردشــیر بابکــان، ؛ ک189- 6/138: 1393؛ فردوســی، 614
یـک  ایـن خـود    خویشکاري ویژة پادشـاه بـود و از دیـدگاه پارتیـان     ،شهرها نکه ساخت این

اردشـیر  خود برگزید، بسیار مهـم بـود؛   شورش بود، نامی که اردشیر براي این نخستین شهر 
از دیدگاه ایرانیـان، پادشـاه بایـد فـرَّه یـا خـوره ایـزدي        .)شُکوه اردشیر/ فرّ اردشیر(=  خوره

فرَّة شهریاري است  گفت که داراي با این نامگذاري به همگان میبابکان داشت و اردشیر  می
آگـاهیم کـه در اوسـتا از یـک     ). 60: 1392هوف، ( رو، فرمانروایی ایران حقِّ اوست و ازاین

خُـوره ایرانشـهر؛ در فارسـی    : ائیریانم خُورنه؛ در پهلوي: در اوستایی(ریخت ملّی ایرانی فرَّه 
کیـان  : کوئم خُورنـه؛ در پهلـوي  : در اوستایی(، و یک ریخت شاهانۀ فرَّه )فرَّ ایرانی: امروزي

ــوره؛ در فارســی امــروزي ــانی: خُ ــرَّه کی ــاد مــی) ف ــورداود، (شــود  ی ؛ 315- 1/309: 1356پ
در بـاور ایرانیـان، فـرَّه ایرانـی     ). 361- 350: 1386؛ آموزگار، 189- 186: 1388مطلق،  خالقی

انـد و یـا زاده    ایرانیان بود، به آنهایی که زاده شده«یک نیروي ایزدي مزدا آفریده، و متعلق به 
؛ پـورداود،  59و  56یشـت، بنـدهاي   ؛ زامیـاد  8- 1اشتاد یشـت، بنـدهاي   : نک(»خواهند شد

این فرَّه، اهریمن و فرستادگان او، و دشمنان ایران را نـابود  ). 342- 341، 206- 2/204: 1356
گرداند، و به ایرانیانی کـه شایسـتۀ آن بودنـد، خردمنـدي، ثـروت فـراوان و خوشـبختی         می



 انیساسان ياریشهر يِزدای حقّ ةنژاده با انگار يها خاندان ةزیست60

وي دیگـر، فـرَّه   از سـ ). 2/204: 1356؛ پـورداود،  2- 1اشتاد یشت، بندهاي : نک(بخشید  می
اي  منـدي ویـژه   گردیـد و بـه آنهـا فـرَّه     پادشاهی، تنها با پادشاهان قانونی ایرانـی همـراه مـی   

مندي  شدند و این فرَّه بخشید که به واسطۀ آن، پادشاهان ایرانی پیروزمند و خوشبخت می می
د یشـت،  زامیـا : نـک (نیـافتنی بـود    براي آنهایی که از تخمۀ پادشاهان ایرانی نبودنـد، دسـت  

  ).351- 2/331: 1356؛ پورداود، 96- 9بندهاي 
شـدند و خـود آنهـا نیـز      منـد انگاشـته مـی    اردشیر بابکان و جانشیان او، شهریارانی فـرّه 

دانستند و حتی گهگاه خـود را از تبـاري ایـزدي     خود می يِزدای فرمانروایی ایرانشهر را حقّ
زمانده از ساسانیان، از اردشیر بابکـان تـا   هاي با ها و سکه نوشته انگاشتند، چنانکه در سنگ می

در سـدة  . شود که اشاره به تبار ایـزدي آنهـا دارد   دیده می» چهر از ایزدان«شاپور سوم، لقبِ 
هـا   در سکه» چهر از ایزدان«چهارم میالدي و بعد از نزدیک به دویست سال استفاده از لقب 

گـرفتن   ، ظهور موبد کردیـر و قـدرت  ها، این لقب ناپدید شد که شاید دلیل آن نوشته و سنگ
روزافزون دستگاه دینـی زردشـتی در نتیجـۀ مبـارزه و کوشـش کردیـر و در سـدة بعـدي،         

هاي آذرپاد مهراسپندان بوده است که پادشاهان ساسانی قدرت دینی و قُدسـی خـود    فعالیت
لقـب مهـم   را باختند و اکنون که پادشاه ساسانی از ادعاي داشتنِ تبار الهی محـروم شـدند،   

- 9: 1384دریـایی،  : نـک (ها ناپدید شده است  نوشته ها و سنگ هم از سکه» چهره از ایزدان«
با وجود حـذف ایـن لقـب، تـا فروپاشـی ساسـانیان در بـاور        ). 99- 87: ب1392؛ همو، 15

داراي فـرَّة ایـزدي بودنـد و     هاي بزرگ ایرانی، همواره پادشاهان ساسـانی  ایرانیان و خاندان
  .ی ایران حقِّ ایزدي آنها بودفرمانروای

سـتانی اردشـیر    هایی در فیروز آباد، نقش رجب و نقش رستم، نگارة دیهم نگاره در سنگ
- 139: 1374سن،  کریستن: نک( آید مزدا به چشم می گونۀ اهوره بابکان از دست پیکرة انسان

- 161: 1385 ؛ هینـــتس،318- 317: 1370 ؛ گیرشـــمن،318- 316: 1381؛ هرتســـفلد، 141
نگارة نقش رستم که  در سنگ.)Luschey, 1986: 337-380؛95- 92: 1357؛شاپورشهبازي، 196

اش، سوار بر اسب حلقـۀ نمـاد    شده دارِ شناخته مزدا با تاج دندانده اهمیت بیشتري دارد، اهوره
مزدا، نگارة دشمن  زیر پاي اسب اهوره. بخشد که او هم سواره است شهریاري را به اردشیر می

اند، و زیر پاي اسب اردشیر نگارة اردوان بـا   ریمن، با موهایی که مارها در آن چنبره زدهاو اه
رو، اهریمن و اردوان همتاي هم هستند و شاهنشاهی  ازاین. شود اش دیده می شده تاج شناخته

کند، اردشیر هم  مزدا دشمن خود را نابود می همچنان که اهوره. گیرد پارتیان رنگی اهریمنی می
اردشیر حقِّ ایزدي خود براي گرفتن تاج و تختی کـه از پارتیـان   . ن خود را کشته استدشم
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ریگ نیاکان اوست، که  دهد تا همگان آگاه شوند شهریاري او نه تنها مرده ستانده بود، نشان می
روي . مزدا اي ایزدي بوده و نابودي پارتیان اهریمنی هم خواست و مشیت اهوره همچنین هدیه

شود که  اي سه زبانه ـ فارسی میانه، پارتی و یونانی ـ دیده می نوشته  ب اردشیر، سنگپیکرة اس
، پسـر بـغ   )دارد(این پیکرة بغ مزداپرست، اردشیر شاهنشاه ایرانکه چهره از ایزدان «گوید  می

این پیکرة «: شود مزدا دیده می نوشتۀ سه زبانۀ دیگري روي سینۀ اسب اهوره. است»بابک شاه
ــغ اوهرمــ  ــتب ــک(»زد اس ــان،: ن ــرزاده30- 27: 1382 عری ــی، و  ؛اکب - 25: 1384طاووس

  .)86: 1380راشدمحصل، ؛205- 203: 1373؛ابوالقاسمی، 26
یکـم  شاپور هاي بسیاري از جانشینان او همچون  نگاره گذشته از اردشیر بابکان، در سنگ

 383- 379( ، اردشــیر دوم.)م 302- 293(، نرســه .)م 274- 271(،بهــرام یکــم .)م 270- 240(
مزدا  ستانی آنها از دست خدایانی چون اهوره ، نگارة دیهیم.)م 628- 590(و خسرو پرویز .) م

؛ 599- 598، 330- 329، 319، 230- 259: 1374 سـن،  ریستنک: نک(آید  و آناهیتا به چشم می
ــفلد، ــونین، 342- 341، 330- 329، 322- 320: 1381 هرتســــ ؛ 316- 310: 1372؛ لوکــــ

- 233، 195، 188؛ هینــتس، 130- 2/129: 1388ســامی، ؛ 121- 120 :1357شاپورشــهبازي، 
 :Bier, 1985؛1396حـاجی و سـرفراز،    ؛ موسوي116- 112 ،81- 1/76: 1379؛ گیرشمن، 237

دسـت  از پادشـاه  سـتانی   نگارة دیهیمپادشاهان ساسانی هم گهگاه هاي  کهر سد).1009-1011
هـاي آسـمانی و ایـزدي     یترا و یا نشـانه مزدا، آناهیتا و م همچون اهورهایزدان بزرگ زردشتی 

؛ 49- 29: 1392لـرام،  ؛ آ447- 429: 1373سـلوود،  : نـک ( شود یبودن این فرمانروایان دیده م
Göbl, 1971(.  آشـکارا  ساسـانیان،  هـاي   کهسـ ر ایـزدان بـزرگ زردشـتی د   هاي  نگارهوجود

راي بازنمـایی حـقِّ   ش بوشنیز کگري و  زردشتیۀ آنها با دهندة پیوند تنگاتنگ و دوستان نشان
  .ایزدي فرمانروایی خود در ایرانشهر است

  
  بهرام چوبین نخستین ستیزندة حقِّ فرمانروایی ساسانیان. 3

هـاي نـژاده، حـقِّ خانـدانی      چون تا پیش از شورش بهرام چوبین، هیچگاه هموندان خاندان
کـه پژوهیـدنِ    تـر خواهـد بـود    فرمانروایی ساسانیان را به چالش نکشیده بودنـد، پـذیرفتنی  

هاي نژاده با حقِّ دودمانیِ فرمـانروایی ساسـانیان در آسـتانۀ     هاي خاندان گري چگونگی سیتزه
هـاي او همچـون    چهارم و پیامدهاي سیاسـت هرمزد ها به ایران را از پادشاهی  یورش عرب

در سخنرانی تاجگذاري خود، همه را به وفـاداري و  هرمزد . شورش بهرام چوبین آغاز کنیم
مانبرداري خواند و با نوید پادشاهی دادگرانه و نیـک، یـادآور شـده بـود کـه شـیوة او در       فر
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شهریاري، باال آوردن پایگاه نیرومندان و البته مهربانی دربارة ناتوانـان و نگهبـانی از آنـان در    
؛ 470- 7/465: 1393 فردوسـی، ؛ 106- 103: 1371 دینوري،( برابر ستم نیرومندان خواهد بود

یعقـوبی،  ( روي، بخشایش و نیکی نویـد داد  او مردم را به دادگري، میانه.)318: 1373گمنام، 
الشّـرف و رفـق و    اکـرام ذوي «،و به آنهـا گفـت کـه برنامـۀ او در پادشـاهی      )1/204: 1366

و مهربانی به ناتوانان و نگهبانی از آنان در برابر ستم نیرومنـدان  » حراست ارباب بیوت قدیم
گفتـۀ طبـري،    بـه ). 318: 1373گمنـام،  ( تن بر ستمگران خواهد بودو دادگري و سخت گرف

و ) الضُـعفاء و المسـاکین  (همۀ اندیشۀ هرمزد، باال آوردن مردم فرومایه و نیکی بـه ناتوانـان   
بود که آنها به مـردم فروپایـه و نـاتوان    ) االشراف و العظّماء(»اشراف و بزرگان«پایین آوردن 

