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  چكيده
بزرگان و  ةو پرداخت  آشكارا ساخته) م  420- 399( يكم يزدگردمشهور مرگ  افسانة

 نويسان يخو با كمك تار نامه خدايبود كه با ترجمة  يانساسان ةدور يِموبدان زردشت
مزبور مردم  داستان اجزايطبق . آن آگاهي يافتند بر يروزگار اسالم يرانيعرب و ا

و  يزدگـرد كشتن  يخداوند برا ةرا خواست خداوند و اسب را فرشت يزدگردمرگ 
اسـت كـه چـرا در     يـن پرسش ا. دانستند وي هاي ياز بيدادگر ها آنبراي رهانيدن 

 آنو كـاركرد   شـده ساخته  يكم يزدگردمرگ  ةدربار يداستان ينچن يانساسان ةدور
 بزرگـان  و موبـدان  ناخشـنودي  يانساسان يخچه بوده است؟ تاكنون پژوهندگان تار

 سبب را يهوديانو  يحيانبا مس يكم يزدگرد ينيد يبردبار هاي سياست از زردشتي
داد كـه   يمنشـان خـواه  پژوهش  ينا در. اند دانستهداستان مرگ او  برساختن و قتل

در  جـو،  ينـه بزرگـان و موبـدان ك   سـپس مـرده اسـت و    يبيمار بر اثر يكم يزدگرد
چـون   مـرگ او را در چهـارچوب افسـانه و هـم     يزدگرد، ياد ينابود يكوشش برا

  .اند گر بازگو كرده بزه يپادشاه يستةو شا يزديا يپادافره
  .سو، اسب  چشمة ،ي، موبدان زردشتكمي زدگردي ان،يساسان :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

در خـود نهفتـه دارنـد كـه در نگـاه       ييهـا  يآگاه گاه گه يرانيا كهن يها افسانه و ها داستان
 گـر يد با ونديپ در و تر بزرگ يخيتار بافتها در  داستان نياگر ا اما شوند، ينم دهينخست د
 و فرهنـگ  و رانيـ ا ياقتصاد و ياجتماع خيتار دربارة شوند، دهيپژوه يخيتار يها گزارش
هـا افسـانة مـرگ     داسـتان  نيـ از ا يكـ ي. دهند يارزنده به دست م ييها يآگاه يرانيا جامعة
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در . بنگريمبه آن  گريد يا هياز زاو كرد خواهيم كوشش جستار نيا در كه است كمي زدگردي
گـاه   انـد و گـه   تاريخ و فرهنگ ساسـانيان نوشـته شـده    ةكه تاكنون دربار ييها پژوهش ةهم
داسـتان كشـته شـدن     دهنـد،  يبه دست م كمي زدگردي ييروا فرمان ةدور ةدربار ييها يآگاه

شدن آن اسـب   ديناپد سپسو شگفت و  بايز يياياسب در اياسب  كياز لگد  كمي زدگردي
هـا در   آن ةن توطئكردپنهان  يبرا انيساسان ةدور يبزرگان و موبدان زردشت ةساخت يا افسانه
  . خوانده شده است زدگرديكشتن 

، در ترجمــة آلمــاني بخــش )م  1930- 1836(پــيش از ديگــران، تئــودور نولدكــه 
توطئـة   از ،)ق  310 .د(بن جرير طبـري    ، نوشتة محمدالرُسل و الملُوك يختارساسانيان از 

 و ساختن افسـانة مـرگ او سـخن گفـت     ها آنبزرگان و كشته شدن يزدگرد يكم به دست 
ديـدگاه نولدكـه دربـارة مـرگ يزدگـرد يكـم        ).1، پانوشـت  110-109: 1378نولدكه، (

اي  كمابيش از سوي همة پژوهندگان تاريخ ساسانيان پذيرفته شد و ديگر هيچ ديـدگاه تـازه  
 ؛372: 1374، سـن  كريسـتن  ←براي نمونـه  (مطرح نشد دربارة چگونگي مرگ اين پادشاه 

عليرضا شـاپور شـهبازي در    حتي. )456 /1: 1373كوب،  ؛ زرين46-45: 1384شيپمان، 
را  كـار  گنـاه اسبي كه يزدگـرد  «با عنوان  ،ترين پژوهش دربارة داستان مرگ يزدگرد يكم تازه

 فقـط اند پذيرفته است و  ، اين ديدگاه نولدكه را كه بزرگان و موبدان يزدگرد را كشته»كشت
 ).Shapur Shahbazi, 2003: 355-362(د كنـ كوشد معناي نمادين اين داستان را آشكار  مي

هاي تاريخي دربارة مرگ يزدگرد يكم، كوشـش   با واكاوي همة گزارش ،در اين پژوهش
داسـتان مـرگ   و كاركرد اجتماعي و ديني اي ديگر چرايي پيدايش  از زاويه كرد يمخواه

  .بنگريم را و معناي نمادين اين داستان )يايياسب در(يزدگرد از لگد يك اسب 
  

  گانه؟يخوب ب يروا فرمان ايگر  ؛ پادشاه بزهكمي زدگردي. 2
 يامپراتور و رانيا يها جنگ آتش ايران يباختر شمال و باختري مرزهاي در كمي زدگردي ةدر دور
 ؛Procopios, 1954: 1/ 17-22; Cameron, 1969-1970: 125-126(خوابيـده بـود    فـرو  روم

 ،)م  408- 383( وسي، و آركاد)464- 461/ 1: 1367؛ مشكور، 81- 78: 1386وينتر و ديگناس، 
 مقـام  دررا  نيافـارق يداشت، ماروثا اسقف م زدگرديبا  يا دوستانه ونديكه پ زانس،يامپراتور ب

؛ 73- 72: 1383 ،يسـ ي؛ نف368: 1374، سـن  سـتن يكر( فرسـتاد  رانيـ ا دربار به خود ةندينما
Greatrex and Bardill, 1976: 172 .(او البتـه  و شـد  ماروثا يآراستگ و ييدانا ةفتيش زدگردي 

 نيـ گذشـته از ا . سـخت برهانـد   اي يماريب از را زدگردي توانست بود هم يبزرگ پزشك كه
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 يحيمسـ  شـي يكش ياريكه ماروثا به  ديگو يم يگريداستان د كم،ي زدگردي يماريب به اشاره
كـه   شـود  يگزارش مـ  ايدر وجود او رخنه كرده بود،  طانيكه ش كرد،را درمان  زدگرديپسر 
را خـود   ماريب نيحتي ا ايو  بود شده دهيرهان يماريب نيا از ماروثا در حضور زدگردي دختر

فروتنانـه   زدگرديخود با  يوگو ماروثا در گفت). 72- 71: 1383 ،يسينف(اند  خوانده زدگردي
هـا و   وآمـد اسـقف   رفـت  يآزاد ،يحيمسـ  انيزنـدان  ييرهـا  ران،يـ ا انيحيمس يمذهب يآزاد
ـ يا يسـاها يكل يهـا  اسقف يياگردهم يخود و برگزار ةمنطق يساهايبه كل ها شيكش  را يران

 يـة در فور زدگـرد ي). 460- 459/ 1: 1367؛ مشكور، 368: 1374، سن ستنيكر( شد خواستار
 يهـا  ساختمان يبازساز ةها اجاز داد و آن ينيد يآزاد يرانيا انيحيمس ةبه هم يالديم  410

آزاد شـدند و   يحيمسـ  انيزنـدان . را بـه دسـت آوردنـد    يمذهب يها نييآ ادايخود و  ينيد
از  انيحيمسـ . وآمد كنند خود رفت ةمنطق يساهايتوانستند آزادانه به كل ها شيها و كش اسقف

هـا را   بود شـادمان شـدند و آن   دهيبخش رانيا انيحيبه مس زدگرديكه  ينيد يها يآزاد نيچن
در فرمان  يالديم 313در  ،بزرگ نيكه امپراتور روم، كنستانت خواندند يم ييها يآزاد يهمتا

 ؛509- 508: 1382 ،يفـرا ؛ 284- 282: 1382 لر،يم( بود داده روم يامپراتور انيحيمس به النيم
  ).McDonough, 2008: 127-128 ؛81- 77: 1383 ،يسينف

 و رانيـ ا انيحيمسـ  بـه  ينـ يد يهـا  يآزاد دنيبخشـ  زدگرد،ي يمذهب ييبايو شك يبردبار
 يبانيو پشت سفونيـ ت هيسلوك در رانيا يحيمس بزرگان ينيد انجمن نينخست يبرگزار رشيپذ

از  يحيمسـ  اتيـ گـاه در ادب  آورد كـه گـه   يرا به شـگفت  انيحيانجمن چنان مس نيا نياز قوان
). McDonough, 2008: 127-141( اسـت  شـده  اديـ  »نيكنسـتانت  نيدومـ «به نام  كمي زدگردي

 كردنـد  يمـ  اديـ  »باشـكوه  و روزمنـد يشاه پ«چون  ها هم صفت نيبا بهتر زدگردياز  انيحيمس
و مهربان، كـه از   كيپادشاه ن زدگرد،ي«: گفتند يم نياو چن ةو دربار) 385: 1377آسموسن، (
 از بهتر اش ندهيآ يو زندگ ر،يبه خ ادشي است، مخصوص ياله تيعنا به انيروا فرمان انيم

). 3 پانوشت ،106: 1378نولدكه، ( »كرد يم يكين زانيچ يب و چارگانيب بر روز هر. باد گذشته
 گـاه  چيهـ  زدگردي ييروا فرمان ةدور انيدر پا انيحياندك مس گرد يحتي آغاز شدن آزار و پ

