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 مقدمه

 منابع قبل از استتلام و منابع بعد از استتلام تقستتیم ةمنابع ایرانی تاریخ ستتاستتانی، از  حاا زمانی به دو دستتت

. در  کمتر استتای افستتانهنستتب  به ممتتامین شتتوند. در منابع قبل از استتلام، موا ق واقعی و تاریخی، می

ثب  حقیقی رخدادها کمتر مورح بود و هدف تح  تأثیر قرار دادن نویستان عرتتر ستاستتانی روای بینش 

. مورخان ایرانی (010-1: 1919)یارشتتاطر،  ها بوداز طریق ایجاد هیجان و خلق افستتانه هو خوانند هشتنوند

حدودی  تا آید،از آثار آنان به دستت  می ریخی در مورد ستتاستتانیاناطلاعات تا نیز که بیشتتتر بعد از استتلام

یخی، در کنار ثب  وقایع تارو  نگاری عرتتر ستتاستتانی قرار داشتتتهروای و های پهلوی تح  تأثیر نوشتتته

 ند. اهگنجاندخویش  ای موا ق تاریخی غیر منوقی و ماورای طبیعی را  ابه ،ایموا ق افسانه

درت قاین نهاد نهاد دینی و موبدان و وابستتتگان به حکوم  ستتاستتانی در که پیداستت  بازمانده آثار از

یران اانتخاب نهایی جانشتتین شتتاه با موبدان موبد بود و در این کار چنانکه حتی گاهی ند؛ اهبستتیار داشتتت

، و در صتتتورت اختلاف میان آنان (169: 1911)هوار،  کردنداو را همراهی میو بزرگ فرمادار  ستتتباهبد

 .  (130: 1910منحرر به موبدان موبد بود )کریستنسن، 

ظاهراً در قرن پنجم میلادی، میان شتتتاه و موبدان زرتشتتتتی و اشتتتراف و برخی محققتان بر آننتد که 

خود رستتتید. یزدگرد در  اوجیزدگرد اوّل به زمان در ها تعارضو این  ایجاد شتتتدی هایتعارضداران زمین

راف؛ اشتت و دشتتمن و رقیق اصتتلی روبرو بود: دشتتمن داخلی یعنی موبدانبا دو ، ابتدای ستتلون  خویش

خارجی یعنی امبراتور مستتیحی روم شتترقی. یزدگرد برای مقابله با همیشتتگی دشتتمن و رقیق دیگر دو

  به پیروان نسبآمیز با رفتار مسامحهو  ستیاس  صل  و آشتی با روم را در پیش گرف موبدان و اشتراف، 

 ،آرکادیوس، بیزانساعتمتاد رومیان را جلق نمود تا آنجا که امبراتور ، ر ادیتانمستتتیحیت  و یهود و ستتتای

-3: 1961، پروکوپیوس) پایبند ماندبه این تعهد یزدگرد تا انتها و  یزدگرد ستتتبرد فرزندش را به موم یق

؛ Neusner, 1970, V. 5: 3) نداتردید روا داشتتتتهقیموم   ةقمتتتیدر کلّ برخی محققان  ؛ گرچه(11

   (.103: 1910رای، ف

با تکیه بر دوستتی روم، دست  موبدان و اشراف را از قدرت کوتاه نمود و بیس  و دو سال  یزدگرد

یهودیان و پیروان ستتتایر ادیان در آرامش و آزادی  ،رانتد و در این متدت مستتتیحیتان بتا اقتتدار حکم

که  تا آنجا پیش رف  -موبدان و هیربدان -در مخا ف  با بزرگان و روحانیان زرتشتتتی وی 1زیستتتند.می

 ؛بر خلاف رستتم معمول زمان، فرزند خویش، بهرام را برای تربی  نه به آنان که به نعمان و منذر ستتبرد
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و  (901: 1919دیاکونوف، ) تبعید داشتتتته ةکه اقام  بهرام در دربار امرای عرب جنببرخی بر آنند ا بته 

 (.  133: 1910کریستنسن، ) ه اس بود بهراماختلاف نظر بین یزدگرد و  ةنتیج

ستیاستی توفیق بسیار به دس  آورد، امّا خشم و ناریایتی  ةیزدگرد با این ستیاست ، گرچه در عرصت

 پنجماشتراف و روحانیان با ستلون  پستترش، بهرام  ،0. پس از مرگ ویروحانیان و اشتراف را برانگیخ 

ر بر تخ  نشتتستت  و از قمتتا به همان ترتیبی ادتقاا او با مخا ف  نمودند، امّ م(091تا  001پادشتتاهی از )

وهی از انب ،ستتتد که اشتتتراف و موبدان برای جبرانر. بنابراین به نظر میپستتتندیدندمیرفتار نمود که آنها 

و او را ( 016: 1931مولق،  خا قیرک: ) نستتب  دادند ویبه را  9های کهن و عامیانهها و داستتتانافستتانه

همن زند بهای آخر ا زمانی زرتشتتتی از جمله تا آنجا که نویستتندگان متن ،نمودند معرفیپادشتتاهی آرمانی 

مینوی رامش را بینا و آشکار کرد و اهریمن با جادوان باز به تیرگی و دانند که می پادشتاهیرا  بهرام، یستن

: 1910، زند بهمن یسن: رک ؛ نیز01، فقره 9فرتل  :1900یستن، تاریکی دوزخ رانده شتدند )زند وهومن 

شتهوترانی  ۀرمثلاً درباگیری را از ملام  و نکتهگاهی وی  گرچه. مورخان ستاستانی (01ستوم، بند  فرتل

 کن شتتکی نیستت  که چون زمام ، اندمعاف نداشتتتهفراوان، استتراف و عدم توجه چندان به امور مملک  

واگذار کرد، موبوع و محبوب نجبا و روحانیان شتتد و قستتمتی از شتتهرت عظیم امور را به بزرگان دو   

 (.  001: 1910نسن، کریست) او را مربوط به همین محبوبی  نزد بزرگان باید دانس 

مخا ف  موبدان و  پس از آنکه با وجودبهرام، جستتتار بی  زیر استت  که این مویتتوع به هر حال، 

 یتتمن برشتتمردن فمتتایل ،نشتتیندمیشتتاهی بر تخ   قدرت و غلبه،، با بهره گیری از عنرتتر بزرگان

 گوید:خویش، می

 شتتتتهتتم رانیتتشتتتتمتت ۀریتتز متتادر نتتبتت
 

 بتتا ختترد هتتمتترهتتم یز هتتر گتتوهتتر 
 

 0(111، ب 009شاهنامه، دفتر ششم: ) 

 نیشتهرستان شوش و شوشتر را شیشین دخ   شوش»آمده است : نیز  شتهرهای ایرانشتهرستتاندر 

(، شتتاه جهودان و مادر 6رش گا وت) شتتاپور ستتاخ  که دختر راس ا جا وت، زن یزدگرد پستتر 1دخ 

شتهرستتان جی را استکندر ملعون پسر » ؛(01 ۀفقر؛ 01: 1911های ایرانشتهر، شتهرستتان) «بهرام گور بود

فلیبوس ستتتاخ ، اقامتگاه جهودان آنجا بود. در دوران فرمانروایی یزدگرد پستتتر شتتتاپور به خواهش زن 

شهر خوارزم را نرسه پسر »(. 19 ۀفقرهمان، همانجا: ) «جهودان را( به آنجا آورد) خویش، شتیشتین دخ 

ه اند ک، نوشتتتهو نستتق مادر بهرامنام ذکر بدون  دیگر، بعمتتی منابع .(10ۀفقر؛ 91همان: ) «جهود ستتاخ 
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 افتاد و غرق مردابی یاشتتتکار گور در چاهی هنگام در پس از آنکه بهرام زنده بود.  بهرامتا زمان مرگ وی 

ز آن گل اچاه را کندند و  شمادر ةبه فرمان و هزین، -از دنیا رف بهرام در بستتتر  شتتاهنامه ا بته بنا بر-شتتد

، طبری؛ 010: 0، ج 1910، ابن اثیر) به دستت  نیامد -و استتبش –بهرام  ةامّا جث ،و  جن بستتیار برآوردند

  چه کسی بوده اس شه شمیرانکه این اس   جستار این این سوال. (600-9: 0ج ، 1911

 بحث ۀپیشین

 یل د ذکر شده و ظاهراً شهرهای ایرانشتهرستانتبار مادری بهرام نخستتین بار در  ةلئغیر از شتاهنامه، مست

از  .شتتتاهنامهو کمتر  شتتتهرهای ایرانشتتتهرستتتتانورود بته بح،، همین دو منبع بوده استتت : بیشتتتتر 

رع مورد نظر در شتتاهنامه، بی هیا استتتد ا ی، تنها از ره شتتناستتان ایرانی، کزازی در شتترح مرتتشتتاهنامه

 دانسته اس  نوروزنامهاحتمال، شتمیران شته مذکور در داستتان بهرام در شتاهنامه را همان شتمیران شتتاه 

های انشهرستشتناستان اروپایی، دارمستتر اس  که ابتدا به موا ق از ایران (.101-90: 1، ج 1911کزازی، )

و دکه ؛ سبس نبه مرترع شاهنامه متوسل شده آن، بعد برای اثباتای داده و نظریهتوجه کرده و  شتهرایران

محققان یهودی بیشتتتتر به خاطرموا ق کتاب  اند.همتان موا ق او را تکرار کرده و کریستتتتنستتتن تقریبتاً

، این ازدواجشتتهر مبنی بر ازدواج یزدگرد با یب بانوی یهودی و فرزند ان حاصتتل از های ایرانشتتهرستتتان

و خوارزم توس  نرسه فرزند وی، و سبس انتقال یهود این بانو ستاخ  دو شتهر شتوش و شوشتر توس  

کیه ؛ آنان با تانداظهار نظر کردهشتتده و این باب ، وارد ملکهبه اصتتفهان به تقایتتای این  (وان) از ارمنستتتان

وده ب دختری یهودی، دخ دخ  یا شوشینشتوشتانبهرام، مادر که اند نظر داده ،یهودی ستنّ تلمود و بر 

ابتدا باید به پیش از هر مولبی، . (Gray, 1916: 465) بوده استت  زادهیهودیخود بهرام نیز رو و از این 

و نیز نظرات دارمستتتتر و محققان یهودی  شتتهرهای ایرانشتتهرستتتان کتاب نقد موا قبررستتی و طرح، 

 .پرداخ 

 شهرهای ایرانشهرستانبررسی 

واقع شده محل تردید و تشکیب  ،در بستیاری موایتتع ،شتهرهای ایرانشتهرستتاناعات مندرج در اطل

های تاریخنگاری و منحرراً جغرافیاس  و دغدغه شتهرهای ایرانشتهرستتانمویتوع  استاستاًاست ؛ 

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

های بسیار دورتر بوده اس . در این رسا ه همانند اغلق آثار پهلوی، خورد که محرتول زمانچشتم می
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. از جمله موا بی که در (060-6: 1913تفمتتتلی، ) آمیزندهای تاریخی درهم میها و واقعی استتتووره

ه ک بعمی شهرها از سوی کسانی»آمده و از نظر تاریخی غیرمعتبر اس  اینکه  شهرهای ایرانشتهرستتان

استتت .  ترهای قدیماند. تاریخ بنای این شتتتهرها متعلق به دوراناز آنها یاد شتتتده، بنیان نیافته کتابدر 

اند، بلکه بس  و هایی که نامشتان در کتاب آمده است ، بنا نشدهشتهرهای مذکور از ستوی شتخرتی 

: 1911ا، پیگو وسکای) ...«اند. مکان جغرافیایی بعمتی از شتهرها نیز معلوم نگردیده است  توستعه یافته

161.) 