را از خود رانده بود و سیزده هزار و ششصد تن از ) االشراف( اشراف ،هرمزد. گفتند زور می
را از پاي ) هاي کهن و نژادگان موبدان و هموندان خاندان(»البیوتات و الشرف العظَّماء و اهل«

را به زندان افکنده، و یا از پایگاه آنها فروکاسـته  ) العظَّماء(درآورده بود و بسیاري از بزرگان 
) االسـاوره (هیان فروپایه را پایگاه باالتري بخشیده و از نیرومندي اسـواران  سپاهمچنین . بود

 ;Theophylact Simocatta, 1986: 97-99:؛ همچنـین نـک  2/724: 1352طبـري،  ( کاسته بـود 
Sebeos, 1999: 14.   ــارة هرمــزد چهــارم و و بــراي دیــدگاههاي پژوهنــدگان امــروزي درب

ـ ، وا هـاي  سیاست ؛ 577- 575: 1374سـن،   کریسـتن ؛ 1پانوشـت   288: 1378نولدکـه،  : کت
هاي معتبري دربـارة   سبئوس ارمنی هم که معموالً گزارش.)575- 574: 1389شاپورشهبازي، 

گویـد او   دهد، از ستمگري و خونریزي هرمزد آگاه بوده اسـت و مـی   ساسانیان به دست می
هاي نژادة کهن ایرانی را نـابود   ندانهمچون خویشاوندان مادري خود پرخاشجوي بود و خا
گـزارش   یک .)Sebeos, 1999: 14( کرد و اسپهبد بزرگ، از هموندان خاندان سورن را کشت

گوید که هرمزد با فرماندهان سپاه رفتاري سخت داشت و دارایی آنها را سـتاند و   سریانی می
در زندان بـه آنهـا نـانی     همچنین بزرگان را به زندان افکند و امالك آنها براي خود گرفت و

  ).82- 81: 1389کولسنیکف، ( دادند آمیخته با ریگ ـ و یا آمیخته با آهک ـ و آبی تلخ می
هرمزد چهارم با بینش سیاسی پدرش خسرو انوشیروان که هـم از رویـارویی چهـره بـه     

هاي نژاده خودداري ورزید و هم برتري خود  چهره با بزرگان شاهنشاهی و هموندان خاندان
که دستگاه پادشاهی را در برابر بزرگـان   خسرو با این. را در برابر آنان نگاه داشت، بیگانه بود

اي بخشید، به خـوبی از نیرومنـدي آنهـا آگـاه      هاي بزرگ شاهنشاهی شکوه دوباره و خاندان
با این همه، هرمزد با نادیده گرفتن این اشرافیت ایرانی، دشمنان نیرومنـدي بـراي خـود    . بود

هـاي بـزرگ، کـه در گسـترة      رویارویی هرمزد بـا بزرگـان و همونـدان خانـدان    . آورد پدید
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شورش بهـرام چـوبین   . هاي پادشاهی او را لرزانید شاهنشاهی ایران ریشه دوانیده بودند، پایه
. خود پیامد سیاست نادرست هرمزد در نادیده گـرفتن نیرومنـدي ایـن اشـرافیت کهـن بـود      

ي و شخصیت ویژة خسرو انوشیروان که فرمانبرداري از پادشاه هرمزد هیچگاه از آن فرّهمند
ـ   ، )578: 1374سـن،   کریسـتن ( نشاند، برخـوردار نبـود   ها می را در دل ن دو چـون چشـم دی

 گشـود  بزرگان نیرومند دستگاه شـهریاري پـدرش را نداشـت، بـه کشـتن آنهـا دسـت مـی        
هـاي   هاي کهن شالوده انداناین بزرگان و هموندان خ.)316- 1/315: 1379مالیري،  محمدي(

اما هرمـزد نتوانسـت    ،هاي اجتماعی ایران بودند نیرومند شاهنشاهی ساسانیان و کانون سنّت
  .)317همان، ( آنها را در کنار خود نگاه دارد

؛ 2/726: 1352 طبـري،  ؛108: 1371 دینـوري، : نـک ( بهرام چوبین پسر بهرام گُشنَسـپ 
یکـی از هفـت خانـدان بـزرگ دورة       خاندان مهـران،  از هموندان، )7/498: 1393فردوسی، 

؛ 3پانوشـت   293: 1378نولدکـه،  ؛ Theophylact Simocatta, 1986: 101-102( ساسانیان بـود 
خاستگاه خاندانِ بزرگ مهران، سرزمین ري .) Shapur Shahbazi, 1989: 519؛4پانوشت  168

: 1378نولدکـه،  ( خواندنـد  اشکانی میتخمۀ پادشاهان  بود و هموندان این خاندان خود را هم
رمنسـتان،  هـاي ا  سـرزمین گزارش بلعمی، خسرو انوشیروان، فرمانروایی  به.)4، پانوشت 168

اسـپهبد  «که پیشتر ، گرگان و طبرستان را به بهرام چوبین )ماد/ کوهستان(= آذربایجان، جبال 
هرمـزد  از خسـرو، پسـرش    پس. او را به ارمنستان فرستاده بودبخشید و ري بود، » و مرزبان

طبـري،  ( ها را بـه بهـرام چـوبین واگذاشـت     مرزبانی و سپاهبدي این بخشچنان چهارم هم
گزارش تئوفیالکتوس، بهرام از خاندان مهران و از مردم ري، در آغاز یکی  به). 2/763: 1380

 وسـتین ژاز نگهبانان کاخ شاهی خسرو انوشیروان بود و در یک جنگ خسرو انوشیروان بـا  
که در آن شهر دارا بـه دسـت ایرانیـان گشـود شـد، بهـرام       . م 572در سال ، ).م 578- 565(

هاي خسرو انوشیروان در ارمنستان هـم   بهرام در جنگ.فرمانده گروهی از سپاهیان ایرانی بود
 Theophylact( ایـران شـد   یانسـپاه ة کـلّ  فرمانـد و  هاي جنگی خود را نشان داد شایستگی

Simocatta, 1986: 101-102.(   ،بهرام چوبین در آغاز شورش خود و پیش از ورود به تختگـاه
 را بـه پادشـاهی نشـاند   پسر هرمزد چهارم خواهد شاهزاده خسرو  آوازه درافکنده بود که می

خواهـد   اي به هرمزد بـا نکـوهش او، گفتـه بـود کـه مـی       ، و در نامه)2/727: 1352طبري، (
بهـرام چـوبین بـراي دشـمنی     .)372: 1372رغنـی،  م ثعـالبی ( پادشاهی را به خسرو واگـذارد 

شاهزاده خسرو آیندة ایران  افکندن بین هرمزد و خسرو، به سپاهیان خود گفته بود که پادشاه
او در کوششـی سـنجیده بـراي    ). 751: 1385 بلعمـی، ؛ 1/206: 1366 یعقـوبی، ( خواهد بود
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تن سپاهیانی بود کـه تنهـا   و البته با خود نگهداش پدید آوردن جنگ خانگی در خاندان شاهی
در ري به نام خسرو سـکه  انگاشتند،  ۀ ساسانیان را سزاوار فرمانروایی ایران میتخمهموندان 

هـا در تسـیفون    چون هرمزد از پیدایی این سکه. ضرب کرد و با بازرگانان به تیسفون فرستاد
خته و به خواسـت  چینی پردا آگاه شد، گمان برد که شاهزاده براي گرفتن پادشاهی به دسیسه

هنگامی که هرمزد خواست خسرو را فروگیـرد، او پنهـانی بـه    . اند ها ضرب شده او این سکه
: 1382 سـعودي، ؛ م112: 1371 ینـوري، ؛ د207- 1/206: 1366 یعقوبی،( آذربایجان گریخت

ــی،؛ 1/266 ــالبی751: 1385 بلعم ــی،  ؛ ثع ــی،372: 1372مرغن  .)613- 7/609: 1393 ؛فردوس
پیمان شود، پادشاهی  ري، خاقان ترکان به بهرام چوبین گفته بود که اگر با او همۀ دینوگفت به

ۀ تخمـ بهرام در پاسخ گفته بـود کـه پادشـاهی ایرانشـهر از آن     . ایرانشهر را به او خواهد داد
 از آگـاه  چـوبین  بهرام). 109: 1371دینوري، (ساسانیان است و نباید به دیگري واگذار شود 

: 1366یعقـوبی،  ؛ 114همان، ( باجنگاوران خود از ري به سوي پایتخت آمدتیسفون  شورش
عمـی،  ؛ بل114- 113: 1371 دینوري،( خسرو پادشاه شده بود). 2/729: 1352طبري، ؛ 1/207

ــوبی، 752- 751: 1385 ــري، ؛ 1/207: 1366؛ یعق ــی، 729- 2/727: 1352طب : 1393؛ فردوس
بنشـاند،  خواهد خسـرو را بـه تخـت     ته بود میبهرام چوبین که تا پیش از این گف و) 7- 8/3

خواهدخسـرو و   مـی  در سپاه آوازه درافکند کهجست واي براي یورش به تیسفون  بهانۀ تازه
انـد، از پـاي درآورد و دوبـاره پادشـاهی را بـه هرمـزد        که هرمزد را از تخـت گرفتـه   آنهایی

بـراي  خسرو جویانۀ  یهاي آشت کوشش .)752: 1385 بلعمی،؛ 114: 1371 دینوري،( واگذارد
ــانبرداري بهــرام بیهــوده بــود     ؛ 2/730: 1352طبــري، ؛ 116- 115: 1371 دینــوري،(فرم

-Theophylact Simocatta, 1986: 110؛ 34- 8/16: 1393 ؛فردوسـی، 375: 1372مرغنی،  ثعالبی

دانست، هماورد خود را روسـپی زادة پـرورده شـده در     را نیاي خود می آرش بهرام که).115
ان خواند و خسرو هم به او یادآور شد که چگونه آرش فرمانبردار منـوچهر، نیـاي   چادر کرد

: 1352طبـري،  ( ساختبیشتر خسرو بوده است و این گفتگوهاي درشت آتش خشم آنها را 
همچنین بهرام زبان به گالیه و نکوهش ایرانیـان گشـود   .)34- 8/29: 1393 فردوسی،؛ 2/730

خواهد دوباره هرمزد را بـه شـهریاري    اند و گفت که می که چرا تاج و تخت هرمزد را گرفته
اي از جنگـاوران خسـرو از او روي گرداندنـد، و بـه      هاي بهرام، پاره با گفته. ایران بازگرداند

در نبردي کـه در کرانـۀ   .)332: 1373؛ گمنام، 116- 115: 1371دینوري، ( سپاه بهرام پیوستند
یا به سپاه بهرام پیوستندو خسرو با نگهبانـان و   نهروان رخ داد، جنگاوران خسرو گریختند و

؛ 1/207: 1366یعقـوبی،  ( خویشاوندان خویش بـه تسـیفون و سـپس بـه بیـزانس گریخـت      
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: 1372مرغنـی،   عالبیث؛ 1/267: 1382؛ مسعودي، 2/731: 1352؛ طبري، 116: 1371دینوري، 
بسـتام  و  بندویهت پیش از آن، هرمزد چهارم به دس). 59- 8/42: 1393 ؛ فردوسی،376- 375

