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 .1مقدمه
بهرام پنجم یا بهرام گور (438-420م ).یکی از فرمانروایان ستودهي دورهي ساسانیان
است که در یاد و خاطرهي تاریخی ایرانیان ،همواره از او به نیکی یاد شده است .او پادشاه
تاریخ و افسانههاست و در ادبیات ایرانی و عربی ،داستانها و افسانههاي بسیاري دربارهي
شکارهاي شگفتآور ،عشقورزيها ،سخن گفتن او به زبانهاي گوناگون ،گشادهدستی
و بخشندگی ،مردانگی و جنگاوري در نبردها و خوشگذرانیها و شادخواريهاي او به
چشم میآید( .رک .جاحظ227-225 ،219-217 ،177-176 :1386 ،؛ طبري ،1352 ،ج:2
625-624؛ مسعودي ،1382 ،ج257-255 :1؛ بلعمی659-657 ،647 :1385 ،؛ مقدسی،
 ،1349ج142-141 :3؛ ثعالبیمرغنی325-322 ،314-312 :1372 ،؛ فردوسی،1393 ،
ج615-363 :6؛ گردیزي27 :1347 ،؛ خواجه نظامالملک34-25 :1358 ،؛ مجملالتواریخ
و القصص70-69 ،35 :1383 ،؛ همچنین رک .کریستنسن376-375 :1374 ،؛ همو،
47-46 :1350؛  )Hanaway, 1989: 519نهتنها گوشههایی از زندگی و شهریاري بهرام
گور با افسانهها آمیخته است ،مرگ او هم افسانهآلود است؛ چنانکه میگویند بهرام در
یک شکار شاهانه به دنبال گوري تاخته بود و ناگهان در گودال یا مردابی افتاده و ناپدید
گشت و با همهي کوششهایی که انجام گرفت ،کالبد او را نیافتند( .یعقوبی ،1366 ،ج:1
200؛ دینوري86 :1371 ،؛ طبري ،1352 ،ج622 :2؛ مسعودي ،1382 ،ج256 :1؛ بلعمی،
661-660 :1385؛ ثعالبیمرغنی326-325 :1372 ،؛ گردیزي28 :1347 ،؛ ابنبلخی:1363 ،
 .82همچنین براي آگاهی بیشتر از دیگر داستانها دربارهي مرگ بهرام گور ،رک.
محجوب )161-147 :1361 ،در دورهي ساسانیان و آنگاه در دورهي اسالمی ،هنرمندان
و نگارگران ایرانی ،گوشههایی از زندگی بهرام گور ،همچون شکارها ،عشقورزيها و
پیکارهاي او را روي پارچهها ،ظروف نقرهاي و طالیی و یا در مینیاتورها و نقاشیها با
چیرهدستی و زیبایی بسیار نشان دادهاند( .رک .کریستنسن376-375 :1374 ،؛ شیپمان،
46 :1384؛ دانشپژوه ،1379 ،ج486-480 :12؛ Harper and Meyers, 1981: 76-
 )79, 196-199بهرام در نوشتههاي کهن عربی و فارسی دورهي اسالمی و در پارهاي
نوشتههاي فارسی میانه همچون زند وهمن یسن و شهرستانهاي ایرانشهر« ،بهرام گور»
نامیده شده است( .یعقوبی ،1366 ،ج200-199 :1؛ دینوري660 :1992 ،؛ دینوري:1371 ،
86-83؛ طبري ،1352 ،ج627-613 :2؛ مسعودي ،1382 ،ج256-255 :1؛ بلعمی:1385 ،
648-642؛ خوارزمی102 :1347 ،؛ بیرونی155-146 :1392 ،؛ ثعالبیمرغنی:1372 ،
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326-312؛ گردیزي28-27 :1347 ،؛ ابنبلخی82-74 :1363 ،؛ زند بهمن یسن:1370 ،
4؛ شهرستانهاي ایرانشهر .)41 ،34 :1388 ،بهگفتهي خوارزمی ،بهرام را براي عالقهمندي
بسیار او به شکار گورخر« ،گور» لقب داده بودند (خوارزمی)102 :1347 ،؛ امّا در داستانی
دیگر آمده است که چون بهرام در شکارگاه ،گورخر و شیري را که پشت او جهیده بود،
با یک تیر به هم دوخت ،او را «بهرام گور» خواندهاند( .بلعمی647 :1385 ،؛ ثعالبیمرغنی،
 ) 314 :1372با این حال ،شاید این لقب را براي چاالکی و خوي ناآرام بهرام (کریستنسن،
 ) 377-376 :1374و یا همانندي او به گورخر در چاالکی و عشق به بیابان به او داده
باشند( .زرینکوب ،1373 ،ج)460 :1
در منابع تاریخی و نیز شاهنامهي حکیم ابوالقاسم فردوسی ( 410-329هجري) ،ورود
بهرام گور به روشنایی تاریخ از دورهي فرمانروایی پدرش ،یزدگرد یکم (420-399
میالدي) و با داستان زاده شدن او ،آغاز میگردد و بخش بزرگی از آنچه که در منابع
تاریخی و شاهنامه دربارهي دورهي یزدگرد یکم بازگو میشود ،همانا دربارهي زاده شدن
پسرش ،بهرام و پرورش او در سرزمین حیره و هنرنماییها و خوشگذرانیهاي اوست.
اگرچه بسیار سودمند خواهد بود که در یک مطالعهي گستردهي تطبیقی ،آگاهیهاي
شاهنامهي فردوسی را درباره ي زندگی و فرمانروایی بهرام گور از زاده شدن تا مرگ او،
با مهمّترین منابع تاریخی دورهي اسالمی بسنجیم و از این راه هماننديها و
ناهمداستانیهاي شاهنامه را با منابع تاریخی دربارهي رخدادهاي دورهي بهرام گور بازگو
کنیم؛ امّا پیداست که چنین پژوهشی نیازمند کتابی جداگانه خواهد بود و در یک جستار
کوتاه پژوهشی تنها باید یک برههي زمانی کوچک از زندگی بهرام گور مطالعه شود.
ازاین رو ،در این پژوهش ،با چشم پوشیدن از داستان زاده شدن و چگونگی پرورش بهرام
و نیز رخدادهاي دورهي فرمانروایی او ،کوشش شده به مطالعهي تطبیقی گزارش شاهنامه
دربارهي داستان تاجستانی بهرام گور و نبرد او با شیرها با مهمترین منابع تاریخی عربی
و فارسی دورهي اسالمی بپردازیم؛ این آثار عبارتند از .1 :تاریخ الرُسُل و المُلُوک ،از
محمّد بن جریر طبري (مرگ 310 :هجري)؛  .2تاریخ بلعمی ،از ابوعلی محمّد بن محمّد
بلعمی (مرگ 363 :هجري)؛  .3غُرر اخبار مُلوک الفُرس و سِیَرهم ،از حسین بن
محمّدالمَرغنی ثعالبی (مرگ 429 :هجري)؛  .4اَخبا ُر الطُّوال ،از ابوحنیفه احمد بن داود
دینوري (مرگ 282:هجري)؛  .5تاریخ یعقوبی ،از احمد بن ابی یعقوب (مرگ284 :
هجري)؛  .6التاج فی اخالق الملوک ،از عمرو بن بحر جاحظ (مرگ 255 :هجري)؛ .7
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زین األخبار ،از عبدالحّی بن الضحّاک ابن محمود گردیزي (مرگ 444 :هجري)؛  .8نِهای ُه
األرَب فی اخبارالفُرس و العَرب که گویا در نیمهي نخست سدهي پنجم هجري به دست
نویسندهاي ناشناخته ،نوشته شده است و در سال  789هجري با نام تَجا ِربُ ا ُالمَم فی
اَخبار ملوک العَرب و العَجَم به فارسی ترجمه شده است؛  .9فارسنامه (نوشته شده در
 505هجري) از ابنبلخی؛  .10مُجملالتَواریخ و القصص (نوشته شده در 520هجري) از
نویسندهاي ناشناخته.
