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ز مادر نبیرۀ شمیران شهم
(فرضیهای دربارۀ مادر و نیای بهرام گور)

چکیده
بهرام پنجم (گور) از خودش به عنوان نبیرۀ شمیران شاه نام میبرد و شمیران نام شناختهای
نیستت  .برخی منابع غربی و ایرانی از ازدواج یزدگرد ،پدر بهرام ،با دختری یهودی خبر
دادهاند .با هدف برانگیختن توجه شتاهنامه پژوهان و ایران شناسان ،این جستار یافتن پاسخ
چند سوال را دنبال کرده اس  :آیا یزدگرد با دختری یهودی -شوشاندخ  -ازدواج کرده و
مادر بهرام همین همستر یهودی بوده است
نبیرۀ او دانسته ،کیس

شتمیران شته که بهرام خود را از سوی مادر،

در این جستار ،پس از نگاهی گذرا به منابع و شیوۀ تاریخنگاری در

ایران ،با استتناد به اشارات تاریخی و جغرافیایی ،به بررسی پادشاهی یزدگرد و بهرام گور و
نظرهای مختلف در باب ازدواج یزدگرد با دختری یهودی و شتمیران شاه پرداختهایم .نتایج
تحقیق بر آن است

که شتمیران مذکور نام شتتخ

نیست  ،بلکه نام مکانی است

کهن که

میتواند با ایرانویج استوورهای منوبق باشد؛ در این صورت شمیران شاه ،پادشاه ایرانیان در
آن سترزمین ستردسیر ،یعنی جمشید بوده اس  .بهرام با اشاره به شمیران شه به عنوان جد
مادری ،بر ایرانی بودن و قدم

خاندانش تأکید میکند – شتتاید چون شتتایستتتگیاش برای

شاهی از سوی بزرگان مورد تردید واقع شده بود -چنان که پیش از آن ایرانی بودنش را از
سوی پدر نیز نشان داده بود.
کلید واژهها :شتتهرستتتانهای ایرانشتتهر ،دارمستتتتر ،تلمود ،یزدگرد ،بهرام ،شتتوشتتاندخ ،
شمیران شاه
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مقدمه

منابع ایرانی تاریخ ستتاستتانی ،از حاا زمانی به دو دستتتة منابع قبل از استتلام و منابع بعد از استتلام تقستتیم
میشتتوند .در منابع قبل از استتلام ،موا ق واقعی و تاریخی ،نستتب به ممتتامین افستتانهای کمتر اس ت  .در
بینش روای نویستان عرتتر ستاستتانی ثب حقیقی رخدادها کمتر مورح بود و هدف تح تأثیر قرار دادن
شتنونده و خواننده از طریق ایجاد هیجان و خلق افستتانهها بود (یارشتتاطر .)010-1 :1919 ،مورخان ایرانی
بعد از استتلام نیز که بیشتتتر اطلاعات تاریخی در مورد ستتاستتانیان از آثار آنان به دس ت میآید ،تا حدودی
تح تأثیر نوشتتتههای پهلوی و روای نگاری عرتتر ستتاستتانی قرار داشتتته و در کنار ثب وقایع تاریخی،
موا ق افسانهای ،غیر منوقی و ماورای طبیعی را ابه ای موا ق تاریخی خویش گنجاندهاند.
ازآثار بازمانده پیداس ت که در حکوم ستتاستتانی نهاد دینی و موبدان و وابستتتگان به این نهاد قدرت
بستتیار داشتتتهاند؛ چنانکه حتی گاهی انتخاب نهایی جانشتتین شتتاه با موبدان موبد بود و در این کار ایران
ستتتباهبد و بزرگ فرمادار او را همراهی میکردند (هوار )169 :1911 ،و در صتتتورت اختلاف میان آنان،
منحرر به موبدان موبد بود (کریستنسن.)130 :1910 ،
برخی محققتان بر آننتد که ظاهراً در قرن پنجم میلادی ،میان شتتتاه و موبدان زرتشتتتتی و اشتتتراف و
زمینداران تعارضهایی ایجاد شتتتد و این تعارضها در زمان یزدگرد اوّل به اوج خود رستتتید .یزدگرد در
ابتدای ستتلون خویش ،با دو دشتتمن و رقیق اصتتلی روبرو بود :دشتتمن داخلی یعنی موبدان و اش تراف؛
دودیگر دشتتمن و رقیق همیشتتگی خارجی یعنی امبراتور مستتیحی روم شتترقی .یزدگرد برای مقابله با
موبدان و اشتراف ،ستیاس صل و آشتی با روم را در پیش گرف و با رفتار مسامحهآمیز نسب به پیروان
مستتتیحیت و یهود و ستتتایر ادیتان ،اعتمتاد رومیان را جلق نمود تا آنجا که امبراتور بیزانس ،آرکادیوس،
قیموم فرزندش را به یزدگرد ستتتبرد و یزدگرد تا انتها به این تعهد پایبند ماند (پروکوپیوس-3 :1961 ،
)11؛ گرچه برخی محققان در کلّ قمتتتیة قیموم تردید روا داشتتتتهاند (Neusner, 1970, V. 5: 3؛
فرای.)103 :1910 ،
یزدگرد با تکیه بر دوستتی روم ،دست موبدان و اشراف را از قدرت کوتاه نمود و بیس و دو سال
بتا اقتتدار حکم رانتد و در این متدت مستتتیحیتان ،یهودیان و پیروان ستتتایر ادیان در آرامش و آزادی
میزیستتتند 1.وی در مخا ف با بزرگان و روحانیان زرتشتتتی -موبدان و هیربدان -تا آنجا پیش رف که
بر خلاف رستتم معمول زمان ،فرزند خویش ،بهرام را برای تربی نه به آنان که به نعمان و منذر ستتبرد؛
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ا بته برخی بر آنند که اقام بهرام در دربار امرای عرب جنبة تبعید داشتتتته (دیاکونوف )901 :1919 ،و
نتیجة اختلاف نظر بین یزدگرد و بهرام بوده اس

(کریستنسن.)133 :1910 ،

یزدگرد با این ستیاست  ،گرچه در عرصتة ستیاستی توفیق بسیار به دس آورد ،امّا خشم و ناریایتی
روحانیان و اشتراف را برانگیخ  .پس از مرگ وی ،0اشتراف و روحانیان با ستلون پستترش ،بهرام پنجم
(پادشتتاهی از  001تا 091م) مخا ف نمودند ،امّا او با اقتدار بر تخ نشتتستت و از قمتتا به همان ترتیبی
رفتار نمود که آنها میپستتتندیدند .بنابراین به نظر میرستتتد که اشتتتراف و موبدان برای جبران ،انبوهی از
افستتانهها و داستتتانهای کهن و عامیانه 9را به وی نستتب دادند (رک :خا قی مولق )016 :1931 ،و او را

پادشتتاهی آرمانی معرفی نمودند ،تا آنجا که نویستتندگان متنهای آخر ا زمانی زرتشتتتی از جمله زند بهمن
یستن ،بهرام را پادشتاهی میدانند که مینوی رامش را بینا و آشکار کرد و اهریمن با جادوان باز به تیرگی و
تاریکی دوزخ رانده شتدند (زند وهومن یستن :1900 ،فرتل  ،9فقره 01؛ نیز رک :زند بهمن یسن:1910 ،
فرتل ستوم ،بند  .)01مورخان ستاستانی گرچه گاهی وی را از ملام و نکتهگیری مثلاً دربارۀ شتهوترانی
فراوان ،استتراف و عدم توجه چندان به امور مملک معاف نداشتتتهاند ،کن شتتکی نیستت که چون زمام
امور را به بزرگان دو

واگذار کرد ،موبوع و محبوب نجبا و روحانیان شتتد و قستتمتی از شتتهرت عظیم

او را مربوط به همین محبوبی

نزد بزرگان باید دانس

(کریستنسن.)001 :1910 ،

به هر حال ،مویتتوع این جستتتار بی زیر اس ت که بهرام ،پس از آنکه با وجود مخا ف موبدان و
بزرگان ،با بهره گیری از عنرتتر قدرت و غلبه ،بر تخ شتتاهی مینشتتیند ،یتتمن برشتتمردن فمتتایل
خویش ،میگوید:
ز متتادر نتتب تی ترۀ شتتتتم تی تران شتتتتهتتم

ز هتتر گتتوهتتری بتتا ختترد هتتمتترهتتم
0

(شاهنامه ،دفتر ششم ،009 :ب )111
در شتهرستتانهای ایرانشتهر نیز آمده است « :شتهرستان شوش و شوشتر را شیشین دخ

شوشین

دخ  ،1زن یزدگرد پستتر شتتاپور ستتاخ که دختر راس ا جا وت (رش گا وت ،)6شتتاه جهودان و مادر
بهرام گور بود» (شتهرستتانهای ایرانشتهر01 :1911 ،؛ فقرۀ )01؛ «شتهرستتان جی را استکندر ملعون پسر
فلیبوس ستتتاخ  ،اقامتگاه جهودان آنجا بود .در دوران فرمانروایی یزدگرد پستتتر شتتتاپور به خواهش زن
خویش ،شتیشتین دخ

(جهودان را) به آنجا آورد» (همان ،همانجا :فقرۀ « .)19شهر خوارزم را نرسه پسر

جهود ستتاخ » (همان91 :؛ فقرۀ .)10بعمتتی منابع دیگر ،بدون ذکر نام و نستتق مادر بهرام ،نوشتتتهاند که
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وی تا زمان مرگ بهرام زنده بود .پس از آنکه بهرام در هنگام شتتتکار گور در چاهی یا مردابی افتاد و غرق
شتتد-ا بته بنا بر شتتاهنامه بهرام در بستتتر از دنیا رف  ،-به فرمان و هزینة مادرش چاه را کندند و از آن گل
و جن بستتیار برآوردند ،امّا جثة بهرام – و استتبش -به دستت نیامد (ابن اثیر ،1910 ،ج 010 :0؛ طبری،
 ،1911ج  .)600-9 :0سوال این جستار این اس که این شمیرانشه چه کسی بوده اس
پیشینۀ بحث

غیر از شتاهنامه ،مستئلة تبار مادری بهرام نخستتین بار در شتهرستانهای ایرانشهر ذکر شده و ظاهراً د یل
ورود بته بح ،،همین دو منبع بوده استتت  :بیشتتتتر شتتتهرستتتتانهای ایرانشتتتهر و کمتر شتتتاهنامه .از
شتتاهنامهشتتناستتان ایرانی ،کزازی در شتترح مرتترع مورد نظر در شتتاهنامه ،بی هیا استتتد ا ی ،تنها از ره
احتمال ،شتمیران شته مذکور در داستتان بهرام در شتاهنامه را همان شتمیران شتتاه نوروزنامه دانسته اس

(کزازی ،1911 ،ج  .)101-90 :1از ایرانشتناستان اروپایی ،دارمستتر اس که ابتدا به موا ق شهرستانهای
ایرانشتهر توجه کرده و نظریهای داده و بعد برای اثبات آن ،به مرترع شاهنامه متوسل شده؛ سبس نو دکه
و کریستتتتنستتتن تقریبتاً همتان موا ق او را تکرار کردهاند .محققان یهودی بیشتتتتر به خاطرموا ق کتاب
شتتهرستتتانهای ایرانشتتهر مبنی بر ازدواج یزدگرد با یب بانوی یهودی و فرزند ان حاصتتل از این ازدواج،
ستاخ دو شتهر شتوش و شوشتر توس این بانو و خوارزم توس نرسه فرزند وی ،و سبس انتقال یهود
از ارمنستتتان (وان) به اصتتفهان به تقایتتای این ملکه ،وارد این باب شتتده و اظهار نظر کردهاند؛ آنان با تکیه
بر تلمود و ستنّ یهودی ،نظر دادهاند که مادر بهرام ،شتوشتاندخ یا شوشیندخ  ،دختری یهودی بوده
و از این رو خود بهرام نیز یهودیزاده بوده استت

( .)Gray, 1916: 465پیش از هر مولبی ،ابتدا باید به

طرح ،بررستتی و نقد موا ق کتاب شتتهرستتتانهای ایرانشتتهر و نیز نظرات دارمستتتتر و محققان یهودی
پرداخ .
بررسی شهرستانهای ایرانشهر