هر  ساخ ، ی وجود داشتته که بر اساس آنستنّت تاریخ نویستان و جغرافی نگاران کهنظاهراً در میان 

شوش  و هوشنگ پیشدادی ةمستوفی شوشتر را ساختاند؛ چنان که دهادب  میستنشتهریاری به شتهری را 

شتتاپور دوم  ۀدربارطبری و حمزه اصتتفهانی  ؛(011: 1910کستتروی، ) داندآدم می ۀنواد ،مها یل ةستتاخترا 

نام  «ایرانشهر شاپور»یا « ایرانخره شتاپور» ،شتهری درخوزستتان بنیاد گذارده وی نویستند کهستاستانی می

شتتهر شتتوش هزارها ستتال پیش از  که خواندند با آنکه بی گفتگوستت « ستتوس»نهاد و مردم تازی آن را 

هایی از این رسم را نشانه. (010: 1910کسروی، ) بوده اس یتی ستاستانیان آباد و یکی از شتهرهای بنام گ

 به جلو(. 3: 1911سیفی، ) هرات آورده اس  ۀرسیفی دربا

گذاری آنها توس  شاهان را محل گذاری شتهرها به نام شاهان و از آن با اتر بنیاننام ستنّ کستروی این 

اند، یا مثل کاری کردههان در نهای  میکاری که شتتا .(019-0: 1910کستتروی، ) رد و تردید قرار داده استت 

رده و کساخلویی برای حفظ آن نقاط درس  می ،اند که در مناطق فت  شتدهکردهبوده که کشتورگشتایان می

اند مثل آن ه به استتکندر منستتوب استت . یا آنکه وقتی گماردههایشتتان در آنجا میتعدادی ستترباز با خانواده

دادند، بارو، دژ و استتتحکاماتی برای آن دهی کوچب را توستتعه میشتتد یا توجهشتتان به شتتهری جلق می

ره و اردشیر خ) نهادند. تغییر نام برخی شتهرهاستاختند و یا نام خویش را بر کل شتهر یا بر باروی آن میمی

گذاری دو سه شهر شوش و خوارزم و ... توس  بنیانفیروز آباد( از این رستم نامولوب ناشتی شتده اس . 

د تواننمی، نیز از این جنس اس  و شهر آمدههای ایرانیا فرزندش نرسته که در شتهرستان دخ شتوشتان

درست  باشتد و نهایتاً شتباه   فظی باع، ایجاد این ترور شده اس ؛ انتساب بنیان شهری به شخریتی 

رد از اشتتهر دهای ایرانفق  بر اثر شتتباه   فظی و اشتتتقاق عامیانه مرتتادیق زیادی در ایران و شتتهرستتتان

 .(066: 1913تفملی، ) رخد به رهامو  جمله انتساب بس  به بستور
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شهرسازی و  سنّ را بر اساس دخ  شوشانمارکوارت ستاخ  دو شتهر شتوش و شتوشتتر توس  

رچه گبر آن استت  که و  شتتهر به نام این بانو تویتتی  داده شتتباه  نام این دو ةگذاری شتتهرها، بر پاینام

شتاهی یزدگرد اوّل در این دو شتهر بزرگ، شوش و شوشتر، یهودیان زیادی محتمل است  که در زمان پاد

نستتب  ستتاخ  این دو شتتهر به  امّا ،انددورانی طلایی داشتتته زمان اواند و این دو شتتهر در زیستتتهمی

 دخ ،شتتوشتتان) ای این استتامیتنها بر استتاس شتتباه   غوی و ریشتته ،او نفوذ و تأثیرو دخ  شتتوشتتان

گذاری شوش بنیاننیز نتزر  1.(Markwart, 1931: 43, 96-9) پذیرفته اس شتوش، شتوشتتر( صتورت 

 بر آنویدنگرن  (Netzer, 2007: 74) داندمیهنگام یب خل  تاریخی و نابهرا دخ  شتتوشتتانتوستت  

خ ، دها باع، چنین ترتوری شده و احتمال بسیار هس  که ملکه شوشاناست  که تنها شتباه  این نام

او  فعا ی . ه باشدیا تقوی  کرد هتشتکیل دادیهودی را در این دو شتهر  هاییمهاجرنشتینتنها جماعات و 

گردد مبنی های ایران نیز برداش  و تردیق میشتهرستان 19 ۀهای یهودی از فقرگذار باشتگاهبه عنوان پایه

ن مقر قدیم اینکه اصتتفها .اقام  در اصتتفهان را بدهد ۀکه او از همستترش خواستت  به یهودیان اجازبر این

اصتتتفهان در هنگام فت  شتتتهر به دستتت  اعراب،  ةکنند. یکی از دو محلیهود بوده را منابع دیگر تأیید می

اصفهان( را ) آمده که جی های ایرانشهرشتهرستاندر (. Widengren, 1961: 140-1) ا یهودیه نام داشت 

خ  ددرخواس  همسرش، شوشان ا یزدگرد فرزند شتاپور بود که بنا بهامّ ،استکندر فرزند فیلی  ستاخ 

موستتتی  ةتاریخ ارامن –منابع ارمنی یهودیان ستتتاخ .  یهودیتان را بته آنجتا انتقتال داد و آنجا را اقامتگاه

ای یهودی ارمنی به فارس و اصتتفهان در زمان شتتاپور دوم و یزدگرد و نیز فارستتی به انتقال عده -خورنی

دنگرن در ستتخن موستتی خورنی مبنی بر مهاجرت دادن وی. (61: 1919)مارکوارت،  کننداوّل اشتتاره می

را ترکیبی از  ویهای دارد و گزارشارمنیه( به اصتتتفهان در داخل ایران، نیز تردید روا می) یهودیتان از وان

 (؛Widengren, 1961: 134 and 138) داندواقعی  و افستتانه و تخلی  وقایع و در نتیجه بی ارزش می

فونب بر . (Neusner, 1970, V. 5: 10) ندن یهود به اصتتفهان چیزی ندارندکوچا ۀرمنابع تلمودی دربا

 دارمستتتتر در زمان شتتاهیبنا به نظر جهودیه گرفته شتتده استت .  ةآن استت  که احتما اً جی از ابتدای کلم

ا ممکن استتت  که او بر اثر امّ ،گذشتتت نیم قرن از زمتان اقتام  یهود در جی اصتتتفهان می ،یزدگرد اوّل

یهودیان برای ستتاخ  و ستتاز در اقامتگاهشتتان کمب کرده  اش تنها بهیا نفوذ همستتر یهودیدرخواستت  

های ایران شتتهرستتتان 10 ۀدر باب فقرفونب و دارمستتتتر را نقل کرده، تردید  ةکه گفت ویدنگرنا بته  باشتتد.

. (Widengren, 1961: 120ff) داندرا روا نمی« جهود کرد ةشتتهرستتتان خوارزم نرستت»مبنی بر این که 
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، شهر خوارزم، خیوه (Narsai Yahuṭakan) «پسر زن یهودی»، یا نرستی() نرستس» است : گری نوشتته

( Hvairizem) ( تح  نام هوایریزم10: 10یشتت  ) شتتهر در اوستتتا این»، امّا افزوده که «جدید را پایه نهاد

نیوسنر نیز در اصل ساخ  شهری یا انتقال یهود به شهری  .(Gray, 1916: 462-465) «ذکر شتده است 

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

 شمیران شاه ۀردربادارمستتر بررسی نظر 

مروج ا ذهق مسعودی و او نیز همان در همای چهرآزاد همان  شاهنامه که شتمیرانمعتقد است   1دارمستتتر

آن چیزی اس  که مسعودی در موایعی چند به شرح  ةدارمستتتر عمدتاً بر پای نتاج. استتاست ستمیرامیس 

 آورده اس :  مروج ا ذهقزیر در 

سرائیل تاخ . ابخ  ا نرر به قلمرو بنی ،[یوفهیم، پادشاه یهود و پدر دانیال نبی]به روزگار این پادشتاه »

مقیم بود، مرزبانی عراق و قبایل عرب داشتتت .  ،پایتخ  ستتتلون  ،وی از جانق پادشتتتاه ایران که در بلخ

ز اسیران پادشاه ایران که دختری ا [...] استرائیل بکش  و اسیر فراوان گرف بخ  ا نرتر بستیار کس از بنی

پس  استرائیل را به دیارشان پس فرستاد و این ازاسترائیل را به زنی گرفته و از او پستری آورده بود و بنیبنی

 اندبستتیاری از مولعان تاریخ ایران گفته»و در جایی دیگر آورده:  (.19: 1، ج 1911مستتعودی، ) «ها بودستتال

مرزبان عراق و مغرب بود و همو بود که شام  [ هراستق پستر گشتتاسق]که بختنرتر از جانق این پادشتاه 

ه مشرق برد و را باسرائیل وی اسیران بنی [...]استرائیل را اسیر کرد بگرف  و بی  ا مقدس را بگشتود و بنی