؛ 117- 116: 1371 دینـوري، ؛ 1/207: 1366یعقـوبی،  (بزرگان کشته شـد  و چند تن دیگر از 
: ؛ همچنین نـک 51- 8/50: 1393 فردوسی،؛ 376: 1372مرغنی،  عالبی؛ ث2/731: 1352طبري، 
  ).1پانوشت  303: 1378نولدکه، 

همزمـان بـا جشـن نـوروز     . م590بهرام چوبین در تختگاه ایرانشهر، در روز نهم مـارس  
الوجوه و «در گردهمآیی .)Theophylact Simocatta, 1986: 112, 119( خود را پادشاه خواند

که همگی از او ناخشنود بودند، بهرام به نکـوهش خسـرو و   ) برجستگان و بزرگان(» العظَّماء
ن بـه زور  بهرام چوبی.)2/732: 1352طبري، ( پدرکشی او پرداخت و گفتگوها به درازا کشید

بیش از همـه،  .)733- 732همان، ( پادشاه شده بود و مردم ناگزیر از ترس فرمانبردار او بودند
بزرگان ایرانی خشمگین بودند که چرا باید فرمانبردار بهرام باشند که تا چندي پـیش همپایـۀ   

: 1374ســن،  کریســتن؛ Theophylact Simocatta, 1986: 112, 119( خــود آنهــا بــود  
زارش دینوري، بهرام به ایرانیـان ناخشـنود پیغـام داده بـود کـه فرمـانرواي ایـران،        گ به.)579

خواهد تا بالیدن ایـن شـاهزاده، تـاج و     شهریار پسر کوچک هرمزد خواهد بود، و او تنها می
روهی از ایرانیان پشتیبان بهرام بودند و او را پادشاه خواندند و عهد نوشـتند  گ. تخت را بپاید
 ار فرمانروایی ایران است و در ایوان کاخ براي بهرام تخت زرین شاهی نهادندکه بهرام سزاو

 304: 1378نولدکـه،  : ؛ همچنین نک68- 8/59: 1393؛ فردوسی، 120- 119: 1371دینوري، (
موشـیل از مرزبانـان بـزرگ    . دیگران چون گذشته از کردة بهرام ناخشنود بودنـد .)2پانوشت 

خواند و یادآور شد که تـا خسـرو و خویشـاوندان او    » بهرام اسپهبد«ارمنی، بهرام چوبین را 
خواسـت بـیش    بهرام که نمی. اند، بهرام نباید گردونۀ فرمانروایی ایران را در دست گیرد زنده

از این هواداران خسرو را در تیسفون ببیند، به آنها پیغـام داد کـه بایـد در سـه روز آینـده از      
موشیل و دیگر هواداران خسرو کـه  . کشته خواهند شدتیسفون بیرون روند، چون از آن پس 

  .)120- 119: 1371دینوري، ( بیست هزار بودند، به آذربایجان گریختند
یـک  در از دیدگاه تودة مردم ایرانی دربارة پادشاهی بهرام چوبین چندان آگاه نیستیم، اما 

ـ   اي از نگاه مردم به بهرام چوبین را مـی  تاریخی گوشه داستان شـود   گـزارش مـی  . دتـوان دی
هنگامی که بهـرام چـوبین در آذربایجـان از سـپاهیان همپیمـان خسـرو پرویـز کـه از روم،         
ارمنستان و ایران گردآمده بودند، شکست خورد ناگزیر بـا یـاران خـود بـه سـوي خراسـان       

بهرام در میانۀ راه، در یکی از روستاها با یاران خـود بـه خانـۀ پیرزنـی درآمـد تـا       . گریخت
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بهرام و دوسـتان  . پیرزن چند گردة نان جوین در غربالی کهنه پیش آنها نهاد.خورند خوراکی
که گویی از نان سفید و گوشت بزغالۀ بریان و  گرسنۀ او، با لذّت نان جوین را خوردند چنان

اي شراب آورد، اما در خانه  آنگاه از پیرزن شراب خواستند و او کوزه! تر بود لوزینه خوشمزه
یکی از آنها، کدویی آویخته دید، پس آن را گرفـت و  . فتند که در آن شراب بنوشندجامی نیا

نوشـیدند و از دگرگـونی روزگـار خـود      هـا شـراب مـی    تکّه کرد و چون جام از آن تکّه تکّه
: چون بهرام اندکی از خـود بیخـود شـد، از پیـرزن پرسـید     . خندیدند کردند و می شگفتی می

ام که شاهنشاه خسرو پرویـز، بـا سـپاهی     شنیده: اري؟ او گفتمادر، از روزگار چه آگاهی د
ها بازگشته است و با بهـرام چـوبین جنگیـده و سـپاه او را شکسـت داده و       بزرگ از رومی

پراگنده ساخته است؛ بهرام چوبین هم گریخته است و خسرو در پایتخت به تخـت نشسـته   
به خـدا  : گویی؟ پیرزن گفت دشاه چه میدربارة بهرام و رویارویی او با پا: بهرام پرسید. است

سوگند، بهرام سخت نادان است و در بیراهه، چون از تخمۀ شاهی نیست و خواستار گرفتن 
: آنگاه بهـرام گفـت   .پادشاهی شد و به روي پادشاه و پسر پادشاه خود، شمشیر کشیده است

! نوشـد  تکّۀ کدو میخورد و شراب نپالوده در  روست که اکنون نان جوین در غربال می ازاین
مـادر، نتـرس   : بهرام گفـت . زن که آگاه شد او خود بهرام چوبین است ترسید و به لرزه افتاد
اي که در کمربند داشت، بـه   که تو راست گفتی و راست این بود، و چند سکۀ دینار از کیسه

را بـا  آنگاه چون بهرام در نیشـابور خـود   . زن بخشید و با یاران خود به سوي خراسان رفت
ها از او برگشته است و تواند بود کـه خسـرو پرویـز او را     یارانی اندك دید و دانست که دل

ها پناهنـده شـد    جیحون در پیش گرفت و به دربار خاقان ترك/ دریابد، راه آن سوي آمودریا
  ).153- 8/150: 1393 فردوسی،؛ 124- 123: 1371 دینوري،؛ 379: 1372، مرغنی  عالبیث(

اي بود که گستاخانه این انگارة پذیرفته شـدة ایرانیـان را کـه     نخستین چهره بهرام چوبین
؛ 124- 123: 1371 دینوري،( فرمانرواي ایران تنها باید از دودة ساسانیان باشد، به چالش کشید

نقش شورش بهرام ؛همچنیین دربارة 153- 8/150: 1393 فردوسی،؛ 379: 1372 مرغنی، ثعالبی
ویـژه   همۀ ایرانیان، بـه .)28- 1: 1389گیالنی، و  پور ایمان: کنیان، نچوبین در فروپاشی ساسا

بزرگان و موبدان زرتشتی چنان انگارة حقِّ ایزدي شهریاري ساسانیان را پذیرفتـه بودنـد کـه    
در چـارچوب چنـین   .اي شـوم و اهریمنـی بـود    فرمانروایی بهرام چوبین در دید آنان پدیـده 

چون بهرام چوبین در هماوردي با خسرو خود را پادشاه گوید  که فردوسی میبود اي  اندیشه
چوبین با سخنانی آتشین به نکوهش بهرام و بزرگانی زبان گشود  خواهر بهرام ردیهکخواند، 

تنها ساسانیان را فرمانروایـان شایسـتۀ   که خواهان پایان دادن به فرمانروایی ساسانیان بودند و 
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- 2/730: 1352 طبـري، : ؛ همچنین نک42- 8/35 ؛607- 7/600: 1393 فردوسی،( ایران نامید
،و بهرام چوبین خود پیش از مرگ، از هماوردي با ساسانیان بـراي گـرفتن شـهریاري    )731

در همـاوردي بـا   پیشتر اگرچه خودبهرام ). 204- 8/200: 1393 فردوسی،! (پشیمان شده بود
بنیانگـذار  و اردشیر بابکان  اند »ساسانِ شبانِ شبان زاده«از فرزندان ساسانیان خسرو گفته بود 

و ، پادشاهی ساسانیان خود به زور تاج و تخت اردوان اشکانی را به چنگ آورده بوده اسـت 
کند  خواهد پادشاهی اشکانیان را زنده میاو اکنون روزگار پادشاهی ساسانیان به پایان آمده و 

ماندهان سپاه خسرو بـه  هایی به فر گوید بهرام چوبین در نامه یعقوبی هم می.)33- 25همان، (
هـا بـه دسـت     نکوهش ساسانیان پرداخته و آنان را به همپیمانی با خود خوانده بود، اما نامـه 

گـزارش   بـه  .)1/208: 1366یعقوبی، ( هایی درشت به آنها داد خسرو افتادند و او خود پاسخ
ـ امیدوار بود که بهرام ، تئوفیالکتوس ا پشـتیبانی قـانون   پادشاهی او با تأیید انجمن بزرگان و ب

با کارهایش مخالفت نکنند، اما هرچـه کوشـید   و گذاري شود، تا مشروعیت داشته باشد  پایه
رو، بـه خشـم آمـد و هنگـامی کـه ایرانیـان        نتوانست مغان را با خود همدل سـازد و ازایـن  

را  ـ آشکارا خود. م 590کنند ـ نوروز  ترین جشن سنّتی خود را براي آسمان برگزار می بزرگ
 :Theophylact Simocatta, 1986(آمـد  تخـت  فرمـانروایی بـه   پادشاه خواند و با تاج و جامۀ 

گوید بهرام در روز دهم از ماه آذر، از  این اشارة تئوفیالکتوس، با گزارش فردوسی که می.)119
، )68- 8/59: 1393فردوسـی،  ( بزرگان ایران عهدنامه گرفت و آنگاه به تخت زرین نشسـت 

اي بـه کوشـش بهـرام بـراي مشـروعیت دادن بـه        دینوري هـم اشـاره  . همخوانی داردکامالً 
گویـد بهـرام بزرگـان ایرانـی را      که مـی  چنان ،فرمانروایی خود و گرفتن عهد از بزرگان دارد

بزرگ چهارم گردآورد و از آنها خواست تا بپذیرند او تا زمانی که شهریار پسر کوچک هرمزد 
ر قومس هم با سپاه مرزبانی از خاندان بهرام د). 119: 1371 دینوري،( شود، پادشاه ایران باشد

رو گردید که از دورة خسرو انوشیروان فرمانروایی آن منطقه و سرپرسـت خـراج    کارن روبه
او سپاهی را به فرماندهی پسر خود به جنگ بهرام فرستاد و . خراسان و قومس و گرگان بود

. ش و نافرمانی خود ایران را به آتش و جنگ کشانیده استبهرام را نکوهید که چگونه با شور
خود او هم با سی هزار سپاهی به پسرش پیوست و جنگی خونین با سپاهیان بهرام چـوبین  

بهرام با گذشتن از رودخانۀ و  ت خوردتخمۀ ساسانیان شکسسپاه مرزبان هواخواه . درگرفت
: 1380طبـري،  : نـک  همچنین؛ 125- 123: 1371 دینوري،( ها پناه برد جیحون به خاقان ترك

همچـون همپیمـانی    ،مـرگ خـود  روز بهرام تا .)155- 8/150: 1393 فردوسی،؛ 800- 2/799
؛ 127- 125: 1371 دینـوري، ؛ 210- 1/209: 1366یعقـوبی،  ( وفادار با دشمنان خاقان جنگید
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که  این که خسرو اندیشناك از ،تا این)184- 8/168: 1393 ؛ فردوسی،756- 755: 1385بلعمی، 
چینی به دست  مبادا بهرام چوبین در ترکستان سپاه گرد آورد و به جنگ او بازگردد،با دسیسه

: 1371 ینـوري، ؛ د211- 1/210: 1366 یعقوبی،( ها به زندگی بهرام چوبین پایان بخشید ترك
: 1393 فردوســی،؛ 383- 379: 1372مرغنــی،  ثعــالبی؛ 757- 755: 1385بلعمــی، ؛ 129- 127

8/190 -207(.  
  