پژوهندگان تاریخ و فرهنگ ساسانیان ،اگرچه در پژوهشهاي خود همواره از منابع
تاریخی عربی و فارسی سود میجویند ،امّا شاهنامهي فردوسی را کمابیش همچون شاهکاري
ادبی ،و نه یک منبع تاریخی براي شناخت تاریخ و فرهنگ ساسانیان نگریستهاند .ازاینرو،
بایسته خواهد بود که پژوهندگانی با مطالعهي تطبیقی بخش ساسانیان در شاهنامهي فردوسی
با منابع تاریخی دورهي اسالمی ،ارزش و اهمیّت شاهنامه را براي تاریخ ایران در دورهي
ساسانیان آشکارتر سازند .اینکه چرا باید در مطالعهي تاریخ ساسانیان از شاهنامهي فردوسی،
همچون منبعی تاریخی در کنار دیگر منابع تاریخی عربی و فارسی دورهي اسالمی سود
جست ،به این واقعیّت بازمیگردد که منبع اصلی فردوسی در سرودن شاهنامه ،کتاب تاریخی
و شناختهشدهي شاهنامهي ابومنصوري بوده است .پژوهندگان و شاهنامهپژوهان ،فراوان
دربارهي بنیادگرفتن شاهنامه و مسألهي مه ّم و مناقشهآمیز منابع فردوسی سخن گفتهاند و
بهطورکلّی ،دو دیدگاه دربارهي منابع شاهنامه وجود دارد؛ یکی دیدگاه آنهایی که میگویند
شاهنامهي ابومنصوري ،یگانه منبع فردوسی در سرودن شاهنامهي خود بوده است و دیگر
پژوهندگانی که عقیده دارند فردوسی گذشته از شاهنامهي ابومنصوري ،از دیگر منابع تاریخی
و داستان هاي کهن ایرانی هم بهره گرفته است( .براي آگاهی از این دیدگاهها ،رک .مینوي،
70-66 :1372؛ متینی430-401 :1377 ،؛ خالقیمطلق539-512 :1377 ،؛ خالقیمطلق،
1381الف73-59 :؛ خالقیمطلق1381 ،ب92-75 :؛ خالقیمطلق71-3 :1386 ،؛ خطیبی،
73-54 :1381؛ امیدساالر140-120 :1376 ،؛ امیدساالر252-239 :1378 ،؛ آیدنلو:1386 ،
64-23؛ آیدنلو149-141 :1390 ،؛ حمیدیان139-112 :1387 ،؛ دبیرسیاقی-356 :1384 ،
 )360همداستانی شاهنامهپژوهان دربارهي اینکه شاهنامهي ابومنصوري منبع اصلی
فردوسی بوده است ،اهمیّت ویژهاي دارد ،چراکه منبع اصلی خودِ گردآورندگان شاهنامهي
ابومنصوري ،ترجمهي یکی از دستنوشتههاي خداينامه (تاریخ ملّی ایرانیان) و نیز دیگر
منابع تاریخی و داستانها و حماسههاي کهن ایرانی بوده است( .رک .نولدکه-34 :1369 ،
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36؛ تقیزاده1339 ،الف16-11 :؛ خطیبی73-54 :1381 ،؛ خالقیمطلق)71-3 :1386 ،
آگاهیم که سنُّت سرایش و نگارش شاهنامه در ایران ،یعنی گردآوري و نگارش
مجموعهاي آمیخته از اسطوره ،تاریخ ،داستانهاي پهلوانی ،شگفتیها و پند و اندرز ،خواه
بهگونهي منظوم (= شاهنامهسرایی) و خواه بهگونهي منثور (= شاهنامهنویسی) ،پیشینهاي
دیرینه دارد .گزارشهاي تاریخی آشکارا گواهاند که روش خداینامهنویسی دورهي
ساسانیان ،یعنی آمیختن رویدادهاي تاریخی و حماسه و داستانها و شگفتیها و خطبهي
پادشاهان و پند و اندرز ،از دورهي هخامنشیان در ایران وجود داشته است و اشکانیان این
سنّت ادبی را به دست ساسانیان سپردهاند( .خالقیمطلق1390 ،ب )35-25 :در دورهي
ساسانیان کتاب و یا کتابهایی به نام خُداينامه به زبان پهلوي /فارسی میانه ،دربارهي
تاریخ ملّی ایرانیان از آغاز تا آن روزگار نوشته شد و پس از مرگ یزدگرد سوم (-632
 651م ،).آگاهیهایی دربارهي آنچه در پایان دورهي ساسانیان رخ داده بود ،به متن این
کتابها افزودند( .رک .تقیزاده 1339 ،ب12-7 :؛ امیدساالر ،1388 ،ج24-19 :3؛
امیدساالر51-37 :1390 ،؛ خالقیمطلق63-34 :1386 ،؛ عثمانف232-287 :1352 ،؛
تفضلی )274-269 :1376 ،در دورهي اسالمی پارهاي از نگارشهاي متعدّد خداينامه به
عربی و فارسی با نامهایی چون سیر ملوک الفرس ،سیر ملوک العجم ،تاریخ ملوک الفرس،
تاریخ ملوک بنیساسان ،نامهي پادشاهان پارس ،شاهنامه و ...به دست مترجمان متعدّدي
که شناختهشدهترین آنها عبداهلل بن مقفع بود ،ترجمه شد .بخش تاریخی خداينامه از
راه ترجمههاي عربی و فارسی آن ،مهمترین منبع تاریخ ایران در نوشتههاي نویسندگان
دورهي اسالمی شد ،چنانکه بیشتر گزارشها دربارهي تاریخ ایران باستان در نوشتههاي
عربی و فارسی ،غیرمستقیم به نگارشهاي خداينامه برمیگردند( .خالقیمطلق1390 ،
الف19-13 :؛ خالقیمطلق1390 ،ب)31-29 :
در دورهي سامانیان به اشاره ي ابومنصور محمَّد بن عبدالرّزّاق ،فرمانرواي طوس و
سپهساالر خراسان (رک .خالقیمطلق106-101 :1390 ،؛ Khaleghi-Motlagh, 1985:
 ،) 335پیشکار او ،ابومنصور َمعْمَري به شهرهاي خراسان به نزد دهقانان و «خداوندان
کُتُب» نامه نوشت و آنها را براي فراهم آوردن شاهنامهاي به نثر ،به طوس آورد و سرانجام
در محرّم  346ه .ق .نگارش این کتاب که در تاریخ ادبیات ایران شاهنامهي ابومنصوري
خوانده میشود ،به پایان رسید( .قزوینی165-164 :1362 ،؛ تقیزاده 1339 ،الف-11 :
16؛ خالقیمطالق 1381 ،الف73-59 :؛ خالقیمطلق 1381 ،ب92-75 :؛ خالقیمطلق،
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1390د )115-109 :این شاهنامهي منثور ،ترجمهي یکی از نگارشهاي خداينامه به
پهلوي بود که آگاهیهایی از دیگر منابع تاریخی و داستانهاي حماسی ایرانی به آن افزوده
بودند و چنانکه گفته شد ،منبع اصلی فردوسی در سرودن شاهنامه ـ و اگر نه یگانه منبع
او ـ همانا شاهنامهي ابومنصوري بود .ازاینرو ،اگر یکی از منابع مهمّ شاهنامهي فردوسی،
البته با واسطهي شاهنامهي ابومنصوري ،کتاب پهلوي خداينامه بوده است و نویسندگان
مهمترین کتابهاي تاریخی عربی و فارسی در دورهي اسالمی نیز بسیاري از آگاهیهاي
خود دربارهي تاریخ باستانی ایران را از راه ترجمههاي عربی و فارسی نگارشهایی از
خداينامه به دست آوردهاند ،چرا نباید پژوهندگان تاریخ ساسانیان از شاهنامهي فردوسی
همچون یک منبع تاریخی سود جویند؟
 .2مرگ یزدگرد یکم و واکنش بهرام گور
پس از مرگ یزدگرد یکم 1و یک دورهي جنگ خانگی و آشفتگی کوتاه سیاسی ،پسرش،
بهرام پنجم (438-420م ،).پادشاه ایران شد( .براي رخدادهاي دورهي فرمانروایی او ،رک.
کریستنسن383-372 :1374 ،؛ فراي245-243 :1373 ،؛ شیپمان48-46 :1384 ،؛
زرینکوب ،1373 ،ج460-456 :1؛  )Klima, 1989: 517-518دربارهي اینکه چرا
ایرانیان پس از مرگ یزدگرد ،هیچکدام از پسران او را به تخت ننشاندند ،شاهنامه و منابع
تاریخی اگرچه در پارهاي جزییات ،ناهمخوانند ،بهطورکلّی با همدیگر همداستانند.