ازاد استرائیل به بی  ا مقدس شد. گویند دینبا زنی دینازاد نام از آنها ازدواج کرد که مستتوجق بازگشت  بنی

 اند و اینکه همای از طرفهای دیگر نیز گفتهبرای  هراستق پستر گشتتاستق فرزند آورد و جز این صورت

او بهمن  پس از [...]سترش بشتتاسق به پادشاهی رسید پس از  هراستق پ [...]استرائیل بود. مادر از نژاد بنی

سرائیل از فرزندان اگویند مادر بهمن از بنی [...]پستر اسفندیار پسر یستاسق پسر بهراسق به پادشاهی رسید 

ستاد اسرائیل را به بی  ا مقدس پس فربنی ۀگویند وی به دوران پادشاهی خود باقیماند [...]طا وت شتاه بود 

و اقامتشتان به بابل تا هنگام بازگشت  به بی  ا مقدس هفتاد سال بود و این در ایام کورش ایرانی بود که در 

یل استترائبلخ بود. گویند مادر کورش از بنیعراق از جانق بهمن پادشتتاهی داشتت  و آن هنگام مقر بهمن به 

پس از آن همایه دختر بهمن پسر اسفندیار پسر یستاسق پسر  هراسق  [...]د بود و دانیال اصتغر دایی وی بو

پس از او برادرش موستوم به دارا پسر  [...]به پادشتاهی رستید که به نستق مادر خود شتهرزاد معروف بود 
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روای  مسعودی به همین ترتیق  .(000 -6: 1، ج 1911مسعودی، ) بهمن پستر استفندیار به پادشاهی رسید

ا آن اندازه اغتشتتتاش، ستتتستتتتی و ها تتاریخ در ها و همپیداستتت  در آن هم در نامچنانکه یابد و میادامه 

 .داستناد کرآن به عنوان منبعی برای تاریخنگاری به توان و نباید آمیختگی راه یافته که نمیدرهم

چند باری نام ا اینکه همای نام این زن بوده یا  قق وی اختلاف وجود دارد، امّ ۀرگرچته در منتابع دربتا

همای چهرآزاد »آمده اس :  هرات ةتاریخنام ةپیراستتدر ؛ از جمله است شتده با نام هما همراه « شتمیران»

رات، ه ةنامتاریخ ةپیراستت) «خوانند و عرب شتمیره گفتی و او دختر بهمن بن استفندیار بودرا شتمیران می

هرات را نام دختر یحاک  داند وروایتی دیگر شتمیران را حرتاری میدر همین کتاب ستبس  .(3: 1911

همای جهرازاد هی شتتمیران بن  بهمن و ا هما »نیز آورده: اصتتفهانی  حمزه هرات را او بنا کرد.که شتتهر 

و  همای»نویستتد: می، همایدر ابتدای ذکر پادشتتاهی مستتتوفی ؛ و (99: 1166حمزه اصتتفهانی، ) « قق  ها

(. طبری دختر بهمن را با 31: 1960مستوفی، ) «هی شتمیران بن  بهمن به حکم وصتی  پدر پادشتاه شتد

 .س اظاهراً خوانشی از همای  به جلو( که 019: 0، ج 1911طبری، ) معرفی کرده اس « خمانی»نام 

را احتما اً با یب واسوه که او  وشتمیران را همین ملکه شمیران  ظاهراًشتاید به همین د ایل، دارمستتتر 

وی  ۀرکه درباداند ای آخرین دارا میدینازاد مستتعودی باشتتد، همان ستتمیرامیس، مادربزرگ افستتانه ظاهراً

نویسد: می 3کتزیاس. کتزیاس آمده است  یچند روای  و افستانه در برخی کتق یونانیان از جمله پرستیکا

 ردماد را تسخیر ک، ایدر عرتر نینوا و ستمیرامیس افستانه -یاد ندارد که کس به –آشتور از عهد باستتان 

ستتتمیرامید در  ۀرای از آن ه درباکتزیاس، خلاصتتته ةدیاکونوف پس از نقل گفت. (90: 1901دیاکونوف، ))

« آدادنراری سوم»درگذش  و  .مق 110در ستال « آداد پنجم-شتامشتی»تاریخ موجود بوده، آورده است : 

که در « ستتامورامات»وی  ۀبیو ةتخ  و تاج آشتتور گشتت . در واقع ملک که کودکی خردستتال بود، وار 

کرد. حکوم  یب زن در میان ستتمیرامیس( مشتتهور استت ، امور ملب را اداره می) تاریخ به نام ستتمیرامید

 ۀراوان دربارهای فاقوام پیرامون که به نظامات دوران پدرشتتاهی خو گرفته بودند، تأثیرعمیقی نمود وافستتانه

 و« ستتمیرامید»دیر بازی زبانزد عموم بود. ... در دوران حکوم  « شتتامیرام»ستتمیرامیس( یا ) «ستتمیرامید»

ها  شتکرکشتی شد... ظاهراً آشوریان قرد داشتند ها و ماننائیبارها علیه مادی« ... آدادنراری ستوم»پستراو 

ها ... اطلاعات این  شتتکرکشتتی ۀستترزمین ماد را کاملاً مویع و منقاد خویش ستتازند. متأستتفانه ما دربار

ر او در و شوه« سمیرامید»تستخیر ماد توست   ۀمخترتری در دست  داریم... به هر تقدیر روایتی که دربار

گرچه مؤ ف مزبور به رسم خویش، بر  ،استاستاً صتحی  اس  ،کرده میان خلق شتایع بوده و کتزیاس نقل
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ق.م ستتال آخرین  111ستتال  (.019-1: همان، دیاکونوف) طویلی ستتاخته و پرداخته استت  ةآن پایه افستتان

تجاوزات آشور  ۀ شتکرکشتی ستمیرامید و آدادنراری ستوم به خاک ماد بوده اس  ... ظاهراً بعدها دو دور

در روایات شتتتفاهی و فرهنگ عامه به صتتتورت  –ق.م  611تتا  100و دومی از  111تتا  190اوّ ی از  –

، دیاکونوف) مربوط گش  -«ستمیرامید»ه ملک –گاور شتخرتی  زنی جن و تجاوز واحدی درآمد و با نام

ر آرای پستت ،موستتی خورنی ةبه گفت این وقایع قبل از تأستتیس دو   ماد بوده استت . ة( و هم009: همان

شتامیرام( کشته شد وگویا خود سمیرامید نیز توس  ) جد کهن شتاهان ارمنی( در جنگ با ستمیرامید) آرام

ظاهراً این نیز انعکاستتی استت  از خبر ) کشتتور خویش طرد شتتد از« زراداشتت  م »مردی مادی به نام 

 اکتریا(زرتشتت  پادشتتاه ب« = زوروآستتتر»جنگ نینوا و ستمیرامید با اوکستتیارت، زائورت یا  ۀکتزیاس دربار

که ند کهای کتزیاس، مکرراً تأکید می. پیرنیا، احتما اً به د یل کم اعتباری گزارش(091: همتاندیتاکونوف، )

 .(0061: 9ج  ،1906 پیر نیا،) «آسور شخ  تاریخی نیس  ةملکسمیرامیس »

دارمستتتتر بر این پایه، شتتروع به نقل چندین داستتتان و روای  مرتب  با ستتمیرامیس کرده مبنی بر ستتبس 

ر ، همراه با دیگنبوکدنرتتر() در زمان بخ  ا نرتتر مروج ا ذهقای یهودی داشتتته که بنا بر اینکه او ریشتته

بهرام گور با رستتتاندن نستتتبش به شتتتمیران، که همان همای : »دند و نتیجه گرفتهشتتتید تبع ایرانبه  ،یهودیان

شتتده استت . این مولق، به صتتورت برای خود ای یهودی چهرآزاد استت ، به طور غیرمستتتقیم مدعی ریشتته

ی اهای ایرانشتتهر( را مبنی بر اینکه بهرام از ستتوی مادر، وار  ملکهشتتهرستتتان) مستتتقیم، گواهی متن پهلوی

چرا هیا اثری از  ،اگر بهرام گور پستتتر مادری یهودی بوده»افزاید ا خود میامّ 10،«کندیهودی استتت ، تأیید می

 «یهودی او اشاره نکرده اس  ةاستلامی به ریشت ۀهای او نیست  و نیز هیا کتابی در دوراین قمتیه در داستتان

(Neusner, V. 5: 11( نیوستنر .) ،د: نباید نویسمی ویدر استتنتاج با تردید پس از نقل این ستخن دارمستتتر

 دیستترقدیمی ایرانی به چنین استتتنتاجی  های بستتیارافستتانهاستتتفاده از در باب یب شتتعر فارستتی متأخر، با 

(Neusner, 1970, V. 5: 11.) 

قتی وتوان آورد: یکی اینکه دیگر نیز می د یلمنوقی نیوستتتنر، در رد نظر دارمستتتتتر دو  ةعلتاوه بر ردیت

مادها و هخامنشیان، به د یل سرش  تاریخ در نزد اقوام کهن،  ۀها بود که خاطرستاسانیان بر کار آمدند، مدت

رک: ) ته بودکامل یاف اًبهای پهلوانی ایران نیز پیش از آنها شتتکل و قوام تقریداستتتان ستتنّ از میان رفته بود و 

وقتی ستتتاستتتانیان از کستتتانی چون کورش و (؛ بنابراین 001و  000به جلو بویژه  000: 1969یارشتتتاطر، 

شاه پاد ۀای در ذهن نداشتتند، بعید است  که مقرتود بهرام از شتمیران شته، ستمیرامیس بیوداریوش خاطره
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تر، خود ستتخن فردوستتی استت  که دارمستتتتر در فهم آن  غزیده ا د یل مهمامّ باشتتد. بوده دآشتتور و فات  ما

و دارمستتر آن را بنادرس  چنین فهمیده « شتمیران شتهم ۀمادر نبیرز »رده: آواست . فردوستی از قول بهرام 

؛ درحا ی که از سخن فردوسی این مولق به طور قوعی استنباط 11برماست : من از ملکه شتمیران نستق می

 اشبوده استت  نه مادربزرگ و جده )یب شتتاه( اششتتود؛ شتتاید مقرتتود بهرام، پدربزرگ یا جد مادرینمی

 .وی مادراز س)یب شاهبانو( 

 محققان یهودی و اروپایی

( و Resh Galuthaبه استتتثنای فرای که داستتتان پیوند زناشتتویی یزدگرد با دختر بوریق یهود امبراتوری )

: 1910داند )فرای، ای میهای افسانهداستتان کشتته شتدن شتاه توست  استبی شتگف  انگیز را از داستتان

های موا ق شتتهرستتتان ةستتاستتانی و در ادام ۀز دوراروپایی در بح، ا و(، ستتایر محققان یهودی 103

به همستتری یزدگرد درآمده او  ۀنوبوده و دختر یا  شتتمیران شتته فردی یهودیشتتهر، غا باً بر آنند که ایران

 اند:اس . آنان در این استد ال بر چند نکته تمرکز داشته

زدگرد ند و دوران یداشت انیهودیبا  یرفتار بهتردر کل،  انیستاسانویتعی  یهود دردوران یزدگرد؛  -1

بستتیار آشتتفته بود و او با  از این حی، شتتاخ  استت . اویتتاع ایران در آغاز ستتلون  وی (993 -000)

ام  ها فایق آید. از جمله رفتارش با پیروان سایر ادیان با تساهل، تس یاق  و ستیاست  توانس  بر آشفتگی

 ,Neusner)ستتیاستتی داشتت   ۀها انگیزهربانی با اقلی و مهربانی همراه بود؛ گرچه برخی برآنند که این م

1970, V. 5: 5)  . 