اطلاعات مندرج در شتهرستتانهای ایرانشتهر ،در بستیاری موایتتع ،محل تردید و تشکیب واقع شده
است ؛ استاستاً مویتوع شتهرستتانهای ایرانشتهر منحرراً جغرافیاس و دغدغههای تاریخنگاری و
اصتتا

تاریخی در آن کمتر دخیل بوده استت  .هم نان که هستتتة استتاطیری در برخی موایتتع آن به

چشتم میخورد که محرتول زمانهای بسیار دورتر بوده اس  .در این رسا ه همانند اغلق آثار پهلوی،
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استتتوورهها و واقعی های تاریخی درهم میآمیزند (تفمتتتلی .)060-6 :1913 ،از جمله موا بی که در
شتهرستتانهای ایرانشهر آمده و از نظر تاریخی غیرمعتبر اس اینکه «بعمی شهرها از سوی کسانی که
در کتاب از آنها یاد شتتتده ،بنیان نیافتهاند .تاریخ بنای این شتتتهرها متعلق به دورانهای قدیمتر استتت .
شتهرهای مذکور از ستوی شتخرتی هایی که نامشتان در کتاب آمده است  ،بنا نشدهاند ،بلکه بس و
توستعه یافتهاند .مکان جغرافیایی بعمتی از شتهرها نیز معلوم نگردیده است ( »...پیگو وسکایا:1911 ،
.)161
ظاهراً در میان تاریخ نویستان و جغرافی نگاران کهن ستنّتی وجود داشتته که بر اساس آن ،ساخ هر
شتهری را به شتهریاری نستب میدادهاند؛ چنان که مستوفی شوشتر را ساختة هوشنگ پیشدادی و شوش
را ستتاختة مها یل ،نوادۀ آدم میداند (کستتروی)011 :1910 ،؛ طبری و حمزه اصتتفهانی دربارۀ شتتاپور دوم
ستاستانی مینویستند که وی شتهری درخوزستتان بنیاد گذارده« ،ایرانخره شتاپور» یا «ایرانشهر شاپور» نام
نهاد و مردم تازی آن را «ستتوس» خواندند با آنکه بی گفتگوس ت که شتتهر شتتوش هزارها ستتال پیش از
ستاستانیان آباد و یکی از شتهرهای بنام گیتی بوده اس

(کسروی .)010 :1910 ،نشانههایی از این رسم را

سیفی دربارۀ هرات آورده اس (سیفی 3 :1911 ،به جلو).
کستروی این ستنّ نامگذاری شتهرها به نام شاهان و از آن با اتر بنیانگذاری آنها توس شاهان را محل
رد و تردید قرار داده است (کستتروی .)019-0 :1910 ،کاری که شتتاهان در نهای میکردهاند ،یا مثل کاری
بوده که کشتورگشتایان میکردهاند که در مناطق فت شتده ،ساخلویی برای حفظ آن نقاط درس میکرده و
تعدادی ستترباز با خانوادههایشتتان در آنجا میگماردهاند مثل آن ه به استتکندر منستتوب اس ت  .یا آنکه وقتی
توجهشتتان به شتتهری جلق میشتتد یا دهی کوچب را توستتعه میدادند ،بارو ،دژ و استتتحکاماتی برای آن
میستاختند و یا نام خویش را بر کل شتهر یا بر باروی آن مینهادند .تغییر نام برخی شتهرها (اردشیر خره و
فیروز آباد) از این رستم نامولوب ناشتی شتده اس  .بنیانگذاری دو سه شهر شوش و خوارزم و  ...توس
شتوشتاندخ یا فرزندش نرسته که در شتهرستانهای ایرانشهر آمده ،نیز از این جنس اس و نمیتواند
درست باشتد و نهایتاً شتباه
فق بر اثر شتتباه

فظی باع ،ایجاد این ترور شده اس ؛ انتساب بنیان شهری به شخریتی

فظی و اشتتتقاق عامیانه مرتتادیق زیادی در ایران و شتتهرستتتانهای ایرانشتتهر دارد از

جمله انتساب بس به بستور و رخد به رهام (تفملی.)066 :1913 ،
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مارکوارت ستاخ دو شتهر شتوش و شتوشتتر توس شوشاندخ را بر اساس س ّن شهرسازی و
نامگذاری شتتهرها ،بر پایة شتتباه نام این دو شتتهر به نام این بانو تویتتی داده و بر آن استت که گرچه
محتمل است که در زمان پادشتاهی یزدگرد اوّل در این دو شتهر بزرگ ،شوش و شوشتر ،یهودیان زیادی
میزیستتتهاند و این دو شتتهر در زمان او دورانی طلایی داشتتتهاند ،امّا نستتب ستتاخ این دو شتتهر به
شتتوشتتاندخ و نفوذ و تأثیر او ،تنها بر استتاس شتتباه

غوی و ریشتتهای این استتامی (شتتوشتتاندخ ،

شتوش ،شتوشتتر) صتورت پذیرفته اس ( 1.)Markwart, 1931: 43, 96-9نتزر نیز بنیانگذاری شوش
توستت شتتوشتتاندخ را یب خل تاریخی و نابههنگام میداند ( )Netzer, 2007: 74ویدنگرن بر آن
است که تنها شتباه این نامها باع ،چنین ترتوری شده و احتمال بسیار هس که ملکه شوشاندخ ،
تنها جماعات و مهاجرنشتینهایی یهودی را در این دو شتهر تشتکیل داده یا تقوی کرده باشد .فعا ی او
به عنوان پایهگذار باشتگاههای یهودی از فقرۀ  19شتهرستانهای ایران نیز برداش و تردیق میگردد مبنی
بر اینکه او از همستترش خواستت به یهودیان اجازۀ اقام در اصتتفهان را بدهد .اینکه اصتتفهان مقر قدیم
یهود بوده را منابع دیگر تأیید میکنند .یکی از دو محلة اصتتتفهان در هنگام فت شتتتهر به دستتت اعراب،
ا یهودیه نام داشت

( .)Widengren, 1961: 140-1در شتهرستانهای ایرانشهر آمده که جی (اصفهان) را

استکندر فرزند فیلی ستاخ  ،امّا یزدگرد فرزند شتاپور بود که بنا به درخواس همسرش ،شوشاندخ
یهودیتان را بته آنجتا انتقتال داد و آنجا را اقامتگاه یهودیان ستتتاخ  .منابع ارمنی – تاریخ ارامنة موستتتی
خورنی -و نیز فارستتی به انتقال عدهای یهودی ارمنی به فارس و اصتتفهان در زمان شتتاپور دوم و یزدگرد
اوّل اشتتاره میکنند (مارکوارت .)61 :1919 ،ویدنگرن در ستتخن موستتی خورنی مبنی بر مهاجرت دادن
یهودیتان از وان (ارمنیه) به اصتتتفهان در داخل ایران ،نیز تردید روا میدارد و گزارشهای وی را ترکیبی از
واقعی و افستتانه و تخلی وقایع و در نتیجه بی ارزش میداند ()Widengren, 1961: 134 and 138؛
منابع تلمودی دربارۀ کوچاندن یهود به اصتتفهان چیزی ندارند ( .)Neusner, 1970, V. 5: 10فونب بر
آن اس ت که احتما اً جی از ابتدای کلمة جهودیه گرفته شتتده اس ت  .بنا به نظر دارمستتتتر در زمان شتتاهی
یزدگرد اوّل ،نیم قرن از زمتان اقتام یهود در جی اصتتتفهان میگذشتتت  ،امّا ممکن استتت که او بر اثر
درخواس ت یا نفوذ همستتر یهودیاش تنها به یهودیان برای ستتاخ و ستتاز در اقامتگاهشتتان کمب کرده
باشتتد .ا بته ویدنگرن که گفتة فونب و دارمستتتتر را نقل کرده ،تردید در باب فقرۀ  10شتتهرستتتانهای ایران
مبنی بر این که «شتتهرستتتان خوارزم نرستتة جهود کرد» را روا نمیداند (.)Widengren, 1961: 120ff
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گری نوشتته است « :نرستس (یا نرستی)« ،پسر زن یهودی» ( ،)Narsai Yahuṭakanشهر خوارزم ،خیوه
جدید را پایه نهاد» ،امّا افزوده که «این شتتهر در اوستتتا (یش ت  )10 :10تح نام هوایریزم ()Hvairizem
ذکر شتده است » ( .)Gray, 1916: 462-465نیوسنر نیز در اصل ساخ شهری یا انتقال یهود به شهری
به درخواس

یب همسر یهودی تردید کرده اس ).(Neusner, 1970, V. 5: 10

بررسی نظر دارمستتر دربارۀ شمیران شاه

دارمستتتر 1معتقد است که شتمیران شاهنامه همان همای چهرآزاد در مروج ا ذهق مسعودی و او نیز همان
ستمیرامیس است  .استتنتاج دارمستتتر عمدتاً بر پایة آن چیزی اس که مسعودی در موایعی چند به شرح
زیر در مروج ا ذهق آورده اس :
«به روزگار این پادشتاه [یوفهیم ،پادشاه یهود و پدر دانیال نبی] ،بخ ا نرر به قلمرو بنیاسرائیل تاخ .
وی از جانق پادشتتتاه ایران که در بلخ ،پایتخ ستتتلون  ،مقیم بود ،مرزبانی عراق و قبایل عرب داشتتت .
بخ ا نرتر بستیار کس از بنیاسترائیل بکش و اسیر فراوان گرف

[ ]...پادشاه ایران که دختری از اسیران

بنیاسترائیل را به زنی گرفته و از او پستری آورده بود و بنیاسترائیل را به دیارشان پس فرستاد و این از پس
ستتالها بود» (مستتعودی ،1911 ،ج  .)19 :1و در جایی دیگر آورده« :بستتیاری از مولعان تاریخ ایران گفتهاند
که بختنرتر از جانق این پادشتاه [ هراستق پستر گشتتاسق] مرزبان عراق و مغرب بود و همو بود که شام
بگرف و بی ا مقدس را بگشتود و بنیاسترائیل را اسیر کرد [ ]...وی اسیران بنیاسرائیل را به مشرق برد و
با زنی دینازاد نام از آنها ازدواج کرد که مستتوجق بازگشت بنیاسترائیل به بی ا مقدس شد .گویند دینازاد
برای هراستق پستر گشتتاستق فرزند آورد و جز این صورتهای دیگر نیز گفتهاند و اینکه همای از طرف
مادر از نژاد بنیاسترائیل بود ]...[ .پس از هراستق پسترش بشتتاسق به پادشاهی رسید [ ]...پس از او بهمن
پستر اسفندیار پسر یستاسق پسر بهراسق به پادشاهی رسید [ ]...گویند مادر بهمن از بنیاسرائیل از فرزندان
طا وت شتاه بود [ ]...گویند وی به دوران پادشاهی خود باقیماندۀ بنیاسرائیل را به بی ا مقدس پس فرستاد
و اقامتشتان به بابل تا هنگام بازگشت به بی ا مقدس هفتاد سال بود و این در ایام کورش ایرانی بود که در
عراق از جانق بهمن پادشتتاهی داش ت و آن هنگام مقر بهمن به بلخ بود .گویند مادر کورش از بنیاستترائیل
بود و دانیال اصتغر دایی وی بود [ ]...پس از آن همایه دختر بهمن پسر اسفندیار پسر یستاسق پسر هراسق
به پادشتاهی رستید که به نستق مادر خود شتهرزاد معروف بود [ ]...پس از او برادرش موستوم به دارا پسر
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بهمن پستر استفندیار به پادشاهی رسید (مسعودی ،1911 ،ج  .)000 -6 :1روای مسعودی به همین ترتیق
ادامه مییابد و چنانکه پیداستتت در آن هم در نامها و هم در تاریخها تا آن اندازه اغتشتتتاش ،ستتتستتتتی و
درهمآمیختگی راه یافته که نمیتوان و نباید به آن به عنوان منبعی برای تاریخنگاری استناد کرد.
گرچته در منتابع دربتارۀ اینکه همای نام این زن بوده یا قق وی اختلاف وجود دارد ،امّا چند باری نام
«شتمیران» با نام هما همراه شتده است ؛ از جمله در پیراستتة تاریخنامة هرات آمده اس « :همای چهرآزاد
را شتمیران میخوانند و عرب شتمیره گفتی و او دختر بهمن بن استفندیار بود» (پیراستتة تاریخنامة هرات،
 .)3 :1911ستبس همین کتاب در روایتی دیگر شتمیران را حرتاری میداند و هرات را نام دختر یحاک
که شتتهر هرات را او بنا کرد .حمزه اصتتفهانی نیز آورده« :همای جهرازاد هی شتتمیران بن بهمن و ا هما
قق ها» (حمزه اصتتفهانی)99 :1166 ،؛ و مستتتوفی در ابتدای ذکر پادشتتاهی همای ،مینویستتد« :همای و
هی شتمیران بن بهمن به حکم وصتی پدر پادشتاه شتد» (مستوفی .)31 :1960 ،طبری دختر بهمن را با
نام «خمانی» معرفی کرده اس

(طبری ،1911 ،ج  019 :0به جلو) که ظاهراً خوانشی از همای اس .