  دومین ستیزة خاندانی با حقِّ فرمانروایی ساسانیان.4
بهرام چوبین، پیشتاز آنهایی بود که با وجود پایبندي ایرانیان بـه حـقِّ شـهریاري ساسـانیان،     

در آشوب روزهـاي  . کوشیدند تاج و تخت ساسانیان را به چنگ آورند، اما آخرینِ آنها نبود
بندویـه  بهرام چوبین و سپاهیان او به تختگاه درآیند، که  ایناز و پیش  پایانی پادشاهی هرمزد

گرفتند و پس از هرمزد را ، پاهیانو بستام همراه با دیگر بزرگان و نژادگان و کمک جنگی س
؛ یعقـوبی،  2/727: 1352طبـري،  : دربارة ایـن رخـداد نـک   ( افکندندکور کردن او، به زندان 

 فردوسـی، ؛ 330: 1373؛ گمنـام،  3/146: 1349 ؛ مقدسی،751: 1385 بلعمی،؛ 1/207: 1366
بندویه و بستام، پسران شـاپور  ).Theophylact Simocatta, 1986: 107-109؛626- 7/625: 1393

و از همونـدان خانـدان بـزرگ    ، )330: 1373؛ گمنـام،  132: 1371دینـوري،  ( پسر خُربنـداد 
 :Shapur Shahbaz, 1990( ودندهاي بزرگ دورة پارتیان و ساسانیان ب اسپاهبذ، یکی از خاندان

هموندان این خاندان خود را از تخمۀ بهمن پسر اسفندیار و از خانـدان اشـکانیان   .)180-181
» بـرادران و همبـازان ساسـانیان   «خاندان اسـپاهبد را  هموندان م دیگر ایرانیان هدانستند و  می
  .)132: 1371دینوري، ( اند خوانده می

بندویه و بسـتام و کمـک جنگـی امپراتـوري روم تـاج و      اگرچه با همدلی خسرو پرویز 
بندویه و دستان هیچگاه از یاد نبرده بود که تخت ساسانیان را از چنگ بهرام چوبین درآورد، 

گنـاهی نابخشـودنی و در   ،کشتن یک پادشاه، در چشم او  .بودندآلوده پدرش به خون بستام 
آگاه بود پرویز خسرو همچنین . بوددگان نژاهاي دیگر بزرگان و  آینده الگویی براي گستاخی

 مـرگ پـدرش بیگنـاه نشـان دهـد     رخـداد  توانـدخود را در   بندویه و بستام، می که با کشتن
 سخت در اندیشـۀ خونخـواهی از کشـندگان پـدرش بـود     رو  ، و ازاین)797: 1385بلعمی، (
ویـه از  جسـت خـودداري بند   خسرو که براي کشتن بندویه بهانه می). 130: 1371دینوري، (

خسرو به یک چوگان زن را نافرمانی خواند و ! پرداخت یک بخشش چهارصد هزار درهمی
او . دست و پاي او را بریدندبه زمین افکندند و  بندویه را از اسب. به کشتن او دست گشود
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ادو از هـا د  در کنار میدان چوگان بازي، خسـرو و پـدران او را دشـنام   خود، آغشته در خون 
کـه چگونـه   فـت  بزرگـان بازگ بـه  خسرو هم . گفت ها شکنی ساسانیان سخن فریب و پیمان
: 1393 فردوسـی، ؛ 132- 131همـان،  ( پدرش هرمـزد را خفـه کـرده بودنـد     ،بندویه و بستام

او بـه سـرزمین دیلـم    . با مرگ بندویه، خسرو کوشید تا بستام را هم از پاي درآورد). 8/219
رام چوبین و خویشاوندان خاندانیِ خود، آمادة گریخت و با کمک جنگی بازماندگان سپاه به

 تبارخانـدانی بزرگـی   بایادکردانجمن بزرگان بازماندة سپاه بهرام چوبین، . نبرد با تیسفون شد
گیـرد و بـراي سـتاندن تـاج و     خواهر بهرام را به همسـري   ،ردویهاز او خواستند تا کبستام، 

بستام با پذیرش خواسـت آنـان، پادشـاه    . تخت ایران، به ستیزه با خسرو پرویز دست گشاید
بــه زودي . هــا فرمــانبردار او شــدند آن ســرزمیننژادگــان خوانــده شــد و همــۀ بزرگــان و 

خویشاوندان دودمانی بستام از عراق به سوي او شتافتند و همۀ دشمنان و بدخواهان خسـرو  
ین ترکان در دیلم بهرام چوبین که در بازگشت از سرزم گذشته از سپاهیان ایرانیِ. گرد آمدند

گروهـی از مـزدوران جنگـی    و گیالن و دیلم و ببر و تالش یانی از سپاه ،ماندگار شده بودند
همچنـین  . 133- 132: 1371دینـوري،  (این شـورش پیوسـتند   شهرهاي ري و قزوین هم به 

 :Shapur Shahbazi, 1990؛123- 121: 1389؛ کولسـنیکف،  509- 508: 1378نولدکـه،  : نـک 

و  انساسـانی تخمـۀ  با نکـوهش   ،خواهانۀ خسرو نامۀ آشتیبه یک تام در پاسخ بس). 181-182
نیـاي بسـتام، داراي   بـوده اسـت، و    »گوسفندچران ساسانِِ«که نیاي ساسانیان،  با اشاره به این

تـر از   خـود را بـراي شـهریاري ایرانشـهر شایسـته     ، اسکندردشمنی چون هماورد و دارایان 
او چنان نیرومند شده بـود کـه حتـا فرمـانروایی     ). 133- 132: 1371دینوري، ( خسرو خواند

گسترش داد و دو پادشـاه کوشـانی،   ) ها؟ کوشانی(هایی از سرزمین هپتالیان  خود را تا بخش
ــوك  ــانبرداري خــویش درآورد شــاوك و پری ــه فرم  Sebeos, 1999: 43-45; Shapur( را ب

Shahbazi, 1990: 181-182(با سپاهیان خود آمادة رفـتن بـه   تانبرس، و پس از بازگشت به ط ،
: 1389 کولسـنیکف، ؛ Sebeos, 1999: 45-46(پایتخت و گرفتن تاج و تخـت ساسـانیان شـد    

هایی سخت و خونین و با مرگ بستام، سپاهیان او پراکنـده   اگرچه پس از جنگ). 123- 122
؛ Sebeos, 1999: 43-45؛ 212- 1/211: 1366 یعقــوبی،؛ 135- 132: 1371 دینــوري،(شــدند 
 ,Shapur Shahbazi؛ 124- 122: 1389کولسـنیکف، ؛ 509- 508: 1378نولدکه، : نک همچنین

. ، اندیشۀ بستام و هواداران او براي گرفتن تاج و تخت ساسـانیان مهـم بـود   )181-182 :1990
هاي بزرگ بود که آشکارا حقِّ خانـدانی   پس از بهرام چوبین، بستام دومین هموند از خاندان

سـتیزة  . ی ساسانیان را نشانه گرفت و در این راه هواداران خاندانی او بسـیار بودنـد  فرمانروای
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هـاي تخـت    گردیـد و پایـه   انـدك آشـکارتر مـی    هاي نژاده با تخمۀ ساسـانیان انـدك   خاندان
  .شد فرمانروایی پادشاه تیسفون، بیش از پیش لرزان می

  !»شهریاري کنندخداوند بندگان دیگري هم دارد که نیکوتر از ساسانیان «.5
گروهی از بزرگـان و  . م 628در فوریۀ سال . هنوز چند شورش خاندانی دیگر هم در راه بود

هـاي خسـرو پرویـز     پیمان با دیگـر دشـمنان سیاسـت    هاي نژادة ایرانی، هم هموندان خاندان
را بـه تخـت   ) م 628(قبـاد دوم  / ، او را به زندان افکندند و پسـرش شـیرویه  .)م 628- 590(

د را در تنگنـا گذاشـتند کـه    نشاندة خو گزینان چنان پادشاه دست آنگاه شاه. پادشاهی نشاندند
؛ طبـري،  141- 137: 1371 دینـوري، : نـک (اش تـن دهـد    ناچار شد به مرگ پدر سالخورده

ــالبی؛ 813- 796: 1385؛ بلعمــی، 779- 2/767: 1352 ــی،  ثع ــام، 401- 399: 1372مرغن ؛ گمن
؛ همچنــین 107- 106: 1363بلخــی،  ؛ ابــن300- 8/299: 1393 ؛ فردوســی،360- 352: 1373

د، شیرویه که خـو ). Pourshariati, 2009: 153-155؛415- 1/307: 1379مالیري،  محمدي: نک
را همـاوردان تـاج و تخـت    یش نشاندة بزرگان تیسفون بود، دیگر برادران خـو  پادشاه دست

گویا همۀ آنهـا را در برابـر   ، )58: 1346 ؛اصفهانی،141: 1371 دینوري،(دید  اش می پادشاهی
در این کشتار خونین، پانزده تا هیجده ).Theophanes, 1997: 453-455(دیدگان پدرش کشت 

: 1352؛ طبـري،  141: 1371؛ دینـوري،  1/213: 1366یعقـوبی،  (برادر شیرویه کشـته شـدند   
ــزي، 58: 1346؛ اصــفهانی، 816- 815: 1385؛ بلعمــی، 2/779 ؛ فردوســی، 38: 1347؛ گردی

ارمنـی سـدة هفـتم مـیالدي،      ، نویسـندة گفتۀ سـبنوس  به). 37: 1383؛ گمنام، 8/362: 1393
برادران شیرویه چهل تن بودند و چون بزرگان به او گفتند اگر برادران او آزاد باشـند شـاید   

 :Sebeos, 1999(و به دست بزرگان همـۀ آنهـا کشـته شـدند     شیرویه شورش کنند، به اشارة 

ایرانیـان   هاي خود مایۀ نابودي تخمۀ ساسـانیان و شـهریاري   شیرویه با کارها و سیاست).85
اي با گروهی از جنگاوران خود  او سپاهیان ایران را پراکنده کرد و از آن پس هر فرمانده. شد

شاپورشـهبازي،  (اي از ایران فرمانروا شد و شیرازة شاهنشاهی ایرانیان گسیخته شـد  در گوشه
 دورة پادشاهی قباد دوم، روزگار برادرکشی و کاهش مشروعیت پادشـاهی بـود  ).660: 1389