در  ژهيـ و بـه  ،يحيمتـأخر مسـ   سندگانينداد و نو رييتغ يحيمس اتياو را در ادب كين ةچهر
رفتـار   رييتغ نيا ييچرا دنديكوش گرد يآزار و پ نيگرفتن ا دهيبا ناد ،يانيسر يخيسنت تار

 كيـ چون  روزگار او هم هم انيحيمس يكه برا زدگرديرو،   نياز ا. دهند حيرا توض زدگردي
چهـرة   يا تا انـدازه  اندك اندك يحيمس متأخر يها متن در شد يم پنداشته گريد نيكنستانت
از ). McDonough, 2008: 128-136(بـه خـود گرفـت     طانيمقدس و هم شـ  هم يپادشاه

 يروا فرمـان  نيـ هـم، ا  يالديپنجم و ششـم مـ   قروندر  يو مردم روم سندگانينو دگاهيد
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 ;Procopios, 1954: 1/ 17-22(بـود   يحينامس گانةيشاه خوبِ ب كي نمونة يزردشت ـ يرانيا

Cameron, 1969-1970: 125-126 ؛McDonough, 2008: 132.(  
 ورزانـه  غـرض  اريبسـ  البتـه  كـه  ،يحيمس يشهدا يها كارنامه در انيحيمس يها گزارش

؛ 423- 420: 1374، سـن  سـتن يكر( دارنـد  انيساسـان  به يآلود خشم دگاهيد و اند شده نوشته
 يبزرگ مـذهب  يها يگستاخ ةاند كه با وجود هم ، آشكارا گواه)384- 380: 1377آسموسن، 

چشم خـود   شيزردشت آن هم پ يها ها به آموزه آن ياپيپ يها نيو توه انيحياز مس يا پاره
 ييهـا  يگاه گسـتاخ  و البته گه انيس زردشتدمق يها دن آتشكرو خاموش  رانيا يروا فرمان

 انيـ رانياست و ا داده ينشان م يزيانگ شگفت يبردبار شهياو هم زدگرد،ي يها در برابر فرمان
بـا پـوزش از    خواستند يها م را به دست مرگ سپارند، از آن يكاران گناه نيچن كه نياز ا شيپ

خود باز  يرا برا ياند راه بازگشت به زندگ  چه نابود كرده خود و دوباره ساختن آن يها كرده
 يمذهب يها يگستاخ يا پاره جةيخود در نت ياريشهر انيدر پا زدگردي ن،يبا وجود ا. گذارند

 يهـا  دن آتـش كـر چـون خـاموش    هـم  ،يزردشت يها ها به آموزه آن يها نيو توه انيحيمس
؛ 3، پانوشت 107- 106: 1378نولدكه، ( زدگردياز  يگاه نافرمان و حتي گه ان،يمقدس زردشت

؛ 319- 318: 1377گـيمن،   ؛ دوشـن 289- 288: 1382 لر،ي؛ م371- 370: 1374، سن ستنيكر
 رييـ تغ را انيحيمسـ  نسـبت بـه  بردبارانة خود  دگاهيشد كه د ريناگز) 89- 87: 1383 ،يسينف

 بـا  و دنديد يم زردشت شيخود را نگاهبانان ك يباستان يها كه از گذشته يالبته موبدان دهد؛
بودنـد   گـر  زهيسـت  رانيدر ا ينيد يها تيگرفتن اقل روين و يمذهب يها يشيكژاند و ها بدعت
 »گر شاه بزه«پس از مرگش  يچند ديشا ايكه در آن روزگار و  زدگرد،يوگو با  گاه از گفت هيچ

 انيحيمس يها يبا گستاخ ييارويگيري و رو آوردن او به سخت يبراي رو ،خوانده شده بود 
از بزرگان و اشراف ايراني به مسـيحيت را هـم    يا گاه گرويدن پاره كه گه ژهيو فروگذار نبودند، به
 ؛372- 371: 1374، سـن  ستني؛ كر3، پانوشت 107- 106: 1378نولدكه، (ديدند  به چشم خود مي

  ).298- 289: 1382 لر،يم
داشـت و از   رانيـ ا يهودي ةهم با بزرگان جامع يا خوب و دوستانه يوندهايپ زدگردي

 انيهودياز رهبران بزرگ  يكيبود كه  انيهوديو هوادار  خواه كياو چنان ن انيهودي دگاهيد
 يهـا  داسـتان  در كـم ي زدگـرد ي ةچهـر  ةدربـار (خوانـد   »گريكوروش د كي«آشكارا او را 

 ؛354: 1377 وسـنر، ي؛ ن23- 21: 1351نتصـر،   ← انيـ هودي با او ةدوستان ونديپ و يتلمود
Widengren, 1961: 140-142 .(بـا  ونـد يپ در زدگـرد ي يشـ يو آزاداند ياز بردبـار  يا گوشه 

). 41، 34: 1388جليليـان،  ( اسـت  افتـه يبازتاب  انهيم يفارس ـ ييايجغراف يمتن در انيهودي
تـا چـه انـدازه مغـان      انيهوديو  انيحيبا مس زدگردي ةدوستان ونديو پ يبردبار كه نيتجسم ا
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كـه   ييهـا  ، گـزارش رو  نيـ از ا. سـت يچنـدان دشـوار ن   كرد يم نيرا آزرده و خشمگ يرانيا
 نيـ از ا دهنـد  يبازتـاب مـ   نامـه  يخدا دگاهياو را از د ةچهر ييو بازنما زدگردي يها يژگيو

، )خشـن / درشت(» الخشن«، »فريبنده«، »فَظ« ،»دبر/ دفر« چون واژگاني با يرانيا يروا فرمان
گـر و   سـتم  پادشـاهي  ةچهر زدگردي و نديگو يسخن م» مجرِم«و ) گر بزه( »مياالث«، »درشت«

 شود يخوانده م دهياو زشت و نكوه يها استيها و س كرده ةو هم رديگ يبه خود م شيبداند
؛ 102: 1347 ،ي؛ خـوارزم 164: 1363 ،يروني؛ ب78: 1381 ،ينوري؛ د613/ 2: 1352 ،يطبر(

 ،يمسـعود  ؛26: 1347 ،يزي؛ گرد141- 140/ 3: 1349 ،ي؛ مقدس52، 23، 11: 1346 ،ياصفهان
؛ 311: 1372 ،يمرغنـ  ؛ ثعالبي 641- 640: 1385؛ بلعمي، 94: 1365، مسعودي؛ 255/ 1: 1382

  ).39، 33: 1388؛ جليليان، 200: 1374بلخي،    ؛ ابن363- 361/ 6: 1386 فردوسي،
ه كـرد را گزارش  يزدگرد زشت ةشيكارانه و اند گناه يها تر از ديگران، كرده مفصل ،طبري

ـ    زهـوش يو ت ختـه يفره زدگردي ديگو ياو م. است  آور انيـ ز يزهـا يبـه چ  تـر  شيبـود، امـا ب
دانش و فرهنگ ديگران را . ردب يبه كار م يكار بيو فر رنگيو دانش خود را در ن ديشياند يم

. و ناسـپاس بـود   ،خـو  گير، زشت سخت ياو مرد. ديبال يخود م يها ديد و به داشته اندك مي
و  شمرد يم يها و گناهان خُرد را بزرگ و نابخشودن چنان بود كه لغزش زدگرديگيري  سخت
 كس چيها كوچك بود، خواهش ه رچه گناه آنكاران، اگ گناه ةاو دربار. داد يسخت م هيپادافر
 داد، يش نمـ ارا پاد گرانيد يها كرده. بود ياز بزرگان هم م يكياگرچه آن كس  د،يشن يرا نم

 يگـر  يانجيم يگريد ةدربار يكياگر . ديد يآن را بزرگ م كرد، يم يزيناچ يكياما اگر خود ن
 يبانيآن كس كه در پشـت «: گفت يم زدگردي آورد، ياو به زبان م ةدربار يكيو سخن ن كرد يم
. »؟يا به تو بدهد و تاكنون چه از او سـتانده  يزيچه چ خواهد يم ييگو يبا من سخن م او
 يهـا  نيـي آ و هـا  روش بـه  او ييخـو  زشـت  و يريـ گ از سخت ييرها ي، مردم برارو  نياز ا

و  يزير و خون ييو از ترس تندخو زدند يها چنگ م آن كين يها يژگيو و نيشيپ پادشاهان
  ).609- 608/ 2: 1352 ،يطبر(سوگند شده بودند  پيمان و هم هم گريد يكشاه با  يگر ستم

بدخويي و بدانديشي يزدگرد  شود ينگاه بدبينانه به يزدگرد چنان است كه حتي گفته م
خـود كـه    يگـذار  تـاج  يروزهاي پادشاهي او آغاز شـده بـود و او در سـخنران    نياز آغاز

 فقـط خود با نويد دادگري و نيكي مردم را به وفاداري بخوانـد،   اكانيچون ن هم ستيبا يم
 يا برداري خوانده بـود و هـيچ مـژده    ها را از نافرماني بيم داده، به وفاداري و فرمان آن ةهم

بـه  ). 219: 1373نـژاد و كالنتـري،    انزابـي (دادگرانه و نيك نـداده بـود    ييروا فرمان ةدربار
از بـدنهادي و پليـدي او آگـاه     زدگـرد يدر هنگام به تخت نشاندن  انيرانيگزارش ثعالبي، ا
اي جز پذيرفتن پادشاهي او نداشـتند و اميـدوار بودنـد كـه تـاج و تخـت        بودند، اما چاره
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يزدگـرد شـادباش بزرگـان را در روز    . نـد كنهـاد   خـو و نيـك   شهرياري يزدگـرد را پـاكيزه  
سـر و   ةبا اشـار  فقطبا سخن گفتن، كه  نيشيپ انيروا چون فرمان نه هم ش،يگذاري خو تاج