بهگزارش طبري ،با مرگ یزدگرد ،گروهی از بزرگان و رؤساي خاندانهاي بزرگ با اشاره
به بدخویی و ستمگري یزدگرد ،همپیمان شدند که هیچکدام از پسران او را پادشاه
نخوانند .آنها همداستان بودند که از پسران یزدگرد ،تنها شاهزاده بهرام ،مایهي شهریاري
دارد؛ امّا چون او هیچگاه فرمانرواي شهر یا استانی از ایرانشهر نبوده است تا شیوهي
فرمانروایی را بیاموزد و نیز به آیین ایرانیان پرورش نیافته است و فرهنگ و خوي عربی
دارد ،شایستهي شهریاري ایران نخواهد بود .آنگاه بزرگان و رؤساي خاندانهاي بزرگ
همدل شدند و خسرو ،یکی از مردان تخمه ي اردشیر بابکان را پادشاه خواندند( .طبري،
 ،1352ج617 :2؛ همچنین رک .یعقوبی ،1366 ،ج200 :1؛ بلعمی648 :1385 ،؛
تجارباالمم فیاخبار ملوک العرب و العجم225-224 :1373 ،؛ ابنبلخی)75 :1363 ،
دیگران تنها ناخشنودي ایرانیان از بهرام گور را ستمگري و شیوهي ناپسندیدهي پدرش،
یزدگرد ،در فرمانروایی میدانند( .دینوري83 :1381 ،؛ جاحظ218 :1386 ،؛ مجملالتواریخ
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و القصص ،)69 :1383 ،یا چنانکه گردیزي گزارش میدهد ،ایرانیان گفته بودند« :او پسر
یزدجرد االثیم است و همچنینِ پدر است؛ ما او را نخواهیم( ».گردیزي )27 :1347 ،ثعالبی
که از تاریخ ساسانیان گزارشی بسیار همانند با شاهنامه به دست میدهد ،دربارهي آنچه
پس از مرگ یزدگرد رخ داده بود ،میگوید« :ال ُعظَّماء و االعیان» از گرگان به تیسفون
بازآمدند و در هماندیشی براي گزینش جانشین او گفتند که «خداوند با دهش و بخشایش
بزرگ خویش ،ما را از گزند بدترین و ستمکارترین شاهان وارهانید .اکنون درست نیست
که پادشاهی را به یکی از این خاندان ستمکار بسپاریم؛ بهویژه بهرام که افزون بر همانندي
که به پدر دارد ،به خوي تازیان و ستمکاري و سنگدلی آنان نیز برآمده است .بیایید مردي
را برگزینیم که دانایی و آزمودگی و گذشت و مهربانی را با هم داشته باشد( ».ثعالبی
مرغنی )317-316 :1372 ،سپس آنها به «الملُوک و المرازبه» (پادشاهان و مرزبانان) پیغام
دادند تا براي هماندیشی دربارهي گزینش پادشاه به آنان بپیوندند و پس از گفتوگوها و
بدون رایزنی با بهرام ،مردي به نام خسرو از تخمه ي ساسان را پادشاه خواندند .بهرام و
منذر و عرب ها به خشم آمدند و با ده هزار مرد جنگی تا بیرون تختگاه ،پیشتاختند و
در پیغام به ایرانیان به نکوهش آنها پرداختند که چرا بهترین کس را به شاهی ننشاندهاند.
ایرانیان ،بهرام و عربها را به انجمن خواندند و در این انجمن ،پس از گفتوگوها ،بهرام
گفت که از حقِّ خود دست نمیکشد و نوید داد که اگر پادشاه شود ،دادگري و نیکی
خواهد کرد و آنها را پاس خواهد داشت و از این نگرانی که مبادا چون پدرش ستمگر
و بدخو باشد ،آسوده میگرداند .امّا اگر به فرمانروایی او گردن ننهند ،به زور پادشاه آنها
خواهد شد و آنگاه براي واگذاردن حقِّ شهریاري او به دیگري ،همه را کیفر خواهد داد.
ایرانیان براي هم اندیشی پراکنده شدند و بهرام و منذر هم به اردوگاه خویش بازگشتند.
پارهاي از ایرانیان هوادار بهرام شدند و پارهاي هم پشتیبان خسرو و گروهی نیز به کس
دیگري گرایش داشتند .روز دیگر ،دوباره گفتوگوها آغاز شد .بهرام در پاسخ به ایرانیان
گفت « :پادشاهی کسی را شاید که از دو ارجمندي برخوردار باشد که یکی را از نیاکان
برده و دیگري را خود به دست آورده باشد و شما خوب میدانید که نژاد من از آنکه به
سوي او گراییدهاید ،برتر است و دانش و برتريهاي من از او افزونتر( ».ثعالبیمرغنی،
 )318-317 :1372در شاهنامه هم دربارهي به دخمه سپردن یزدگرد و هم نام و نشان
بزرگانی که نمیخواستند بهرام پادشاه شود و نیز آشفتگی ایران و تاجخواهی پارهاي از
بزرگان ایرانی و گفتوگوها براي گزینش جانشین یزدگرد ،آگاهیهایی به چشم میآید
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که در دیگر منابع تاریخی وجود ندارد .پس از گریختن اسبی که یزدگرد را کشت ،موبدان
کالبد شاه را شستند و در تابوت نهادند و به پارس بردند تا در دخمه گذارند( .فردوسی،
 ،1393ج )389 :6آنگاه «موبد» و «کنارنگ» و «پهلوانان» و کسانی چون گُستَهم ،قارن پسر
س مرزبان ،پیروز و دیگر «مهان» و «بزرگان» ایرانی در دخمهي او گرد
گُشَسپ ،میالد ،پار ِ
آمدند و با یادآوردن ستمگريها و خونریزي و بیآزرمی یزدگرد ،همسوگند شدند که از
تخمهي او کس به پادشاهی ننشانند .ا یرانیان یادآور شدند که بهرام نیز از تخمه و پیوند
یزدگرد است و گوش به سخن منذر دارد و سوگندهاي سخت خوردند که دیگري را
پادشاه خوانند( .همان ) 390-389 :در این روزگار ،آشوب و آشفتگی در ایران گسترده
شد و در هر کجا یکی خود را شایستهي فرمانروایی ایران خواند تا اینکه موبدان و
بزرگان ایرانی پس از گفت وگوهاي بسیار ،مردي سالخورده به نام خسرو را به تخت
نشاندند( .همان)391-390 :
البته بسیار دور از خردمندي است که همهي این آگاهیها را از افزودههاي خود فردوسی
به هستهي واقعی این رخداد بدانیم؛ چراکه پارهاي از منابع تاریخی هم گهگاه آگاهیهایی به
دست میدهند که در دیگر منابع ،نیامدهاند و با شاهنامه نزدیکی دارند و این همه ،یعنی
ش چشم فردوسی وجود داشته است .آیا بهراستی
اینکه چنین آگاهیهایی در منبعِ تاریخی پی ِ
چنانکه در شاهنامه می خوانیم ،پس از مرگ یزدگرد ،آشوب و آشفتگی رخ نداده بوده و
مردانی خود را شایستهي شهریاري نمیدانستهاند و آنگاه ایرانیان ،خسرو را به تخت
نشاندهاند؟ گزارش این آشفتگی سیاسی تنها در شاهنامه آمده است و دیگر منابع تاریخی از
یادکردِ آن گذشتهاند .اگرچه طبري و دیگران در اشاره به آنهایی که نمیخواستند بهرام
پادشاه گردد ،بهطورکلّی آنها را ایرانیان یا بزرگان و اشراف ایرانی خواندهاند ،دینوري که
پیداست در گزارش تاریخ ساسانیان از بسیاري منابع ایرانی بهره برده است ،همانند فردوسی،
در یادکردِ همداست انی بزرگان ایرانی پس از مرگ یزدگرد ،از نام و پایگاه پارهاي از آنها
همچون «بستام سپهبذ سواد که پایهاش هزارفت (هزارپت /هزاربد) بود؛ یزدَجُشنَس (یزد
گُشنَسپ) پاذگوسپان زوابی؛ فَیرَک که پایه اش مهران بود؛ گودرز دبیر سپاه؛ جُشنَساذَربیش
(گُشنَسپ آذر) دبیر خراج ،فَنَّا خُسرو (پناه خسرو) دبیر امور اوقاف و خیریه و کسانی دیگر
از اشراف و خاندانها» یاد میکند( .دینوري)83 :1381 ،

داستانی از چند چشمانداز ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51

 .3نویدها و مژدههای بهرام به موبدان و بزرگان ایرانی
منابع تاریخی دربارهي واکنش بهرام به شاهگزینی بزرگان ایرانی و نیز گفتوگوهاي
بزرگان با بهرام و پرورانندهي عرب او ،گزارشهاي گستردهاي به دست میدهند و
شاهنامه نیز کمابیش با آنها همخوانی دارد .بهگزارش طبري ،هنگامی که بهرام از مرگ
پدرش و گزینش خسرو به فرمانروایی ایران آگاه شد ،با منذر و پسرش ،نعمان و بزرگان
عرب ،گفتوگو کرد و با یادآوري نیکیهاي پدرش به عربها ،براي ستاندن تاج و تخت
فرمانروایی ،از آنها یاري خواست .منذر و بهرام که در اندیشهي چشم پوشیدن از
مردهریگ پدرش نبود به خشم آمدند و آمادهي جنگ با بزرگان ایرانی شدند .منذر ،پسرش