بر های در دربار یزدگرد داشتتتند و راند ستته شتتهر یهودی ستتورا، پومبدیتا و نهاردیا هر یب نمایندهگفته

های بزرگی را پدید آوردند بود. در این دوران یهودیان پیشتترف  کردند و جمعی ایران یهودیان محرم شتتاه 

کردند طوری که یهودیان روزگار یزدگرد را با روزهای خوش گذشتتته در زمان هخامنشتتیان مقایستته میبه 

(Levi, 1999: 144ارتبتاط نزدیتب میتان ستتتاستتتانیتان .)  را برخی منابع یهودیان بتا اوّل و بویژه یزدگرد

تا  ود داشتت یه ةنزدیکی با جامع ة، یزدگرد اوّل رابوتلمودبنا بر کنند. تأیید می تلمودغیرستتاستتانی از جمله 

 هودی متون مقدسو از  دادیزدگرد خاخام یهود را با مهربانی و توایتتع مورد خواب قرار میاند آنجا که گفته

کاخ عیزگور  ۀبر درواز 10امِمار، مار زوطرا و رو اشتتتی(. »910: 1911آورد )نیوستتتنر، شتتتاهد میبرای آنها 

و بر غذای ]رد بدهان به کار شاه بر آنان گذش . رو اشی انگشتش را نشتستته بودند. پیشت ]یزدگرد[ پادشتاه
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ش  او گف : من گو ... آ وده کردی این نین غذای شاه را چرا ». پیشتکار به اشی گف : [شتاه استتفراک کرد

ا چیزی در آن نیافتند. او انگشتش امّ ،دیدم. آنها گوشت  را وارستی کردنداین غذا خوک جذامی و آ وده در 

اید  آن نقوه را وارسی کردند و گوشت  گذاشت  و گف : آیا اینجا را هم وارستی کردهقستمتی از وی را ر

دی  او به کربا چه جرأتی چنین های دیگر به او گفتند تو قستتم  خراب و جذام دار گوشتت  را یافتند. ربی

 (.Neusner, 1970, V. 5: 12« )من روح جذام را که بر با ای گوش  در پرواز بود، دیدم»آنها پاسخ داد: 

ربی اشتتتی گف  که: هونا بر ناثان به من گف  که: یکبار من در مقابل ایزدگر ایستتتتاده بودم و کمربندم 

نه و امّ  هَمملک  کَ»آن را پایین آورد و در همان حال به من گف :  ،ا او، خودبته ستتتمت  بتا تا  غزید، امّ

ن و پادشتتاها»اممار بازگشتتتم، او به من گف : وقتی من به نزد «. در باب تو نوشتتته شتتده استت « مقدس

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

ای با یهودیان و رهبران آنها داشتتتته و از بین آنها چند مرد برجستتتته را در یزدگرد رواب  دوستتتتتانته

ی اکند و از عهد قدیم آیهدستتت  خود درستتت  می پذیرفته استتت . کمربند هونا بر ناثان را بهدربارش می

خواند. ادعا شتتده که شتتاه شتتاهان کمربندی را به نشتتان افتخار به حداقل یکی از رهبران یهود در بابل می

ته باشیم رود. به یاد داشتتاعوا کرد. گرفتن کمربند نشتان نزدیکی و ارتباط بین دهنده و گیرنده به شتمار می

کند که کمربندی از شتتاه شتتاهان دریاف  داشتتته استت . اینکه هایش افتخار میتهکه کرتیر در یکی از نوشتت

یهودیان در درون مرزهای ایران موقعی   ةهم ۀرش گتا وت )نتام عتام برای رهبران یهود( به عنوان نمایند

ده کنند. حتی فرض شممتاز و مستتحکمی داشتته، آشتکار و وایت  اس  و منابع دیگر هم آن را تأیید می

و از اشتخا  بستیار برجستته در امبراتوری بوده و شتخ  ستوم پس از شاه بوده اس . نو دکه این که ا

 ,Widengren)کند کمربند د ا   بر داشتن یب موقعی  رسمی می ةفریتیه را رد کرده، امّا دریاف  هدی

توان این حکایات تلمودی می ةاز هم»نویستتتد: حکایات تلمودی می ۀر؛ نیوستتتنر دربا(140-141 :1961

نتیجته گرفت  کته روزگتار یزدگرد به آزار یهود شتتتهرت ندارد. هم نین محتمل استتت  که مانند دوران 

و  اندستتلون  شتتاپور دوم، زنانی در حرمستترای ستتلونتی با احتماع یهودیان همدردی و همراهی داشتتته

 ةیهودیان رابوشتتاه تتتت بزرگ و نیز  اند: مادر شتتاپور و همستتر یزدگردورزیدهنستتب  به آنان مهربانی می

دریایی بر آن اس  که . (Neusner, 1970, V. 5: 8-15)« داشتته اس  یزدگردشتخرتی خوبی با دربار 

و  های میان ستتاسانیاننگاری یهودیان باشتد، امّا تاریخ تماستاریخ ۀشتاید بخشتی از این ستخنان فرآورد»

 .  (10: 1919دریایی، )« یهودیان انکار ناپذیر اس 
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بر عکس  -یهودیتتان نیز در دوران پتتادشتتتاهی بهرام گور ؛ بهرام گورویتتتعیتت  یهود دردوران  -0

این ر دگزارش شتده اس . آزار و ستتم بر قوم یهود اخباری مبنی بر کمتر و  در راحتی بودند -مستیحیان 

 ،نو مورختتا( 601: 0، ج 1911)طبری، کرد حکومت  می ویدر غیتاب ، برادر بهرام گور، نرستتتهزمتان، 

د اش با یهود باع، شتتترفتارینامیدند. بدرفتاری بهرام با مستتتیحیان و خوشیهود می ةغرب ایران را ناحی

تاری با رفتاری با مستتیحیان و بدرفرفتاری بر عکس در پیش گیرد؛ خوش ،که امبراتور روم، تئودوستتیوس

 د ایران دو برابر شتتتدیهود. همین بتاعتت، مهتاجرت یهودیتان از قلمرو روم بتته ایران بود و جمعیت  یهو

(Levi, 1999: 144ff) ها ویتتع بهتری نستتب  به ویدنگرن در نهای  این امر را که یهود در برخی دوره؛

ها تقریباً مثل هم مورد نویستتتد در هر حا تی، همه اقلی کند و میهتای دینی داشتتتته، رد میاقلیت  ةبقیت

مجموع ویتعی  یهود بهتر از مسیحیان بود که با اند؛ در شتدهگیری و شتکنجه واقع میانعواف یا ستخ 

هایی در دوره .کردند و نیز از مانویانامبراتور روم هم دین و مورد حمتایت  او بودنتد و بتا او همراهی می

که به شتتاه در موقع نیاز پول هایی در دورهبه د یل وجود زنانی همراهی کننده در ستتووح با ای جامعه، و 

 (.  Widengren, 1961: 157-8)ها بسیار نادر بودند هود بهتر بود، امّا این دوره، اویاع یدادندقرض می

انعکاس به جلو(  000، دفتر شتشم: شتاهنامه) که در شتاهنامه داستتان بهرام با  نبب و براهام جهود

؛ اشدبوده ب رفاه یهود ةقمتیهدف از آوردن آن، کمرنگ کردن و دور نیست  که یافته، یب استتثناست  

تاریخ طبری قستتم  ستتاستتانیان نوشتتته، مکرر اثبات کرده  ةکه نو دکه در شتتروحی که بر ترجمچنان »

ها نستب  به خرال و اعمال پادشاهان ساسانی، بنا بر است  که در کتاب خودای نامگ بیشتتر قمتاوت

شکند ( و حال آنکه 93: 1910)کریستنسن، « نجبا و روحانیون زردشتتی است  ةعا ی ةستلیقه و میل طبق
 :Widengren, 1961علیته دین یهود و یهودیتان موتا ق فراوانی دارد ) دینکردو  گمتانیتب وی تار

که فردوستتی  یکند که داستتتانویدنگرن در مورد داستتتان بهرام گور و براهام جهود شتتب می(. 161

چنانکه قوعاً معلوم نیستتت   ؛بته ستتتنّ  ستتتاستتتانی تعلق داشتتتته و یا به دورانی متاخرترآیتا آورده، 

متعلق به دوران اشتتکانی استت  یا دوران استتلامی؛  ویس و رامینرامین در  ةپردازی بدنهادان شتتخرتتی

رامین دوستتتانی یهودی داشتت  و این ویژگی بد او بود؛ مینورستتکی دوستتتان رامین را تاجران شتتراب 

 .  (Widengren, 1961: 124)دانسته 

زدگرد با از ازدواج یهای ایران ستتتانشتتهرمحققان یهود و برخی اروپاییان، با تکیه بر موا ق  بیشتتتر