ها از آن روز از گزينش او بـه پادشـاهي آشـفته و پشـيمان شـده       دست پاسخ داده بود و آن
  ).312- 311: 1372، يمرغن  يثعالب( بودند

ـ   انينيشيپ يها تسن و ها نييگر آ يزدگرد بزه بـرد، جهـان را بـه     نيو پدران خـود را از ب
  ).217: 1386جاحظ، (مردم را آزار داد  يگر كشاند و با ستم ينابود

 يهـا  كـردن و عقوبـت    شـكنجه  و مطالبـت  رسـم  و ش،يخو يها كرد بر اهل پادشاه ستم
 اهـل  ةهمـ  و بسـتد،  همـه  داشـتند  كه ييها مال و كرد، داديت بيگوناگون او آورد، و بر رع

  ).26: 1347گرديزي، ( ديگردان شيدرو شيخو مملكت

؛ 311: 1372 ،يمرغنـ  ثعـالبي  (د كـر ساسانيان را نابود  ةهاي نيك و دادگران آيين زدگردي
هـا از   ند و مـغ ديترس ي، همه از او م)219: 1373نژاد و كالنتري،  ؛ انزابي26: 1347گرديزي، 

 نيچنـ  هـم ). 363- 362/ 6: 1386فردوسـي،  ( بودنـد  رنجـور  و آزرده او ةشـ يها و اند كرده
 يبـن نعمـان، بـرا     منـذر  يبانيبا پشت زدگرد،يپسر  گور، بهرام كه يهنگام ديگو يم يفردوس

 ةخود بـا خـانواد   يدشمن ييچرا انيدر ب رانيبزرگان ا ديكوش يگرفتن تاج و تخت پدرش م
دو دست و  اي ،يها را دو دست و پا آن زدگرديزاده نشان دادند كه  را به شاه يمردان زدگردي

  :ا را درآورده بوده دو چشم آن ايو  دهيگوش و زبان بر
ــخ ب  ــه پاسـ ــان بـ ــتنديبزرگـ  خواســتند يپارســ ةخســتيبســ   اراسـ

 آن دشــت كردنــد گــرد بــركيــكاي   زدگــرديكــه را خســته بــدرانيــاز ا
 يچـالش بـه جـا    يرا نبد جـا يكي   يرا دو دسـت و دو پـايكـ يدهيبر
ــبر   را دو دست و دو گوش و زبانيكي ــ ده،ي ــن تن ــده چ ــ يش  روانيب
 از آن خستگان مانـد منـذر شـگفت      را ز تــن دور كــرده دو كتــفيكــي

  )402- 401/ 6: 1386 ،يفردوس(

و  شيو بدانـد  وبيـ مع«چون  خواندند يم) كار گناه( »ميأث« را زدگردي ،يبلخ به گزارش ابن
و  يمغـرور بـود   شيو به دانش خو ياهل علم را دشمن داشت«، و »خوار بود بداندرون و خون

و بـا   ،يكرد صاليبزرگ را است يها و خاندان يستد يتا مال او م ،يبهانه جست يبر كس وستهيپ
). 200: 1374 ،يبلخ   ابن( »بودند ميعظ يدر رنج يو مردم از و يبود ليبخ ها، بيهمه ع نيا

را  زدگـرد ي نيشـ يپ قـرون  سـان ينو خيچون تار هم كه نيبا ا رخواندي، ميرقمنهم  قرندر 
 زدگـرد يخردمندانـه و اندرزگونـه از    ييهـا  گفتـه  خواند يگر م گر و ستم بزه ييروا فرمان
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هرگـز   يكـ ين يهـا  سـخن  نيبا وجـود چنـ   زدگرديكه  شود يم ادآورياما خود  آورد، يم
 گـوش  و شـراب  دنياگـر از نوشـ   يخود بهره نبرد و حت يخردمند از دانش و يراست به

 بپـردازد  مـردم  آزار بـه  بتوانـد  شهيآن بود كه هم يست براج يم يدور يقيموس به دادن
  ).757-756/ 1: 1338 رخواند،يم(

و  ،هـا، بزرگـان   گري يزدگرد با مغ و ستيزه ،ريزي گيري، خون كه از سخت ييها گزارش
پادشـاهي   ةها را بـه شـيو   آلود آن آشكارا نگاه خشم كنند يم اديهاي بزرگ  وندان خاندان هم

هاي او براي لگام زدن  دباري ديني يزدگرد و كوشششكيبايي و بر. دهند يزدگرد بازتاب مي
گرانه در برخـورد بـا    جستن از سياست پرخاش يموبدان و بزرگان و دور ةنديبه قدرت فزا

ور كرده  ها را شعله غربي و مسيحي شاهنشاهي ساسانيان همه و همه آتش خشم آن ةهمساي
ـ يبزرگـان ا  نيـ ند كه اا داستان همة پژوهندگان هم دياكنون شا. بود موبـدان   ژهيـ و و بـه  يران

/ گر شاه بزه انيهوديو  انيحيبا مس يرفتار و خوش يبردبار يرا برا زدگردياند كه  بوده يزردشت
؛ 151: 1381 بـويس، ؛ 385: 1377 آسموسـن، ؛ 318: 1377 من،يگـ  دوشـن (انـد   خوانده مياألث
؛ 455/ 1: 1373 كـوب،  نيـ زر؛ 55: 1373 ارشاطر،ي؛ 45: 1384 شيپمان،؛ 242: 1373 ،يفرا

 ).37: 1383 ،ييايدر؛ 423: 1389 ،يشاپور شهباز
موبـدان و بزرگـان    ةدشـمنان  دگاهيكه بازتاب د يا ورزانه نهيك يها گزارش ةبا وجود هم

 ييهـا  ها نشانه گزارش نياز خود ا يا ، هنوز در پارهاست كمي زدگردي ةدربار انيساسان ةدور
كـه بهـرام گـور     ديگو يم يطبر. ديآ ياو به چشم م ةآزادمنشان يها استيو س ياز خردمند

خشمگين از ايرانياني كه پنداشته بودند بهرام  ،در بازگشت از جنگ با هپتاليان) م  438- 420(
انجام  يپنهان يوگوها بودند با هپتاليان گفت دهيكوش رو  نيبا هپتاليان بجنگد و از ا تواند ينم

، آنـان را بـه   كـرد وگو  چند روز پياپي با بزرگان شاهنشاهي گفت ها باج دهند، دهند و به آن
گيـر باشـد و    خود مهربـان و آسـان   ياريدر شهر خواهد يم  برداري خواند و گفت كه فرمان

بهـرام بـه   . گيرتر از پدرش خواهد شـد  ها گستاخي ورزند او سخت نيكويي كند، اما اگر آن
و  يو بردبـار  يخـود را بـا دادگـر    يـي روا بزرگان گفته بود كه پدرش يزدگـرد هـم فرمـان   

به  ريناگز يند، وبردار او نبود كه بايد فرمان اي از مردم چنان د و چون پارهكرآغاز  ييخو نرم
 كيـ ن ةآواز). 623/ 2: 1352 ،يطبـر (ريـزي گراييـد    گيري و خـون  خويي و سخت درشت

 يرومـ  سينـو  خيدو تـار  اس،يـ و آگاث وسيـ پروكوپ. بـود  دهيروم هم رسـ  يايبه دن زدگردي
 اكانين ةدربار ورزانه نهيند و كورزيد يم يدشمن انيرانياگرچه آشكارا با ا ان،يروزگار ساسان هم
انـد   خوانـده  »مـنش  بـزرگ «و  »شيانـد  كين« ييروا را فرمان كمي زدگرديند، گفت يخن مما س

)Procopios, 1954: 1/ 17-22; Cameron, 1969-1970: 125-126.(  
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مـردم در   ةكه تود ييها در افسانه ديشا ،يرانيا يها گزارش يا به باور ما، احتماالً در پاره
و مهربـان بـوده اسـت،     كيـ ن يا چهـره  يدارا كـم ي زدگردي ،خود نگاه داشته بودند ةحافظ
كـه   كنـد  يمـ  اديـ » گـر  بزه زدگرديپدر  زدگردي«پادشاه به نام  كياز  ياصفهان ةكه حمز  چنان

از امپراتـوران روم   يكـ يروزگار با  و مهربان و هم شهيپ استيس يبزرگوارتر از پسرش، مرد
را  يگر سپرده بود تا و بزه زدگرديپدر  زدگردي نيبوده است كه او پسر كوچك خود را به ا

). 15- 14: 1346 ،ياصفهان(كند  يبانيگرفتن تاج و تخت روم پشت يپرورش دهد و از او برا
 انيساسـان  خيتار در و ديآ يم چشم به نادرست و آشفته نخست نگاه در گزارش نيا اگرچه

 ياصـفهان  ةحمز ةدارد اشار تيكه اهم يزيوجود ندارد، چ »گر بزه زدگردي پدر زدگردي« نيا
از امپراتـوران   يكيروزگار با  است كه هم زدگرديبه نام  ييروا فرمان يو مهربان يبه بزرگوار

را به ) وسيتئودوس(خود  نيبوده است و او پرورش پسر كوچك و جانش) وسيآركاد(روم 
و  يفرزندخوانـدگ  نيـ ا ةدربـار ( اسـت  بـوده  سـپرده ) كمي زدگردي( يرانيا يروا فرمان نيا

: 1386 گنـاس، يو د نتـر ي؛ و425- 424: 1389 ،يشاپور شهباز ←دربارة آن  ييوگوها گفت
). Procopios, 1954: 1/ 17-22; Greatrex and Bardill, 1976: 171-197؛ 86- 85، 80- 78
 پسر بهرام پسر زدگردي« از ،يساسان پادشاهان نام فهرست كي در ،ياصفهان ةحمز نيچن هم