ــت و      ــود داش ــگ خ ــانیان را در چن ــاهی ساس ــترة شاهنش ــۀ گس ــوز هم ــه او هن و اگرچ
اما دربارة مشـروعیت   ،کردند هاي بیشتر شهرهاي بزرگ به نام او سکه ضرب می خانه ضراب

ناهمداسـتانی دربـارة مشـروعیت قبـاد،     . و حقِّ او در گرفتن پادشاهی گفتگوها بسـیار بـود  
وار او براي تثبیت فرمانروایی خـود،   هاي دیوانه گاه کوششکرد و آن موقعیت او را سست می

اش،  قباد ناگزیر شد که بـراي نگهداشـتن پادشـاهی   . ساسانیان را به لبۀ پرتگاه نابودي کشانید
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توانسـت چنـدي بـه او احسـاس      همۀ برادران خود را فرو گیرد، که اگرچه این کردة او مـی 
ها، نابودي همۀ جانشینان قانونی تـاج و   برادرکشیآرامش و امنیت دهد، اما معناي دیگر این 

کشـتار شـیرویه   ). 27- 26: الف1392؛ همو، 63- 61: ب 1383دریایی، (تخت ساسانیان بود 
جسـتند کسـی    گزینان تیسفون هرچه می ها به ایران، شاه چنان بود که در آستانۀ یورش عرب

رو بود که گسترة ایرانشـهر بـه    این از. یافتند که شایستۀ گرفتن تاج و تخت ایران باشد را نمی
ذان و مرزبانان گهگـاه  یآشوب کشیده شد و در گوشه گوشۀ آن بزرگان و فرماندهان و سپاه

الطوایفی بـه     ایران دوباره چهرة روزگار ملوك. دیدند خود را همچون فرمانروایانی مستقل می
تازه کامالً ریشه فـرو   الطوایفی ها بود که نگذاشت این ملوك خود گرفت و تنها یورش عرب

پادشاهی شیرویه، نزدیک به هفت مـاه   ).651- 649: 1374سن،  کریستن(برد و نیرومند شود 
: دربارة رخدادهاي دورة قبـاد دوم و چگـونگی مـرگ او، نـک    (به درازا کشید و با مرگ او 

ــري،  ــوبی، 780- 2/779: 1352طبـــ ــی، 1/213: 1366؛ یعقـــ ؛ 820- 815: 1385؛ بلعمـــ
؛ 373- 8/364: 1393؛ فردوسـی،  361- 353: 1373؛ گمنـام،  404- 403: 1372نـی،  مرغ ثعالبی

؛ وینتـر و دیگنـاس،   663- 658: 1389شاپورشـهبازي،  : ؛ همچنین نک108: 1363بلخی،  ابن
بزرگان ایرانی در تختگاه ساسـانیان، شـاهزاده   ، )Malek, 1995: 119-129؛١٣٨- ١٣۴: ١٣٨۶

آذرگُشنَســب،  پادشــاه خواندنــد و مــهویه را ، پســر خردســال شــیر.)م 630- 628(اردشــیر 
طبـري،  (دهندة او برگزیدنـد   السلطنه و پرورش عنوان نایب ساالر دربار شاهنشاهی را به خوان
؛ 109- 108: 1363بلخـی،   ؛ ابـن 820: 1385؛ بلعمـی،  1/213: 1366؛ یعقوبی، 2/780: 1352

ــین نـــک  -Shapur Shahbaz, 1986: 380؛664- 663: 1389شاپورشـــهبازي، : همچنـ

381;Pourshariati, 2009: 178-180 .( ت نمونۀ دیگري از نادیده گرفتنفرمانروایی تخمۀ حقانی
کشـتن  بود که پیامد آن اسپاهبذ نژادة از هموندان خاندان  ،شهرورازشورش بزرگ ، انساسانی

 .ودبایران و گرفتن تخت شهریاري نژادگان پایتخت و گروهی از بزرگان و  انپادشاه ساسانی
گزینی نگذشته بود کـه شـهروراز، از همونـدان خانـدان نـژادة اسـپاهبذ و        چندي از این شاه

فرماندة بزرگ خسرو پرویز و گشایندة اورشلیم و مصر، که بـا وجـود گفتگوهـاي دوسـتانۀ     
هـاي   هایی از سـرزمین  شیرویه و هراکلیوس و پیمان صلح ایران و بیزانس، تا آن زمان بخش

مالیـري،   محمـدي (ة خسرو پرویز را در دست خـود نگـاه داشـته بـود     گشوده شده در دور
در گردهمـآیی خـود بـراي بـه تخـت      گزینـان   که چرا شاه خشمگین از این، )1/392: 1379

اند، با سپاهیان خود به تختگاه ایرانشهر یـورش آورد   و را نادیده گرفتهنشاندن اردشیر سوم، ا
: 1373؛ گمنــام، 822- 821: 1385؛ بلعمــی، 1/214: 1366؛ یعقــوبی، 2/780: 1352طبــري، (
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با گشوده شدن تیسـفون،  ). 109: 1363بلخی،  ؛ ابن379- 8/378: 1393؛ فردوسی، 362- 361
شهروراز با خشونت و همچون دشمنان ایرانشـهر، گروهـی از بزرگـان تیسـفون را کشـت،      

بـازي   دسـتمایۀ هـوس  هاي آنها به چنگ شهروراز افتاد، و زنان آنها هـم   ها و دارایی  خواسته
بـه  همچنین ). 1/214: 1366؛ یعقوبی، 2/781: 1352طبري، (سپاهیان لگام گسیختۀ او شدند 

: 1352طبـري،  (اشارة شهروراز، اردشیر سوم، پادشـاه خردسـال ساسـانیان هـم کشـته شـد       
). Pourshariati, 2009: 179-193؛Shapur Shahbazi, 1986: 380-381: ؛ همچنـین نـک  2/781

انـداز   هـاي نـژاده، از چشـم    ک پادشاه از تخمۀ ساسانیان به دست هموندي از خاندانمرگ ی
خـواه   اگرچـه شـهروراز خـود را کـین    رو  آیین و انگارة شهریاري ایرانیان مهم بود، و ازایـن 

همچنـین بـراي   . 405: 1372مرغنـی،   ؛ ثعـالبی 821: 1385بلعمـی،  (خوانـد   خسرو پرویز می
؛ 669- 664: 1389شاپورشـهبازي،  : روراز و کارهـاي او، نـک  آگاهیهاي بیشـتر دربـارة شـه   

، در چشـم  )Pourshariati, 2009: 142-146, 179-183؛340- 1/355: 1379مالیـري،   محمـدي 
. دیگران کشتن پادشاه و ستاندن تاج و تخت خاندان ساسانیان، هنوز گناهی نابخشودنی بـود 

بـه  . ندة شهریاري ساسـانیان آغـاز شـد   ها و گفتگوهاي پنهانی براي نابودي این ربای کنکاش
و از مـردم  زودي پسفروخ پسر خورشیذان و دو برادر او که همگی از نگاهبانان ویژة پادشاه 

بزرگـان و همونـدان   (= »البیوتـات  العظَّمـاء و اهـل  «بودند، با گروهـی از   شهر اصطخر فارس
و زاذان فـرخ پسـر   ) وارانآموزگار اس(= همچون ماهیار مؤدب االساوره ) هاي بزرگ خاندان

- 630(شهرداران، همپیمان گشتند و با کشتن شهروراز، تاج و تخت را به شاهدخت بـوران  
؛ یعقـوبی،  782- 2/781: 1352طبـري،  (، یکی از دختران خسـرو پرویـز بخشـیدند    .)م 631

ــی، 1/214: 1366 ــی،  ؛ ثعــالبی823: 1385؛ بلعم ؛ 142: 1371؛ دینــوري، 409: 1372مرغن
: ؛ همچنـین دربـارة رخـدادهاي دورة پادشـاهی بـوران، نـک      395- 8/388: 1393 فردوسی،

 ,Malek & Sarkhos Curtis, 1998: 113-129; Daryaee؛673- 668: 1389شاپورشـهبازي،  

1999: 77-82; Chaumont, 1988: 366; Emrani, 2007-2008: 3-13 .(رنگــی از  ســایۀ کــم
هـا بـه    عـرب  در آستانۀیورش انرمانروایی ساسانیدگرگونی اندیشۀ ایرانیان دربارة حقانیت ف

گوید روزي شـهروراز در گفتگـو بـا     میبازتاب یافته است که استان تاریخی دایران در یک 
پادشاهی چه خوب و زیباست و بندگی چه سخت و : دوستان و نزدیکان خود، به آنها گفت

تـرین   بـزرگ . تلخ است؛ یک روز زندگی شاهانه بهتر از صد سال زندگی در بنـدگی اسـت  
خمـه و  گویی؛ اما تـو از ت  راست می: پسر شهروراز، در پاسخ این سخن پدر، چنین گفت که

پس بیدار و نگـران آینـده   . ام که پادشاهی را به تو بازنگذراند دودة شاهان نیستی و اندیشناك
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تر شهروراز، عقیـدة بـرادرش را نادرسـت خوانـد و پرخاشـجویانه و بـا        پسر کوچک! باش
شهریاري در تخمه و دودة ساسانیان جاودانه نیسـت؛ خداونـد بنـدگانی    : درشتی به او گفت

همچنـین  ؛ 407: 1372 مرغنی، البیثع( د که نیکوتر از ساسانیان شهریاري کننددیگري هم دار
،ریسـمانی بـه پـاي وي    را کشتند شـهروراز آنهایی کـه   .)386- 8/385: 1393 فردوسی،: نک

،و )782- 2/781: 1352طبـري،  ( سو کشیدند سو و آن  بستند و او را پیش چشم مردم به این 
هرکس از خاندان شـاهی نباشـد و خـود را پادشـاه     «: که گوید بانگ زدند که بلعمی می چنان

گسـیختگی شـیرازة    با همـۀ از هـم  .)823: 1385بلعمی، (»گونه خواهد بود خواند، مرگش این
دودمان سلطنتی، دگرگونی بنیادي در اندیشۀ ایرانیان دربارة مشروعیت ساسـانیان و گـزینش   

پادشـاهی ایرانشـهر تنهـا متعلـق بـه       پادشاه از تخمۀ ساسانیان، رخ نداده بود و هنوز تخـت 
گویـد   سن به درسـتی مـی   اگرچه نولدکه و کریستن.شد هموندان خاندان ساسانی انگاشته می

خواسـت   تـرین فرمانـدة دورة خسـرو پرویـز بـود ـ چـون نمـی         شهروراز ـ که خود بزرگ 
لیـوس  خواست و با هراک فرمانبردار یکی از همگنان خود شود، تاج و تخت را براي خود می 

ــه تیســفون تاخــت  هــم ــان شــد و ب ــه، ( پیم ــاي  پانوشــت 405- 404: 1378نولدک ؛ 3و1ه
ترین علت شـورش وي را گـرفتن تـاج و     ، و کولسنیکف هم مهم)646: 1374سن،  کریستن

، دریـایی عقیـده دارد کـه    )163: 1389کولسـنیکف،  ( دانـد  تخت شهریاري براي خویش می
رو بود  ي نتیجۀ احترام وي به خسرو پرویز بود، و ازاینا تازش شهروراز به تیسفون، تا اندازه