نعمان را با ده هزار جنگاور عرب به تیسفون و بِهْ ـ اردشیر که دو شهر شاهی بودند،
فرستاد و آن ها در نزدیکی آن دو شهر ،فرود آمدند .منذر سفارش کرد که اگر سپاهی به
جنگ آنها آمد ،با او بجنگند و در پیرامون شهر ،تاختوتاز کنند و اسیر بگیرند؛ امّا خون
نریزند .نعمان چنین کرد و فرستادگان خود را به این دو شهر گسیل داشت و چنان نمود
که میخواهد با ایرانیان بجنگد .با تاختوتاز سپاهیان عرب در نزدیکی تختگاه ساسانیان،
بزرگان و رؤساي خاندانهاي بزرگ ،بیمناک از یک جنگ خانگی« ،جُوانوي» ،دبیر یزدگرد
را با نامه اي سوي منذر در حیره فرستادند تا آگاه شوند که نعمان و سپاهیان او در چه
اندیشهاند؟ منذر که بهرام را پادشاه میخواند ،جوانوي را پیش بهرام فرستاد و او با دیدن
فرّ و زیبایی بهرام ،چنان خیره شد که سجده کردن را فرو گذارد .بهرام که دانست دیدار
او ،جوانوي را خیره گردانیده با وي سخنها گفت و بهترین نویدها را داد و پیش منذر
فرستاد و فرمود تا نامهي بزرگان ایرانی را پاسخ دهد .منذر در گفتوگو با جُوانوي،
حقانیّت بهرام را یادآور شد و او که با دیدن فرّ و شکوه بهرام آگاه شده بود ایرانیان در
سپردن شهریاري به خسرو ،بیراهه رفتهاند ،از منذر خواست تا خود او براي گفتوگو با
بزرگان ایرانی به تختگاه آید .یک روز پس از بازگشت جوانوي ،منذر همراه بهرام و سی
هزار جنگاور خود تا نزدیکی تختگاه پیش تاخت .گفتوگوها آغاز شد .بهرام بر تخت
زرّینِ آراسته به جواهر نشست و منذر را هم دست راست خود نشاند .ایرانیان با یادکرد
همهي زشتیها و درشتخوییهاي یزدگرد ،یادآور شدند که چون از کردههاي پادشاه به
تنگ آمده بودهاند ،همداستان شدهاند تا از تخمهي یزدگرد ،هیچکس را به تخت شهریاري
ننشانند و از منذر خواستند با اندیشهي آنها همراه شود .منذر از بهرام خواست که او
خود پاسخ دهد .بهرام در همدردي با آنان و با اشاره به ناخشنودي همیشگی خود از
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ستمگريهاي پدرش ،نوید داد که در پادشاهی خود ،همهي زشتیها و کژيهاي پادشاهی
پدر را نیک گرداند و خداوند و فرشتگان و موبدان موبد را گواه گرفت که اگر در پایان
یک سال فرمانروایی خود ،در انجام این نویدها ناتوان بوده باشد ،تاج و تخت شهریاري
را به دیگري واگذارد( .طبري ،1352 ،ج)619-617 :2
گزارش طبري که در دیگر منابع هم بازگو میشود ،گواه است که چگونه شاهزاده
بهرام و پرورندهي عرب او به خشم آمدهاند و براي گرفتن تاج و تخت شهریاري ،آمادهي
جنگ با بزرگان ایرانی بودهاند و تا نزدیکی تختگاه ساسانیان پیش تاختهاند .در شاهنامه
همچون پارهاي منابع تاریخی ،پرورانندهي عرب بهرام گور ،منذر نام دارد و سپس در
داستان تاج ستانی بهرام گور ،از پسرش نعمان همچون فرماندهي جنگاوران عربِ پشتیبان
بهرام گور یاد میشود( .فردوسی ،1393 ،ج399-363 :6؛ همچنین رک .دینوري:1381 ،
83؛ ثعالبیمرغنی318-312 :1372 ،؛ ابنبلخی )78-74 :1363 ،در دیگر منابع تاریخی،
این پادشاه عربِ پروراننده ي بهرام ،نعمان بن منذر و یا نعمان بن امرءالقیس خوانده شده
است و پسرش ،منذر ،جانشین او میگردد( .طبري ،1352 ،ج620-613 :2؛ یعقوبی،
 ،1366ج200-199 :1؛ بلعمی654-642 :1385 ،؛ جاحظ219-217 :1386 ،؛ مقدسی،
 ،1349ج177-175 ،142 :3؛ گردیزي26 :1347 ،؛ حمزهي اصفهانی106-104 :1346 ،؛
تجارباالمم فیاخبار ملوکالعرب و العجم )230-220 :1373 ،شگفت اینکه در شاهنامه،
ناهمداستان با دیگر منابع ،منذر ،فرمانرواي یمن است؛ نه حیره و بهرام در یمن پرورده
میشود( .فردوسی ،1393 ،ج411-367 :6؛ رستگار فسایی )103-100 :1388 ،فرمانروایان
عربِ حیره ،دستنشاندهي ساسانیان بودند و پادشاهان ساسانی میکوشیدند با نیروي
آنها ،نهتنها از مرزهاي ایرانشهر در کنارهي بیابان نگهداري کنند و در نتیجه ،کاروانهاي
بازرگانی بتوانند آسوده از شرق عربستان بگذرند و تا حجاز و یمن پیش روند ،بلکه
میخواستند نفوذ سیاسی خود را هم در غرب شبه جزیرهي عربستان گسترش دهند.
(باسورث )713 :1373 ،پادشاهان دستنشاندهي ایران در حیره ،تنها فرمانرواي قبیلههاي
عرب همسایهي خود نبودند و گهگاه میکوشیدند همهي عربستان را بگیرند که این
گسترش با همدلی و پشتیبانی ساسانیان بود .آنها خود را نمایندگان ساسانیان میدیدند
و همواره کمک جنگی ساسانیان را با خود داشتند( .آلتهایم109-105 :1369 ،؛ براي
آگاهیهاي بیشتر دربارهي حیره و پیوند آن با ساسانیان رک .سالم239-174 :1383 ،؛
محمّديمالیري248-235 :1379 ،؛ آذرنوش )192-145 :1374 ،سپاهیان پادشاه حیره،
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جنگاورانی ورزیده و کارآمد بودند؛ چنانکه طبري یادآور می شود که یزدگرد ،پدر بهرام
گور ،یک سپاه ایرانی به نام «الشَهباء»(سفید درخشنده) و یک سپاه از عربهاي تَنوخ به
نام «دَوْسَر» را به پادشاه حیره داده بود تا به کمک آنها با عربهایی که از بیابانهاي
عربستان به سوي مرزهاي ایران میتاختند ،جنگ آورد و در سوریه با دشمنان ایران درگیر
شود( .طبري ،1352 ،ج612 :2؛ حمزهي اصفهانی105 :1346 ،؛ بسنجید با :سالم:1383 ،
 )189اگر الشَهباء اشاره به زرههاي درخشانِ سوارانِ سنگینجنگافزارِ ایرانی بوده باشد
(نولدکه ،116 :1378 ،یادداشت 1؛ آذرنوش ،)158-156 :1374 ،آنگاه نیرومندي این
سپاه در کمک به شاهزاده بهرام آشکارتر میگردد.
در تاریخ بلعمی و فارسنامهي ابنبلخی ،بهطورکلّی گزارش طبري دربارهي واکنش
بهرام به شاهگزینی ایرانیان بازگو شده است ،امّا پارهاي جزییات بیشتر هم دربارهي
جوانوي و گفتوگوي او با منذر و بهرام و نیز گفتوگوهاي بهرام با بزرگان ایرانی دیده
میشود( .بلعمی652-649 :1385 ،؛ ابنبلخی )77-75 :1363 ،بهگفتهي بلعمی ،بهرام به
جوانوي گفته بود« :شما حقّ از من بازداشتید و میراث من به کسی دیگر دادید و دانستید
که مرا حقّ است .پس وعدههاى نیکو کرد و گفت :من به کار شما بنگرم و با شما نیکویی
کنم .شما از یزدگرد بترسیدهاید و چنان دانید که مذهب من چون مذهب اوست و من به
نزدیک او آمدم ،نتوانستم صبر کردن با او و آن بیداديها نتوانستم دیدن ،از بر او برفتم.
و ایدر آمدم و خداى را نذر کردم که چون مُلک به من آید ،آن مذهب کار نبندم و هرچه
او بدي کرد ،من نیکی کنم و هر چه او تباه کرد ،من آبادان کنم( ».همان)651-650 :
هنگامی که بهرام و منذر به نزدیکی تختگاه آمده بودند ،بهرام به «پیران عجم و موبدان و
علما و حکما»ي ایرانی گفته بود« :من سپاه آوردم و لیکن نه به حرب آوردم که شما مرا
برادرانید و عَمان و قوم منید و نه بیگانه اید و تا بتوانم حرب نکنم و خون کس نریزم و
من حق خویشتن طلب کنم و شما دانید که حقّ ملک مراست .شما همه عجم گرد کنید
از مهتران سپاه و رعیّت تا من با ایشان و این مرد که مُلک دارد ،سخن گویم .اگر مُلک او
راست ،من ملک بدو تسلیم دارم و اگر مراست ،شما مرا فرمان برید و من نیکویی کنم و
هرچه یزدگرد تباه کردست ،من نیکو کنم و اگر حقّ من نباشد ،من بازگردم .مردمان شاد
شدند از عقل و فرهنگ او و چون سخن او بشنیدند ،بازگشتند( ».بلعمی-650 :1385 ،
 )651روز دیگر ،بهرام همراه با منذر و سپاهیان عرب ،کنار دروازهي شهر فرود آمد.