و مادر بهرام گور  ،یهودیان شتتاه ،دختر رش گا وتاند. وی را شتتوشتتانا، دختری یهودی ستتخن گفته
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دخ  تاحدودی ناروشن و غیر قوعی اس . خوانش و شتکل درس  نام این شاه اند، امّادانستته)پنجم( 

انش خو. بلوشه زندحدس می «شاسیان دخ »و سبس « شتایان دخ »دارمستتتر نام این زن را در ابتدا 

( به معنی نوعی زنبق و Lily) عبری  ۀژ؛ مرکق از واداندمیبهتر را « دخ شتتوشتتان»به صتتورت 

این نام داده، امّا  ۀرویدنگرن تویتتتیحات مختلفی دربا11 پهلوی دخت  یتا دوخت  به معنی دختر. ۀواژ

بری )زنبق( و دخ  پهلوی )دختر(، بهترین افزوده که شتتکل شتتوشتتین دخ  ترکیبی از شتتوشتتین ع

 .(Widengren, 1961: 140)رسد که در دس  اس  چیزی به نظر می

دارد تردید روا نمییهودی )شتتیشتتین دخ (  ۀبا یب دوشتتیزازدواج یزدگرد  ةلنیوستتنر در مستتئ

شتتوشتتانا را بترتتری  دختر یب یهودی ایرانی برجستتته به نام مار کهنه  نیز  وی(؛ 910: 1911)نیوستتنر، 

ه ک گفته از محارم نزدیب شتتاه و مدیر مدرستته پومبدیتا دانستتته و ستتبسرا مار کهنه و معرفی کرده 

)در اشتاره به استر همسر داشت  یهودی  ةیب ملکیب بار دیگر دوران هخامنشتی، ایران درست  مانند 

د ها حتی قوم یهود که فاقاقلی  ة. کریستنسن نوشته یزدگرد با هم(Levi, 1999: 144-5) خشتایارشا(

رفتاری و تساهل و تسام  داش  و شاید بتوان گف  وی در همین مسیر و اهمی  ستیاستی بود، خوش

 یزدگرد رفتار خوبش رابرای د جویی از یهود، بتا دختر رش گتا وت زمتانش ازدواج کرده باشتتتد؛ ا بته 

شتتور زرتشتتتی که هیا دیانتی را در داخل کن تغییر داد و تح  تاثیر ا قائات موبدان نستتب  به مستتیحیا

 ا تغییری در رفتارش نستتب  بهامّ 61(،139: 1910)کریستتتنستتن،  با آنها بدرفتاری نمودکردند، تجویز نمی

در این زمان اهمی  ستتیاستتی نداشتت   -بر خلاف مستتیحیان –دانیم که قوم یهود و می یهود پدید نیامد

 (.  131: 1910)کریستنسن، 

دخ  با پسترش فیروز اصتفهان را ساخ  که نویستد شتوشتاندخ  میشتوشتان ۀربن زوی دربا

دارد و نیز اجتماعات یهودی را در همدان « یهودیه»ی بته نام احلتهشتتتد و هنوز مدارا یهود نتامیتده می

شتود که سنّ  یهود آن آرامگاه را متذکر می داند. گرچه بعداًاش را نیز در همدان میتأستیس کرد. مقبره

افزاید که هم ستتنّ  ایرانی و هم ستتنّ  یهودی بر آنند که وی داند. او میمتعلق به مردخای و استتتر می

اند که آیا پدرش مار کهنه بوده یا مار ییمار یا مار زوطرا. به ا معلوم نکردهامّت ،دختر رئیس یهودیتان بوده

 ,Ben-Zvi) داندهر حال تاستتیس جوامع یهود در خوارزم، اصتتفهان و همدان را به وی منستتوب می

1963: 209 and 247-8)  . 
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د ییهود را تأی باو همسر یزدگرد و مدارای خود یزدگرد های یهود مهربانی مادر شتاپور دوم ستنّ  ربی

با دختر رهبرت ستتاستتانی یکی از شتتاهان  نویستتد که ازدواج. نیوستتنر می(Levi, 1999: 114ff) کنندمی

های نرا علاوه بر شتهرستابزرگان یهودی  -بزرگ یهودیان و نیز تو د شتاهی ایرانی از دختر یکی از رهبران

شتتگف  اینکه منابع تلمودی  اامّ؛ (Neusner, 1970, V. 5: 10)اند آورده نیز شتتهر، منابع مستتیحیایران

دانیم یهودیان به د ایل دینی و ستتتیاستتتی به و حال آنکه می اندازدواج ثب  نکردهاین هیا چیزی در مورد 

ها اعتقادی خا  داشتتته و دارند. با توجه به تاریخ و فرهنگ دینی نامهثب  وقایع مهم بخرتتو  شتتجره

 آورد: استد ا یتوان می فقداناین باب  یهود، در

 بویژه در میان ،ویاز ا پس امّ ،همان رهبر ستتیاستتی بودیهود غا باً  ةرهبر دینی جامع )ع( تا زمان موستتی

یش با اثبات  یاق  خواز خاندان داوود و  شتتدند. رهبران ستتیاستتیتفکیب این دو از هم یهودیان در تبعید، 

ول انجام امور دینی ئبایستت  مستتروحانیان و رهبران دینی بخرتتو  آنان که می و ،شتتدندبرگزیده می

 11.شدندویژه امر قربانی باشند، از خاندان هارون برگزیده میهب

میلادی از  10پارتیان جمعی  یهود در ایران افزایش یاف . یهودی که بعد از شتتکستت  در  ۀدر دور»

یهودا نزدیتب بود. یهودیان ایران در  هتیتوس، بته ایران مهتاجرت کرده بودنتد. مرز ایران فرات بود و بت

شتتوش، اکباتان، بین ا نهرین، آذربایجان، کردستتتان، نیشتتابور و بلخ جمعی  زیادی داشتتتند. در همین 

 و در واقع هیا توستت  پارتیان به رستتمی  شتتناخته شتتدای تشتتکیل دادند که دوره مجلس و موستستته

ا جله و از فرات تدن در آنجا نباشتتتند: از نیل تا یهودیا ای در دو امبراتوری ایران و روم نبود کهگوشتتته

 .(Levi, 1999: 114« )دانوب، امّا در ایران از همه جا بیشتر بودند

م( که از قمتتتا در میان  11تا  11( را بلاش اوّل )Exilarchateتشتتتکیلات رهبری ستتتیاستتتی یهود )»

میلادی با هدف  10(، در سال 0061: 9، ج 1906، پیرنیارک: ترین شاه بود )تعرتق، متعرقاشتکانیان بی

رامی اقتدار و احتدر دوره اشتتکانی این تشتتکیلات  .پدید آوردمندی از حمای  یهود و بهرهرقاب  با رومیان 

یشوایان پهایی میان در دوره. ستاسانیان هم بعد ازچندی به  زوم چنین تشکیلاتی پی بردند؛ فراوانی داشت 

 اموئلسیهود در ایران همبستگی وجود داش ، چنانکه ربی )رش گا وتا( ستیاسی رهبران و ( هاربی)دینی 

گذاشتتتند. مار عقبا در همراهی بستتیار داشتت  و به هم احترام می ،رهبر ستتیاستتی زمانش ،با مار عقبای اوّل

وانده نیز خبسیار درس گذاش . ا بته مار عقباکرد و او به مار عقبا احترام میهای ستاموئل شرک  میکلاس

، ها( وجود داشتت خاخام)نوعی اختلاف میان رهبران ستتیاستتی و رهبران دینی  با وجود این، همواره. ودب
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 دیشیدنداندر حا ی که رهبران ستیاستی به مستایل ستیاسی نیز می ،ها تنها شتریع  مهم بودبرای ربیزیرا 

(Neusner, 1965: 41-44.) 

 .Neusner, 1970, V) دشتر شیب ایان دینیدر دوران ستاستانی اختلافات میان رهبران سیاسی و پیشو

ها( و برخی محافل در حدود ثل، آخر قرن ستتوم، تنش بین نهاد قدرت )رش گا وت»( و ستترانجام 53 :5

؛ د استتت وخاخامی افزایش یاف . توجیه رش گا وت برای حکوم  بر یهودیان این بود که از خاندان داو

ها و مستتی  و دیگر کستتانی که مدعی داشتتتن حق حکوم  بر استترائیل ها، هیرودیدرستت  مانند مکابی

ها بیر ؛ در حا ی کهها نبودیا پیروی از قوانین خاخام دینیاش تحرتتیل در مدارس ادعایی که  ازمهبودند. 

(، رهبری را حق خود 11: 1)امثال، « کنندبه من پادشتتاهان ستتلون  می» در آیه« من»با تفستتیری خا  از 

و  ینیرهبران د انیم ییرقاب  و جدا( و با گذشتت  زمان، Neusner, 2007, V 6: 602-3) نددانستتتمی

 شد. شتریب هودی یاسیس

 و زدگردیدوران  نیاختلافات هم نیاوج اها از مدتی قبل از یزدگرد شتتروع شتتده بود، امّا این اختلاف

 و دینی که مستتوول ثب  و یتتب  وقایع بودند . بر این استتاس رهبرانبوده استت  و پس از آن شیپ اندکی

در این زمان و بعد از این زمان دستت  با ا را در قدرت داشتتتند، با تمام اهتمام و وستتواس خاصتتی که در 

ز از روی ناریتتایتی ااند، بویژه در میان شتتاهان و رهبران داشتتتهها و نیز تنظیم شتتجره نامهثب  خ  خون 

 ی، اثربود هایرب ةدر تلمود که نوشتتتتچنانکه به همین د یل  ؛اندزیدهمهمی خودداری ور ةثبت  چنین واقع

یعنی  یاسیرهبر ست بی دختر. عدم ثب  ازدواج یزدگرد با ست یآنها نزندگی  عیو وقا یاستیاز رهبران ست

اگر واقعا چنین ازدواجی وجود - را ازدواج نیاز ا هودیپسر از تبار  بیو د دست  کم دخ  و تشتوشتان

 توان حمل کرد. ها میها و رش گا وتتنها بر اختلافات میان ربی -داشته

چنین ازدواجی ، یهود در ایران این دوره پادشتتتاه -یا رهبر« رش گا وتا»مقام و موقعی  بتا توجته بته 

 نستتب  داده شتتده به ؛ یتتمن این که ا قابدانستت محتمل توان میدر مجموع را میان شتتاه و دختر او 

ر را تا حد زیادی با تساهل دینی او د دفر )متعفن(و  ا أثیم، ا خشتم )ستخ  و شتریر( گر،بزه یزدگرد مانند

 11توان تویی  دادمدارا با یهودیان و مسیحیان می

این استتت  که او مار کهنه اوّل بوده که حدوداً از  هوی  این رش گا وت ۀردرباتر پیشتتتنهاد پذیرفتنی

که بهرام به دنیا آمده، بر کار بوده  001ستتم  رش گا وتا را داشتتته استت . بنابراین در ستتال  م.011تا  000

بهرام گور در هشتتمین سال پادشاهی یزدگرد  نویستدمیدارمستتتر (. Widengren, 1961: 140است ؛ )
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، رهبرتتتت بزرگ یهود بوده باشد زیرا ناتان 13انثنا رهونا ب ۀتوانستته نوپس نمی ،001-1به دنیا آمد یعنی در 

کَهَنَه  یهودی دختر ةکه ملک گیردنتیجته میدارمستتتتتر از این رو در آن زمتان دیگر رهبر  بزرگ یهود نبود. 