بـا وجـود ایـن،    .)53: الف 1383دریایی، ( که شهروراز همۀ کشندگان وي را از پاي درآورد
 آگاهیم که پیوند دوستانۀ خسرو پرویز و شهروراز پیش از مرگ خسرو پرویز تیره شده بـود 

 فردوسـی، ؛ 1/272: 1382سـعودي،  م؛ 232- 226: 1386جاحظ، ؛ 2/785: 1352طبري، :نک(
، و نادیده گرفته شدن شهروراز در گزینش اردشیر سـوم بـه پادشـاهی،    )301- 8/300: 1393

اي را که شهروراز نیازمند آن بود، فرآهم آورد و کشتن همۀ کشندگان خسرو پرویز  تنها بهانه
یاري از هم کوششی براي مشروعیت بخشیدن به پادشاهی خـود و البتـه نـابود سـاختن بسـ     

  .بزرگان بود که چشم دیدن پادشاهی وي را نداشتند
  
  گستاخی یک سپاهبد دیگر.6

؛ یعقـوبی،  2/783: 1352طبري، (هرمزد سپاهبد خراسان  در دورة شهریاري آزرمیدخت، فرّخ
، از همونـدان خانـدان اسـپاهبذ    )110: 1363بلخی،  ؛ ابن96: 1365؛ مسعودي، 1/214: 1366

: 1385؛ بلعمـی،  2/783: 1352طبـري،  (و جنگاوري بزرگ ایرانیان بـود  که در تبار خاندانی 
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: 1366یعقـوبی،  (دیـد   مـی » پایه و ستون ایرانشـهر «، و خود را )110: 1363بلخی،  ؛ ابن826
آزرمیـدخت، کـه هـم از    . بانو وي را به همسـري خـود خواسـت    ، در پیغامی به شاه)1/214

توانست گستاخی او را نادیده گیرد، با نیرنـگ   نمیهرمزد اندیشناك بود و هم  ورزي فرّخ کینه
 کالبـد خـونین  . هرمزد را شبانه به کاخ خویش کشانید و به دست نگهبانان شاهی کشت فرّخ
به کاخ آمدند با دیدن کالبـد او آگـاه   بامدادان که  یمردمو  را بیرون کاخ انداختند هرمزد فرّخ

؛ یعقـوبی،  2/783: 1352طبري، (باشد گی بوده پادافرة گناه بزرهرمزدباید  فرّخ مرگشدند که 
ایـن رخـداد آغـاز    ). 110: 1363بلخـی،   ؛ ابن828- 827: 1385؛ بلعمی، 215- 1/214: 1366

هرمزد، به کین خواهی پدر از خراسان به تیسفون تاخـت   جنگی خانگی بود؛ رستم پسر فرّخ
؛ 784- 2/783: 1352ري، طب(بانو آزرمیدخت را به کام مرگ افکند  و با گشودن این شهر شاه

؛ اصــفهانی، 96: 1365؛ مســعودي، 828- 825: 1385؛ بلعمــی، 215- 1/214: 1366یعقــوبی، 
شاپورشـهبازي،  : ؛ همچنـین دربـارة آزرمیـدخت نـک    110: 1363بلخی،  ؛ ابن23، 11: 1346
ــین ). Gignoux, 1989: 190; Daryaee, 2009: 1-7؛۶٧۴- ۶٧٢: ١٣٨٩ ــانروایی در آی فرم

تـاج و  راي گـرفتن  بکوشش او  معناي بهو بسیار گستاخانه هرمزد  فرّخ، درخواست ساسانیان
گسـیختگی دسـتگاه پادشـاهی و رنـگ      مرگ آزرمیدخت آشکارا ازهـم .تخت شهریاري بود

هرمـزد و پسـرش رسـتم را در ایـن      باختن شکوه شاهانه و نیرومندي بزرگانی همچون فَرُّخ
کشتن آزرمیدخت که باید او را نه تنها ملکـه،  . دهد هاي دورة ساسانیان نشان می آخرین دهه

خواه پدر نبود و بایـد آن را همچـون    که پادشاه ساسانیان خواند، تنها سنگدلی یک پسر کین
از . هاي فرماندهان سپاه در پیونـد بـا تخمـۀ ساسـان نگریسـت      ترین گستاخی یکی از بزرگ

دو سال دو بار به دست دو فرماندة که تختگاه ایران، در  هاي خانگی و این سوي دیگر، جنگ
سپاه گشوده شد، براي ایرانیان بسیار بدشگون بود و چنان روحیۀ دفاعی و ایستادگی آنهـا را  

هاي مسلمان هم بدون دشـواري چنـدانی    سست کرد که چندي پس از این رخدادها، عرب
ـ  گري با آگاهیهایی که دربارة ستیزه. تختگاه ساسانیان را گشودند هـاي   دان خانـدان هاي همون

هرمزد  نژادة پارتی با ساسانیان در دست داریم، شاید بتوان گفت که داستان خواستگاري فَرُّخ
از آزرمیدخت و آنگاه کشته شدن او و یـورش رسـتم بـه تیسـفون هـم یـک پـرده از ایـن         

  .هاي بزرگان پارتی با ساسانیان بوده است گري ستیزه
  
  )پارسیان= (»اهل فارس«با  )پارتیان= (»الفَهلَوج«ستیزة . 7
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هاي خانگی بـه   ها و جنگ مردم ایران چنان از آشفتگی دستگاه پادشاهی ساسانیان، و آشوب
هـاي   دیدنـد، و پیشـگویی   تنگ آمده بودند که نابودي شاهنشاهی ساسـانیان را از پـیش مـی   

بودي هـایی دربـارة نـا    هاي کهن زردشـتی را دربـارة پایـان جهـان، پیشـگویی      اي از متن پاره
انگاشتند که این خود در شاهنامۀ فردوسـی در   ساسانیان و پایان شکوه و بزرگی ایرانشهر می

؛ 421- 8/413: 1393فردوســی، (آمــده اســت ‘ هــاي رســتم فرّخــزاد پیشــگویی’چـارچوب  
عظَّمـاء اهـل   «هنگـامی کـه    طبـري گـزارش   بـه ). 675: 1389شاپورشهبازي، : همچنین نک

گري بزرگان تیسفون با فرُّخـزاد خسـرو آگـاه شـدند،      ستیزه از) بزرگان اصطخر(= »اصطخر
در آتشکدة اردشیراصطخر، یزدگرد پسر شهریار و نوة خسرو پرویـز را بـه تخـت    آنها خود 

نشـاندة خـود را بـه     گزین اصطخر، پادشـاه دسـت   پادشاهی نشاندند و آنگاه این بزرگان شاه
ت فرمـانروایی ایـران را بـه یزدگـرد     تیسفون آوردند و با کشتن فرُّخزاد خسرو، تـاج و تخـ  

شود کـه در گرمـاگرم    طبري در گزارش دیگري یادآور می.)2/785: 1352طبري، ( بخشیدند
ها در کنارة شرقی رودخانۀ فرات و هنگامی که او در نبـرد جسـر    نبرد بهمن جادویه با عرب

ند، آگـاه شـد   خواست با گذشتن از فرات آنها را تعقیب ک ها را شکست داده بود و می عرب
بـه  ) پارتیـان (= »الفَهلَـوج «به فرمانـدهی فیـروزان و   ) پارسیان(= »اهل فارس«که در تیسفون 

اند و آتش آشـوب   فرماندهی رستم فرخزاد، سپاهبد ایران، به جنگ با همدیگر دست گشوده
در این آشفتگی، بهمن جادویـه دسـت از جنـگ بـا     . سوزاند و جنگ خانگی، تیسفون را می

کشید و شتابان به پایتخت بازگشت، و دیگر گروههاي ایرانی هم با سخنانی درشت ها  عرب
و پرخاشگرانه به نکوهش رستم فرخزاد و فیروزان پرداختند و از آن دو خواستند با گـزینش  

: 1352طبــري، ( اي از دودة ساسـانیان، بــه جنـگ و آشـوب خــانگی پایـان دهنـد      شـاهزاده 
تواند در برابر اهـل فـارس    الفَهلَوج، معرَّب پهلَو، می. )2/25: 1366؛ یعقوبی، 1629- 4/1628

شـهرهاي  «خرداذبـه   اي از ایران باشد که در المسـالک و الممالـک ابـن    اشاره به مردم گستره
خوانـده  ) مـاد / کوهسـتان (= »جبال«هاي دیگر  و در نوشته )43: 1371خرداذبه،  ابن(»پهلَویان

، )101: 1366، بغـدادي  حوقل ؛ ابن201: 1373 اصطخري، ؛122: 1384رسته،  ابن( شده است
هاي قـارن، سـورن و اسـپهبد دارد کـه در دورة      و یا شاید الفَهلَوج اشاره به هموندان خاندان

انـد، واژه پهلَـو را بـه نـام خانـدانی خـود        ساسانیان به نشـانۀ ایـن کـه از تخمـۀ اشـکانیان     
؛ 1/401: 1379 مالیـري،  محمـدي ( لَـو، و اسـپاهبد پهلَـو   اند؛ قارن پهلَو، سـورن په  افزوده می

از گفتگوهاي سخت و دشمنانۀ مردم بـا ایـن   .)159- 157: 1374، سن کریستن: کهمچنین ن
توان دریافت تا چه انـدازه ایرانیـان از    اي از آن اشاره دارد، می دو فرمانده که طبري به گوشه
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گـزارش   به. هاي نژاده به ستوه آمده بودند ندانهاي خانگی بزرگان و رؤساء خا جنگ و ستیزه
ها در سرزمین عراق، ایرانیان خشمگینانه به رسـتم و   وتازهاي عرب طبري، در هنگامۀ تاخت

انـد و   هاي خود مردم ایران را ناتوان و زبون سـاخته  گري فیروزان گفته بودند که آنها با ستیزه
انـد و دشـمن بـه زودي بـراي گشـودن       افکنده دشمنان را در اندیشۀ نابودي ایران و ایرانیان

آنها پرخاشگرانه از رستم و فیروزان خواستند کـه یـا دسـت از    . تیسفون پیش خواهد تاخت
. جنگ با همدگیر بکشند و در جنگ با دشمن همـدل شـوند، یـا خـود آمـادة مـرگ باشـند       

گی، از همـۀ  رو، رستم فرخزاد و فیروزان در کوشش براي پایان بخشیدن به جنگ خـان  ازاین
زنان و کنیزگان خسرو پرویز و دیگر زنان با شکنجه و آزار خواستند تا نشانی پسران خسرو 

یکی از زنان به آنها گفت که در کشتارهاي شیرویه، او پسرش یزدگـرد از  . پرویز را بازگویند
. هـایش فرسـتاده اسـت    شهریار، پسر خسرو پرویـز را از مـرگ رهـایی داده و پـیش دایـی     

: 1352طبـري،  ( ینان این یزدگرد را به تختگاه آوردند و همۀ مردم فرمانبردار او شـدند گز شاه
بایـد نشـانۀ امیـدها و آرزوهـاي     » آتشـکدة اردشـیر  «تاجگذاري یزدگرد در .)1629- 4/1628