ایرانیان و خسرو پادشاه دستنشاندهي آنها بیرون آمدند و «تخت زرّین بیرون آوردند و
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موبد موبدان که تاج به دست وى بود ،تاج را بیرون آورد و بهرام بر تخت بنشست و از
کس نیندیشید و دستورى نخواست و منذر را بر دست راست خویش بنشاند و همهي
عجم و کسرى که ملک بدو داده بودند ،زیر تخت بنشستند( ».همان )651-650 :دوباره
گفتوگوها آغاز شد و یکایک ایرانیان از ستمگري و شیوهي ناپسند و خونریزي یزدگرد،
سخنها گفتند و اینکه ناگزیر همداستان شدهاند تا از تخمهي او کس به تخت ننشانند.
بهرام با اشاره به بیزاري و ناخشنودي خود از آیین و شیوهي فرمانروایی پدرش ،با آنها
همدردي کرد و گفت که «خداى را نذر کردم که چون این ملک به من رسد ،من مذهب
او ندارم و چیزي که به ایام خویش تباه کرده است ،من آن را نیکو کنم و خداى را بر
خویشتن گواه کردم و فریشتگان آسمان و زمین را و همهي شما را و موبدان موبد که
تاج به دست اوست .و یک سال اندر این بنشینم ،اگر این سخن وفا کنم و شما مذهب
من بینید و اگر نه من بیرون آیم و تاج این موبد موبدان را دهم؛ او تاج بر سر هرکه
خواهد نهد و شما از آن بیعت و طاعت بیزارید( ».همان)652-651 :
یک منبع تاریخی دیگر میگوید بهرام نوید داده بود« :به تخفیف خراج و زیادتی
مناصب و مراتب و ادرار و عطیّات بر اهل بیوت قدیمه و مرازبه و اساوره و جرایه بر
مقاتله و رحمت بر مساکین و قبول از فقها و تجاوز از اهل َزالّت و عمارت و اشاعت
خیر و لزوم صدق و سماحت نفس و مشورت در جمیع امور مُعضله با عقال و ذَوي النُّهی
و انصاف مظلوم از ظالم .و از شیطان پرهیز و احتراز نمایم و سُنن صالحه را احیا کنم و
بِدَع حسنه ،مُبتدع گردانم و هرچه قضایا و حکومات شرعی باشد ،به قضات حواله و
فروگذاشت فرمایم و حکم ایشان را رد نگردانم و بدین عهود وفا نمایم و اگر آنچه گفتم
به جا نیاورم ،از مُلک مبرّاام و خدا را بر این صورت بر خود گواه میگیرم( ».تجارباالمم
فیاخبار ملوک العرب و العجم228 :1373 ،؛ همچنین رک .نولدکه ،126 :1378 ،یادداشت
 )1گزارش ابنبلخی دربارهي رخدادهایی که پس از مرگ یزدگرد تا تاجگذاري بهرام
گور رخ داده بود ،کامالً با تاریخ طبري همخوانی دارد و آگاهی تازهاي به دست نمیدهد.
(ابنبلخی)78-74 :1363 ،
گزارش فردوسی درباره ي واکنش بهرام به گزینش خسرو از سوي بزرگان ایرانی و
کمک جنگی منذر و پسرش ،نعمان ،به او و گفتوگوهاي بهرام با بزرگان ایرانی ،چنان
با منابع تاریخی همخوانی دارد که بیگمان باید گزارش شاهنامه را دربارهي این رخدادها،
همچون یک منبع تاریخی نگریست .در شاهنامه هم میخوانیم که بهرام از مرگ پدرش
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آگاه میشود و اینکه ایرانیان خسرو را به تخت نشاندهاند ،چون نخواستهاند کسی از
تخمه ي یزدگرد را پادشاه بخوانند .بهرام پس از یک ماه سوگواري براي پدرش ،به منذر
گفت که پادشاهی حقّ اوست و باید آن را به چنگ آورد .منذر و پسرش ،نعمان ،با بهرام
همدل شدند و به اشارهي منذر ،پسرش با ده هزار جنگاور عرب ،به سوي تیسفون تاخت
و به اسیري گرفتن زنان و کودکان و تاختوتازها در آن نزدیکی دست گشودند.
(فردوسی ،1393 ،ج )393-391 :6همسایگان ایران همچون رومیها ،چینیها ،ترکها و
هندیان ،پس از مرگ یزدگرد به ایران تاختند و از ایرانیان کسانی خود را پادشاه خواندند.
(همان )394 :ایرانیان که از جنگها و آشوبها به تنگ آمده بودند« ،دبیري بزرگ و
سخنگوي» به نام جوانوي را پیش منذر فرستادند و پیغام دادند که چرا سپاهیان او چنین
ستیزهگري میکنند و چرا منذر که باید «نگهدار ایران» و تاج وتخت ایرانیان و «خداوند
مرز» باشد ،خود اکنون دست به تاراج ایران میگشاید( .همان )395-394 :جوانوي پیش
منذر آمد و پیغام گزارد؛ امّا او وي را پیش بهرام فرستاد تا پاسخ را از او بگیرد .جوانوي
با دیدن فرّ و باال و زیبایی بهرام ،در شگفت شد و پیغام از یاد برد( .همان)396-395 :
بهرام دانست که جوانوي از دیدار او چنین «چشم و دلش تیره» شده است؛ پس با او
سخنها گفت و مژده ها داد و پیش منذر بازگردانید و فرمود تا منذر ،پیغام ایرانیان را
پاسخ نویسد .منذر به جوانوي گفت که بهرام پسر پادشاه و با «فرّ و بُرزست و با لشکر»
و ایرانیان باید به فرمانروایی او گردن نهند تا ایران آرامش گیرد( .همان )396 :جوانوي با
شنیدن سخن هاي بهرام و دیدن فرّ و بزرگی او ،به دلش افتاده بود که بهرام شایستهي
فرمانروایی است .سپس از منذر خواست تا همراه بهرام براي گفتوگو با ایرانیان به
تختگاه بیاید( .همان )397 :پس از بازگشت جوانوي ،منذر با بهرام و سی هزار جنگجو
تا نزدیکی جهرم آمدند .از سوي دیگر ،بزرگان ایرانی از آمدن بهرام و عربها غمگین
شدند و به آتشکدهي بُرزین رفتند و از خداوند خواستند که جنگی درنگیرد:
همـــه نیـــزهدار ازدرِ کارزار
گزین کرد از آن تازیان سى هزار
سر نامــداران پـــر از باد کرد
به دینارشان یکسر آبـــاد کــرد
جوانوى نــزد دلیـــران رسید،
چو آگاهىِ این به ایران رسیــد،
برِ آذرِ پـاکِ بُرزیــن شدنـــد
بزرگان ازآن کار غمگین شدنــد
مگر باز گردد به شـادى و بزم
ز یزدان همی خواستند آنک رزم
(همان)398-397 :
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بهرام براي کارزار آماده شد؛ امّا منذر پیشنهاد داد که بزرگان ایرانی را براي گفتوگو
بخوانند؛ چون امید داشت که آنها با دیدن «چهر» و «برز و باال و مهر» و «خردمندي» و
«شکیبایی و دانش» بهرام ،او را پادشاه میخوانند و اگر چنین نکنند ،با آنها خواهد جنگید
و با «سواران و شمشیر» خود ،در «جهان رستخیز» برمیانگیزد( .همان )399-398 :بامداد
روز دیگر ،بزرگان ایرانی در انجمنی گرد آمدند .بهرام «به آیین شاهنشاهان» بر «تخت
عاج» نشست و تاج بر سر نهاد .او منذر را دست راست خود نشانید و نعمان هم با
شمشیري در دست ،ایستاده بود و بزرگان عرب نیز گرداگرد بهرام بهپاي بودند .بهرام از
ایرانیان پرسید که چرا تاج و تخت پدرش را به دیگري بخشیدهاند و آنها خشمگینانه
پاسخ دادند که چنان از یزدگرد درد و رنج دیدهاند که نمیخواهند کس از تخمهي او
پادشاه گردد( .همان )400-399 :فردوسی در گزارش گفتوگوي بهرام و بزرگان ایرانی،
ناهمداستان با همهي منابع تاریخی ،میگوید بهرام به ایرانیان یادآور شده بود که اگر خود
او شایسته ي شهریاري نبوده است ،چرا در گزینش پادشاه ،رأي او را نخواستهاند؟ موبد
این سخن بهرام را درست شمرد و ازاینرو ،نام صد تن از سزاواران شاهی را نوشتند که
یکی هم نام بهرام بود .پس از هماندیشی بیشتر ،از صد به پنجاه آمدند و از پنجاه به سی،
و سپس به چهار تن رسیدند و نام بهرام نیز از آنها بود .امّا ایرانیان به خشم آمدند و
گفتند بهرام را به شهریاري نمیخواهند( .همان )401-400 :منذر از ایرانیان پرسید که
چرا از بهرام بیزاري میجویند و آنها در بیان چرایی دشمنی خود با خانوادهي یزدگرد،
مردانی را آوردند که یزدگرد آنها را دو دست و دو پاي ،یا دو دست و دو گوش و زبان
بریده و یا دو چشم آنها را درآورده بود:
بسى خستــهي پارسى خواستند
بزرگــان بــه پاســـخ بیاراستنـــد
یکایک برآن دشــت کردند گرد
از ایران که را خستــه بُــد یزدگرد
یکى را نبد جاي چالش به جاي
بریده یکى را دو دســت و دو پاى
بریده ،شــده چُن تنــی بىروان
یکى را دو دست و دوگوش و زبان
از آن خستگان ماند منذر شگفت
یکى را ز تن دور کـرده دو کفــت
چو نعمان بدید آن ،برآورد خشم
یکى را به مسمار کنـده دو چشــم
(همان)402-401 :
منذر از بهرام خواست که او خود ،پاسخ بگوید .بهرام زبان به نکوهش پدرش گشود