 از يو از پـس  و خوانـد  يمـ ) مهربـان  و كوكـار ين( نـرم  زدگـرد ي را او و كند يم ادي »شاپور
گذشته از ). 16: 1346 ،ياصفهان( ديگو يسخن م نرم، زدگردي پسر خشن، زدگردي يپادشاه

ـ   اين، پرورشِ نيك، تيزهوشي و آشنايي يزدگرد با دانش كـه   ،خـويش  ةهاي گونـاگون زمان
در  ،انـد  بـوده  يناشـدن  يزدگرد پنهان ةبزرگان دربارهاي موبدان و  پردازي دروغ ةبا هم ييگو
  ).641: 1385 ،ي؛ بلعم608/ 2: 1352 ،يطبر(اند  ها بازتاب يافته گزارش يا پاره

  
  ت؟يواقع ايگر؛ افسانه  داستان مرگ پادشاه بزه. 3

 ةدربـار  يا افسانه انيساسان ةدور خود در. باشد داشته خود سزاوار يمرگ ديگر با پادشاه بزه
و  داسـتان كهـن و سـاخته     نيـ و ا افـت يراه  نامـه  يخدابه  كهوجود داشت  زدگرديمرگ 
ـ  ةاز راه ترجمـ  ان،يساسان ةبزرگان و موبدانِ دور ةپرداخت ع از مـتن  فـ بـن مق   عبـداهللا  يعرب
ـ  قرن كياز  شيب. وارد شد ياسالم ةدور يها خيبه تار نامهيخدا يپهلو نولدكـه، در   ش،يپ
 ةدربـار  ،يطبـر  ريـ بن جر  محمد الملُوك و الرُسل خيتاراز  انيبخش ساسان يآلمان ةترجم
  :كه شد ادآوري كمي زدگردي مرگ

او  يكـه از بـد   يفيدارد بـا توصـ   يكـ ينزد اريبسـ  ةپادشاه رابط نيآور ا داستان مرگ شگفت
 ياند كـه مبتنـ   چنان ذكر كرده گرانيو د بهيقُتَ  ابن و قيالبطر  ابن ديداستان را سع نيا. اند كرده



 21   شهرام جليليان

 يداسـتان را بـا كمـ    نيـ ا يفردوسـ . گردد يمعلوم م ،مقَفع  ابن ،اصل كيها بر  آن ةبودن هم
 يشـهر پـدر   كيواقعه را نزد نيا لشاعر مح كه نيا. شاعرانه ذكر كرده است يانيتفاوت و ب

 ديآمدن اسب سف دياما داستان پد ،به حساب خودش گذاشته شود ديبا داند، يم ،توس ،خود
داشـته باشـد كـه     يتـر  مياصل قد ديشدن آن دوباره در آن چشمه با ديآب و ناپد ةاز چشم

پادشاه چـه انـدازه    نيراجع به ا تيروا كه نيجه به اوبا ت. مقَفع آن را كوچك كرده است  ابن
 يلوح ساده يكه از رو ييها افسانه ليآن را از قب توان يشده است، نم نيآگاهانه و روشن تدو

سـاخته شـده    ينـ يداستان به منظـور مع  نيكه ا كنم يمن فكر م. به وجود آمده است دانست
انـد و   كشـته  يپادشاه را، كه مبغوض بزرگان بوده است، در گرگان دوردست پنهان نيا. است
 يكسـ  ديـ گو يمـ  قيـ البطر ابـن  ديدر كتـاب سـع   كه نيا. اند داستان را منتشر ساخته نيبعد ا
نت  شـاه  بـه  يانـداز  دست و تجاوز مبادا تا كند يدراز دست شاه به خواست ينم گـردد،   سـ
پادشاه بر  نيكه درست پس از مرگ ا يفتنه و كشمكش. سازد يرا متهم م ندهيخود گو باًيتقر

  ).1پانوشت  ،110- 109: 1378نولدكه، ( كند يم دييرا تأ دهيعق نيداد ا ياو رو ينيسر جانش

 تاكنون و شد رفتهيپذ انيساسان خيتار پژوهندگان ةهم يسو از شيكماب نولدكه دگاهيد نيا
؛ 372: 1374، سـن  سـتن يكر( شـود  يمـ  دهيـ د نولدكـه  چشم ةچيدر از تنها كمي زدگردي مرگ

 مـرگ ). 430: 1392 ،ي؛ شاپور شـهباز 456/ 1: 1373 كوب، نيزر؛ 46- 45: 1384 پمان،يش
 پندارنـد  ياو مـ  رويـ پژوهنـدگان پ كـه نولدكـه و    چنان ايآ بود؟ داده رخ چگونه كمي زدگردي

) يياياسب در(اند و داستان آمدن اسب  گر را كشته بزه يروا فرمان يبزرگان و موبدان زردشت
  .اند اسب را پراكنده نياز لگد ا زدگرديو مرگ 
 او مـرگ  بـه  يزدگـرد  يها خشونت و ها يگر ستم ةخود را دربار ةگزارش گسترد يطبر

ناتوانـان را   يگـر  بزرگان و اشراف را خوار كرد و با سـتم  زدگردي ديگو يم و دهد يم ونديپ
ريـزي از او   و خون يگر خويي و ستم مگر درشت يزيو مردم چ ختير اريكشت، خون بس

 گـرد  دند،يد را يزدگرد ةنديريزي فزا گري و خون همه ستم نيها ا كه آن يهنگام. دنديد ينم
گر  ها را از بيدادگري شاه بزه ردند تا زودتر آنبه درگاه خداوند ب هيآمدند و شكوه و گال هم 

اي از  دورافتـاده  ةدر گوشـ  زدگـرد يمـرگ   ةدوم افسان ةپرد). 609/ 2: 1352 ،يطبر(برهاند 
انـدام   زيبا و خـوش  ياسب ييزدگرد در گرگان بود كه روز ،يطبر ةبه گفت. دهد يرخ م رانيا

 ستوربانان تا داد فرمان زدگردي. شدند زده شگفت او دنيمردم از د ةآمد و هم يبه در كاخ و
كوشش آنان بيهوده بود و نـاگزير   همه، نيا با آورند، او پيش و گذارند لگام و زين را اسب

اسب در دست پادشاه آرام بود، امـا چـون   . يزدگرد خود اسب را گرفت و زين و لگام نهاد
كشت و خود به تاخت دور  شاه كوبيد و او را ةبه سين يا خواست پاردم اسب را بنهد، جفته

خـود   حـق  در خداونـد  يمهربـان  و خواسـت  ةنشان را زدگرديمردم مرگ . شد و پنهان شد
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افسـانه را   نيـ تر ا كهن شكلكه احتماالً  ،ها گزارش يا در پاره). 609- 608: همان(انگاشتند 
كـه   اي بود از فرشتگان خداونـد  آمده است كه مردم گفتند آن اسب فرشته دهند، يبازتاب م

ها  به پيكر اسب درآمده بود و خداوند او را فرستاده بود تا مردم را از ستم زدگرديكشتن  يبرا
؛ 642- 641: 1385 ،ي؛ بلعمــ218- 217: 1386جــاحظ، (يزدگــرد برهانــد  يهــا و بيـدادگري 
؛ 27- 26: 1347 ،يزيـ ؛ گرد141- 140/ 3: 1349 ،ي؛ مقدسـ 50: 1358الملـك،   خواجه نظام

  ).203: 1374بلخي،    ابن
 يهـا  در نوشـته  هـا،   يهـا و كاسـت   افـزوده  يا با پاره زدگرد،يمرگ  ةدربار يگزارش طبر

خشم مردم و به . 2 زدگرد،ي داديو ب يگر ستم. 1: ها در آن ةو هم ديآ يهم به چشم م گرانيد
 مـرگ . 4 بـا، يز و نـژاده  ياسـب  شـدن  دايپ. 3 خداوند، شيها و شكوه بردن پ ستوه آمدن آن

 ،كه خواسـت خداونـد بـود    ،گر مردم از مرگ شاه بزه يخشنود. 5و  ،اسب ةجفت از زدگردي
؛ 311: 1372، يمرغنـ   ي؛ ثعـالب 640: 1385؛ بلعمـي،  199/ 1: 1366 ،يعقـوب ي(ند ا داستان هم

ــام  ــه نظ ــك،  خواج ــ؛ گرد50: 1358المل ــي، 26: 1347 ،يزي ؛ 141- 140/ 3: 1349؛ مقدس
  ).35: 1383، بهار؛ 203- 200، 82: 1374بلخي،    ابن

 يكه مـرگ و  زدگرديپرسش  نيدر پاسخ به ا شناسان ستاره و موبدان ،يفردوس ةبه گفت
سو در تـوس خراسـان    ةگفته بودند او در نزديكي چشم ؟رخ خواهد داد يكجا و چه زمان
  :سو را به چشم نبيند ةچشم گاه چيكه ه خورد سوگند هم زدگرديخواهد مرد و 

 اديـ از مـرگ رديـ كه شاه جهـان گ    خـود مبـادنيشمر گفـت كـ  ستاره
ــدرو شــود  شــود ســو ةچشــم يســودريــاز ا   چــو بخــت شهنشــاه ب
 طـوس  ينظاره شود سـو يبه شاد   فراز آورد لشـكر و بـوق و كـوس

 يگـوش او بر بگذشتروزنيچن   يبـر بـود هـوش اوگـهيبر آن جا
ــا ةپــرد در رازنيــاكــه   اسـتبـديريادگيـ اردانشنياز  اســت زدي