شتاید به همین د ایل ،دارمستتتر ظاهراً شتمیران را همین ملکه شمیران و او را احتما اً با یب واسوه که
ظاهراً دینازاد مستتعودی باشتتد ،همان ستتمیرامیس ،مادربزرگ افستتانهای آخرین دارا میداند که دربارۀ وی
چند روای و افستانه در برخی کتق یونانیان از جمله پرستیکای کتزیاس آمده است  .کتزیاس 3مینویسد:
آشتور از عهد باستتان – که کس به یاد ندارد -در عرتر نینوا و ستمیرامیس افستانهای ،ماد را تسخیر کرد
((دیاکونوف .)90 :1901 ،دیاکونوف پس از نقل گفتة کتزیاس ،خلاصتتتهای از آن ه دربارۀ ستتتمیرامید در
تاریخ موجود بوده ،آورده است « :شتامشتی-آداد پنجم» در ستال  110ق.م درگذش و «آدادنراری سوم»
که کودکی خردستتال بود ،وار تخ و تاج آشتتور گشتت  .در واقع ملکة بیوۀ وی «ستتامورامات» که در
تاریخ به نام ستتمیرامید (ستتمیرامیس) مشتتهور اس ت  ،امور ملب را اداره میکرد .حکوم یب زن در میان
اقوام پیرامون که به نظامات دوران پدرشتتاهی خو گرفته بودند ،تأثیرعمیقی نمود وافستتانههای فراوان دربارۀ
«ستتمیرامید» (ستتمیرامیس) یا «شتتامیرام» دیر بازی زبانزد عموم بود ... .در دوران حکوم «ستتمیرامید» و
پستراو «آدادنراری ستوم»  ...بارها علیه مادیها و ماننائیها شتکرکشتی شد ...ظاهراً آشوریان قرد داشتند
ستترزمین ماد را کاملاً مویع و منقاد خویش ستتازند .متأستتفانه ما دربارۀ این شتتکرکشتتیها  ...اطلاعات
مخترتری در دست داریم ...به هر تقدیر روایتی که دربارۀ تستخیر ماد توست «سمیرامید» و شوهر او در
میان خلق شتایع بوده و کتزیاس نقل کرده ،استاستاً صتحی اس  ،گرچه مؤ ف مزبور به رسم خویش ،بر
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آن پایه افستتانة طویلی ستتاخته و پرداخته است (دیاکونوف ،همان .)019-1 :ستتال  111ق.م ستتال آخرین
شتکرکشتی ستمیرامید و آدادنراری ستوم به خاک ماد بوده اس  ...ظاهراً بعدها دو دورۀ تجاوزات آشور
– اوّ ی از  190تتا  111و دومی از  100تتا  611ق.م – در روایات شتتتفاهی و فرهنگ عامه به صتتتورت
تجاوز واحدی درآمد و با نام و شتخرتی زنی جنگاور – ملکه «ستمیرامید» -مربوط گش
همان )009 :و همة این وقایع قبل از تأستتیس دو

(دیاکونوف،

ماد بوده استت  .به گفتة موستتی خورنی ،آرای پستتر

آرام (جد کهن شتاهان ارمنی) در جنگ با ستمیرامید (شتامیرام) کشته شد وگویا خود سمیرامید نیز توس
مردی مادی به نام «زراداشتت م » از کشتتور خویش طرد شتتد (ظاهراً این نیز انعکاستتی استت از خبر
کتزیاس دربارۀ جنگ نینوا و ستمیرامید با اوکستتیارت ،زائورت یا «زوروآستتتر» = زرتشت پادشتتاه باکتریا)
(دیتاکونوف ،همتان .)091 :پیرنیا ،احتما اً به د یل کم اعتباری گزارشهای کتزیاس ،مکرراً تأکید میکند که
«سمیرامیس ملکة آسور شخ

تاریخی نیس » (پیر نیا ،1906 ،ج .)0061 :9

ستتبس دارمستتتتر بر این پایه ،شتتروع به نقل چندین داستتتان و روای مرتب با ستتمیرامیس کرده مبنی بر
اینکه او ریشتتهای یهودی داشتتته که بنا بر مروج ا ذهق در زمان بخ ا نرتتر (نبوکدنرتتر) ،همراه با دیگر
یهودیان ،به ایران تبعید شتتتدند و نتیجه گرفته« :بهرام گور با رستتتاندن نستتتبش به شتتتمیران ،که همان همای
چهرآزاد اس ت  ،به طور غیرمستتتقیم مدعی ریشتتهای یهودی برای خود شتتده اس ت  .این مولق ،به صتتورت
مستتتقیم ،گواهی متن پهلوی (شتتهرستتتانهای ایرانشتتهر) را مبنی بر اینکه بهرام از ستتوی مادر ،وار ملکهای
یهودی استتت  ،تأیید میکند» 10،امّا خود میافزاید «اگر بهرام گور پستتتر مادری یهودی بوده ،چرا هیا اثری از
این قمتیه در داستتانهای او نیست و نیز هیا کتابی در دورۀ استلامی به ریشتة یهودی او اشاره نکرده اس »
( .)(Neusner, V. 5: 11نیوستنر پس از نقل این ستخن دارمستتتر ،با تردید در استتنتاج وی مینویسد :نباید
در باب یب شتتعر فارستتی متأخر ،با استتتفاده از افستتانههای بستتیار قدیمی ایرانی به چنین استتتنتاجی رستتید
(.)Neusner, 1970, V. 5: 11
علتاوه بر ردیتة منوقی نیوستتتنر ،در رد نظر دارمستتتتتر دو د یل دیگر نیز میتوان آورد :یکی اینکه وقتی
ستاسانیان بر کار آمدند ،مدتها بود که خاطرۀ مادها و هخامنشیان ،به د یل سرش تاریخ در نزد اقوام کهن،
از میان رفته بود و ستنّ داستتتانهای پهلوانی ایران نیز پیش از آنها شتتکل و قوام تقریباً کامل یافته بود (رک:
یارشتتتاطر 000 :1969 ،به جلو بویژه  000و )001؛ بنابراین وقتی ستتتاستتتانیان از کستتتانی چون کورش و
داریوش خاطرهای در ذهن نداشتتند ،بعید است که مقرتود بهرام از شتمیران شته ،ستمیرامیس بیوۀ پادشاه
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آشتتور و فات ماد بوده باشتتد .امّا د یل مهمتر ،خود ستتخن فردوستتی اس ت که دارمستتتتر در فهم آن غزیده
است  .فردوستی از قول بهرام آورده« :ز مادر نبیرۀ شتمیران شتهم» و دارمستتر آن را بنادرس چنین فهمیده
است  :من از ملکه شتمیران نستق میبرم11؛ درحا ی که از سخن فردوسی این مولق به طور قوعی استنباط
نمیشتتود؛ شتتاید مقرتتود بهرام ،پدربزرگ یا جد مادریاش (یب شتتاه) بوده است نه مادربزرگ و جدهاش
(یب شاهبانو) از سوی مادر.
محققان یهودی و اروپایی

به استتتثنای فرای که داستتتان پیوند زناشتتویی یزدگرد با دختر بوریق یهود امبراتوری ( )Resh Galuthaو
داستتان کشتته شتدن شتاه توست استبی شتگف انگیز را از داستتانهای افسانهای میداند (فرای:1910 ،
 ،)103ستتایر محققان یهودی و اروپایی در بح ،از دورۀ ستتاستتانی و در ادامة موا ق شتتهرستتتانهای
ایرانشتتهر ،غا باً بر آنند که شتتمیران شتته فردی یهودی بوده و دختر یا نوۀ او به همستتری یزدگرد درآمده
اس  .آنان در این استد ال بر چند نکته تمرکز داشتهاند:
 -1ویتعی یهود دردوران یزدگرد؛ ستاسانیان در کل ،رفتار بهتری با یهودیان داشتند و دوران یزدگرد
( )993 -000از این حی ،شتتاخ

اس ت  .اویتتاع ایران در آغاز ستتلون وی بستتیار آشتتفته بود و او با

یاق و ستیاست توانس بر آشفتگیها فایق آید .از جمله رفتارش با پیروان سایر ادیان با تساهل ،تسام
و مهربانی همراه بود؛ گرچه برخی برآنند که این مهربانی با اقلی ها انگیزۀ ستتیاستتی داشتت

(Neusner,

).1970, V. 5: 5
گفتهاند ستته شتتهر یهودی ستتورا ،پومبدیتا و نهاردیا هر یب نمایندهای در دربار یزدگرد داشتتتند و رهبر
یهودیان محرم شتتاه ایران بود .در این دوران یهودیان پیشتترف کردند و جمعی های بزرگی را پدید آوردند
به طوری که یهودیان روزگار یزدگرد را با روزهای خوش گذشتتته در زمان هخامنشتتیان مقایستته میکردند
( .)Levi, 1999: 144ارتبتاط نزدیتب میتان ستتتاستتتانیتان و بویژه یزدگرد اوّل بتا یهودیان را برخی منابع
غیرستتاستتانی از جمله تلمود تأیید میکنند .بنا بر تلمود ،یزدگرد اوّل رابوة نزدیکی با جامعة یهود داشتت تا
آنجا که گفتهاند یزدگرد خاخام یهود را با مهربانی و توایتتع مورد خواب قرار میداد و از متون مقدس یهود
برای آنها شتتتاهد میآورد (نیوستتتنر« .)910 :1911 ،امِمار ،مار زوطرا و رو اشتتتی 10بر دروازۀ کاخ عیزگور
پادشتاه [یزدگرد] نشتستته بودند .پیشتکار شاه بر آنان گذش  .رو اشی انگشتش را به دهان برد [و بر غذای
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شتاه استتفراک کرد] .پیشتکار به اشی گف « :چرا غذای شاه را این نین آ وده کردی  ...او گف  :من گوش
خوک جذامی و آ وده در این غذا دیدم .آنها گوشت را وارستی کردند ،امّا چیزی در آن نیافتند .او انگشتش
را روی قستمتی از گوشت گذاشت و گف  :آیا اینجا را هم وارستی کردهاید آن نقوه را وارسی کردند و
قستتم خراب و جذام دار گوش ت را یافتند .ربیهای دیگر به او گفتند تو با چه جرأتی چنین کردی او به
آنها پاسخ داد« :من روح جذام را که بر با ای گوش در پرواز بود ،دیدم» (.)Neusner, 1970, V. 5: 12
ربی اشتتتی گف که :هونا بر ناثان به من گف که :یکبار من در مقابل ایزدگر ایستتتتاده بودم و کمربندم
بته ستتتمت بتا تا غزید ،امّا او ،خود ،آن را پایین آورد و در همان حال به من گف « :مملک کَهَنه و امّ
مقدس» در باب تو نوشتتته شتتده استت » .وقتی من به نزد اممار بازگشتتتم ،او به من گف « :و پادشتتاهان
10