و به یاد آن ها آورد که چگونه خود او در ایوان پدرش ،زندانی بوده و با میانجیگري
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«تینوش رومی» رهانیده شده بود .سپس بهرام با اشاره به فرمانروایی دادگرایانهي نیاکان
خود و خردمندي و نیکخواهی آنها ،از فرهنگ و دانش و خردمندي و سواري و
رزم آوري خویش ،یاد کرد و گفت که همواره از خداوند خواسته است راهنماي او باشد
تا بديهاي پدرش را با نیکی به مردمان ،بشوید و به «کام دل زیردستان» و «آیین
یزدانپرستان» و با «داد» ،فرمانروایی کند و براي «رمه» چون «شبان» باشد و مژده داد که
در پادشاهی خود ،جهان را با دادگري آباد خواهد کرد( .همان)404-402 :
 .4جنگ بهرام با شيرها و تاجستانی او
بهگزارش طبري ،شاهزاده بهرام گور پس از مژدهها و نویدها به بزرگان ایرانی ،خود
پیشنهاد داد که تاج و زیور شهریاري را بین دو شیر درنده گذارند تا از هماوردان ،آنکه
توانست آنها را به چنگ آورد ،پاشاه شود .بزرگان ایرانی که از سویی از گفتهها و
نویدهاي بهرام خشنود بودند و از سوي دیگر می ترسیدند که در جنگ با بهرام و
جنگجویان عرب ،همگی کشته شوند ،با خود گفتند که باید پیشنهاد او را بپذیرند؛ با این
امید که اگر بهرام پیروز شود ،به راستی شایستهي شهریاري است و اگر کشته شود ،آنها
بیگناه هستند .روز دیگر ،ایرانیان بازگشتند و بهرام که دوباره بر تخت زرّین نشسته بود،
همان سخنان را بازگفت .بهرام در گفتوگو با نمایندگان ایرانیان گفت که یا باید
پیشنهادهاي او را بپذیرند و یا به فرمانروایی او گردن نهند .آنها پاسخ دادند که ما خسرو
را به پادشاهی نشاندهایم و همواره از او نیکی دیدهایم؛ امّا پیشنهاد بهرام گور را براي
گذاشتن تاج و زیور شاهی بین دو شیر ،را میپذیریم تا او و خسرو با آنها بجنگند و هر
کدام آن تاج و زیور را برداشت ،پادشاه شود .بهرام پذیرفت و موبدان موبد که تاج
پادشاهی را بر سر پادشاهان مینهاد ،تاج و زیور شاهی را آورد و گوشهاي نهاد و سپهب ْذ
«بستام» هم دو شیر درّندهي گرسنه را بیاورد و بند از آنها گشود .بهرام از خسرو خواست
تا او به جنگ شیرها رود؛ اما خسرو پاسخ داد که خود بهرام باید نبرد را آغاز کند؛ چون
اوست که پادشاهی را حقِّ خویش میداند و براي گرفتن آن آمده است .بهرام که از دلیري
و نیروي خود بیگمان بود ،گرزي به دست گرفت و به سوي تاج و زیور شتافت .موبدان
موبد به بهرام یادآور شد که او به دلخواه خود به جنگ شیرها میرود و هیچکدام از
ایرانیان چنین نخواستهاند .بهرام نیز پاسخ گفت که آنها بیگناه هستند و او خود ،چنین
میخواهد .سپس بهرام به سوي شیرها رفت و چون موبدان موبد او را آمادهي نبرد دید،
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از بهرام خواست تا همهي گناهان خود را بازگوید و از آنها توبه کند و آنگاه به جنگ
شیرها رود .بهرام گناهان خود را یاد آورد و توبه کرد و رو به سوي شیرها نهاد که «یکی
از شیران رو به بهرام آورد تا به نزدیکی او رسید .بهرام بر پشت او بجست و با دو ران
خود ،دو پهلوي او را چنان فشرد که شیر از پا درآمد؛ پس با گرزي که به دست داشت،
بر سر او کوفتن گرفت .آنگاه شیر دیگر به او روي آورد .بهرام دو گوش او را بگرفت و
با دو دست خود بمالید و سر او را بر سر آن شیري که سوار آن بود ،چندان بکوفت که
کلّه ي هر دو بشکست و مغزشان پیدا بود .پس با همان گرز بر سر هر دو بکوفت و هر
دو را بکشت و این کار را در پیش چشم خسرو و دیگر کسانی که آنجا بودند ،بکرد.
پس از آن بهرام تاج و زیور شاهی را برداشت( .طبري ،1352 ،ج620-619 :2؛ همچنین
با اندک تغییراتی در :بلعمی )652-651 :1385 ،یعقوبی میگوید ایرانیان تاج و زیور
شاهی را که پادشاهان می پوشند ،بین دو شیر درّنده نهادند و به بهرام و خسرو گفتند هر
ي
کدام از شما این تاج و زیور را از چنگ شیرها برگیرد ،پادشاه خواهد بود .بهرام دالور ِ
شاهانهاي نشان داد و با گرزي در دست ،به شیرها تاخت و آنها را کشت و تاج و زیور
را گرفت .آنگاه ایرانیان همگی فرمانبردار او شدند( .یعقوبی ،1366 ،ج )200 :1جاحظ
در گزارش خود دربارهي «بهرام و تاج پادشاهی» میگوید بهرام به ایرانیان گفت که «دو
شیر ژیان به میدان آورید و تاج کشور را به میان آن دو قرار بدهید و آنرا که برگزیدهاید
بگویید تا تاج را از میان آن دو شیر برگیرد .هرگاه او بتواند ،پادشاهی وي را باشد و اگر
نتواند ،من این کار کنم و چون از این هنر برآیم ،از او به کشورداري و پادشاهی
سزاوارترم( ».جاحظ )218 :1386 ،خسرو از جنگیدن با شیران خودداري ورزید و
پذیرفت که اگر بهرام چنین کند ،پادشاه شود .ایرانیان شیرها را چندي گرسنه داشتند و
روز دیگر « دو شیر به میدان بردند و تاج به میان آن دو نهادند و بهرام را گفتند :این تاج
و این تو؛ تا چه توانی کردن! مردم گروه گروه به هر سو نظاره میکردند و بهرام در میان
ازدحام ایشان ،از اسب پیاده شد و تبرزین به دست گرفت و به جانب آن دو شیر ،چمیدن
گرفت و در راه که میرفت ،خود را از تبرزین بینیاز دید و آن را به بند میان آویخت و
به شیران نزدیک شد و آن هر دو بر وي حمله بردند و بهرام کلهي یک شیر را به دست
راست گرفت و کلهي آن دگر به دست چپ و هر دو را با قوّت به یکدیگر کوبید و این
کار را همی تکرار کرد تا شیران را بکشت و خود را به تاج رسانید و آن را از زمین
برداشت و به سر نهاد( ».همان)219-218 :
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ابوحنیفه دینوري که اخبار الطوال را با گرایشهاي ایرانی و نگاهی همدالنه به تاریخ ایران
نوشته است (رک .جلیلیان ،)42-25 :1391 ،شاید چون نمیخواهد نقش عربها را در
به تخت نشاندن بهرام گور بازگو کند ،در یک گزارش کوتاه با اشاره به همداستانی بزرگان
ایرانی در چشم پوشیدن از پسران یزدگرد به علت بدرفتاري و ستمگري و سپردن
شهریاري به خسرو و یادکرد نام و پایگاه پارهاي از این ایرانیانِ ،میافزاید که هنگام مرگ
یزدگرد ،پسرش بهرام در حیره و در کاخ خورنق ،پیش منذر بود .چون بهرام و پادشاه
حیره از مرگ یزدگرد و به تخت آمدن خسرو آگاه شدند ،بهرام خواستار مردهریگ پدرش
شد و منذر هم سپاهی را به فرماندهی پسرش ،نعمان ،همراه بهرام به سوي تختگاه ایرانیان
فرستاد .آنها در نزدیکی تیسفون در چادرها و خیمهها و ساختمانهایی که آنجا بود،
فرود آمدند و با میانجیگري نعمان بن منذر ،بزرگان و اشراف ایرانی از گزینش خسرو
پشیمان شدند و بهرام را به تخت پادشاهی نشاندند و هیچ اشارهاي هم به نبرد بهرام با
شیرها نمیکند( .دینوري)83 :1381 ،
ثعالبی همچون دیگران میگوید که بهرام پس از یادآوري حقِّ نیاکانی خویش براي
گرفتن تاج و تخت و برتري خویش در دانش و هنرهاي شاهانه ،به ایرانیان پیشنهاد داده
بود که « افسر را میان دو شیر درنده بگذارید؛ هرکدام از ما که توانست آن را برگیرد،
شایسته ترین کس براي پادشاهی خواهد بود .پس اگر من افسر را برگیرم و بر خسرو
چیره شوم ،با من پیمان بندید و مرا به شاهی بپذیرید و سپس مرا بیازمایید و در خوي و
رفتار من بنگرید؛ اگر آن را پسندیدید ،چه بهتر وگرنه من با خدا پیمان میبندم که خود
را از پادشاهی برکنار کنم و چون یکی از شما باشم و با هرکه شما پیمان بستید ،پیمان
بندم و از هرکه شما فرمان برید ،من نیز فرمان برم( ».ثعالبیمرغنی)318-317 :1372 ،
ایرانیان با خشنودي پیشنهاد بهرام را پذیرفتند و «دو شیر درندهي گرسنه آوردند و افسر
در میان آنها گذاشتند .بهرام به خسرو گفت :کدام یک از ما پیشگام میشود؟ خسرو
گفت :تو .بهرام دامن به کمر زد و به سوي شیران رفت .یکی از دو شیر به روي او پرید.