با وجود این، یزدگـرد  . براي بنیانگذاري دوبارة شاهنشاهی ساسانیان بوده باشدیرانی بزرگان ا
گزینان نیرومنـد تیسـفون همچـون رسـتم و بـرادرش       ته و بازیچۀ دست شاهاي ناپخ شاهزاده

 بلخـی،  ابـن ؛ 411: 1372مرغنـی،   ثعـالبی (»افتـان و خیـزان  «فرمانروایی . زاد و زاذویه بود  خره
طبـري،  (»خواب و خیال«یزدگرددر برابر پادشاهی نیاکان او همچون  ،)112- 111، 26: 1363
ها در سایۀ آمـدن   و دورة آشفتگی و نابودي ساسانیان و روزگار شکوه عرب )2/785: 1352
بزرگـی و شـکوه دیرینـۀ    .)411: 1372مرغنـی،   ثعـالبی ( و آیین تازة اسالم بـود ) ص(پیامبر 

هـا کـه    و عـرب  )1/215: 1366یعقـوبی،  ( ساسانیان، در چشم مردم گستاخ، رنگ باخته بود
: 1370زنـد بهمـن یسـن،    ( دیدند می» شاده مويِ خشم تُخمهدیوانِ گُ«ایرانیان آنها را همانند 

گره زده بود، به مرزهـاي ایرانشـهر   پیوند و ، و آیین تازة اسالم آنان را سخت به همدیگر )2
هنگامی که یزدگرد مغرورانه و با خشم، فرستادگان عرب را به خواري از . آوردند یورش می

پسر زن حجـامتگر را بـا   «: ربارة او گفته بود کهبارگاه خویش رانده بود، رستم فرخ هرمزد د
و ایـن گفتـۀ سـپاهبد     )5/1657: 1352؛ طبـري،  27- 2/26: 1366یعقوبی، (»پادشاهی چکار؟

ایران، گواه روشن رنگ باختن شکوه یزدگـرد و دیـدگاه بزرگـانی همچـون رسـتم دربـارة       
  .بود  او

اي از  و آشـوب، پـاره   بودو در ایـن دورة آشـفتگی   »پادشاه سرگردان«یزدگرد سوم یک 
ساسـانیان و  که در اندیشۀ پشـتیبانی از   ، بیش از اینو کارگزاران دولتی دهقانان، حکّام محلّی
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بودنـد، و  نگهـداري شـهرها و روسـتاهاي خـود     نگهبانی از گسترة ایران باشند، عالقمند به 
دهقانـان از   اي از ایـن حکّـام محلّـی و    ها بـه ایـران، پـاره    رو، در هنگامۀ یورش عرب ازاین

 1383 دریـایی، ( رویارویی با آنها خودداري ورزیدند و با پرداخت جزیه به سازش رسـیدند 
  ).Daryaee, 2010: 51-52؛35- 32: 1392؛ همو، 68- 67: ب

دهد که پادشـاهان   نشان میگزارش تاریخی بالذري، اگر هم با افسانه آمیخته شده باشد، 
گذشـت، چنـدان    اهایی کـه یزدگـرد از آنهـا مـی    محلّی، دهقانان و بزرگان شـهرها و روسـت  

که در اصفهان، کرمان و سیستان با یزدگرد سوم بسـیار   نان، چاو نبودندو همدل با  فرمانبردار
آمـد   ي بـه چشـم نمـی   از فرمانبرداراي  هگستاخانه و درشت سخن گفتند و در خراسان نشان

ار گویاسـت و نشـان   یک گـزارش کوتـاه بـالذري بسـی    ). 25- 24: 1373کوب،  زرین: نک(
دهد که چگونه بزرگی و شکوه پادشاه رنگ باخته بود و شیرازة شاهنشاهی ساسـانیان از   می

روزي در بارگـاه  . یزدگرد در کرمان بود«: هاي محلّی گسیخته شده بود ها و آشفتگی نافرمانی
 .شاه از غایت غـرور بـا وي سـخن نگفـت    . مرزبان کرمان بر وي وارد شد. خود نشسته بود

تو شایستۀ والیت دیهی هـم  «: پس گفت. پس مرزبان فرمان داد که پاي وي را گرفته بکشند
اگر خداوند خیري در تو نهاده بود، حال تو بدین سان . نباشی، تا خود چه رسد به شهریاري

. شهریار سیستان وي را اکـرام کـرد و بـزرگ داشـت    . پس به سوي سیستان رفت» .شد نمی
شاه چـون  . شهریار سیستان را خوش نیامد. شاه از وي خراج طلبیدچون روزي چند برآمد، 

چون به حدود مرو رسید، ماهویه مرزبان آن بـه پیشـواز آمـد و    . این دید، روانۀ خراسان شد
شاه وي را اسبی داد و . نَیزَك طَرخان نیز به خدمت او شد. وي را بزرگ داشت و اکرام کرد

ه نزد او بماند، سپس بازگشت و نامه نوشـته دختـر   نیزك یک ما. خلعت بخشید و اکرام کرد
اي  به او نامه نویسید که تـو بنـده  «: امر بر یزدگرزد گران آمد و گفت. شاه را به زنی خواست

پـس فرمـان داد   » آن گستاخی از کجاي آوردي که دختر من به زنی خواهی؟. از بندگان منی
ماهویـه بـه   . هـا کـرد   امر اموال پرسش ها پیش آرد و او را از که ماهویه مرزبان مرو، حساب

ایـن همـان اسـت کـه شکسـته و      «: نیزك نامه نوشت و او را علیه شاه برانگیخـت و گفـت  
پس او نوشت به تو آنچـه  . گریخته نزد ما بیامد، تو با وي نیکی کردي تا کشور بدو بازگردد

د و در جنابذ فرود نیزك با سپاهی از ترکان روانه ش. آنگاه بر قتل او همت گماردند» .نوشت
یـارانش همـه   . شاه را بخت یـار نبـود  . آنگاه مدتی جنگ کردند و ترکان پیروزي یافتند. آمد

. شهر را بـر وي نگشـودند  . خود به سوي مرو باز آمد. کشته شدند و سپاهش پریشان گردید
ون برخی گویند کـه چـ  . پس شاه از استر پیاده شد، آمد تا به خانۀ آسیابانی در مرغاب رسید

نیـز گوینـد کـه    . ماهویه این خبر شنید، گروهی را روانه کرد و او را در خانۀ آسیابان بکشتند
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آسـیابان نیـز او را   . ماهویه پنهانی کس نزد آسیابان فرستاد و وي را به قتـل شـاه فرمـان داد   
  ).75- 74: 1364بالذري، (»بکشت

  گیري نتیجه. 8
رفته ایرانیان پذیرفته بودند که پادشاه تنها باید  هم در بیش از چهار سده تاریخ ساسانیان، روي

هـاي   ترین خانـدان  یکی از هموندان تخمۀ ساسانی باشد و دیگران حتی اگر هموندان بزرگ
ایرانی باشند، هرگز شایستگی و توانایی گرفتن تاج و تخت شهریاري ایرانشـهر را نخواهنـد   

ي نژاده با حقِّ فرمانروایی ساسـانیان  ها هاي هماوردي و ستیزة هموندان خاندان نمونه. داشت
شمارند و همۀ آنها تنها در چند دهۀ پایانی  ، انگشتآنهاو کوشش براي ستاندن تاج و تخت 

تا پیش از دورة هرمزد چهارم و شورش بـزرگ بهـرام چـوبین از    .تاریخ ساسانیان رخ دادند
ر هرمزذ در رویـارویی  هاي ویرانگ هموندان خاندان مهران،که خود یکی از پیامدهاي سیاست

هاي بزرگ با همۀ نیرومندي خـود   هاي نژادة ایرانی بود،هموندان خاندان با بزرگان و خاندان
گاه خانگی در ایران، به حـقِّ خانـدانی فرمـانروایی ساسـانیان      به هاي گاه ها و آشفتگی وجنگ

بـا  . ن نشده بودنـد رو، هیچگاه خواستار گرفتن پادشاهی از چنگ ساسانیا باور داشتند و ازاین
شورش بهرام چوبین و شکاف برداشتنِ باور ایرانیان به حـقِّ ایـزدي و خانـدانی ساسـانیان     

هاي نژاده هم خواستار گرفتن  براي فرمانروایی ایران بود که هموندان بزرگی از دیگر خاندان
ن، اگرچـه آنهـا چنـدان کامیـاب نبودنـد و در آسـتانۀ یـورش تازیـا        . پادشاهی ایران شـدند 

کوشـیدند   هنـوز مـی   انساسـانی فرمـانروایی   یدودمـان گزینان ایرانی در نگهداشت حـقَّ   شاه
هـاي   آوردند که در شـورش  هموندان تخمۀ ساسانیان را به تخت نشانند، اما همگی به یاد می

کشـتن  . خاندانیِ بهرام چوبین و دیگران چگونه چند پادشاه ایران به تیغ سپرده شـده بودنـد  
و  ها، یک معنا بیشتر نداشـت  پادشاه و به چنگ آوردن تاج و تخت ساسانیان در این شورش

کـم در   و رنگ باختن فرّة ایـزدي پادشـاه، دسـت    انساسانیآن نادیده گرفتن حقَّ فرمانروایی 
هـاي نـژاده بـا انگـارة حـقِّ ایـزدي        ایـن سـتیزة خانـدان   . اي از ایرانیان نژاده بـود  چشم پاره

هاي اجتمـاعی، چنـان    هاي خانگی و آشفتگی فرمانروایی ساسانیان در ایران، گذشته از جنگ
ها به ایران دیگـر تـوانی    ي دستگاه پادشاهی ساسانیان را لرزانید که در یورش عربها شالوده

 .براي ایستادگی و پایداري همیشگی ایرانیان در رویارویی با دشمن وجود نداشت
  
 نامه کتاب



 79شهرام جلیلیان

: گاي لیسترانج و رینولـد آلـن نیکلسـون، تهـران    : سعی و اهتمام و تصحیح، بهفارسنام). 1363(بلخی  ابن
  .کتابدنیاي 

ترجمـۀ جعفـر شـعار،    ، )االرض ایـران در صـوره  (حوقل  سفرنامۀ ابن). 1366(حوقل بغدادي، محمد  ابن
  .مؤسسۀ انتشاراتی امیرکبیر: تهران

مؤسسـۀ  : ، ترجمـۀ سـعید خاکرنـد، تهـران    مسـالک و ممالـک  ). 1371( خردادبه، عبیداهللا بن عبـداهللا  ابن
  .مطالعات و انتشارات تاریخی

مؤسسـۀ  : ، ترجمه و تعلیـق حسـین قـره چـانلو، تهـران     االعالق النفیسه).1384( بن عمررسته، احمد  ابن
  .انتشاراتی امیرکبیر

سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی       : ، تهـران تاریخ زبان فارسی).1373( ابوالقاسمی، محسن
  .)سمت(دانشگاهها 

مد بن اسعد بن عبداهللا تستري، بـه  ترجمۀ مح ممالک و المسالک،). 1373(اصطخري، ابواسحاق ابراهیم 
  .مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدي: کوشش ایرج افشار، تهران

ترجمـۀ   ،)سـنی الملـوك االرض و االنبیـاء   (تاریخ پیامبران و شاهان  ).1346(حسن  اصفهانی، حمزه بن 
  .بنیاد فرهنگ ایران: جعفر شعار، تهران