ا اهای تو خواهند بود» در باب تو انجام شده اس )Neusner, 1970, V. 5: 12(19

یزدگرد رواب دوستتتتتانتهای با یهودیان و رهبران آنها داشتتتته و از بین آنها چند مرد برجستتتته را در
دربارش میپذیرفته استتت  .کمربند هونا بر ناثان را به دستتت خود درستتت میکند و از عهد قدیم آیهای
میخواند .ادعا شتتده که شتتاه شتتاهان کمربندی را به نشتتان افتخار به حداقل یکی از رهبران یهود در بابل
اعوا کرد .گرفتن کمربند نشتان نزدیکی و ارتباط بین دهنده و گیرنده به شتمار میرود .به یاد داشتته باشیم
که کرتیر در یکی از نوش تتههایش افتخار میکند که کمربندی از شتتاه شتتاهان دریاف داشتتته اس ت  .اینکه
رش گتا وت (نتام عتام برای رهبران یهود) به عنوان نمایندۀ همة یهودیان در درون مرزهای ایران موقعی
ممتاز و مستتحکمی داشتته ،آشتکار و وایت اس و منابع دیگر هم آن را تأیید میکنند .حتی فرض شده
که او از اشتخا

بستیار برجستته در امبراتوری بوده و شتخ

فریتیه را رد کرده ،امّا دریاف هدیة کمربند د ا

ستوم پس از شاه بوده اس  .نو دکه این

بر داشتن یب موقعی

رسمی میکند (Widengren,

)1961: 140-141؛ نیوستتتنر دربارۀ حکایات تلمودی مینویستتتد« :از همة این حکایات تلمودی میتوان
نتیجته گرفت کته روزگتار یزدگرد به آزار یهود شتتتهرت ندارد .هم نین محتمل استتت که مانند دوران
ستتلون شتتاپور دوم ،زنانی در حرمستترای ستتلونتی با احتماع یهودیان همدردی و همراهی داشتتتهاند و
نستتب به آنان مهربانی میورزیدهاند :مادر شتتاپور و همستتر یزدگرد و نیز شتتاه تتتت بزرگ یهودیان رابوة
شتخرتی خوبی با دربار یزدگرد داشتته اس » ) .(Neusner, 1970, V. 5: 8-15دریایی بر آن اس که
«شتاید بخشتی از این ستخنان فرآوردۀ تاریخنگاری یهودیان باشتد ،امّا تاریخ تماسهای میان ستتاسانیان و
یهودیان انکار ناپذیر اس » (دریایی.)10 :1919 ،
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 -0ویتتتعیت یهود دردوران بهرام گور؛ در دوران پتتادشتتتاهی بهرام گور نیز یهودیتتان  -بر عکس
مستیحیان  -در راحتی بودند و کمتر اخباری مبنی بر آزار و ستتم بر قوم یهود گزارش شتده اس  .در این
زمتان ،نرستتته ،برادر بهرام گور ،در غیتاب وی حکومت میکرد (طبری ،1911 ،ج  )601 :0و مورختتان،
غرب ایران را ناحیة یهود مینامیدند .بدرفتاری بهرام با مستتتیحیان و خوشرفتاریاش با یهود باع ،شتتتد
که امبراتور روم ،تئودوستتیوس ،رفتاری بر عکس در پیش گیرد؛ خوشرفتاری با مستتیحیان و بدرفتاری با
یهود .همین بتاعتت ،مهتاجرت یهودیتان از قلمرو روم بتته ایران بود و جمعیت یهود ایران دو برابر شتتتد
)(Levi, 1999: 144ff؛ ویدنگرن در نهای این امر را که یهود در برخی دورهها ویتتع بهتری نستتب به
بقیتة اقلیت هتای دینی داشتتتته ،رد میکند و مینویستتتد در هر حا تی ،همه اقلی ها تقریباً مثل هم مورد
انعواف یا ستخ گیری و شتکنجه واقع میشتدهاند؛ در مجموع ویتعی یهود بهتر از مسیحیان بود که با
امبراتور روم هم دین و مورد حمتایت او بودنتد و بتا او همراهی میکردند و نیز از مانویان .در دورههایی
به د یل وجود زنانی همراهی کننده در ستتووح با ای جامعه ،و در دورههایی که به شتتاه در موقع نیاز پول
قرض میدادند ،اویاع یهود بهتر بود ،امّا این دورهها بسیار نادر بودند (.)Widengren, 1961: 157-8
داستتان بهرام با نبب و براهام جهود که در شتاهنامه (شتاهنامه ،دفتر شتشم 000 :به جلو) انعکاس
یافته ،یب استتثناست و دور نیست که هدف از آوردن آن ،کمرنگ کردن قمتیة رفاه یهود بوده باشد؛
«چنان که نو دکه در شتتروحی که بر ترجمة تاریخ طبری قستتم ستتاستتانیان نوشتتته ،مکرر اثبات کرده
است که در کتاب خودای نامگ بیشتتر قمتاوتها نستب به خرال و اعمال پادشاهان ساسانی ،بنا بر

ستلیقه و میل طبقة عا یة نجبا و روحانیون زردشتتی است » (کریستنسن )93 :1910 ،و حال آنکه شکند
گمتانیتب وی تار و دینکرد علیته دین یهود و یهودیتان موتا ق فراوانی دارد ( Widengren, 1961:

 .)161ویدنگرن در مورد داستتتان بهرام گور و براهام جهود شتتب میکند که داستتتانی که فردوستتی
آورده ،آیتا بته ستتتنّ ستتتاستتتانی تعلق داشتتتته و یا به دورانی متاخرتر؛ چنانکه قوعاً معلوم نیستتت
شتتخرتتی پردازی بدنهادانة رامین در ویس و رامین متعلق به دوران اشتتکانی اس ت یا دوران استتلامی؛
رامین دوستتتانی یهودی داش ت و این ویژگی بد او بود؛ مینورستتکی دوستتتان رامین را تاجران شتتراب
دانسته ).(Widengren, 1961: 124
بیشتتتر محققان یهود و برخی اروپاییان ،با تکیه بر موا ق شتتهرستتتانهای ایران از ازدواج یزدگرد با
دختری یهودی ستتخن گفتهاند .وی را شتتوشتتانا ،دختر رش گا وت ،شتتاه یهودیان ،و مادر بهرام گور
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(پنجم) دانستتهاند ،امّا خوانش و شتکل درس نام این شاهدخ تاحدودی ناروشن و غیر قوعی اس .
دارمستتتر نام این زن را در ابتدا «شتایان دخ » و سبس «شاسیان دخ » حدس میزند .بلوشه خوانش
به صتتورت «شتتوشتتاندخ » را بهتر میداند؛ مرکق از واژۀ عبری

( )Lilyبه معنی نوعی زنبق و

واژۀ پهلوی دخت یتا دوخت به معنی دختر11 .ویدنگرن تویتتتیحات مختلفی دربارۀ این نام داده ،امّا
افزوده که شتتکل شتتوشتتین دخ ترکیبی از شتتوشتتین عبری (زنبق) و دخ پهلوی (دختر) ،بهترین
چیزی به نظر میرسد که در دس

اس

).(Widengren, 1961: 140

نیوستتنر در مستتئلة ازدواج یزدگرد با یب دوشتتیزۀ یهودی (شتتیشتتین دخ ) تردید روا نمیدارد
(نیوستتنر)910 :1911 ،؛ وی نیز شتتوشتتانا را بترتتری دختر یب یهودی ایرانی برجستتته به نام مار کهنه
معرفی کرده و مار کهنه را از محارم نزدیب شتتاه و مدیر مدرستته پومبدیتا دانستتته و ستتبس گفته که
درست مانند دوران هخامنشتی ،ایران یب بار دیگر یب ملکة یهودی داشت (در اشتاره به استر همسر
خشتایارشا) ( .)Levi, 1999: 144-5کریستنسن نوشته یزدگرد با همة اقلی ها حتی قوم یهود که فاقد
اهمی ستیاستی بود ،خوشرفتاری و تساهل و تسام داش و شاید بتوان گف وی در همین مسیر و
برای د جویی از یهود ،بتا دختر رش گتا وت زمتانش ازدواج کرده باشتتتد؛ ا بته یزدگرد رفتار خوبش را
نستتب به مستتیحیان تغییر داد و تح تاثیر ا قائات موبدان زرتشتتتی که هیا دیانتی را در داخل کشتتور
تجویز نمیکردند ،با آنها بدرفتاری نمود (کریستتتنستتن 16،)139 :1910 ،امّا تغییری در رفتارش نستتب به
یهود پدید نیامد و میدانیم که قوم یهود – بر خلاف مستتیحیان -در این زمان اهمی ستتیاستتی نداشتت
(کریستنسن.)131 :1910 ،
بن زوی دربارۀ شتوشتاندخ مینویستد شتوشتاندخ با پسترش فیروز اصتفهان را ساخ

که

دارا یهود نتامیتده میشتتتد و هنوز محلتهای بته نام «یهودیه» دارد و نیز اجتماعات یهودی را در همدان
تأستیس کرد .مقبرهاش را نیز در همدان میداند .گرچه بعداً متذکر میشتود که سنّ یهود آن آرامگاه را
متعلق به مردخای و استتتر میداند .او میافزاید که هم ستتنّ ایرانی و هم ستتنّ یهودی بر آنند که وی
دختر رئیس یهودیتان بوده ،امّتا معلوم نکردهاند که آیا پدرش مار کهنه بوده یا مار ییمار یا مار زوطرا .به
هر حال تاستتیس جوامع یهود در خوارزم ،اصتتفهان و همدان را به وی منستتوب میداند ( Ben-Zvi,

.)1963: 209 and 247-8
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ستنّ ربیهای یهود مهربانی مادر شتاپور دوم و همسر یزدگرد و مدارای خود یزدگرد با یهود را تأیید
میکنند ( .)Levi, 1999: 114ffنیوستتنر مینویستتد که ازدواج یکی از شتتاهان ستتاستتانی با دختر رهبرت
بزرگ یهودیان و نیز تو د شتاهی ایرانی از دختر یکی از رهبران -بزرگان یهودی را علاوه بر شتهرستانهای
ایرانشتتهر ،منابع مستتیحی نیز آوردهاند )(Neusner, 1970, V. 5: 10؛ امّا شتتگف اینکه منابع تلمودی
هیا چیزی در مورد این ازدواج ثب نکردهاند و حال آنکه میدانیم یهودیان به د ایل دینی و ستتتیاستتتی به
ثب وقایع مهم بخرتتو

شتتجرهنامهها اعتقادی خا

داشتتته و دارند .با توجه به تاریخ و فرهنگ دینی

یهود ،در باب این فقدان میتوان استد ا ی آورد:
تا زمان موستتی (ع) رهبر دینی جامعة یهود غا باً همان رهبر ستتیاستتی بود ،امّا پس از وی ،بویژه در میان
یهودیان در تبعید ،این دو از هم تفکیب شتتدند .رهبران ستتیاستتی از خاندان داوود و با اثبات یاق خویش
برگزیده میشتتدند ،و روحانیان و رهبران دینی بخرتتو

آنان که میبایستت مستتئول انجام امور دینی
11

بهویژه امر قربانی باشند ،از خاندان هارون برگزیده میشدند.

«در دورۀ پارتیان جمعی یهود در ایران افزایش یاف  .یهودی که بعد از شتتکس ت در  10میلادی از
تیتوس ،بته ایران مهتاجرت کرده بودنتد .مرز ایران فرات بود و بته یهودا نزدیتب بود .یهودیان ایران در
شتتوش ،اکباتان ،بین ا نهرین ،آذربایجان ،کردستتتان ،نیشتتابور و بلخ جمعی زیادی داشتتتند .در همین
دوره مجلس و موستستتهای تشتتکیل دادند که توست پارتیان به رستتمی شتتناخته شتتد و در واقع هیا
گوشتتتهای در دو امبراتوری ایران و روم نبود که یهودیان در آنجا نباشتتتند :از نیل تا دجله و از فرات تا
دانوب ،امّا در ایران از همه جا بیشتر بودند» (.)Levi, 1999: 114
«تشتتتکیلات رهبری ستتتیاستتتی یهود ( )Exilarchateرا بلاش اوّل ( 11تا  11م) که از قمتتتا در میان
اشتکانیان بیتعرتق ،متعرقترین شاه بود (رک :پیرنیا ،1906 ،ج  ،)0061 :9در سال  10میلادی با هدف
رقاب با رومیان و بهرهمندی از حمای یهود پدید آورد .در دوره اشتتکانی این تشتتکیلات اقتدار و احترامی
فراوانی داشت ؛ ستاسانیان هم بعد ازچندی به زوم چنین تشکیلاتی پی بردند .در دورههایی میان پیشوایان
دینی (ربیها) و رهبران ستیاسی (رش گا وتا) یهود در ایران همبستگی وجود داش  ،چنانکه ربی ساموئل
با مار عقبای اوّل ،رهبر ستتیاستتی زمانش ،همراهی بستتیار داشت و به هم احترام میگذاشتتتند .مار عقبا در
کلاسهای ستاموئل شرک میکرد و او به مار عقبا احترام میگذاش  .ا بته مار عقبا بسیار درسخوانده نیز
بود .با وجود این ،همواره نوعی اختلاف میان رهبران ستتیاستتی و رهبران دینی (خاخامها) وجود داشتت ،
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زیرا برای ربیها تنها شتریع مهم بود ،در حا ی که رهبران ستیاستی به مستایل ستیاسی نیز میاندیشیدند
(.)Neusner, 1965: 41-44
در دوران ستاستانی اختلافات میان رهبران سیاسی و پیشوایان دینی بیشتر شد ( Neusner, 1970, V.