وشتتته استت : امّا در ادامه ن ،گری نیز همین مولق را آورده00رهبر یهود بوده استت  010تا  930بوده که از 

یژه و جایگاه وزیرا، علی رغم  ،ان بوده باشتتدثنا رتوانستتته دختر هونا بمیدخ ، به احتمال زیاد نشتتوشتتان

نتزر بر آن  .(Gray, 1916: 462-465)دربتتار یزدگرد، او هرگز رهبر یهودیتتان نبوده استتت  تقربش در 

شود، مشخ  نیس . این میدخ  یاد هوی  این رهبر خا  که از او به عنوان پدر شتوشتان»است  که 

 Mar) زوطرای اوّل و یا مار( Mar Yemar)یِمار  مار، (Mar Kahana)اوّل ةتواند مار کهنشتتخ  می

Zuṭra I ) باشتتتد که در آن زمان، هر یب، با همین ترتیق، برای مدتی کوتاه منرتتتق رهبری یهود )رش

 (.Netzer, 2007: 74) «گا وتا( را بر عهده داشتند

ه نویستتتد: بهرام گور که بدانند. ویدنگرن میریایی بهرام را فرزند همین دختر یهودی میویتدنگرن و د

اش در پیش گرف  دخ  بود، ستتتیاستتت  پدر را نستتتب  به قوم مادریاحتمال زیاد پستتتر شتتتوشتتتان

(Widengren, 1961: 141) .بهرام گور چون مادرش یهودی بود، خود نیز یهودی »نویستتتد دریایی می

از ستتته فرزند ا از میان محققان یهود،  وی بر آن استتت  که امّ ؛(10: 1919دریایی، ) «شتتتدمحستتتوب می

بوده  شاهمسر یهودی ،یزدگرد، بهرام، شتاپور و نرسته، تنها پسر سوم یعنی نرسه فرزند یزدگرد از شوشانا

اد ی هاز برادرش نرس دانست  که احتما اًبهرام زبان عبری می»ستبس از قول کهن صتدق آورده که:  ؛است 

که بر تحقیقاتش بن زوی . (Levi, 1999: 144 ff)« گرفته بود و نرستته آن زبان را از مادرش آموخته بود

 )نرسه( او نرستتس .آوردروایات مغشتوشتی در این باب میتر است  تا وجه علمی، وجه ستیاستی غا ق

 یا به نظر –گور پنجم یا بهرام ا بعد او را همان بهرام امّ ،داندگذار خوارزم مییهودی را پتایته ةفرزنتد ملکت

کریستتنستن نیز بیان داشته نرسه، پسر سوم  .(Ben-Zvi, 1963: 247-8) داندمی -«آهارون-بر»او احتما اً 

(، امّا بعید اس  که بهرام و شاپور، دیگر پسران 133: 1910یهودی او بوده )کریستتنستن،  ةیزدگرد، از زوج

و  بهرام، و یعهد وی، که معمو اً و یعهد پستتر همستتر اول باید یزدگرد، از همین دختر بوده باشتتند بخرتت

، از جانق بهرام حکوم  خراسان یاف  )طبری، پس از به ستلون  رسیدن بهرامبود. به هر حال نرسته می

نیز هنگتامی که بهرام در دربار نبود، او نایق ا ستتتلونه بود. دور نیستتت  که مهربانی ( و 600: 0، ج 1911

ودی بودن در باب یه ظاهراًکه  ها بویژه با یهودیان نیز بر اثر مستتاعی همین نرستته بوده باشتتدبهرام با اقلی 

 اختلاف و تردید کمتری وجود دارد. ویمادر 
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 هویت شمیران شاه

بر نون تاکداند، او می ۀچنانکه دیدیم محققان در تعیین هوی  شتخرتی که بهرام خود را از سوی مادر نبیر

اند و برخی پا از این فراتر نام وی را شتتمیران و شتتاه را  قق یا شتتاخ  وی دانستتتهاند که این راه رفته

ه اس : تر از بقیه گفته، نوشتاند. حتی کزازی که ستخنی متفاوتگذاشتته و شتمیران را نام یب زن دانستته

تواند . می داند، به درستی دانسته نیس  که کیسشتمیران شه که بهرام خویشتن را، نازان، از پسینان او می»

 «بود که پادشتتتاه هرات باشتتتد که در نوروزنامه، پیدایی تاک و انگور و باده بدو باز خوانده شتتتده استتت 

 (.  101-3: 1، ج 1911کزازی، )

فرجام فوق، به راه دیگری رف  و آن اینکه ممکن بی نظرات تقریباً ۀاین ستتوور با مشتتاهد ۀنویستتند

سترزمین، منوقه یا شهر باشد. در شاهنامه در چند مویع است  شتمیران نه نام یب شتخ  بلکه نام یب 

 :  ، از جمله01آمده اس « شمیران» ۀدیگر واژ

 و کتتاه جیتتغتتمتتیتتمتترزبتتانتتان  یستتتتو

 وهو زاوه ک نهیی( و رورانی)نسخه بدل: سم رانیشم
 

 کتته بتتا فتترّ و بتترزنتتد و بتتا داد و راه، 

 کروه گریتتکتتلتتات از دگتتر دستتتت  و د
 

 (911-6، ب 000: 1، د 1931شاهنامه، )

 00اس و مکان  نوقهشمیران نام یب م نیز مورداز قما در این که 

نام یب مکان استت  و منظور بهرام کستتی استت  که ظاهراً شتتمیران  در مرترع منقول از بهرام گور هم

 ستتاسانیان ۀبویژه در دورنامیدن شتخ  به نام یب ستترزمین دانیم که و میدر آن مکان شتاه بوده است . 

: دنویسگوید، میوقتی از بهرام ستوم ملقق به ستکانشتتاه ستتخن میاست . حمزه اصتفهانی  رواج داشتته

کردند، او را به  قق یکی از شتتتهرها ملقق پتادشتتتاهتان ایران چون فرزنتد یتا برادر خود را و یعهتد می»

را  وی ،رستتیدخواندند و چون به پادشتتاهی میستتاختند و تا پادشتتاه زنده بود، و یعهد را بدان  قق میمی

بدین سان بود که بهرام پادشاه را کرمانشاه  قق دادند و انوشیروان را در حال حیات  ؛نامیدندشتاهنشتاه می

و  (01: 1166حمزه اصتتفهانی، )« پدرش قباد، به  قق یقرستتجان گرشتتاه خواندند یعنی پادشتتاه طبرستتتان

  شتتخوارگرشتاه بوده استتبرادر بزرگ خستترو انوشتیروان نیز ملقق به پد ،پستر ارشتد قباد یعنی کاووس

ای که دوره-ساسانی ۀدر دوررایج سیاسی (؛ دور نیست  که بهرام از این رستم 016: 1910)کریستتنستن، 

 .  ای را تبیین کند، بهره برده تا مولبی اسووره-تاریخی اس 
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 تعیین مکان سرزمین شمیران

وی . ستت کستتروی راهگشتتا ۀبرای تعیین موقعی  جغرافیایی منوقه یا شتتهر شتتمیران تحقیقات ارزند

سبس  وشتمیرام، شمیرم، شمیلان، سمیران، سمیرم( ) های آنفهرستتی از چندین شتمیران یا یکی از ماننده

و همانا در  س و ش به هم نزدیب استتت »: نویستتتدمی و 09دآورمیهای آن را چنتدین تهران و متاننتده

که مادان در شتتمال و پارستتان در در زمان هخامنشتتیان و پیش از آن،  .نخستت  بیش از یب حرف نبوده

 ،هایی که در شمال شمیران بودهآبادی بوده مثلاًمی« س»های شمال در جنوب «ش»اند، نشتستتهجنوب می

 ها یادگارها از زمان بستتیار باستتتانی بازمانده و این ناماند ... همانا این آبادیخواندهدر جنوب ستتمیران می

ستتروی، ک) «اندهای آری( تازه به این ستترزمین آمده بودهتر بگویم: تیرهیا به) هایی استت  که ایرانیانزمان

هتتای بته این نکتته پی بردم کته در ایران و ستتترزمین»آورد: در جتایی دیگر میو . بته جلو( 010: 1910

ها به نام شتتمیران و ستتمیران یا ستتمیرم یا مانند اینها یکی دو تا نیستت  بلکه با اندک اش آبادیهمستتایه

ا که با کلمه هآبادی ةتوانستتم دوازده ستیزده تا شمیران پیدا نمایم... این نکته را دریافتم که هم جستتجویی

زمستان در  ۀو زمی در واژ) و ستبس شمی یا سمی. ا«شتود، ستردستیر است آغاز می« ستمی»یا « شتمی»

 دی و هم برفهیما هم به معنی ستترو  در اوستتتایی، زیما به معنی زمستتتانو معادل آن مقابل تاب ستتتان؛ 

 ران یا رام وییابد. مینیز ها در ستانستکری ( را به معنی سترد و سردی در جاهای دیگر جز در نام آبادی

گیرد که شتمیران یعنی جای سترد هم نین شمیرام و داند و نتیجه میبه معنی جای و سترزمین میرا یا رم 

جای گرم و ران و  ان و دان نیز یب واژه شتتتمیرم و ستتتمیرم و دیگر متاننتد اینها در مقابل تهران به معنی 