 زردديخورشــ و نياد بــرزخــربــه   خـوردسـوگندشاهازو،ديچو بشن
 خشـم  هنگـام  نـه  ،يشادهنگامنه   چشـمبـهنميـ سو نبةكه من چشم

  )391- 385/ 6: 1386 ،يفردوس(

كوشـش   ةگر شده بود، گشاده شد و پزشكان با هم كه ستم زدگرد،ي ينيخون از ب يروز
سـو   ةبـه چشـم   يرا در آن ديد كه و زدگرديموبد چارة . خود نتوانستند خون را بند آورند

و بـه   رفتيسخن موبـد را پـذ   زدگردي. رود و با ستايش يزدان سوگند خود را فراموش كند
  :آورد يرا به جا شياين نييسو رفت و آ  چشمة يسو
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ــاره ا ــرا چ ــزنســتيت ــهدراهك  بـه مهـد   يـي چشمة سـو گرا يسو   ش
ــن ــشياي ــيكن ــشيپ ــاكزداني  بـران گـرم خـاك    يبه زاريبگرد   پ

ــ   نــاتوانةكــه مــن بنــدييبگــو ــوگند پـــ  روانشيزده دام ســـ
ــانم كجاســت ــا زم ــدم ت ــون آم ـ    كن  راسـت  و داد داور يا تـو شيبه پ

  )همان(
 ن،يـ ريـزي بنـد آمـد، بـا وجـود ا      از آب چشمه نوشيد و خـون  ماريگر و ب پادشاه ستم

. كـرد  شـه يپ ينافرمان و ينيخودب دوباره و دانست خود يخردمند ةنشان را شيخو يبهبود
راهـان   آب بيـرون آمـد و چـون هـم     ةاز چشم ستهيو زيبا و شا ديهنگام، اسبي سپ نيدر ا

اسـب   يو لگام گرفـت و بـه سـو    نيز يدر گرفتن آن اسب ناتوان شدند خود و زدگردي
و  ديتا پاردم اسب را بنهد، او خروش ديگذاشت و چون كوش نياسب را ز زدگردي. شتافت
گـاه   آن. سو نهان شـد  ةشاه كوبيد و او را كشت و خود در چشم ةآور به سين مرگ يا جفته

 موبدان كالبد شاه را شستند و در تابوت نهادند و بـه پـارس بردنـد تـا در دخمـه گذارنـد      
  ).391-385/ 6: 1386فردوسي، (

را  زدگـرد يپروكوپيـوس كـه   . بـود  ناشـناخته  ها يغرب يبرا زدگرديمرگ  يداستان شرق
 مـرده  يماريب از كه ديگو يم آشكارا او مرگ ةدربار  خواند يم دوست صلح و كين ييروا فرمان
 ،يالديقرن هشتم م يارمن سينو خيتار ،يخورن يموس). Procopios, 1954: 1/ 17-22( است
 يروا كـه فرمـان   ،شـده بـود پسـرش وهـرام شـاپور      ماريب زدگرديكه  يهنگام ديگو يهم م

 بزرگـان  دسـت  بـه  او خود پدرش مرگ از پس و آمد تختگاه به شتابان بود، رانيارمنستانِ ا
 ،يالديمـ  زدهميشده در قـرن سـ   نوشته ،عرتيس خيتاردر ). 209: 1380خورني،  ( شد كشته
 ونـد يپ زيو ن انيحياو دربارة مس يشياند كيو ن يو بردبار يرانيبا بزرگان ا زدگردي ييارويرو

 بانيمقدس و پشـت  يچون مردان شده است كه هم بررسي يحيمس يها اش با اسقف دوستانه
بـه   يگزارشـ  زدگرديدربارة مرگ  عرتيس خيتار. اند شده فيشاه توص رخواهيو خ يروحان

دگرگـون   امـد يمـرگ او را پ  اند خواسته يم انيحيچگونه مس دهد يكه نشان م دهد يدست م
اسـت كـه    يزيـ همان چ نيبخوانند، و ا يزديا يو پادافره انيحياو دربارة مس شةيشدن اند

 يآن داسـتان  يورنـد و بـرا  ايهم دوست داشتند مردم به آن باور ب يبزرگان و موبدان زردشت
 ،ناخشـنود و متنفـر بودنـد    زدگـرد يهـا از   مغ عرتيس خيتاربه گزارش . ساختند و پراكندند

 انيحيمس گر،يد ياز سو ؛ها كاسته بود خود از قدرت رهبران مغ ياريآغاز شهر چراكه او از
هـا در   مـغ . را داده بـود  سـاها يكل يبازسـاز  ةهـا اجـاز   مند بودند و او به آن عالقه زدگرديبه 

 طانيداشت او از شـ  نگه يبرا سايپدران كل ياما دعاها كردند، يم نيرا نفر زدگرديها  آتشكده
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 طانيشد ش دياو معنا تبع نيدرگذشت و جانش هبالهايكه  يهنگام. ديرس يبه درگاه خداوند م
خـود را دربـارة    يو بردبـار  كيـ ن ةشـ يرخنه كرد و او را واداشت تـا اند  زدگرديدر وجود 

بـا   يزود افتـاد و بـه   يو آسـمان  ينيزم دشمنان چنگ به زدگردي سپس. دهد رييتغ انيحيمس
و  ،شدند يم ديها ناپد اسقف يرويبا ن نياز ا شيكه پ شد، رو روبه ييها يگرفتار و ها يماريب

خشـنود   اريها بس درگذشت و مغ يماريب نيبود كه او دوباره گرفتار سردرد شد و از ا نيچن
  ).430: 1389 ،ي؛ شاپور شهبازMcDonough, 2008: 135(شدند 

داسـتان   هم زدگردينولدكه دربارة مرگ  دگاهياگرچه با د ،يشاپور شهباز رضايعل ادي زنده
 ياو، اسب از نمادها ةديبه عق. است افتهيداستان را درن نينماد ينولدكه معنا ديگو يم ،است
 يـي روا باستان فرمان رانيبوده است و در ا ،عدالت شاهانه ژهيو به ،و عدالت مانيپ زديا ،مهر

گرفته بـود و از   دهيناد زدانيدم و اخود را با مر مانيپ ييگو جست يم يدور يكه از دادگر
 بـا  كه بود يزردشت بزرگ زدانيا از نپات اپام نماد آب نيچن هم. شد يسزاوار مرگ م رو  نيا

 يگنـاه از و  ةجـ يدر نت ديه جمشـ كـه فـرّ   يهنگام وداشت  يتنگاتنگ ونديپ دهيخدابخش فرّه
به دست گرشاسـب و   ندهيگسست، به درون آب رفت و اپام نپات آن را نگاه داشت تا در آ

 ييرهـا  زدگـرد يهـا را از دسـت    خداوند آن گفتند ي، اگر مردم مرو  نياز ا. داده شد دونيفر
 يگر گر شده بود و ستم گر و ستم بزه زدگردي. نبوده است زيانگ است، چندان شگفت دهيبخش
 يبرا او يستگيناشا و زدانيا و مردم با خود مانيپ شكستن مفهوم به مردم با او يزندگيو ست
ـ يشـده بـود و ا   رايـ مردم به درگاه خداوند گ ةپس استغاث. بود يزديا فرّه داشتن كـه   يزدان

 ديـ چيهـم پ  در را شـاه  يزندگ ةكارنام تا فرستادند ياسب كردند يم يه را نگاهبانو فرّ مانيپ
  ).Shapur Shahbazi, 2003: 355-362؛ همان(

كه  شوند يم دهيد يزيانگ شگفت يها باس يرانياغير و يرانيا يها از گزارش يا در پاره
 يمعمول ييها انيبا ماد ييايدر يكردن اسب ياز گشن ايو  نديآ يم رونيرود ب يا ايخود از در اي

با وجود . رديگ يپادشاهان تعلق م ايمعموالً به پهلوانان ) ييايدر( ياسب آب نيا. اند زاده شده
در  كـم ي زدگرديكه گزارش مرگ  ،يرانيا يها در متن يياياسب در ةنمون نيتر در كهن ن،يا

و  سـت ين يـي روا پهلـوان و فرمـان   چياسـب متعلـق بـه هـ     نيـ اسـت، ا  يفردوس ةشاهنام
از لگد  كمي زدگرديدر گزارش كشته شدن . گر است كشتن پادشاه ستم فقطاو  يكار شيخو
از  ؛اسب اشاره نشده اسـت  نيبودن ا) ييايدر( يبه آب گرياز منابع د كدام چياسب، در ه كي
 است تر يرياساط ،دهد يو كهن را بازتاب م يداستان يا هيما كه بن ،شاهنامه، گزارش رو  نيا
 توجه نكته چند به ديبا يياياز اسب در يگزارش فردوس ةدربار). 109- 107: 1386 دنلو،يآ(

آمده است كه  انيساسان خيدر بخش تار يا اسطوره  ـ  يداستان ةيما بن نيچن كه نيا يكي: شود
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در  يمضمون نيتر است و چن كم انيانيو ك انيشداديپ ةآن از دور يا و اسطوره يرنگ حماس
اسب از  ،يياياسب در ةدربار يها داستان تر شيدر ب كه، نيا گريد. شود ينم دهيها د دوره نيا

 يكار شيخو كي فقط يياياسب در نيا شاهنامهاما در  شود، يروا م فرمان ايپهلوان  كي آنِ
تـر   مهـم  ةنكتـ . شـود  يمـ  ديگاه ناپد گر و خودكامه است و آن ستم زدگرديدارد و آن كشتن 

را بررسـي   اسـب  كي لگد از زدگرديكشته شدن  يچگونگ فقط يخيمنابع تار گري، دكه نيا
 رونيبودن اسب و ب يياياز در كدام چيو ه ،خداوند بوده است ياز سو يا اند، كه فرشته كرده