 )5: 53و ستترانجام «در حدود ثل ،آخر قرن ستتوم ،تنش بین نهاد قدرت (رش گا وتها) و برخی محافل
خاخامی افزایش یاف  .توجیه رش گا وت برای حکوم بر یهودیان این بود که از خاندان داوود استتت ؛
درستت مانند مکابیها ،هیرودیها و مستتی و دیگر کستتانی که مدعی داشتتتن حق حکوم بر استترائیل
بودند .ادعایی که ازمهاش تحرتتیل در مدارس دینی یا پیروی از قوانین خاخامها نبود؛ در حا ی که ربیها
با تفستتیری خا

از «من» در آیه «به من پادشتتاهان ستتلون میکنند» (امثال ،)11 :1 ،رهبری را حق خود

میدانستتتند ( )Neusner, 2007, V 6: 602-3و با گذشتت زمان ،رقاب و جدایی میان رهبران دینی و
سیاسی یهود بیشتر شد.
این اختلافها از مدتی قبل از یزدگرد شتتروع شتتده بود ،امّا اوج این اختلافات همین دوران یزدگرد و
اندکی پیش و پس از آن بوده اس ت  .بر این استتاس رهبران دینی که مستتوول ثب و یتتب وقایع بودند و
در این زمان و بعد از این زمان دستت با ا را در قدرت داشتتتند ،با تمام اهتمام و وستتواس خاصتتی که در
ثب خ خون و نیز تنظیم شتتجره نامهها بویژه در میان شتتاهان و رهبران داشتتتهاند ،از روی ناریتتایتی از
ثبت چنین واقعة مهمی خودداری ورزیدهاند؛ چنانکه به همین د یل در تلمود که نوشتتتتة ربیها بود ،اثری
از رهبران ستیاستی و وقایع زندگی آنها نیست  .عدم ثب ازدواج یزدگرد با دختر یب رهبر ستیاسی یعنی
شتوشتاندخ و تو د دست کم یب پسر از تبار یهود از این ازدواج را -اگر واقعا چنین ازدواجی وجود
داشته -تنها بر اختلافات میان ربیها و رش گا وتها میتوان حمل کرد.
بتا توجته بته مقام و موقعی «رش گا وتا» یا رهبر -پادشتتتاه یهود در ایران این دوره ،چنین ازدواجی
میان شتتاه و دختر او را در مجموع میتوان محتمل دانستت ؛ یتتمن این که ا قاب نستتب داده شتتده به
یزدگرد مانند بزهگر ،ا أثیم ،ا خشتم (ستخ و شتریر) و دفر (متعفن) را تا حد زیادی با تساهل دینی او در
11

مدارا با یهودیان و مسیحیان میتوان تویی داد

پیشتتتنهاد پذیرفتنیتر دربارۀ هوی این رش گا وت این استتت که او مار کهنه اوّل بوده که حدوداً از
 000تا 011م .ستتم رش گا وتا را داشتتته اس ت  .بنابراین در ستتال  001که بهرام به دنیا آمده ،بر کار بوده
است ؛ ( .)Widengren, 1961: 140دارمستتتر مینویستد بهرام گور در هشتتمین سال پادشاهی یزدگرد
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به دنیا آمد یعنی در  ،001-1پس نمیتوانستته نوۀ هونا بر ناثان ،13رهبرتتتت بزرگ یهود بوده باشد زیرا ناتان
در آن زمتان دیگر رهبر بزرگ یهود نبود .از این رو دارمستتتتتر نتیجته میگیرد که ملکة یهودی دختر کَهَنَه
بوده که از  930تا  010رهبر یهود بوده استت 00گری نیز همین مولق را آورده ،امّا در ادامه نوشتتته استت :
شتتوشتتاندخ  ،به احتمال زیاد نمیتوانستتته دختر هونا بر ناثان بوده باشتتد ،زیرا ،علی رغم جایگاه ویژه و
تقربش در دربتتار یزدگرد ،او هرگز رهبر یهودیتتان نبوده استتت ( .)Gray, 1916: 462-465نتزر بر آن
است که «هوی این رهبر خا
شتتخ

که از او به عنوان پدر شتوشتاندخ یاد میشود ،مشخ

نیس  .این

میتواند مار کهنة اوّل( ،)Mar Kahanaمار یِمار ( )Mar Yemarو یا مار زوطرای اوّل ( Mar

 )Zuṭra Iباشتتتد که در آن زمان ،هر یب ،با همین ترتیق ،برای مدتی کوتاه منرتتتق رهبری یهود (رش
گا وتا) را بر عهده داشتند» (.)Netzer, 2007: 74
ویتدنگرن و دریایی بهرام را فرزند همین دختر یهودی میدانند .ویدنگرن مینویستتتد :بهرام گور که به
احتمال زیاد پستتتر شتتتوشتتتاندخ بود ،ستتتیاستتت پدر را نستتتب به قوم مادریاش در پیش گرف
( .)Widengren, 1961: 141دریایی مینویستتتد «بهرام گور چون مادرش یهودی بود ،خود نیز یهودی
محستتتوب میشتتتد» (دریایی)10 :1919 ،؛ امّا از میان محققان یهود ،وی بر آن استتت که از ستتته فرزند
یزدگرد ،بهرام ،شتاپور و نرسته ،تنها پسر سوم یعنی نرسه فرزند یزدگرد از شوشانا ،همسر یهودیاش بوده
است ؛ ستبس از قول کهن صتدق آورده که« :بهرام زبان عبری میدانست که احتما اً از برادرش نرسه یاد
گرفته بود و نرستته آن زبان را از مادرش آموخته بود» ( .)Levi, 1999: 144 ffبن زوی که بر تحقیقاتش
وجه ستیاستی غا قتر است تا وجه علمی ،روایات مغشتوشتی در این باب میآورد .او نرستتس (نرسه)
فرزنتد ملکتة یهودی را پتایتهگذار خوارزم میداند ،امّا بعد او را همان بهرام پنجم یا بهرام گور – یا به نظر
او احتما اً «بر-آهارون» -میداند ( .)Ben-Zvi, 1963: 247-8کریستتنستن نیز بیان داشته نرسه ،پسر سوم
یزدگرد ،از زوجة یهودی او بوده (کریستتنستن ،)133 :1910 ،امّا بعید اس که بهرام و شاپور ،دیگر پسران
یزدگرد ،از همین دختر بوده باشتتند بخرتو

بهرام ،و یعهد وی ،که معمو اً و یعهد پستتر همستتر اول باید

میبود .به هر حال نرسته پس از به ستلون رسیدن بهرام ،از جانق بهرام حکوم خراسان یاف (طبری،
 ،1911ج  )600 :0و نیز هنگتامی که بهرام در دربار نبود ،او نایق ا ستتتلونه بود .دور نیستتت که مهربانی
بهرام با اقلی ها بویژه با یهودیان نیز بر اثر مستتاعی همین نرستته بوده باشتتد که ظاهراً در باب یهودی بودن
مادر وی اختلاف و تردید کمتری وجود دارد.
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هویت شمیران شاه

چنانکه دیدیم محققان در تعیین هوی شتخرتی که بهرام خود را از سوی مادر نبیرۀ او میداند ،تاکنون بر
وی دانستتتهاند و برخی پا از این فراتر

این راه رفتهاند که نام وی را شتتمیران و شتتاه را قق یا شتتاخ

گذاشتته و شتمیران را نام یب زن دانستتهاند .حتی کزازی که ستخنی متفاوتتر از بقیه گفته ،نوشته اس :
«شتمیران شه که بهرام خویشتن را ،نازان ،از پسینان او میداند ،به درستی دانسته نیس که کیس  .میتواند
بود که پادشتتتاه هرات باشتتتد که در نوروزنامه ،پیدایی تاک و انگور و باده بدو باز خوانده شتتتده استتت »
(کزازی ،1911 ،ج .)101-3 :1
نویستتندۀ این ستتوور با مشتتاهدۀ نظرات تقریباً بیفرجام فوق ،به راه دیگری رف و آن اینکه ممکن
است شتمیران نه نام یب شتخ

بلکه نام یب سترزمین ،منوقه یا شهر باشد .در شاهنامه در چند مویع

دیگر واژۀ «شمیران» آمده اس  ،01از جمله:
ستتتتوی متترزبتتانتتان یتتغتتمتتیتتج و کتتاه

کتته بتتا ف ترّ و بتترزنتتد و بتتا داد و راه،

شمیران (نسخه بدل :سمیران) و رویینه و زاوه کوه

و دیتگر کروه

کتتلتتات از دگتتر دستتتت

(شاهنامه ،1931 ،د  ،000 :1ب )911-6
که از قما در این مورد نیز شمیران نام یب منوقه و مکان اس

00

در مرترع منقول از بهرام گور هم شتتمیران ظاهراً نام یب مکان است و منظور بهرام کستتی است که
در آن مکان شتاه بوده است  .و میدانیم که نامیدن شتخ

به نام یب ستترزمین بویژه در دورۀ ستتاسانیان

رواج داشتته است  .حمزه اصتفهانی وقتی از بهرام ستوم ملقق به ستکانشتتاه ستتخن میگوید ،مینویسد:
«پتادشتتتاهتان ایران چون فرزنتد یتا برادر خود را و یعهتد میکردند ،او را به قق یکی از شتتتهرها ملقق
میستتاختند و تا پادشتتاه زنده بود ،و یعهد را بدان قق میخواندند و چون به پادشتتاهی میرستتید ،وی را
شتاهنشتاه مینامیدند؛ بدین سان بود که بهرام پادشاه را کرمانشاه قق دادند و انوشیروان را در حال حیات
پدرش قباد ،به قق یقرستتجان گرشتتاه خواندند یعنی پادشتتاه طبرستتتان» (حمزه اصتتفهانی )01 :1166 ،و
پستر ارشتد قباد یعنی کاووس ،برادر بزرگ خستترو انوشتیروان نیز ملقق به پدشتتخوارگرشتاه بوده است
(کریستتنستن)016 :1910 ،؛ دور نیست که بهرام از این رستم سیاسی رایج در دورۀ ساسانی-که دورهای
تاریخی اس  ،-بهره برده تا مولبی اسوورهای را تبیین کند.
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تعیین مکان سرزمین شمیران