   00به جلو( 136: 1910کسروی، ) «توانند بود به معنای مکان و جا

: یزدگرد اوّل، پدر بهرام قدرت و نفوذ آن برگشتتت و حال و هوای بار دیگر به داستتتتان ون باید ناک

 دانِموب. پس از مرگ وی، کردهای دینی از جمله یهودیان مهربانی میموبتدان را کاستتتته بود و با اقلی 

و دور  واگذارند وی فرزندانشاهی را به پاد خواستنداز ستیاس  تساهل دینی یزدگرد، نمیآستیق دیده 

تخ  شتتاهی را با اقتدار ایشتتان بوده استت . بهرام  ةبهاننیستت  که یهودی بودن بهرام از ستتوی مادر 

ین چن. در گویدستتتخن میهای خویش از بزرگیمورد بحت، این مقا ه،  ةترتتترف کرد و در صتتتحنت

یهودی  ۀجد بزرگ یا جد  مادربه یب پدر «شتمیران شهم ۀنبیر»بعید است  که او با گفتن  یی، عقلاًفمتا

فاقا برای موبدان باشد. اتو استمرار آن اشتاره کرده باشتد که باز یادآور مهربانی و تستاهل دینی یزدگرد 
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بات و اثرا برای خود ایرانی  کاملاً یتبارموبدان، در برابر  ،«شتتمیران شتته»رستتد بهرام با این به نظر می

 شمارد.را مردود مییهودی هر نوع ناخا ری نژادی از جمله داشتن تباری  کند ومی یادآوری

و منابع مکتوب ستتاستتانی  راین قستتم  از شتتاهنامه متکی ب باید به یاد داشتت  که دستت  کم

انواع  ۀ)دربار اندو انتقال دادهکرده ثب  و یتتتب   موبدان را همان ننوعی از آاستتت  که ها ختداینامه

 ةبرساختشه به شمیرانبهرام . بعید نیست  که انتساب (1-90: 1931ها، رک: شتاپورشتهبازی، خداینامه

سق بردن همین ن ، یکیاز د ایل موافقتشان با شاهی بهراماستنباط شود که  چنینباشتد تا موبدان خود 

دانیم بهرام با بهره بردن از عنرر قدرت و غلبه بر تخ  نشس  گرچه می ؛او از شمیران شه بوده اس 

موافق  هشانتستاب به شتتمیرانبا به هر حال نویستندگان منابع مکتوب ستاستانی  نه با موافق  موبدان.

و  -قادر به حذف یا تغییر آن بودنددیدند، بعدها براحتی اشتتتکا ی در آن می مترینک اگرانتد زیرا بوده

-1: 1919یارشاطر، )رک:  و تاریخ نویسان در ایران بوده اس  گاریتاریخ ن ستنّ های این از ویژگی

ند و کانکار می -بوده بی در میاناستناچنین  اگر اصلاً –یهودی خویش را نستق بهرام در اینجا  .(010

ویش از سوی خنسق از دهد. گرچه در این مررع بهرام اصتا   ایرانی خویش را مورد تأکید قرار می

  اسیب زن  ۀردربادر حال صحب  وی که مبنی بر اینی نیس  اا هیا اشتارهامّ ،گویدمی ستخن مادر

د مؤید آن اس  که مقروتر بوده، سن  غا ق تاریخی که بر اساس آن مرد بودن شاه محتملو از قما، 

تی اشاره به شخری شه اشتاره به شمیران رستدیم به نظربوده باشتد.یب مرد باید بهرام از شتمیران شته 

باید باشتتد؛ کستتی که آوردن نامش به  (archetypesها )نمونکهنبستتیار برجستتته و بزرگ در استتاطیر و 

و  را ببنددمخا فان، اعمّ از موبدان، اشتتتراف و بزرگان  شتتتکری و کشتتتوری، کافی بوده تا دهان  نیاعنوان 

چنین  ،یانه ستمیرامیس، بانوی افسانهو با توجه به قراینی که برشتمرده شتد،  ؛کستق کند موافق  آنان را

 .اس  دهشیاف  میمقبو ی ای داشتته و نه در میان یهودیان تبعید شتده در ایران چنین شتخرتی  ویژگی

 هدر نظر داشتتتشتتمیران  ۀواژ ةنظر کستتروی را در باب ریشتتدر کنار دیگر قراینی که مورح گشت ، اگر 

ه اشتتاره ب، مرتترعمذکور در این توان گف  شتتمیران ، می-د یلی برای ردش نیستت  ظاهراًکه  -باشتتیم

بلند و  هایی سرد وایرانویج اساطیری با زمستانو تنها  ای ستردستیر در جغرافیای استاطیری اس منوقه

ن آمده اس : آ ۀردربا در وندیدادای که منوقه 01تواند مرتداق این اشتارت باشدمی هایی کوتاهتابستتان

یای نیب. رود دایت ةآفریدم، ایرانویج بود بر کران -اهوره مزدا –نخستتین سرزمین و کشور نیکی که من »

پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی، اژدها را در رود دایتیا بیافرید و زمستتتتان دیوآفریده 
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مستتان است  و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نیز، را بر جهان هستتی چیرگی بخشتید. در آنجا ده ماه ز

، اوستا) «آوردها را در آنجا فرود میهوا برای آب و خاک و درختان سترد است . زمستان بدترین آسیق

 (.9 ۀ؛ فرگرد یکم، فقر613-60: 0، ج 1910

ای خاطرههم نان که یارشتتاطر بیان کرده ستتاستتانیان از مادها و هخامنشتتیان بی اطلاع بودند و هیا 

. بنابراین (000 -1: 1969یارشتتاطر، ) شتتناختندرا بخوبی میاستتاطیری ا در عوض پیشتتدادیان امّ ،نداشتتتند

بر »ه ک جمشید دانس  هم ونتوان شخریتی کهن را می ای ستردستیراستووره ةشتاه ایرانیان در آن منوق

عیلامی تخ  جمشید، ... های حستق ذکرش در سترودهای ریگ ودا و آمدن نامش در اوستتا و در  وحه

فرمانروای  ،بنابر متون مزدیسنی( و 001: 1969یارشاطر، « ترین انستان نخستتین در ایران است ظاهراً قدیم

اهورا مزدا در باب وی آمده اس : . (161: 1960بهار، ) 06است ایرانویج( بوده ) ایرانیان در سترزمین سترما

گوید که باغی تتتت وری تتتت بزرگ سازد و به او میخبر میجمشتید را از سرمای سختی که خواهد آمد، با 

جانداران و مردم ستا م و گیاهان جمع نماید تا موقع بروز سرما نمیرند و نسل بشر  ةبستازد و در آن از هم

. جمشتید وری ستاخ  و پس از گذشتن سرما و (110-1: 1911واحددوست ، ) و جانوران باقی بماند ...

( و علی رغم گناهی که مرتکق شتتد 011 :1919عفیفی، ) زیستتتندض مییخبندان همگان در آرامش مح

در  01(016: 1919عفیفی، ) از وی دور گشت ، نامش جزو جاویدانان زرتشتی آمده اس  و بدان ستبق فرّ

مردم را از سرما و گرما و آ ام و دردها بر »منابع بعد از استلام، به این ویژگی که جمشتید قدرتی داشت  تا 

ستیامب، از پیشتینیان جمشید، نیز با سرما (. 13: 1916رک: صتدیقیان، ) ، اشتاراتی شتده است «کنار دارد

دست  و پنجه نرم کرد که شتکس  خورد، امّا پیروزی بر سرما و گذراندن آفریدگان از آن نریق جمشید 

به جلو(. در اوستتا، جم نخستین کسی اس  که گیاه مقدس  101و  100: 1911رک: واحددوست ، ) شتد

نخستتین دوره که عرتر بزرگ آفرینش نیب استت ، همان هم نین م را به اهورامزدا عریته داشت  ... هو

بر آنند که وی جشتتن دیگر منابع و برخی (؛ 103: 1911واحددوستت ، ) دوران ستتلون  جمشتتید استت 

(. در روایات 091: 1911اوشیدری، ) نوروز را ویتع کرد و شتراب در زمان او ترادفی کشف شده اس 

 فردوسی آورده اس : و 01(061: 1906معین، ) دهمعرفی ششف می اجمشید کنیز ملی 

 نیتتستتتتر ستتتتال نتتو هتترمتتز فتتورد

 اراستتتتتتتنتتدیتتبتت یبتتزرگتتان بتته شتتتتاد
 

 نیتتبتترآستتتتود از رنتتج تتتن، دل ز کتت 

 و رود و رامشتتتتگتتران ختتواستتتتتتتنتتد یمتت
 

 (19-0، ب 00: 1، د 1931شاهنامه، )
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شناخ  و با توجه به قدم  شناخته شته نخستتین کستی است  که شراب را شتمیران نوروزنامهدر 

ق آنکه جا  ةنکتشتخرتیتی استاطیری اس ؛ یقیناً شته نیز شتدن شتراب در میان ایرانیان، این شتمیران

و این نیز خود د ا   به جلو(  61: 1910)عمر خیّام، نیز از خویشتان جمشتید اس   نوروزنامهشتمیران 

 .  03کنداین شخری  میپیش نمونه بودن( ) بر کهن بودن

تساب با انو  کنداشاره میاصیل و شاخ  استاطیری ین شتخرتی  ا، به رستد که بهرام گوربه نظر می 

و نسق  کندمیمؤکد خویش به او، هم اصتا   و ایرانی بودن و هم قدم  نستق خویش را از ستوی مادر 

وی از سرا نش ایرانی خاندا ا  اصهم نان که قبل از آن بخشتد ای دیگر برجستتگی میخویش را از زاویه

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

 نتیجه

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

 شهرهای ایرانشتهرستتاندر  که های دینی را در پیش گرف  و احتما اً با دختری یهودی ازدواج کرداقلی 

 وموجق ناریایتی بیشتر موبدان این اعمال دخ  دختر راس ا جا وت ذکر شتده است . نام وی شتوشتان

خ  قهریه بر ت ۀمانع ستلون  بهرام، فرزند وی، شدند. بهرام با قو پس از مرگش، ، تا آنجا کهشتداشتراف 

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

 مروج ا ذهقزن دانستتتته و با استتتتناد به برخی متون از جمله یب دارمستتتتتر این شتتتمیران شتتته را 