  ).109- 108: همان(اند  نكرده اديآمدن از چشمه 
در  دهـد،  يدر كنـارة آن رخ مـ   زدگـرد يمرگ  شاهنامهچشمة سبز، كه در  ايسو   چشمة

 ةجنـوب گلمكـان در دامنـ    يلـومتر يو توس، در هجده ك شابورين انيم يكوهستان يا منطقه
؛ 86: 1382 ان،يـ ؛ زمرد472- 470: 1387 ان،يـ دزفول(دارد  يجـا  نـالود يكـوه ب  رشـته  يشمال
 در چشـمه  نيـ ، نـام ا شـاهنامه گذشته از ). 176- 169: 1385 ،يدي؛ س129: 1383 ان،يزمرد
و ) 11: 1366، راشدمحصل؛ 77، 64: 1369بهار، ( اسالم از شيپ رانيا ينيد منابع از يا پاره

ـتوف ؛ 410: 1363 ،يرونيب(آمده است  ياسالم ةدور يخيو تار ييايمنابع جغراف  ).241: 1362 ،يمس
 دهيـ بـودن، فا  ديـ مف يبه معن sav شةيباشد كه از ر يياوستا )sava(سو همان سو  ةواژ ديشا

در ). 19- 17: 1386پـور،   جهان(ربار بودن، سود داشتن و سودمند بودن آمده است پداشتن، 
كـه سـودبهر،    نـد يسوبر به ابرشهر بوم، بر سر كوه توس اسـت چنـان گو   اچةيدر« بندهشن

به گـزارش  ). 77: 1369بهار، ( »است شده دهيافريب او از يراد و بركت ،يو به يخواه كين
؛ 72: همـان (در تـوس بـوده اسـت    ) kadrwasp(كوه كدروسپ  يچشمه باال نيا بندهشن
 يبه معن) kadrva-aspa(كَدرو اسپ  اوستا شتي اديكوه در زام نينام ا). 88: 1368، بهزادي

 بيـ عجادر ). 5، پانوشـت  329/ 2: 1356پـورداود،  (كهـر آمـده اسـت     يهـا  كوه با اسـب 
نوشته شـده   قمري 590تا  571 يها سال ةانيكه در م يبن محمود همدان  محمد المخلوقات

 يدارد و اسـب  ييايـ سورود اسب در اي سو  چشمة نديگو يكه مردم م شود يم گزارش است،
شـد و بـزرگ    زاده كـره  كه يهنگام و بود كرده يگشن منطقه نيا ريام انيماد كي با ييايدر

  ).236: 1375 ،يهمدان(شد، به درون آن چشمه رفت 
 اديـ را بـه   كـم ي زدگرديمرگ  ةدربار شاهنامهسو داستان   در چشمة ييايوجود اسب در

ـ   يها و باورها و خود گواه است كه در انگاره آورد يم تـا روزگـار    ياز فردوسـ  شيمـردم پ
. آوازه داشـته اسـت   ييايـ سو بـه داشـتن اسـب در     چشمة المخلوقات بيعجانوشته شدن 

 يرا آذر سـود  ،كشاورزان ژةيمهر، آتش و نيآذر برز ة، آتشكدزادسپرم يها دهيگز نيچن هم
از ). 11: 1366راشدمحصـل،  ( دانـد  يسو مـ   چشمة يكيآن را در نزد يو جا خواند يمهر م
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سو  ي»ايدر« اي» چشمه« ةدر كنار كمي دزدگريمرگ  ةدربار شاهنامهدر گزارش  گر،يد يسو
بـه   زدگـرد ي يها نيو آفر ها شياين. ديآتشكده د كياز وجود  يا نشانه توان يدر توس هم م

 كيـ چـون   هـم  يو مقدسـ  ينـ يد يژگيانجام گرفته باشد كه و ييدر جا ديدرگاه خداوند با
سـو رفتـه    ةچشـم  ةكنار ةبه آتشكد شياين يبرا زدگردي ديشا رو،  نياز ا باشد؛ داشته آتشكده

 يها دگاهيد يبرا ؛26- 17: 1386پور،  جهان( باشد مهر نيآذر برز ةهمان آتشكد دياست كه شا
؛ 243: 1374، سـن  سـتن يكر ← مهـر  نيآذر بـرز  ةآتشكد ييايجغراف تيدربارة موقع گريد

  ).Boyce, 1985: 472-473؛ 17- 5: 1382 ،يصادق
   كهـن  روزگـاران  در چشـمه  نيـ ا ةدر كنـار  انيپارسـا  شيايـ اشـاره بـه ن   نيچن هم

: 1363 ،ياحمـد قمـ   يقاض( آن درون به نذورات انداختن و) 149- 148: 1362 ،يمستوف(
آن باشـد   ةدر كنار يا وجود آتشكده ديچشمه و شا نيس ادخود گواه تق) 414- 413 /1
وجـود دارد كـه مـردم     يگـر يسو چشمة د  باالتر از چشمة). 22-21: 1363پور،  جهان(

 توانـد  يچشمه مـ  نينام ا ايآ). 79: 1382 ان،يزمرد( نديگو يم» چشمة شفا«به آن  يلمح
از  گـر يد يكـ ي ديشا ايداشته باشد؟  كمي زدگردي افتنيو داستان شفا  يماريبا ب يونديپ

  چشمة سبز چشمة شفا بوده است؟ يها نام
او و  يهـا  اسـت ييزدگـرد و س  ةربـار نگاري ساسـانيان د  آلود تاريخ اگرچه ديدگاه خشم

در ناديـده گـرفتن پسـران     يرانيا ةنژاد يها وندان دودمان بزرگان و هم يمانيپ كوشش و هم
گر  ها در مرگ شاه بزه آن يپنهان ينيچ سهيدس ةنشان تواند ييزدگرد براي پادشاهي ايرانشهر م

اگرچـه گفتـه    زدگـرد، ي سـردرد  يماريبه ب يحيچند بار اشارة منابع مس ن،يباشد، با وجود ا
 .باشـد  او يمـار يب گـواه  توانـد  يه بـود، بـاز هـم مـ    كـرد درمان  رااسقف ماروثا او  شود يم

 يمـار ياز ب زدگـرد ي كـه  نيدربارة ا عرتيس خيتارو  يخورن يموس وس،يپروكوپ يداستان هم
از  افتنيبهبود  يسو برا ةاو و رفتن به چشم يماريبه ب يفردوس ةاشار نيچن مرده است، هم

با  ،كهنه اي بيماري ةجيكه آيا مرگ يزدگرد در نت كند مي متبادر ذهنرسش را به پ نيا يماريب
افسـانه و   كيـ نگاري ساسـانيان در چهـارچوب    نبوده است كه در تاريخ ،سردرد يها نشانه
گر بازگو شده است تا همة مـردم مـرگ    بزه ييروا فرمان ةستيو شا يزديا هيچون پادافر هم

حتـي   ننـد؟ يگر با بزرگان و موبدان را به خواست خداوند به چشـم ب  شوم يك پادشاه ستيزه
 يهـود ي يا كـه افسـانه   چنان جستند، يسود م يا وهيش نيگاه از چن هم گه يهودي ونيروحان

 ديـ د و او را بلعدوم درآمـ  زدگـرد يبـه كـاخ    يياژدهـا  انيـ هودي يدعـا  جةيدر نت ديگو يم
 ةشـگفت دربـار   ةافسان نيهم با پراكندن ا انيهودي ايگو). 2پانوشت  ،147: 1378نولدكه، (

شـوند كـه بـا     ادآوريـ را  يـي روا سرنوشـت شـوم فرمـان    دنديكوشـ  يدوم مـ  زدگـرد يمرگ 
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دوم در سـال   زدگـرد يم كـه  هيآگـا . بود آزرده اريبس را انيهوديهاي ديني خود  گيري سخت
454-455  بترا جشن نگيرنـد و در  ) شنبه(= ميالدي فرمان داده بود تا يهوديان روز س
 ةهـا و بزرگـان يهـودي در بابـل آغـاز شـد و همـ        ميالدي پيگرد و آزار ربي 467-468

 :319: 1377 من،يگـ  ؛ دوشـن 355-354: 1377نيوسـنر،  (بسـته شـدند    انيهوديمدارس 
). Widengren, 1961: 142؛ 384: 1374 ،سن ستني؛ كر2پانوشت  ،145- 144: 1378نولدكه، 

ها و نفـوذ فـراوان    تالش امديدوم احتماالً پ زدگردي ينيو خشونت د يريگ اندازه سخت نيا
 كمي زدگرديبود كه پس از  يسازش او با موبدان زردشت ةو نشان يزردشت يتدستگاه روحان

  .شده بود رومنديدوباره ن
 سـت، ينگر زدگـرد ياو بـه مـرگ    دگاهيد روانينولدكه و پ ديد ةياز زاو دينبا رو،  نياز ا

كـه   شـدند  يمـ  رومنـد يگـاه چنـان ن   گـه  رانيـ ا يبزرگان شاهنشـاه  انيساسان ةالبته در دور
در  ديـ نبا انيـ روا مـرگ همـة فرمـان    يبـرا  ن،يبا وجود ا. آوردند يدرم يرا از پا ارانيشهر

 م،يخـواه  يچه را م ها آن گزارش يال و از البه ميبزرگان و موبدان باش يردپا يوجو جست
 انيساسـان  خيشد كه در تار ادآوري را مهم نكتة نيا ديبا. ميكشب رونيب م،يپسند يچه م آن اي

 يهـا  بزرگان نابود شده باشد، در گـزارش  ةو توطئ ينيچ سهيآشكارا به دس ييروا اگر فرمان
 يپـرداز  به افسـانه  گاه چيمرگ او آشكارا بازتاب داده شده است و ه يهم چگونگ يخيتار
سـودمند   توانـد  يمـ  انيدورة ساسان يها يكش شاه نيآوردن چند نمونه از ا. اند اوردهين يرو