برای تعیین موقعی جغرافیایی منوقه یا شتتهر شتتمیران تحقیقات ارزندۀ کستتروی راهگشتتاستت  .وی
فهرستتی از چندین شتمیران یا یکی از مانندههای آن (شتمیرام ،شمیرم ،شمیلان ،سمیران ،سمیرم) و سبس
چنتدین تهران و متاننتدههای آن را میآورد 09و مینویستتتد« :س و ش به هم نزدیب استتت و همانا در
نخستت بیش از یب حرف نبوده .در زمان هخامنشتتیان و پیش از آن ،که مادان در شتتمال و پارستتان در
جنوب مینشتستتهاند« ،ش»های شمال در جنوب «س» میبوده مثلاً آبادیهایی که در شمال شمیران بوده،
در جنوب ستتمیران میخواندهاند  ...همانا این آبادیها از زمان بستتیار باستتتانی بازمانده و این نامها یادگار
زمانهایی استت که ایرانیان (یا بهتر بگویم :تیرههای آری) تازه به این ستترزمین آمده بودهاند» (کستتروی،
 010 :1910بته جلو) .و در جتایی دیگر میآورد« :بته این نکتته پی بردم کته در ایران و ستتترزمینهتتای
همستتایهاش آبادیها به نام شتتمیران و ستتمیران یا ستتمیرم یا مانند اینها یکی دو تا نیستت بلکه با اندک
جستتجویی توانستتم دوازده ستیزده تا شمیران پیدا نمایم ...این نکته را دریافتم که همة آبادیها که با کلمه
«شتمی» یا «ستمی» آغاز میشتود ،ستردستیر است » .او ستبس شمی یا سمی (و زمی در واژۀ زمستان در
مقابل تاب ستتتان؛ و معادل آن در اوستتتایی ،زیما به معنی زمستتتان و هیما هم به معنی ستتردی و هم برف
در ستانستکری ) را به معنی سترد و سردی در جاهای دیگر جز در نام آبادیها نیز مییابد .وی ران یا رام
یا رم را به معنی جای و سترزمین میداند و نتیجه میگیرد که شتمیران یعنی جای سترد هم نین شمیرام و
شتتتمیرم و ستتتمیرم و دیگر متاننتد اینها در مقابل تهران به معنی جای گرم و ران و ان و دان نیز یب واژه
00

توانند بود به معنای مکان و جا» (کسروی 136 :1910 ،به جلو)

اکنون باید بار دیگر به داستتتتان و حال و هوای آن برگشتتت  :یزدگرد اوّل ،پدر بهرام قدرت و نفوذ
موبتدان را کاستتتته بود و با اقلی های دینی از جمله یهودیان مهربانی میکرد .پس از مرگ وی ،موبدانِ
آستیق دیده از ستیاس تساهل دینی یزدگرد ،نمیخواستند پادشاهی را به فرزندان وی واگذارند و دور
نیستت که یهودی بودن بهرام از ستتوی مادر بهانة ایشتتان بوده استت  .بهرام تخ شتتاهی را با اقتدار
ترتتترف کرد و در صتتتحنتة مورد بحت ،این مقا ه ،از بزرگیهای خویش ستتتخن میگوید .در چنین
فمتایی ،عقلاً بعید است که او با گفتن «نبیرۀ شتمیران شهم» به یب پدر مادر بزرگ یا جد جدۀ یهودی
اشتاره کرده باشتد که باز یادآور مهربانی و تستاهل دینی یزدگرد و استمرار آن برای موبدان باشد .اتفاقا
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به نظر میرستتد بهرام با این «شتتمیران شتته» ،در برابر موبدان ،تباری کاملاً ایرانی را برای خود اثبات و
یادآوری میکند و هر نوع ناخا ری نژادی از جمله داشتن تباری یهودی را مردود میشمارد.
باید به یاد داشتت
ختداینامهها استتت

که دستت

کم این قستتم

از شتتاهنامه متکی بر منابع مکتوب ستتاستتانی و

که نوعی از آن را همان موبدان ثب

و یتتتب کرده و انتقال دادهاند (دربارۀ انواع

خداینامهها ،رک :شتاپورشتهبازی .)1-90 :1931 ،بعید نیست

که انتساب بهرام به شمیرانشه برساختة

خود موبدان باشتد تا چنین استنباط شود که از د ایل موافقتشان با شاهی بهرام ،یکی همین نسق بردن
او از شمیران شه بوده اس ؛ گرچه میدانیم بهرام با بهره بردن از عنرر قدرت و غلبه بر تخ
نه با موافق

نشس

موبدان .به هر حال نویستندگان منابع مکتوب ستاستانی با انتستاب به شتتمیرانشه موافق

بودهانتد زیرا اگر کمترین اشتتتکا ی در آن میدیدند ،بعدها براحتی قادر به حذف یا تغییر آن بودند -و
این از ویژگیهای ستنّ تاریخ نگاری و تاریخ نویسان در ایران بوده اس (رک :یارشاطر-1 :1919 ،
 .)010در اینجا بهرام نستق یهودی خویش را – اگر اصلاً چنین انتسابی در میان بوده -انکار میکند و
اصتا

ایرانی خویش را مورد تأکید قرار میدهد .گرچه در این مررع بهرام از نسق خویش از سوی

مادر ستخن میگوید ،امّا هیا اشتارهای نیس
و از قما ،سن

مبنی بر اینکه وی در حال صحب

دربارۀ یب زن اس

غا ق تاریخی که بر اساس آن مرد بودن شاه محتملتر بوده ،مؤید آن اس

که مقرود

بهرام از شتمیران شته باید یب مرد بوده باشتد.به نظر میرستد اشتاره به شمیران شه اشاره به شخریتی
بستتیار برجستتته و بزرگ در استتاطیر و کهننمونها ( )archetypesباید باشتتد؛ کستتی که آوردن نامش به
عنوان نیا کافی بوده تا دهان مخا فان ،اعمّ از موبدان ،اشتتتراف و بزرگان شتتتکری و کشتتتوری ،را ببندد و
موافق آنان را کستق کند؛ و با توجه به قراینی که برشتمرده شتد ،نه ستمیرامیس ،بانوی افسانهای ،چنین
ویژگیای داشتته و نه در میان یهودیان تبعید شتده در ایران چنین شتخرتی مقبو ی یاف میشده اس .
اگر در کنار دیگر قراینی که مورح گشت  ،نظر کستتروی را در باب ریشتة واژۀ شتتمیران در نظر داشتتته
باشتتیم -که ظاهراً د یلی برای ردش نیس ت  ،-میتوان گف شتتمیران مذکور در این مرتترع ،اشتتاره به
منوقهای ستردستیر در جغرافیای استاطیری اس و تنها ایرانویج اساطیری با زمستانهایی سرد و بلند و
تابستتانهایی کوتاه میتواند مرتداق این اشتارت باشد 01منوقهای که در وندیداد دربارۀ آن آمده اس :
«نخستتین سرزمین و کشور نیکی که من – اهوره مزدا -آفریدم ،ایرانویج بود بر کرانة رود دایتیای نیب.
پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی ،اژدها را در رود دایتیا بیافرید و زمستتتتان دیوآفریده
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را بر جهان هستتی چیرگی بخشتید .در آنجا ده ماه زمستتان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نیز،
هوا برای آب و خاک و درختان سترد است  .زمستان بدترین آسیقها را در آنجا فرود میآورد» (اوستا،
 ،1910ج 613-60 :0؛ فرگرد یکم ،فقرۀ .)9
هم نان که یارشتتاطر بیان کرده ستتاستتانیان از مادها و هخامنشتتیان بی اطلاع بودند و هیا خاطرهای
نداشتتتند ،امّا در عوض پیشتتدادیان استتاطیری را بخوبی میشتتناختند (یارشتتاطر .)000 -1 :1969 ،بنابراین
شتاه ایرانیان در آن منوقة استوورهای ستردستیر را میتوان شخریتی کهن هم ون جمشید دانس که «بر
حستق ذکرش در سترودهای ریگ ودا و آمدن نامش در اوستتا و در وحههای عیلامی تخ جمشید... ،
ظاهراً قدیمترین انستان نخستتین در ایران است » یارشاطر )001 :1969 ،و بنابر متون مزدیسنی ،فرمانروای
ایرانیان در سترزمین سترما (ایرانویج) بوده است ( 06بهار .)161 :1960 ،در باب وی آمده اس  :اهورا مزدا
جمشتید را از سرمای سختی که خواهد آمد ،با خبر میسازد و به او میگوید که باغی تتتت وری تتتت بزرگ
بستازد و در آن از همة جانداران و مردم ستا م و گیاهان جمع نماید تا موقع بروز سرما نمیرند و نسل بشر
و جانوران باقی بماند ( ...واحددوست  .)110-1 :1911 ،جمشتید وری ستاخ و پس از گذشتن سرما و
یخبندان همگان در آرامش محض میزیستتتند (عفیفی )011 :1919 ،و علی رغم گناهی که مرتکق شتتد
و بدان ستبق فرّ از وی دور گشت  ،نامش جزو جاویدانان زرتشتی آمده اس

(عفیفی 01)016 :1919 ،در

منابع بعد از استلام ،به این ویژگی که جمشتید قدرتی داشت تا «مردم را از سرما و گرما و آ ام و دردها بر
کنار دارد» ،اشتاراتی شتده است

(رک :صتدیقیان .)13 :1916 ،ستیامب ،از پیشتینیان جمشید ،نیز با سرما

دست و پنجه نرم کرد که شتکس خورد ،امّا پیروزی بر سرما و گذراندن آفریدگان از آن نریق جمشید
شتد (رک :واحددوست  100 :1911 ،و  101به جلو) .در اوستتا ،جم نخستین کسی اس که گیاه مقدس
هوم را به اهورامزدا عریته داشت  ...هم نین نخستتین دوره که عرتر بزرگ آفرینش نیب است  ،همان
دوران ستتلون جمشتتید اس ت (واحددوس ت )103 :1911 ،؛ و برخی منابع دیگر بر آنند که وی جشتتن
نوروز را ویتع کرد و شتراب در زمان او ترادفی کشف شده اس

(اوشیدری .)091 :1911 ،در روایات

ملی نیز جمشید کاشف می معرفی شده (معین 01)061 :1906 ،و فردوسی آورده اس :
ستتتتر ستتتتال نتتو هتترمتتز فتتوردیتتن

بتترآستتتتود از رنتتج تتتن ،دل ز کتتیتتن

بتتزرگتتان بتته شتتتتادی ب تی تاراستتتتتتتنتتد

م تی و رود و رامشتتتتگتتران ختتواستتتتتتتنتتد
(شاهنامه ،1931 ،د  ،00 :1ب )19-0
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در نوروزنامه شتمیرانشته نخستتین کستی است که شراب را شناخ و با توجه به قدم شناخته
شتدن شتراب در میان ایرانیان ،این شتمیرانشته نیز یقیناً شتخرتیتی استاطیری اس ؛ نکتة جا ق آنکه
شتمیران نوروزنامه نیز از خویشتان جمشتید اس (عمر خیّام 61 :1910 ،به جلو) و این نیز خود د ا
بر کهن بودن (پیش نمونه بودن) این شخری

میکند.03

به نظر میرستد که بهرام گور ،به این شتخرتی استاطیری اصیل و شاخ
خویش به او ،هم اصتا

اشاره میکند و با انتساب

و ایرانی بودن و هم قدم نستق خویش را از ستوی مادر مؤکد میکند و نسق

خویش را از زاویهای دیگر برجستتگی میبخشتد هم نان که قبل از آن اصا

ایرانی خاندانش را از سوی

پدر نیز بیان کرده بود (شاهنامه ،1931 ،د  ،009 :6ب .)119-0
نتیجه

چنان که گذشت  ،یزدگرد برای کوتاه کردن دست موبدان و اشراف از کارها ،سیاس تساهل و تسام با

اقلی های دینی را در پیش گرف و احتما اً با دختری یهودی ازدواج کرد که در شتهرستتانهای ایرانشهر
نام وی شتوشتاندخ دختر راس ا جا وت ذکر شتده است  .این اعمال موجق ناریایتی بیشتر موبدان و
اشتراف شتد ،تا آنجا که پس از مرگش ،مانع ستلون بهرام ،فرزند وی ،شدند .بهرام با قوۀ قهریه بر تخ
نشس

و بنا بر رسم زمان ،در یمن موا بی در وصف خود گف « :ز مادر نبیرۀ شمیران شهم».