بهرام با گرز بر او نواخت که گریخت و چون دیگري تازش آورد با شمشیر سر از تنش
جدا کرد و افسر را برگرفت و به سر برنهاد( ».همان)318 :
گردیزي هم پس از اشاره به همداستانی ایرانیان در گزینش خسرو به شاهی و
گفتوگوي نعمان با ایرانیان ،میگوید که « بهرام اندرین باره بسیار مناظره کرد ،و اندران
مناظره همه را الزم کر د :که او مستحق پادشاهى است .و بسیار سخن رفت .تا اتفاق بر آن
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نهادند که تاج مملکت بیارند و بر تختى بنهند و دو شیر گرسنه را بر دو گوشهي تخت
بدارند .هر کس که این تاج بردارد و بر تخت بنشیند ،پادشاهى را شایان گردد .بهرام بیامد،
شیران قصد او کردند .نخستین شیر را گوش بگرفت و بر پشت او بنشست .دو دیگر شیر
را گوش ها بگرفت و سرهاى هر دو شیر بر هم همیزد تا دندانهایشان بیفتاد و مقهور
گشتند .و هر دو شیر از پاى بیفتادند .او تاج بر سر نهاد و بر تخت نشست( ».گردیزي،
 )27 :1347ابنبلخی که بهطورکلّی در گزارش دورهي فرمانروایی بهرام گور همداستان با
طبري است ،گزارش می دهد که ایرانیان همداستان شدند که تاج بین دو شیر بگذارند و
« دو شیر شرزه را آوردند و گرسنه ببستند و کسري را حاضر کردند و بهرام کسري را گفت:
پیشتر رو ،تاج بردار تا این پادشاهی بر تو درست گردد .کسري گفت :تو بدعوي آمدهاي
و بیان تو را باید نمود تا پادشاهی تو را مسلّم شود؛ چون دانست کی کسره زهره ندارد کی
پیش رود ،بهرام پیش خرامید و گرزي در دست گرفت .موبد موبدان او را گفت :ما از خون
تو بیزاریم بدین خطر کی بر خویشتن میکنی .جواب داد کی همچنین است و چون نزدیکتر
رسید ،شیري ا ز آن دوگانه روي بدو نهاد .بهرام چابکی کرد و بر پشت آن شیر نشست و
بهر دو پهلوهایش بفشرد و لخت بر سرش میزد تا کشته شد .پس روي بدآن شیر دیگر نهاد
و چون شیر از جاي برخاست ،یک گرز بقوّت بر تارک سرش زد ،چنانک از آن زخم
سست شد .پس گلوش بگرفت و سرش بر سر آن شیر دیگر که کشته شده بود میزد تا
بمرد و برفت و تاج برداشت و مردم از آن حال در تعجّب ماندند و بر وي آفرین کردند و
گفتند :این است پادشاهی براستی و همگان تسلیم کردند( ».ابنبلخی)78-77 :1363 ،
نویسندهي ناشناختهي مجملالتواریخ و القصص هم یادآور میگردد که ایرانیان «تاج در
میان دو شیر آشفته نهادند بر تخت ،و بهرام با گرز رفت و شیران را کشت و بر تخت
نشست و تاج بر سر نهاد .و این قاعده خود او بنهاده بود ،که ایرانیان از ستم پدرش وي را
همی نخواستند و اندر شاهی داد و عدل از همهي نیاکان بیفزود .از آن شادخوارتر پادشاه
نبود و نباشد و دلیرتر(».مجملالتواریخ و القصص)69 :1383 ،
جنگ بهرام با شیرها در شاهنامه هم سازگار با منابع تاریخی بازگو شده است .خود
بهرام به ایرانیان پیشنهاد می دهد که یا تاج و تخت را بین دو شیر درنده بگذارند تا آنکه
آنها را میستاند ،پادشاه گردد و همه فرمانبردار او شوند و یا اینکه آمادهي جنگ با او و
سپاهیان جنگجوي منذر باشند( .فردوسی ،1393 ،ج )405-404 :6ایرانیان با خود گفتند
که سخنهاي بهرام از فرّه ي ایزدي است و باید پیشنهاد او را بپذیریم؛ چون اگر شیرها
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او را بدرّند ،کس خونخواه او نیست و اگر کامیاب شود ،فرّه ایزدي دارد و شایستهي
شهریاري است( .همان ) 405 :روز دیگر ایرانیان از بهرام پرسیدند که اگر پادشاه شود،
چگونه فرمانروایی خواهد کرد؟ و بهرام نیز در پاسخ بسیاري نویدها و مژدهها دربارهي
دادگري و دادخواهی ،بخشش به درویشان ،بزرگداشت سپاهیان و روزيِ بههنگام آنها،
راستگویی ،هم اندیشی با کاردانان و انجمن ،نیکی و آبادانی جهان و شادي بخشیدن به
مردم داد که در منابع تاریخی هم کمابیش بازگو شدهاست .و البته موبدان موبد را گواه
گرفت که اگر پس از یکسال فرمانروایی ،چنین نباشد ،خود او تاج و تخت را واگذارد.