» البيوتـات  العظمـاء و أهـل   « ديـ گو يم) م  388- 383(طبري دربارة مرگ شاپور سوم  .باشد
 پـاي  از را او و بريدنـد  را پادشـاه  گـاه  مـه يهاي خ ريسمان) ها وندان خاندان بزرگان و هم(

 ← يكش شاه نيدربارة ا يخيتار يها گزارش گريد يبرا ؛607/ 2: 1352 ،يطبر( درآوردند
 ،)م  399- 388(بهـرام چهـارم   ). 198: 1374بلخي،    ابن؛ 78: 1381 ،ينوريد؛ 640: 1385 ،يبلعم
 ؛199/ 1: 1366 ،يعقـوب ي؛ 697/ 2: 1352 ،يطبر(هم در شكارگاه كشته شد  ،شاپور سوم نيجانش
 زدگـرد ياز  تر شيب اريكه بس ،)م  590- 579(هرمزد چهارم ). 68: 1383؛ بهار، 640: 1385 ،يبلعم

؛ 725- 724/ 2: 1352طبـري،  ( خـت يرا برانگ يبزرگـان و مغـان زردشـت    يخشم و دشمن كمي
؛ 33: 1347؛ گرديـزي،  1950- 1943/ 6: 1374 فردوسـي، ؛ 364- 363: 1372 ،يمرغن  ثعالبي

نـژاد و   ؛ انزابـي 745- 744: 1385؛ بلعمـي،  106: 1381نـوري،  ؛ دي265/ 1: 1382مسعودي، 
 ،291: 1378نولدكــه،  ←مقايســه  بــراي؛ 244: 1374بلخــي،    ؛ ابــن319: 1373كالنتــري، 

شـد و از   نـا ي، در شورش بزرگان و اشراف تختگاه ناب)577: 1374سن،  ؛ كريستن3پانوشت 
: 1352طبـري،  (و پرداختـه نشـد    دربارة مـرگ او سـاخته    يا افسانه گونه چيدرآمد و ه يپا
: 1382؛ مســـعودي، 117- 113: 1381؛ دينـــوري، 207/ 1: 1366؛ يعقـــوبي، 731- 727  /2
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ــالبي752- 751: 1385؛ بلعمــي، 267  /1 ــ  ؛ ثع : 1374 فردوســي،؛ 376- 373: 1372 ،يمرغن
: 1374بلخي،    ؛ ابن34 :1347؛ گرديزي، 330: 1373نژاد و كالنتري،  ؛ انزابي2053، 2021  /6

از بزرگان  يا در خشم پاره) م  628- 590( زيخسرو پرو ،ميالدي 628 ةدر فوري). 246- 244
؛ 779- 767/ 2: 1352طبري، (درآمد  ياز پا يزود به زندان افكنده شد و به يرانيو اشراف ا
؛ 401- 399: 1372، يمرغنـ   ؛ ثعـالبي 813- 796: 1385؛ بلعمـي،  140- 137: 1381دينوري، 
ــي ــري،   انزاب ــژاد و كالنت ــي، 359- 352: 1373ن در دورة ). 2218- 2201/ 7: 1374؛ فردوس
 يبـرا  يازيـ كشـان ن  هم آشكارا بازگو شد و شـاه  زيپرو خسرو شدن كشته داستان انيساسان
چون شاپور سوم،  هم كمي زدگردي اگر كه است چگونه پس. دنديند رخداد نيا داشتن پنهان

 شـده  كشـته  يرانيا اشراف و بزرگان دست به زيچهارم و خسرو پروبهرام چهارم، هرمزد 
 شـده  بازگو يا افسانه يها وبرگ شاخ با ختهيآم نيچن او مرگ يشرق يها گزارش در است،
ـ  يها كه از راه ترجمه ،نامه يخداپادشاهان در  گريآشكار مرگ د فيتوص است؟ آن  يعرب

 زدگـرد يند كه اگر ك يادآوريبه پژوهندگان  ديراه جست، با يدورة اسالم يخيبه منابع تار
به ساختن افسانة آمدن اسب  يازيدرآورده بودند، چندان ن يرا بزرگان و اشراف از پا  كمي

را  زدگـرد يهـا   كـه آن  ژهيـ و انـد، بـه   خود در مرگ او نداشـته  يمانيپ پنهان داشتن هم يبرا
  .اند خوانده يگر هم م بزه ييروا فرمان
  

  يريگ جهينت. 4
آزرده و  اريرا بسـ  يموبـدان زردشـت   انيـ هوديو  انيحيبـا مسـ   كـم ي زدگردي ينيد ييبايشك

 يبزرگــان و رؤســا ةنــديفزا يرومنــديلگــام زدن بــه ن يد و كوشــش او بــراكــرناخشــنود 
و  انيـ هوديرو، اگرچـه    نيـ از ا. ديبا پادشـاه كشـان   يگر زهيها را به ست بزرگ آن يها خاندان

 يحيو مسـ  يهودياز مردمان  زدگردي ينيد يبانيو پشت ياز بردبار يگزار در سپاس انيحيمس
 كمي زدگردي يرانيموبدان و بزرگان ا دگاهياند، از د او گشوده شيزبان به ستا اريبس رانشهريا

 يا افسـانه  انيساسـان  ةدر دور. گر به خـود گرفـت   و ستم ،كار، خشن گناه ييروا فرمان ةچهر
او  يهـا  يگـر  چگونه مـردم از سـتم   كرد يپراكنده شد كه بازگو م كمي زدگرديمرگ  ةدربار
 يگـاه اسـب   آن ؛برهانـد  زدگرديها را از بيدادگري  اند تا زودتر آن به درگاه خداوند برده هيگال

آور  مرگ يا جفته رد،يآن اسب را بگ خواهد يو چون پادشاه م ديآ يم زدگرديشگفت به كاخ 
كـه   ان،يساسـان  خيپژوهنـدگان تـار  . شـود  ياخت پنهـان مـ  و خود به ت كوبد يشاه م ةبه سين

كـه بزرگـان و موبـدان     انـد  رفتـه ياز نولدكه پذ يرويافسانه را باور كنند، به پ نيا توانند ينم
 بـا . انـد  پراكنـده  را افسـانه  نيا خود ةتوطئ داشتن پنهان يبرا و اند كشته را زدگردي يزردشت
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اسقف  شود يكه البته گفته م زدگرد،ي سردرد يماريب به يحيمس منابع اشارة چند ن،يا وجود
 خيتـار  ةسـند يو نو يخـورن   يموسـ  وس،يپروكوپ يداستان هم ،ه بودكرددرمان  را اوماروثا 

 كه نيدربارة ا اند، انيساسان ةبه دور كينزد ايروزگار و  مهم و هم اريبس يكه منابع ،عرتيس
 ةو رفـتن بـه چشـم    زدگردي يماريبه ب يفردوس ةاشار زيمرده است و ن يمارياز ب زدگردي

بزرگـان و   ةاز توطئـ  يسـادگ  به توان يكه نم دهند ينشان م يمارياز ب افتنيبهبود  يسو برا
 اي خـود از بيمـاري   كـم ي زدگردي ما، باور به. گفت سخن كمي زدگرديكشتن  يموبدان برا

 زدگـرد يو دشـمن   جـو  نهيگاه بزرگان و موبدان ك سردرد مرده است و آن يها كهنه با نشانه
امـا   خواندنـد،  يگـر مـ   كـه خـود او را بـزه    زدگرد،ي ةنام و خاطر ينابود يدر كوشش برا

چـون   را در چهارچوب افسانه و هم يمرگ و ستودند، ياو را م اريبس انيهوديو  انيحيمس
 ديـ آگاهان يگر بازگو كردند كـه همـة مـردم را مـ     پادشاه بزه كي ةستيو شا يزديا يپادافره

گـر و   پادشـاه سـتم   كيـ سـتاندن جـان    ياسب بـرا  ظاهررا در  يا چگونه خداوند فرشته
  .گر با بزرگان و موبدان فرستاده است ستيزه
  
 منابع

ن، توضـيح و تحشـيه از   وكلسـ ي، بر اساس متن مصـحح لسـترنج و ن  بلخي  ابن ةنام فارس). 1374(بلخي   ابن
  .يسشنا بنياد فارس: منصور رستگار فسايي، شيراز

 /3جلـد   ،تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساساني ،»مسيحيان در ايران«). 1377. (پ. آسموسن، ي
  .ريركبيام: حسن انوشه، تهران ةگردآورنده احسان يارشاطر، ترجم، ، پژوهش دانشگاه كمبريج2قسمت 

جعفـر   ة، ترجمـ )و االنبياء سني الملوك االرض(تاريخ پيامبران و شاهان  ).1346( حسن  بن حمزه ،ياصفهان
  .رانيفرهنگ ا اديبن: شعار، تهران

: مشهد ،تجارب االُمم في اخبار ملوك العرب و العجم). 1373) (به كوشش(رضا و يحيي كالنتري  ،نژاد انزابي
  .دانشگاه فردوسي مشهد

ـ اسب در«). 1386(د سجا دنلو،يآ هفـت گفتـار در   (از اسـطوره تـا حماسـه     ،»يپهلـوان  يهـا  داسـتان  در يياي
  .سخن: ، تهران)يپژوه شاهنامه

  .يماه: تهران ،يعبد يسيع ة، ترجمباستان رانيا). 1388( ايمار وس،يبروس
 نيپـرو  محمد كوشش به بهار، يمحمدتق حي، به تصحتاريخ بلعمي). 1385(محمد بن محمد  يابوعل ،يبلعم