دارمستتتتتر این شتتتمیران شتتته را یب زن دانستتتته و با استتتتناد به برخی متون از جمله مروج ا ذهق
مستعودی ،وی را با واستوة هما چهرزاد ،سمیرامیس افسانهای پنداشته و سبس سمیرامیس را دارای تباری
یهودی دانستتته استت  .دیگر محققان بویژه محققان یهودی با این ترتتور که شتتمیران شتتاه مذکور در این
مرترع ،پدر همین شتوشاندخ بوده ،به دنبال شناسایی وی رفتهاند و به اشخاصی به نام مار کهنه یا مار
یِمار و یا مار زوطرای اوّل رستتیدهاند؛ و اینها ستته رش گا وتی هستتتند که از نظر زمانی میتوانستتتهاند پدر
شتوشتاندخ باشند و هر سه ارتباط خوبی با دربار یزدگرد داشتهاند .برخی هر سه فرزند یزدگرد ،شاپور،
بهرام و نرسته ،را از این همستر یهودی دانستتهاند و برخی دیگر ،تنها فرزند ستوم یعنی نرسه را که احتما ًا
حق با آنهاست .یهودی بودن مادر بهرام و به تبع ،نیای مادری وی ،یتتمن اینکه فاقد پشتتتوانههای متقن در
منابع ایرانی و حتی یهودی استت  ،با فمتتا و زمینة داستتتان نیز ناهمخوان استت  .بعید استت که در چنان
فمتایی ،بهرام ،شتخرتی غیر ایرانی را نیای خود از سوی مادر معرفی کند و به آن نازان باشد چنان که در
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بی چنین نازشتی مشتهود اس .بهرام با استفاده از قدرت و سباه منذر بر تخ نشس  ،ا ّما به خاطر رفتار
پدرش در کوتاه کردن دست موبدان و اشتراف و تستاهل با غیر زرتشتیان –که ازدواج یزدگرد با دختری
یهودی در شتتمار مرتتادیق آن بود -و نیز با یدن خودش در ستترزمینی غیر از ایران مورد انتقاد بود .او ابتدا
خود به انتقاد از رفتار پدر پرداخ و خود را نیز از قربانیان آن رفتار دانستت و ستتبس در چند بی خود
را از سوی پدر و بخرو

مادر ایرانی و دارای اصل و نسبی کهن معرفی کرد.

شتمیران مذکور در بی نه نام یب شتخ

بلکه نام یب سترزمین کهن است ؛ سترزمینی اساطیری و

ستردستیر که بزرگ ایرانیان در آن سترزمین یعنی شمیران شاه با اقدامات و اعما ی مهم ،گامی بزرگ برای
امنیت و رفتاه ایرانیتان برداشتتتته و خاطرهای فراموش نشتتتدنی از خود بر جای گذاشتتتته بود؛ در تاریخ
استاطیری ایران ،این مخترتات بر جمشتید قابل انوباق اس و مخا فان بهرام این اشارت و بواقع بشارت
بهرام را درک میکردهاند .بهرام با رستاندن نستق خود به این شخری اسوورهای برجسته ،بواقع بر اصل
ایرانی و کهن خود تتأکیتد میکنتد و تلویحتاً دنبتا هروی از جمشتتتید در اندیشتتته و رفتار را به آنان نوید
میدهد.
یادداشتها
 .1درباره رفتار یزدگرد در در اواخر ستتلونتش با مس تیحیان و علل آن ،رکTheodoret, 1854, V. 5: 245- :
 248و نیز :کریستنسن.131-1 :1910 ،
 .0نخستتتین بار نو دکه در باب مرگ مشتتکوک یزدگرد ستتخن گفته استت ()103 -110 :1911؛ کریستتتنستتن
مینویستد« :بعد از مرگ یزدگرد جستد او را در دخمه قرار ندادند» (کریستتنسن )000 :1910 ،که ظاهراً گویای
نتاخشتتتنودی موبتدان از یزدگرد استتت  .اخیراً جلیلیتان که اطلاعات مربوط به یزدگرد را از منابع مختلف گرد
آورده است  ،در کشتتته شتتدن یزدگرد تردید نموده و مرگ او را بر اثر بیماری دانستتته است  .ستتبس افزوده که
داستان اسق بعد از مرگ یزدگرد توس موبدان ساخته شده اس (جلیلیان.)19-90 :1930 ،
 .9افستتانههایی که در دوره یزدگرد اول نقل شتتده ،غا با مربوط به پستتر او بهرام گور استت و این را باید به د یل
تأثیر عمیقی دانس ت که زندگی پر ماجرای بهرام بر مورخان گذارده اس ت  .هم نین شتتاید به د یل یتتدیتی که
نجبای ایران با یزدگرد اوّل داشتتتتند ،عمدا زندگی او را مورد غفل و تح ا شتتتعاع زندگی بهرام قرار داده اند.
شتتاید یکی از علل شتتاخ

بودن بیشتتتر بهرام در این زمان ،حمتتور او در میان اعراب و یتتب ماجراهای او

توس اعراب بوده که بعدها این یب ها به مورخان بعد از اسلام رسیده و توس آنها ثب گردیده اس .
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 .0بنتا بر چا خا قی مولق ،تنها یکی از نستتتخ (نستتتخه ق) این بی و بی بعدش را ندارد و بقیه نستتتخ معتبر
دارنتد ،و از قمتتتا در این نستتتخ ،این بیت بدون اختلاف در کلمات اصتتتلی در بح ،ما ،از جمله مادر ،نبیره،
شتمیران شته یتب شتده است  .بنیاد استد ال و بح ،نویسنده در این مقا ه بر این پایه اس که یب شمیران
تنها یتب باشتد ،امّا اگر شتمیران شته ترتحیف و تحریف یهودان شته باشتد و مرححان شاهنامه متوجه آن
نشتده باشتند -که ظاهراً چنین نیست  -آنگاه قمیه بکلّی عوض میشود .نتزر ،رهبر یهودیان یعنی رش گا وت
را جهودان شاه (یهودان شاه) خوانده اس (.)Netzer, 2007: 74
 .1تلفظ شتوشتیندخ یعنی تبدیل «ا» به «ی» مخروصا در دوره پارتی یاف میشود ( Widengren, 1961:
)140؛ صتورتهای دیگری نیز برای این نام پیشتنهاد شتده است مانند شیاندخ  ،شسیاندخ  ،و یوستی آن
را یکبار گسیان دخ (جلال و شکوه تخ ) خوانده اس ؛ در این زمینه ،رک.Gray, 1916: 465 :
( Resh galuta .6به عبری  ،Rosh Galutبه آرامی Reish Galuta؛ در فارستتتی میانه  ، Reš Galutدر
فارستتتی راس ا جا وت؛ به معنی تح ا لفظی رئیس تبعیدیان و به انگلیستتتی  Exilarchبه معنی “ Leader
 )”of the Exileنام عام برای رهبران جوامع پراکنده یهود بود که پس از نابودی پادشتتتاهی یهودیه ،از آنجا به
بابل تبعید شدند .یهودیان تبعید شده golah ،یا  galutخوانده میشوند.
 .1در کتاب دانیال نبی باب ستتیزده (← کتابهایی از عهد عتیق 636 :1939 ،به جلو) داستتتانی نقل شتتده مربوط
به زنی زیبا به نام ستتوس تنّه (شتتوشتتان) که مورد طمع دو قای تی یهودی قرار میگیرد و خداوند دانیال پیغمبر را
میفرستتد تا آن دو را رستوا ستازد و زن را برهاند .همین داستان دانیال نبی ،در انجیل درآمیخته (ترحی حسن
آبادی و جهانی؛ زیر چا ) نیز مورد اشتاره قرار گرفته و زن در آنجا شتویشتان یا شتوشان نامیده شده اس  .از
دیگر ستو بنا بر مشتهور مقبره دانیال نبی در شتهر شتوش قرار دارد .در مورد وجه تسمیه شهر شوش و شوشتر
و نیز سوسنگرد این نکات نیز قابل تأمل اس .
 .1توجه داشتتته باش تیم که دارمستتتتر ،خود ،یهودی زاده بوده اس ت (Boyce & MacKenzie, 2011: 56-
 .)59این مولق هم امتیازی برای او در دستتتیابی و موا عه درس ت تر و دقیق تر آثار یهودی به شتتمار میرود و
هم ممکن اس بر قماوت او تأثیر گذاشته باشد.
 .3کتزیاس که در قرن پنجم قبل از میلاد میزیستته ،خود داستتان ستمیرامیس افستانهای را مربوط به هزار و پانرد
ستال قبل از خودش میدانستته (رک :دیاکونوف 01 :1901 ،به جلو)؛ یتمن اینکه امروزه معلوم گشته کتزیاس
زبان پارستی و خ های شتترقی را نمیدانستتته و بستی از ستتخنان او بی پایه و استتاس و ثمره نیروی ترتور و
تخیل وی بوده اس .
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10. .Bahram-Gôr, en se rattachant à Shémiran, c'est-à-dire à Hùmai Cihrâzâd, pro-clame
ainsi indirectement son origine juive et se trouve confirmer le témoignage direct du texte
pehlvi, qui lui donne pour mère l'héritière royal de Juda (see: Neusner, 1970, V. 5: 11).
11. .I am descended from the queen Schemiran (See: Neusner, 1970, V. 5: 11).

 .10گفتنی است که نستتخههای خوی تلمود استتمی از رو اشتی به عنوان معاصتتر یزدگرد نیاوردهاند و این ترتری
تنها در نستخههای چاپی متأخر تلمود دیده میشتود .احتما اً این نکته بعدها به عنوان تفستیر و تویی به تلمود
افزوده شتده است (در این باب ،رک .)Gafni, 2006: 799 :به هر روی ،این اشتی خاخامی برجسته ،بسیار
فعال و خردمند بود .او در ستتال  910م .در زمان ستتلون شتتاپور بزرگ به دنیا آمد و در ستتال  001م .در زمان
ستتتلون بهرام گور ازدنیا رف  .به مدت  60ستتتال در مدارس یهودی خدم کرد .وی خود مدارستتتی چند
تأستتتیس کرد و به امر تربی شتتتاگردان اهتمام نمود .او مهمترین نقش را در تکمیل ،تدوین ،ویرایش و تأ یف
تلمود ایفا کرد .وی با همکاری گروهی از محققان دینی ،گمارا و میشتنا را که قرنها به صتورت شتفاهی و سینه
به ستینه انتقال یافته بود ،جمع آوری و ثب کرد .او شتخرتیتی بستیار قدرتمند و بانفوذ داشت و بشدت مورد
احترام بود به گونهای که رئیس یهودیان ،هونا بر ناثان اقتدار او را پذیرفته بود .اشتتی از قرار معلوم به دربار شتتاه
دستترستی داشت و همگان بر آن بودند که مدت-هاس که دانشمند جامع ا اطرافی هم ون رو اشی در میان
یهود ظاهر نشتتده اس ت ( .)Levi, 1999: 136گرچه در باب کتاب تلمود یب نهی ستتنتی در کار بود ،امّا او
با این استتتتد ال که آن مجموعه عظیم شتتتفاهی از میان خواهد رف  ،به کتاب آن پرداخ و امروز تلمود بابلی
در کنار تلمود اورشتلیم از منابع مهم یهود در احکام شتریع و تفستیر تورات به شمار میرود .در اهمی مقام
و مرتبه اشتتی این بس که عبارات بستتیاری در تلمود گفتهها و اعمال وی را نقل و تحلیل میکنند و نامش بیش
از هزار بار در تلمود ذکر شتتتده استتت ؛ در هنگام بح ،از آن دوره ،او همواره در مرکز قرار دارد و معاصتتتران
برجستهاش در مراتبی پایینتر از او طرح میشوند (.)Nahum Zobel, 2007, V.2: 565-6
 .19اشاره به کتاب مقدس ،0001 ،خروج ( )6 :13و کتاب مقدس ،0001 ،اشعیا (.)09 :03
 .10نیوستنر بر آن است که د یلی نیست که نقل قولهایی از اشتعیا را با استتنتاج بی د یل دارمستتر رب دهیم مبنی
بر اینکته در اینجتا بته صتتتورت غیر مستتتتقیم به وجود خون یهودی در خاندان بهرام اشتتتاره شتتتده استتت
(.)Neusner, 1970, V. 5: 13
 .11برای دیدن نامهای مشابه که جزء «دخ » در آخر در آنها نیز به کار رفته ،رک.Justi, 1895: 492-3 :
 .16نیوستتنر با نقل داستتتان بهبود ستتردرد یزدگرد با دعای یب مستتیحی ،بر آن استت که آزار مستتیحیان در اواخر
حکوم یزدگرد داستتتانی برستتاخته اس ت ( ،)Neusner, 1970, V. 5: 4-5امّا د یل دیگری برای این ادعا
نمیآورد.
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 .11وی پس از آوردن تویتیحاتی در باب نهاد رش گا وتا ،استتامی و زمان هر یب از رهبران ستیاستی جامعه یهود
در بابل را در جدو ی آورده استت ( .)Levi, 1999: 129ffبرای آگاهی از استتامی رهبران دینی این جوامع
در این دوران ،رک.)Neusner, 1970, V. 5: 47; 2007, V.6: 601-2( :
 .11برخی محققان گناه بزرگ یزدگرد را آن میدانند که در زمان او – و ابد با اجازه او ،-نخستتتین کنگره مس تیحی
در ایران در حدود  010م .تشتتتکیل شتتتد ،امّا روایات استتتلامی او را تنها با عنوان گنهکار (ا اثیم) معرفی میکنند
بدون آنکه به د یل آن اشتتتارهای کافی نمایند (محمودآبادی)131 :1910 ،؛ در باب این شتتتورا ،رک :دیاکونوف،
909-0 :1919؛ فرای 101 :1910 ،به جلو.
Huna b. Nathan .13؛ گرچه تردیدهایی هستتت در اینکه هونا بر ناثان رهبر دینی بوده یا رهبر ستتتیاستتتی ،امّا
ویدنگرن بر آن اس که او رهبر سیاسی بوده اس (.)Widengren, 1961: 140
 .00برای دیدن اطلاعات بیشتر رک.Neusner, 1970, V. 5: 8-14 :
 .01در شاهنامه ،در دو مویع دیگر نیز نام شمیران آمده اس :
 شتمیران (نستخه بدل :شتویران ،سمیران ،سویران) شکنی و گرگوی وهر پراگنده بر نیزه و تی زهر (شاهنامه، ،1931د  ،119 :9ب )161
 شتمیران (نستخه بدل :ستواران ،ستمیران) شتکنی و شنگل ز هند ز سقلاب چون کندر و شاه سند (شاهنامه، ،1931د  ،113 :9ب )1910
در این دو بی  ،شمیران ،نام حاکم یا شاه شکن اس که در جنگ کاموس کشانی به یاری تورانیان آمده بود.
 .00تقوی گیلانی این شتمیران را نام یکی از مرزبانان خراستان در زمان یزدگرد سوم در کنار دو تن دیگر از مرزبانان
یعنی رادکوه و رویینه دانستته است (تقوی گیلانی .)100 :1919 ،ظاهراً این دریاف اشتتباهی اس که به خاطر
بدفهمی نویستتنده و استتتفاده از نستتخهای بی اعتبار رخ داده و حدس خا قی مولق مبنی بر اینکه «این نامها باید
نام کوهها و دژهایی در نزدیکی طوس باشتند» (خا قی )031 :1931 ،درست اس  ،چنانکه امروزه روستایی در
حوا ی مشهد با نام «بُغمج» وجود دارد.
 .09فهرست کستروی چنین است  :شتمیران آران ،شتمیران وان ،شتمیران هرات ،شتمیران مرو شاهجهان ،شمیران
تهران ،شتمیرم ستاوه ،شتمیلان توس ،ستمیران فارس ،ستمیران استدآباد ،سمیرم اسبهان (رک :کسروی:1910 ،
 010بته جلو)؛ در باب شتتتمیران تارم ،مستتتتوفی قلعه مهم شتتتمیران را در طارم پایین دانستتتته و یاقوت آن را
ستتمیران یتتب کرده اس ت (رک :ستتترنج)000 :1961 ،؛ یتتمناً ستتترنج ستتمیران فارس را قلعه¬ای بلند در
نزدیکی و ای