: ، تهـران )پهلـوي ساسـانی  (هـاي فارسـی میانـه     کتیبـه ).1384( اریـوش و محمـود طاووسـی   اکبرزاده، د
  .هستی  نقش

وستا : ویراستاران ،)ایدة ایران(عصر ساسانی ، »مسکوکات اوایل حکومت ساسانی«). 1392(مایکل آلرام، 
دانشـگاه  : زاده، مشهد پور و کیومرث علی سرخوش کرتیس و سارا استوارت، ترجمۀ محمدتقی ایمان

  .49- 29فردوسی مشهد، ص
ـ فره، ا« ).1386( آموزگار، ژاله ـ ن نی مجموعـه  ( زبـان، فرهنـگ، و اسـطوره   ، »یو آسـمان  ییجـادو  يروی
  .361- 350انتشارات معین، ص: تهران،)مقاالت

نقش شورش بهرام چـوبین در تضـعیف و فروپاشـی    «). 1389( الدین گیالنی پور، محمدتقی و نجم ایمان
سـال بیسـتم،    ،)س(فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهراء   ،»دولت ساسانی

  .89دورة جدید، شمارة هشتم، پیاپی 
ترجمـۀ آذرتـاش آذرنـوش، بـه     ، )ه ایـران بخش مربوط ب(فتوح البلدان ). 1364( بالذري، احمد بن یحی

  .سروش: تصحیح استاد عالمه محمد فرزان، تهران
، به تصحیح محمد تقی بهار، بـه کوشـش محمـد    تاریخ بلعمی). 1385(بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد 

  .زوار: پروین گنابادي، تهران
  .انتشارات دانشگاه تهران :وشی، تهران ج، به کوشش بهرام فره2، ها یشت).1356( پورداود، ابراهیم

نخستین پادشاهان ساسانی، بعضی نکات تاریخی که ممکن است محتـاج  «). 1381( زاده، سید حسن تقی
شـرکت  : ، ترجمۀ احمد آرام و کیکاووس جهانداري، تهـران زاده بیست مقالۀ تقی، »تجدید نظر باشد

  .انتشارات علمی و فرهنگی
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ترجمۀ محمد روحـانی،   پارسی تاریخ غُرر السیر،: شاهنامۀ کُهن). 1372(مرغنی، حسین بن محمد  ثعالبی
  .دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد

الـه   ترجمـۀ حبیـب   ،)آیین کشورداري در ایـران و اسـالم  (تاج ). 1386(جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر 
  .آشیانۀ کتاب: نوبخت، تهران

هـاي دیرینـه؛ مجموعـۀ مقالـه دربـارة       سـخن ، »ایران در گذشت روزگاران«). 1388(مطلق، جالل  خالقی
  .192- 185نشر افکار، ص: کوشش علی دهباشی، تهران ، بهفردوسی و شاهنامه

  .ققنوس: فر، تهران ، ترجمۀ مرتضی ثاقبشاهنشاهی ساسانی). الف 1383(دریایی، تورج 
، ن جهـان فاتحان خارجی، مقاومـت داخلـی و تصـویر پایـا    : سقوط ساسانیان). ب 1383(دریایی، تورج 

کـوب،   یـن لـو، ویـرایش روزبـه زر    و فرحناز امیرخانی حسینک) نظام مافی(ترجمۀ منصوره اتحادیه 
  .نشر تاریخ ایران: تهران

، ترجمـۀ  تـاریخ و فرهنـگ ساسـانی   ، »یادداشتی دربارة نخستین القاب ساسانیان«). 1384(دریایی، تورج 
  .15- 9انتشارات ققنوس،ص: مهرداد قدرت دیزجی، تهران

، ترجمۀ شـهرام  شناختی زردشتی ها و فرجام شاهنشاهی ایران، پیروزي عرب). الف1392(ریایی، تورج د
  .توس: جلیلیان، تهران
ــورج  ــایی، ت ــل دورة ساســانی «). ب1392(دری ــران اوای ــام ســلطنت در ای ــدة (عصــر ساســانی ، »مق ای

پـور و کیـومرث    یماندتقی اترجمۀ محم، ویراستاران وستا سرخوش کرتیس و سارا استوارت،)ایران
  .99- 87صانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، : مشهد، زاده علی

  .نشر نی: ترجمۀ محمود مهدوي دامغانی، تهران اخبار الطوال،). 1381(دینوري، ابوحنیفه احمد بن داود 
  .هاي فرهنگی دفترپژوهش: ، تهرانهاي ایران باستان کتیبه).1380( راشدمحصل، محمدتقی

  .مؤسسۀ انتشاراتی امیرکبیر: تهران تاریخ ایران بعد از اسالم،). 1373(بدالحسین ع کوب، زرین
تصحیح متن، آوانویسی، برگردان فارسی و یادداشتها از محمدتقی راشد محصل، ).1370( زند بهمن یسن

  .مطالعات و تحقیقات فرهنگیۀ سسؤم: تهران
ــوم انســانی  ســازمان : تهــرانج، 2، تمــدن ساســانی).1388( امی، علــیســ ــدوین کتــب عل مطالعــه و ت

  .)سمت(   دانشگاهها
جلـد  (تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسـانیان  ، »هاي ساسانی سکه«). 1373(سلوود، دیوید 

، پژوهش دانشگاه کیمبریج، گردآورنده احسان یارشاطر، ترجمـۀ حسـن انوشـه،    )سوم ـ قسمت اول 
  .447- 429امیرکبیر،صمؤسسۀ انتشاراتی : تهران

ــا   ــهبازي، علیرض ــارس   ). 1357(شاپورش ــتم ف ــش رس ــور نق ــرح مص ــیرازش ــداد  : ، ش ــارات بن انتش
  .هخامنشی  تحقیقات

ترجمۀ بخش ساسانیان از کتاب تاریخ طبري و مقایسـۀ  : تاریخ ساسانیان). 1389(اپورشهبازي، علیرضا ش
  .مرکز نشر دانشگاهی: تهران آن با تاریخ بلعمی،
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ترجمۀ ابوالقاسم پاینـده،  . 4- 2ج تاریخ طبري یا تاریخ الرُسل و الملُوك،). 1352(بن جریر  طبري، محمد
  .بنیاد فرهنگ ایران: تهران

سـازمان میـراث فرهنگـی    : تهران ،)پارتی - پهلوي(هاي ایرانی میانه  راهنماي کتیبه). 1382( عریان، سعید
  .پژوهشگاه/ کشور

فتـر ششـم،   ابوالفضـل خطیبـی، د  به کوشش جالل خالقی مطلق و  ،شاهنامه). 1393(فردوسی، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسالمی مرکز دایره: تهران

مرکـز  : ، تهـران ، دفتـر هشـتم  بـه کوشـش جـالل خـالقی مطلـق      شـاهنامه، ). 1393(فردوسی، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسالمی دایره

نامـه، ترجمـۀ بهـرام     ترجمـۀ فارسـی و واژه   با مـتن پهلـوي، آوانویسـی،   ). 1378( کارنامۀ اردشیر بابکان
  .دانشگاه تهران: وشی، تهران فره
  .دنیاي کتاب: ترجمۀ رشید یاسمی، تهران ایران در زمان ساسانیان،). 1374(سن، آرتور امانوئل  کریستن

  .کندوکاو: ، ترجمۀ محمدرفیق یحیایی، تهرانایران در آستانۀ سقوط ساسانیان). 1389(اي . کولسنیکف، آ
مقابلـه و تصـحیح و تحشـیه و تعلیـق      األخبار، بـه  زین). 1347(گردیزي، عبدالحی الضحاك ابن محمود 

  .بنیاد فرهنگ ایران: عبدالحی حبیبی، تهران
نـژاد و یحیـی    بـه کوشـش رضـا انزابـی    ، تجارب االُمم فی اخبار ملوك العرب و العجـم ). 1373(گمنام 

  .دانشگاه فردوسی مشهد: کالنتري، مشهد
  .نیاي کتابد: تهران به تصحیح محمدتقی بهار،، التواریخ و القصص مجمل). 1383(نام گم

شـرکت  : وشـی، تهـران   ، ترجمۀ بهرام فـره هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی). 1370( منوگیرشمن، ر
  .انتشارات علمی و فرهنگی

ازمان میـراث فرهنگـی و   سـ : ترجمۀ اصغر کریمـی، تهـران  ، اولجلد بیشاپور، ). 1379( منوگیرشمن، ر
  .پژوهشگاه/ کشور

شـرکت  : اهللا رضـا، تهـران   ترجمـۀ عنایـت   تمدن ایران ساسـانی، ).1372( لوکونین، والدیمیر گریگورویچ
  .انتشارات علمی و فرهنگی

، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی). 1379(محمد مالیري، محمدي
  .یزدان: ، تهران1ج

شـرکت انتشـارات   : ، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهرانالتنبیه و االشراف). 1365(حسین  بن  مسعودي، علی 
  .علمی و فرهنگی

: ترجمۀ ابوالقاسم پاینـده، تهـران  . ج2، الذَهب و معادن الجوهر مروج ). 1382(حسین  بن  مسعودي، علی 
  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

بنیـاد  : محمدرضا شفیعی کـدکنی، تهـران  ترجمه . 3ج آفرینش و تاریخ،). 1349(طاهر  مقدسی، مطّهر بن
  .فرهنگ ایران
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سازمان مطالعه : ، تهرانهاي ساسانی برجسته نقش). 1396(اکبر سرفراز  حاجی، سید رسول و علی موسوي
  .)سمت(و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 

مجتبـی مینـوي و   : مجتبـی مینـوي، گردآورنـدة تعلیقـات    بـه تصـحیح   ). 1354(ب تنسر بـه گشنسـ  ۀ امن
 .شرکت سهامی انتشارات خوارزمی: محمداسماعیل رضوانی، تهران

: ترجمۀ عباس زریاب خویی، تهـران  ها در زمان ساسانیان، تاریخ ایرانیان و عرب). 1378(نولدکه، تئودور 
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشـگاه علـوم   : زاده، تهـران  ترجمۀ همایون صـنعتی  ایران در شرق باستان،).1381( هرتسفلد، ارنست
  .کرمان/ دانشگاه شهید باهنر: فرهنگی؛کرمانانسانی و مطالعات 

عصـر  ، »شناسی گیري و ایدئولوژي دولت ساسانی بر اساس شواهد باستان شکل«). 1392( یتریخهوف، د
پور  دتقی ایمانترجمۀ محم، کرتیس و سارا استوارت ویراستاران وستا سرخوش،)ایدة ایران(ساسانی 

  .86- 51صانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، : مشهد، زاده و کیومرث علی
  .ققنوس: تهران، ترجمۀ پرویز رجبی،هاي تازه از ایران باستان یافته). 1385(والتر  هینتس،

ترجمۀ  جهانی در کشاکش و همزیستی،روم و ایران دو قدرت ). 1386(وینتر، انگلبرت، و بئاته دیگناس 
  .نشر و پژوهش فرزان روز: کیکاووس جهانداري، تهران

شـرکت  : ترجمـۀ محمـدابراهیم آیتـی، تهـران    . ج2تاریخ یعقوبی، ).1366(یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب 
  .انتشارات علمی و فرهنگی
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