  .زوار: تهران ،يگناباد
  .دنياي كتاب: ، تهرانالتواريخ و القصص مجمل ). 1383) (به تصحيح(محمدتقي  ،بهار
  .توس: ، تهرانبندهشن). 1369) (مترجم(مهرداد  ،بهار
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران ،يبندهشن هند ).1368) (مترجم( هيرق ،يبهزاد

  .ققنوس: عسكر بهرامي، تهران ة، ترجمها زردشتيان؛ باورها و آداب ديني آن). 1381(بويس، مري 
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  .ريركبيام: اكبر داناسرشت، تهران ة، ترجمهيآثار الباق). 1363( حانيبيروني، ابور
  .دانشگاه تهران: تهران ،يوش ، به كوشش بهرام فره2، ج ها شتي). 1356( ميپورداود، ابراه

محمـد روحـاني،    ة، ترجمـ پارسي تاريخ غُرر السـير : كُهن ةشاهنام). 1372(، حسين بن محمد يمرغن  يثعالب
  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد

نوبخـت،   الـه  بيحب ة، ترجمو اسالم رانيدر ا يكشوردار نييآ ،تاج). 1386(جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر 
  .كتاب ةانيآش: تهران

از تـورج   ها ادداشتيو  يفارس ةترجم ،يسيبا آوانو هاي ايرانشهر شهرستان ).1388) (مترجم(شهرام  ان،يليجل
  .توس: تهران ،ييايدر
ـ ادب ةدانشـكد  ةمجلـ ، »)چشمة سبز(» سو  چشمة« نام يشناخت شهير يبررس«). 1386(پور، فاطمه  جهان  و اتي

  .156ش  ،)يـ پژوهش يعلم( مشهد يانسان علوم
 ،ياشـراق  احسـان  حيتصـح ، بـه  خيخالصه التوار). 1363( نيالحس نيالد احمد بن شرف يقاض ،يقم ينيحس

  .تهران دانشگاه: تهران
  .يبيج يها كتاب: تهران ،به كوشش جعفر شعار ،نامه استيس). 1358( يعل نالملك، حسن ب خواجه نظام

حسين خديو جـم،   ةترجم مفاتيح العلُوم، ةترجم). 1347(خوارزمي، ابوعبداهللا محمد بن احمد بن يوسف كاتب 
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران
  .انيباغداسار كياد: تهران، )كيگرمان. ا( انيباغداسار كياد ة، ترجمتاريخ ارمنيان). 1380(موسي  ،خورني

  .ققنوس: فر، تهران مرتضي ثاقب ة، ترجمشاهنشاهي ساساني). 1383(تورج  ،ييايدر
 ديدانشـگاه شـه  : ، تهـران هشـتم  قرن انيپا تا يفارس ادب متون در يياياعالم جغراف). 1387(كاظم  ان،يدزفول

  .يبهشت
 /3جلـد   ،تاريخ ايران از سلوكيان تـا فروپاشـي دولـت ساسـاني    ، »دين زرتشت«). 1377(گيمن، ژاك  دوشن

  .اميركبير: حسن انوشه، تهران ة، پژوهش دانشگاه كمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجم2قسمت 
  .نشر ني: محمود مهدوي دامغاني، تهران ة، ترجماخبار الطوال). 1381(ابوحنيفه احمد بن داود  ،ينوريد

  .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان: تهران ،زادسپرم يها دهيگز). 1366( يمحمدتق ،راشدمحصل
  .ريركبيام: ، تهراناسالم از قبل ايران؛ )1( ايران مردم خيتار). 1373( نيعبدالحس كوب، نيزر

ـ مشـهد از د  يرامونيپ يها اچهيها و در بر چشمه ينگرش«). 1382(دجعفر محم ان،يزمرد  ،»سـم ياكوتور دگاهي
  .زمستان و زيي، پا2، ش 1، س يا هيناح ةو توسع ايجغراف

ـ جغراف، »چشمة سبز گلمكـان  اچةيدر«). 1383(دجعفر محم ان،يزمرد ـ ناح ةو توسـع  اي  و زيي، پـا 3، ش يا هي
  .زمستان

: با نظارت محمدرضا راشدمحصل، مشـهد  ،1، ج يپژوه شاهنامه، »چشمة سبز توس«). 1385( يمهد ،يديس
  .يفردوس يسرا فرهنگ

آن  ةبخش ساسانيان از كتاب تاريخ طبري و مقايسـ  ةترجم: تاريخ ساسانيان). 1389(شاپور شهبازي، عليرضا 
  .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانبا تاريخ بلعمي

  .نشر و پژوهش فرزان روز: تهران ،يجهاندار كاووسيك ةترجم، مباني تاريخ ساسانيان). 1384(كالوس  پمان،يش
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، 3، س يرانيا مطالعات يالملل نيب مجلة باستان، رانينامة ا، »مهر نيمحل آذر برز«). 1382( اشرف يعل ،يصادق
  .زمستان و زيي، پا2ش 

: ابوالقاسم پاينده، تهران ةترجم ،2، ج تاريخ طبري يا تاريخ الرُسل و الملُوك). 1352(محمد بن جرير  ،يطبر
  .بنياد فرهنگ ايران

  .علمي و فرهنگي: نيا، تهران مسعود رجب ة، ترجمتاريخ باستاني ايران). 1382(ريچارد نلسون  ،يفرا
تاريخ ايران از سلوكيان تـا فروپاشـي   ، »ساسانيان ةتاريخ سياسي ايران در دور«). 1373(نلسون  چاردير ،يفرا

حسـن   ة، پژوهش دانشگاه كمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجم1سمت ق /3جلد  ،دولت ساساني
  .اميركبير: انوشه، تهران

: دفتر ششم، تهـران  دساالر،يمطلق و محمود ام ي، به كوشش جالل خالقشاهنامه). 1386(ابوالقاسم  ،يفردوس
  .يبزرگ اسالم المعارف رةيدامركز 

  .كتاب يايدن: تهران ،ياسمي ديرش ة، ترجمزمان ساسانيان ايران در). 1374(، آرتور امانوئل سن ستنيكر
، بـه مقابلـه و تصـحيح و تحشـيه و تعليـق      األخبـار  زيـن  ). 1347(گرديزي، عبدالحي الضحاك ابن محمـود  

  .بنياد فرهنگ ايران: عبدالحي حبيبي، تهران
  .يفرهنگ و يعلم: تهران ن،يمحمد مع ة، ترجماسالم تا آغاز از رانيا). 1374(رمان  رشمن،يگ

  .كتاب يايدن: تهران لسترنج، يگا حي، به تصحالقلوب ةنزه). 1362(حمداهللا  ،يمستوف
  .علمي و فرهنگي: ابوالقاسم پاينده، تهران ة، ترجمالتنبيه و االشراف). 1365(حسين  بن  علي  ،يمسعود
: ابوالقاسـم پاينـده، تهـران    ةترجمـ  ،1، ج الذَهب و معادن الجـوهر  مروج ). 1382(حسين  بن  علي  ،يمسعود

  .علمي و فرهنگي
  .دنياي كتاب: تهران ،1ج  ،تاريخ سياسي ساسانيان). 1367(مشكور، محمدجواد 

بنيـاد  : محمدرضـا شـفيعي كـدكني، تهـران     ةترجمـ  ،3، ج آفرينش و تاريخ). 1349(مقدسي، مطهر بن طاهر 
  .فرهنگ ايران

ـ پرو عبـاس  حي، بـه تصـح  1ج  ،تاريخ روضه الصـفا . )1338(ميرخواند، محمد بن خاوند شاه بن محمود   ز،ي
  .اميخ: تهران

: تهـران  ن،ينخسـت  يعل ة، ترجمرانيا و روم يامپراتور در ميقد يسايكل خيتار). 1382( يالو مك اميليو لر،يم
  .رياساط

 ةدانشـكد  ةمجلـ  ،»اول زدگـرد يدر تلمود؛ شـاپور اول، شـاپور دوم، و    يشاهان ساسان«). 1351(نتصر، آمنون 
  .78 ياپيپ ة، شمار2- 1، ش 19س  ،)يسينف ديسع ةادنامي( يو علوم انسان اتيادب

  .رياساط: تهران، اسالم صدر تا رانيا در تيحيمس). 1383( ديسع ،يسينف
ـ عبـاس زر  ة، ترجمها در زمان ساسانيان تاريخ ايرانيان و عرب). 1378(نولدكه، تئودور  : تهـران  ،ييخـو  ابي
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه

قسـمت   /3جلد  ،تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساساني ،»رانيدر ا انيهودي«). 1377. (ج وسنر،ين
  .ريركبيام: حسن انوشه، تهران ة، پژوهش دانشگاه كمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجم2
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ـ ، والموجودات بيالمخلوقات و غرا بيعجا ،نامه بيعجا). 1375(محمد بن محمود  ،يهمدان  جعفـر  شيراي
  .نشر مركز: تهران ،يصادق مدرس

 ة، ترجمـ زيسـتي  روم و ايران دو قدرت جهاني در كشـاكش و هـم  ). 1386(انگلبرت و بئاته ديگناس  نتر،يو
  .نشر و پژوهش فرزان روز: كيكاووس جهانداري، تهران

، 1قسمت  /3جلد  ،تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساساني ،»گفتار شيپ«). 1373( احسان ارشاطر،ي
  .ريركبيام: حسن انوشه، تهران ةپژوهش دانشگاه كمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجم

  .يو فرهنگ يعلم: تهران ،يتيآ ميمحمدابراه ةترجم ،1، ج تاريخ يعقوبي ).1366( عقوبي يبن اب احمد ،يعقوبي
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