(همان )407-405 :بزرگان ایرانی از گفتههاي بهرام دلشاد شدند و نیز میدانستند که
توانایی جنگیدن با او را نخواهند داشت؛ امّا گروهی همچنان هوادار خسرو بودند و
ازاین رو ایرانیان از بهرام خواستند تا خود ،تاج از شیرها بگیرد( .فردوسی ،1393 ،ج:6
 )409-407گزارش شاهنامه دربارهي آوردن شیرهاي درّنده و نهادن تاج و تخت بین
آنها و سپس گفت وگوي بهرام و موبد پیش از نبرد با شیرها ،واژه به واژه با آنچه طبري
و بلعمی گفته اند ،همخوانی دارد .دو شیر ژیان گرسنه را با زنجیر در دو سوي تخت
بستند و تاج شاهی را باالي تخت نهادند و چون خسرو از جنگیدن با آنها خودداري
ورزید ،بهرام خود آمادهي کارزار شد( .همان )410-407 :پیش از تاختن بهرام به شیرها،
موبد به او گفت تا پیش همگان گواهی دهد که او به خواست خویش به جنگ شیرها
میرود و اگر خونش ریخته شد ،دیگران بیگناهاند و نیز پیش از نبرد با شیرها از گناهان
گذشتهي خود توبه کند( .همان )411-410 :سپس بهرام با گرز گاوسر خویش به شیرها
تاخت و پیش چشم همگان ،با کشتن آنها تاج شهریاري را به چنگ آورد:
چو دیدند شیـرانِ پرخاشجــوى
همىرفت با گرزهي گــاو روى
بیامـــد بـــرِ شهریـــارِ بلنـــد
یکى زود زنجیر بگسست و بند
ز چشمش همى روشنایى ببــرد
بزد بر سرش گرز بهـــرام گرد
فرو ریخت با دیده خون از برش
برِ دیگر آمد بزد بـــر ســرش
به سر بــر نهـاد آن دِلافروز تاج
جهاندار بنشست بر تخت عاج
(فردوسی ،1393 ،ج)411 :6
به عقیدهي کریستنسن ،داستان نبرد بهرام گور با دو شیر و به چنگ آوردن تاج شاهی،
باید افسانههاي ساخته و پرداختهي ایرانیان دورهي ساسانی بوده باشد که خواستهاند ننگ
شاهگزینی یک پادشاه عرب دستنشانده را از یادها بزدایند( .کریستنسن)375 :1374 ،
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با این حال ،شاپورشهبازي داستان جنگ بهرام با شیرها را واقعی میداند و آن را با آیین
بسیار کهن و هندواروپایی ور یا آزمایش ایزدي در پیوند میبیند که در آن «گناهکاري یا
خواهانی براي اثبات حقانیّت خود ،به کاري سخت و غیرعادي تن درمیدهد و با پیروز
ق خود سزاوار میشود( ».شاپورشهبازي:1389 ،
شدن در آن توسط تأییدي آسمانی ،به ح ّ
 )440-439مطالعه ي تطبیقی آنچه که پس از نبرد با شیرها رخ داده بود مانند آیین
تاجگذاري بهرام گور ،سخنرانی او ،بخشیدن همهي بزرگان ایرانیِ شاهگزین و بزرگداشت
همپیمانان عرب خود و دیگر رخدادهاي دورهي فرمانروایی او در شاهنامه و منابع تاریخی
عربی و فارسی ،خود نیازمند پژوهش جداگانهاي است؛ امّا طرح کلّی این رخدادها در
شاهنامه با منابع تاریخی بسیار همانند و سازگار است و اگر پارهاي افسانهها و داستانهایی
را که در شاهنامه چهرهي تاریخی بهرام را به دنیاي پهلوانی و افسانهاي نزدیک میکند ـ
و البته منابع تاریخی هم از چنین داستان هایی تهی نیستند ـ کنار بگذاریم ،آنچه به جاي
میماند ،با سرگذشت بهرام در منابع تاریخی یکی است.
 .5نتيجهگيری
مطالعهي تطبیقی داستان تاجستانی بهرام گور و نبرد او با شیرها در شاهنامهي فردوسی با
مهمّترین منابع تاریخی دورهي اسالمی همچون تاریخ الرُسُل و المُلُوک از محمّد بن جریر
طبري؛ تاریخ بلعمی از ابوعلی محمّد بن محمّد بلعمی؛ غُرر اخبار مُلوک الفُرس و سِیَرهم
از حسین بن محمّد المَرغنی ثعالبی؛ اَخبارُ الطُّوال از ابوحنیفه احمد بن داود دینوري؛
تاریخ یعقوبی از احمد بن ابی یعقوب؛ التاج فی اخالق الملوک از عمرو بن بحر جاحظ؛
زین األخبار از عبدالحّی بن الضحّاک ابن محمود گردیزي؛ نِهایه األرَب فی اخبار الفُرس
و العَرب یا تَجارِبُ االُمَم فی اَخبار ملوک العَرب و العَجَم از نویسندهاي ناشناخته؛
فارسنامهي ابنبلخی و مُجملالتَواریخ و القصص از نویسندهاي ناشناخته که همهي اینها
آگاهیهاي بسیار ارزندهاي دربارهي تاریخ ساسانیان به دست میدهند ،آشکارا گواه آن است
که طرح کلّی این رخداد در گزارش فردوسی با منابع تاریخی بسیار همانند و سازگار است
و اگر پارهاي ناهمداستانیهاي کوچک به چشم میآید ،تا اندازهي زیادي به نگاه شاعرانهي
فردوسی و دید تاریخی دیگران بستگی دارد .شاهنامه و منابع تاریخی در بازگویی رخدادهاي
پس از مرگ یزدگرد یکم و زمینههاي نبرد بهرام گور با دو شیر درّنده و تاجستانی او
همداستانند؛ امّا در شاهنامه این رخدادها با جزییات و شاخ و برگهاي داستانی بیشتر بازگو
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شدهاست که البته نباید همهي آنها را افزودههاي خودخواهانهي سرایندهي شاهنامه
انگاشت؛ چراکه در پارهاي منابع تاریخی هم چنین شاخ و برگهایی به چشم میآید و این
خود ،به تنهایی نشان می دهد که این جزییات داستانی در منبع و یا منابعی که فردوسی و
دیگران از آنها بهره میگرفتهاند ،وجود داشتهاست .بهطورکلّی ،هستهي اصلی گزارش
شاهنامهي فردوسی و مهمّترین منابع تاریخی دورهي اسالمی دربارهي تاجستانی بهرام گور
و نبرد با شیرها و نیز رخدادهاي دورهي فرمانروایی او یکسان است ازاینرو ،پژوهندگان
تاریخ ساسانیان باید شاهنامهي فردوسی را همچون یک منبع تاریخی در کنار دیگر منابع
تاریخی بنگرند و با بازنگري در دیدگاههاي گذشتگان که معموالً شاهنامه را تنها همچون
یک شاهکار ادبی مینگریستهاند ،ارزش تاریخی گزارشهاي شاهنامه را بهویژه در بخش
تاریخ ساسانیان آشکارتر سازند.
یادداشت
 .1براي افسانهي مرگ یزدگرد یکم رک .جلیلیان32-13 :1394 ،؛ همان.45-19 :1395 ،
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طبري ،محمد بن جریر .)1352( .تاریخ طبري یا تاریخ الرسل و الملوک .ج ،2ترجمهي
ابوالقاسم پاینده ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
عثمانف ،محمد نوري« .)1354( .خداینامهها و شاهنامههاي مآخذ فردوسی» .جشننامهي
محمد پروین گنابادي ،زیرنظر محسن ابوالقاسمی ،تهران :صص.332-287
فراي ،ریچارد نلسون« .)1373( .تاریخ سیاسی ایران در دورهي ساسانیان» .تاریخ ایران از
سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی (جلد سوم ـ قسمت اول) ،پژوهش دانشگاه
کیمبریج ،گردآورنده :احسان یارشاطر ،ترجمهي حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر،
صص.276-217
فردوسی ،ابوالقاسم .)1393( .شاهنامه .دفتر ششم .بهکوشش جالل خالقیمطلق و محمود
امیدساالر ،تهران :مرکز دیرهالمعارف بزرگ اسالمی.
قزوینی ،مح ّمد« .)1362( .مقدمهي قدیم شاهنامه» .هزارهي فردوسی؛ شامل سخنرانیهاي
جمعی از فضالي ایران و مستشرقین دنیا در کنگرهي هزارهي فردوسی ،تهران :دنیاي
کتاب ،صص.176-151
کریستنسن ،آرتور امانوئل .)1350( .کارنامهي شاهان در روایات ایران باستان .ترجمهي
باقر امیرخانی و بهمن سرکاراتی ،تبریز :دانشگاه تبریز.
ـــــــــــــــــــــــــ ( .)1374ایران در زمان ساسانیان .ترجمهي رشید یاسمی،
تهران :دنیاي کتاب.
گردیزي ،عبدالحی الضحاک ابن محمود .)1347( .زیناألخبار .به مقابله و تصحیح و
تحشیه و تعلیق عبدالحی حبیبی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
متینی ،جالل« .)1377( .دربارهي مسألهي منابع فردوسی» .ایران شناسی ،سال  ،10شماره
 ،2صص.430-401
مجملالتواریخ و القصص .)1383( .به تصحیح ملکالشعرا بهار ،تهران :دنیاي کتاب.
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محجوب ،محمدجعفر« .)1361( .گور بهرام گور» .ایران نامه ،واشینگتن ،سال  ،1شمارهي
 ،2صص.161-147
محمّديمالیري ،محمّد .)1379( .تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی
به عصر اسالمی .ج ،1تهران :یزدان.
مسعودي ،علی بن حسین .)1382( .مروج الذهب و معادن الجوهر 2 .جلد ،ترجمهي
ابوالقاسم پاینده ،تهران :علمی و فرهنگی.
مقدسی ،مطّهر بن طاهر .)1349( .آفرینش و تاریخ .ج ،3ترجمهي محمّدرضا شفیعی
کدکنی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
مینوي ،مجتبی .)1372( .فردوسی و شعر او .تهران :توس.
نولدکه ،تئودور .)1369( .حماسهي ملّی ایرانیان .ترجمهي بزرگ علوي ،به اهتمام سعید
نفیسی ،تهران :نشر جامی و مرکز نشر سپهر.
ــــــــــــــ .)1378( .تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان .ترجمهي عباس
زریابخویی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب .)1366( .تاریخ یعقوبی .ج ،1ترجمهي محمدابراهیم آیتی،
تهران :علمی و فرهنگی.
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