ایراهستان در جنوب خاوری شهر جویم ابواحمد فارس دانسته اس ( سترنج.)010 :1961 ،
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 .00دور نیست که شتمشتب (از مناطق ستردستیر و برفگیر اطراف تهران) و شهمیرزاد (از مناطق سردسیر اطراف
سمنان) ،نیز با «شمی» مرتب باشند.
 .01برای دیدن اطلاعات بیشتر در باب این سرزمین اساطیری ،رک :فرهوشی.1910 ،
 .06در بندهشن ایرانیان از پش

هوشنگ دانسته شدهاند (اوشیدری.)101 :1911 ،

 .01برای دیدن اطلاعات بیشتر و کاملتر در باب جم در ادبیات پهلوی ،رک :عفیفی.016 -30 :1919 ،
 .01نوح ،دیونیزوس و باکوس نیز از نخستین کاشفان شراب به شمار آمدهاند (رک :روزنبرگ.)119 :1911 ،
 .03محمد بن محمود آملی در نفایس ا فنون با ذکر داستتتانی کشتتف شتتراب را به جمشتتید انتستتاب کرده استت .
راوندی در راحه ا رتتدور کشتتف شتتراب را به کیقباد و مستتعودی آن را به یکی از دو برادر ازور و خلخاس از
پادشاهان سریانی نسب

داده اس (رک :معین 061 :1906 ،به جلو).
کتابنامه

ابن اثیر ،علی بن محمد .)1910( .ا کامل فی ا تاریخ .برگردان سید محمد روحانی .چ سوم .ج  .0تهران:
اساطیر.
اوستتتا ،کهنترین ستترودهای ایرانیان .)1910( .گزارش و پژوهش جلیل دوستتتخواه .دو جلد .چ هفتم.
تهران :مروارید.
اوشیدری ،جهانگیر .)1911( .دانشنامة مزدیسنا .تهران :نشر مرکز.
بهار ،مهرداد .)1960( .پژوهشی در اساطیر ایران .پارۀ نخس  .تهران :توس.
پروکوپیوس .)1961( .جنتگهتای ایران و روم .ترجمة محمد ستتتعیدی .چ ستتتوم .تهران :علمی وفرهنگی.

پیرنیا ،حسن .)1906( .ایران باستانی یا تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دو

ساسانی 9 .ج.

طهران :موبعة مجلس.
پیگو وستکایا ،ن .)1911( .شتهرهای ایران در روزگار پارتیان و ستاستانیان .ترجمة عنای

ا له ریا .چ

سوم .تهران :علمی و فرهنگی.
تفملی ،احمد .)1913( .تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام .به کوشش ژا ه آموزگار .تهران :سخن.
تقوی گیلانی ،محمد حسین .)1919( .فرهنگ نامهای شاهنامه .مشهد :عروج اندیشه.

جلیلیان ،شتهرام« .)1930( .افستانة مرگ یزدگرد» .تحقیقات تاریخ اجتماعی .پژوهشگاه علوم انسانی و
موا عات فرهنگی .سال پنجم .شمارۀ دوم .پاییز و زمستان .19-90 .1930
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حمزه اصتتفهانی ،حمزۀ بن ا حستتن .)1166( .تاریخ ستتنی ملوک ا ارض و ا انبیا .به اهتمام کبیر ا دین
احمد .کلکته :جماعة اشاعة علوم.
خا قی مولق ،جلال .)1931( .یادداشتت های شتتاهنامه .)11( .بخش چهارم .چ دوم .تهران :مرکز دایرۀ
ا معارف بزرگ اسلامی.
خیّام نیشتابوری ،عمر بن ابراهیم .)1910( .نوروزنامه .به سعی و ترحی مجتبی مینوی .تهران :کتابخانة
کاوه.
دریایی ،تورج .)1919( .شاهنشاۀ ساسانی .ترجمة مرتمی ثاقق فر .تهران :ققنوس.
دیاکونوف ،ا .م .)1901( .تاریخ ماد .ترجمة کریم کشاورز .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
دیاکونوف ،میخائیل میخائیلوویا .)1919( .تاریخ ایران باستتتتان .ترجمة روحی ارباب .چ دوم .تهران:
علمی و فرهنگی.
روزنبرگ ،ف« .)1911( .شتادخواری در شتاهنامه» .ترجمة محمود حستنآبادی .کتاب پاژ .شمارۀ  .6پاییز
 .1911ص

.110 -196

زند بهمن یستن .)1910( .ترحی و ترجمة محمد تقی راشد محرل .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و موا عات
فرهنگی.
زند وهومن یسن و کارنامة اردشیر پاپکان .)1900( .ترجمة صادق هدای  .تهران :امیرکبیر.
ستیفی هروی ،ستیف بن محمد .)1911( .پیراستتة تاریخنامة هرات .به کوشش محمد آصف فکرت .تهران :بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار.
شاپورشهبازی ،ع« .)1931( .دربارۀ خداینامب» .ترجمة محمود حسنآبادی .فرلنامة پاژ .دورۀ جدید .سال
اول .شمارۀ اول .بهار  .1931ص

.1-90

شتتهرستتتانهای ایرانشتتهر .)1911( .آوانویستتی و ترجمة فارستتی و یادداش ت ها از تورج دریایی .ترجمة
شهرام جلیلیان .تهران :توس.

صتدیقیان ،مهیندخ  .)1916( .فرهنگ استاطیری -حماسی ایران به روای

منابع بعد از اسلام .جلد اول:

پیشدادیان .چ دوم .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و موا عات فرهنگی
طبری ،محمد بن جریر .)1911( .تاریخ طبری .ترجمة ابوا قاسم پاینده .ج  .0چ پنجم .تهران :اساطیر.
عفیفی ،رحیم .)1919( .اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشتههای پهلوی .چ دوم .تهران :توس.
فرای ،ری ارد نلستتون .)1910( .تاریخ باستتتانی ایران .ترجمة مستتعود رجق نیا .چ دوم .تهران :علمی و
فرهنگی.
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فردوستی ،ابوا قاسم .)1931( .شاهنامه .به کوشش جلال خا قی مولق .چ چهارم 1 .دفتر .تهران :مرکز دایرۀ
ا معارف بزرگ اسلامی.
فرهوشی ،بهرام .)1910( .ایرانویج .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب مقدس .)0001( .ترجمة ویلیام گلن .فایتتل خان همدانی و هنری مارتین .با تجدید نظر کاراپ اوهانس.
انگلستان :انتشارات ایلام.
کتابهایی از عهد عتیق( .کتابهای قانونی ثانی براساس کتاب مقدس اورشلیم) ( .)1939ترجمة پیروز
سیار .تهران :نشر نی.
کریستتنستن ،آرتور .)1910( .ایران در زمان ستاستانیان .ترجمة رشید یاسمی .ویراستار :حسن ریایی باک
بیدی .تهران :صدای معاصر.
کزازی ،میرجلال ا دین .)1911( .نامة باستان .ویرایش و گزارش شاهنامة فردوسی .ج  .1تهران :سم .
کسروی ،احمد« .)1910( .شناختن نامهای شهرها و دیهها» .مجلة آرمان .تیر تا شهریور  1910شمارۀ .1
ص

.139-000

کسروی ،احمد .)1910( .کاروند .به کوشش یحیی ذکاء .چ اوّل .تهران :شرک

سترنج .)1961( .جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلاف

سهامی کتابهای جیبی.

شرقی .ترجمة محمود عرفان .چ سوم .تهران:

انتشارات علمی و فرهنگی.
متارکوارت ،یوزف .)1919( .ایرانشتتتهر بر مبنتای جغرافیتای تتاریخی موستتتی خورنی .ترجمة مریم
میراحمدی .تهران :اطلاعات.
محمودآبادی ،ستتید اصتتغر .)1910( .امبراتوری ستتاستتانیان در گزارشهای تاریخی استتلامی و غربی.
اصفهان :افسر.
مستوفی ،حمدا له بن ابی بکر .)1960( .تاریخ گزیده .ترحی عبدا حسین نوایی .تهران :امیرکبیر.
مسعودی ،ابوا حسن علی بن حسین .)1911( .مروج ا ذهق و معادن ا جوهر .ترجمه ابوا قاسم پاینده .چ ششم .دو
جلد .تهران :علمی و فرهنگی.
معین ،محمد .)1906( .مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی .تهران :دانشگاه تهران.
نو تدکته ،تئودور .)1911( .تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ستتتاستتتانیان .ترجمة عباس زریاب .چ دوم .تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و موا عات فرهنگی.

نیوستنر ،ج« .)1911( .یهودیان در ایران» .تاریخ ایران کمبریج از ستلوکیان تا فروپاشی دو
ج .9قسم

 .0گردآورنده احسان یارشاطر .ترجمة حسن انوشه .چ سوم .تهران :امیر کبیر.

ساسانیان.
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