ای پنداشته و سبس سمیرامیس را دارای تباری هما چهرزاد، سمیرامیس افسانه ةمستعودی، وی را با واستو

ین ایران شتتاه مذکور در بویژه محققان یهودی با این ترتتور که شتتم یهودی دانستتته استت . دیگر محققان

 کهنه یا مار ماراند و به اشخاصی به نام رفتهوی دخ  بوده، به دنبال شناسایی پدر همین شتوشانمرترع، 

در اند پتوانستتته؛ و اینها ستته رش گا وتی هستتتند که از نظر زمانی میاندرستتیده زوطرای اوّل یِمار و یا مار

ور، . برخی هر سه فرزند یزدگرد، شاپانددربار یزدگرد داشتهدخ  باشند و هر سه ارتباط خوبی با شتوشتان

حتما اً که ا تنها فرزند ستوم یعنی نرسه را، اند و برخی دیگربهرام و نرسته، را از این همستر یهودی دانستته

تقن در های میتتمن اینکه فاقد پشتتتوانهیهودی بودن مادر بهرام و به تبع، نیای مادری وی، .حق با آنهاستت 

 بعید استت  که در چنان داستتتان نیز ناهمخوان استت . ةایرانی و حتی یهودی استت ، با فمتتا و زمینمنابع 

 و به آن نازان باشد چنان که در معرفی کندخود از سوی مادر  نیایبهرام، شتخرتی غیر ایرانی را  ،فمتایی
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خاطر رفتار  ا بهبهرام با استفاده از قدرت و سباه منذر بر تخ  نشس ، امّ .مشتهود اس بی  چنین نازشتی 

ختری با د یزدگرد که ازدواج–با غیر زرتشتیان تستاهل کوتاه کردن دست  موبدان و اشتراف و پدرش در 

و ابتدا اش در ستترزمینی غیر از ایران مورد انتقاد بود. خودبا یدن و نیز  -بودآن  مرتتادیقدر شتتمار یهودی 

ی  خود بچند خود به انتقاد از رفتار پدر پرداخ  و خود را نیز از قربانیان آن رفتار دانستت  و ستتبس در 

 دارای اصل و نسبی کهن معرفی کرد. و را از سوی پدر و بخرو  مادر ایرانی

است ؛ سترزمینی اساطیری و کهن شتمیران مذکور در بی  نه نام یب شتخ  بلکه نام یب سترزمین 

ای مهم، گامی بزرگ بر یبا اقدامات و اعما  شمیران شاهیعنی یر که بزرگ ایرانیان در آن سترزمین ستردست

در تاریخ  ؛ای فراموش نشتتتدنی از خود بر جای گذاشتتتته بودایرانیتان برداشتتتته و خاطرهامنیت  و رفتاه 

بشارت  بواقع این اشارت ومخا فان بهرام استاطیری ایران، این مخترتات بر جمشتید قابل انوباق اس  و 

ر اصل ، بواقع ببرجسته ایی  اسوورهخود به این شخرنستق اند. بهرام با رستاندن کردهبهرام را درک می

روی از جمشتتتید در اندیشتتته و رفتار را به آنان نوید کنتد و تلویحتاً دنبتا همیایرانی و کهن خود تتأکیتد 

 دهد.می

 ها یادداشت

-Theodoret, 1854, V. 5: 245و علل آن، رک:  انیحیدر در اواخر ستتلونتش با مستت زدگردیدرباره رفتار  .1

 .131-1: 1910 ستنسن،ی: کرزیو ن 248

 ستتتنستتنی(؛ کر103 -110: 1911ستتخن گفته استت  ) زدگردیبار نو دکه در باب مرگ مشتتکوک  نینخستتت .0

 یای( که ظاهراً گو000: 1910 ن،ستتنسی)کر« جستد او را در دخمه قرار ندادند زدگردیبعد از مرگ : »ستدنوییم

از منابع مختلف گرد  را زدگردیکه اطلاعات مربوط به  انیتلیجل راًیاستتت . اخ زدگردیموبتدان از  ینتاخشتتتنود

دانستتته استت . ستتبس افزوده که  یمارینموده و مرگ او را بر اثر ب دیترد زدگردیآورده استت ، در کشتتته شتتدن 

 (.19-90: 1930 ان،یلیتوس  موبدان ساخته شده اس  )جل زدگردیداستان اسق بعد از مرگ 

 لیه د ب دیرا با نیگور استت  و ا اول نقل شتتده، غا با مربوط به پستتر او بهرام زدگردیکه در دوره  ییهاافستتانه .9

که  یتییتتد لیبه د  دیشتتا نیبهرام بر مورخان گذارده استت . هم ن یپر ماجرا یدانستت  که زندگ یقیعم ریتأث

اند. بهرام قرار داده یغفل  و تح  ا شتتتعاع زندگ داو را مور یاوّل داشتتتتند، عمدا زندگ زدگردیبا  انریا ینجبا

او  یاعراب و یتتب  ماجراها انیزمان، حمتتور او در م نیبهرام در ا شتتتریاز علل شتتاخ  بودن ب یکی دیشتتا

  .اس دهیو توس  آنها ثب  گرد دهیها به مورخان بعد از اسلام رسیب  نیتوس  اعراب بوده که بعدها ا
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خ معتبر نستتت هیبعدش را ندارد و بق  یو ب  یب نیاز نستتتخ )نستتتخه ق( ا یکیمولق، تنها  یبنتا بر چا  خا ق .0

 ره،یدر بح، ما، از جمله مادر، نب یبدون اختلاف در کلمات اصتتتل  یتب نینستتتخ، ا نیدارنتد، و از قمتتتا در ا

 رانی  شماس  که یب هیپا نیا برمقا ه  نیدر ا سندهیح، نواستد ال و ب ادیشته یتب  شتده است . بن رانیشتم

شته باشتد و مرححان شاهنامه متوجه آن  هودانی فیو تحر فیشته ترتح رانیتنها یتب  باشتد، امّا اگر شتم

ش گا وت ر یعنی انیهودی. نتزر، رهبر شودیعوض م یبکلّ هیآنگاه قم -ست ین نیکه ظاهراً چن -نشتده باشتند

 (.Netzer, 2007: 74شاه( خوانده اس  ) هودانیرا جهودان شاه )

 :Widengren, 1961) شودیم اف ی یمخروصا در دوره پارت «ی»به « ا» لیتبد یعنی دخ نیتلفظ شتوشت .1

آن  یوستیو  دخ ،انیشس دخ ،انیشتده است  مانند ش شتنهادینام پ نیا یبرا زین یگرید های(؛ صتورت140

 .Gray, 1916: 465رک:  نه،یزم نیدخ  )جلال و شکوه تخ ( خوانده اس ؛ در ا انیگس کباریرا 

6. Resh galuta ی)به عبر Rosh Galutی، به آرام Reish Galutaانهیم ی؛ در فارستتت Reš Galut  در ،

 Leader“ یبه معن Exilarch یستتتیو به انگل انیدیتبع سیرئ یتح  ا لفظ یراس ا جا وت؛ به معن یفارستتت

of the Exile )”ه از آنجا ب ه،یهودی یادشتتتاهپ یبود که پس از نابود هودیرهبران جوامع پراکنده  ینام عام برا

 .شوندیخوانده م galut ای golahشده،  دیتبع انیهودیشدند.  دیبابل تبع

نقل شتتده مربوط  یبه جلو( داستتتان 636: 1939 ق،یاز عهد عت هاییکتاب ←) زدهیباب ستت ینب الیدر کتاب دان .1

را  مبرغیپ الیو خداوند دان ردگییقرار م یهودی یبه نام ستتوستتنّه )شتتوشتتان( که مورد طمع دو قایتت بایز یبه زن

 حسن  ی)ترح ختهیدرآم لیدر انج ،ینب الیدانداستان  نیتا آن دو را رستوا ستازد و زن را برهاند. هم فرستتدیم

 شده اس . از دهیشتوشان نام ای شتانیمورد اشتاره قرار گرفته و زن در آنجا شتو زیچا ( ن ریز ؛یو جهان آبادی

تر شهر شوش و شوش هیدر شتهر شتوش قرار دارد. در مورد وجه تسم ینب الیستو بنا بر مشتهور مقبره دان گرید

 قابل تأمل اس . زین کاتن نیسوسنگرد ا زیو ن

-Boyce & MacKenzie, 2011: 56ه استت  )زاده بود یهودیکه دارمستتتتر، خود،  میتوجه داشتتته باشتت .1

و  رودیبه شتتمار م یهودیآثار  تر قدقی و تر و موا عه درستت  یابیاو در دستتت یبرا یازیمولق هم امت نی(. ا59

 گذاشته باشد. ریهم ممکن اس  بر قماوت او تأث

پانرد  را مربوط به هزار و ایافستانه سیرامیخود داستتان ستم ستته،زییم لادیکه در قرن پنجم قبل از م اسیکتز .3

 اسیامروزه معلوم گشته کتز نکهیبه جلو(؛ یتمن ا 01: 1901 اکونوف،ی)رک: د دانستتهیستال قبل از خودش م

ور و ترتت یرویو استتاس و ثمره ن هیپا یاز ستتخنان او ب یو بستت دانستتتهیرا نم یشتترق هایو خ  یزبان پارستت

 بوده اس . یو لیتخ
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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). 

  یرترتت نیو ا انداوردهین زدگردیبه عنوان معاصتتر  یاز رو اشتت یتلمود استتم یخو هایاستت  که نستتخه یگفتن .10

به تلمود   یو توی رینکته بعدها به عنوان تفست نی. احتما اً اشتودیم دهیمتأخر تلمود د یچاپ هایتنها در نستخه

 اریبرجسته، بس یخاخام یاشت نیا ،یرو(. به هر Gafni, 2006: 799باب، رک:  نیافزوده شتده است  )در ا

م. در زمان  001آمد و در ستتال  ایم. در زمان ستتلون  شتتاپور بزرگ به دن 910فعال و خردمند بود. او در ستتال 

چند  یخود مدارستتت یدم  کرد. وخ یهودیستتتال در مدارس  60رف . به مدت  ایستتتلون  بهرام گور ازدن

 فیتأ  و شیرایو ن،یتدو ل،ینقش را در تکم نتری. او مهمنمودشتتتاگردان اهتمام   یکرد و به امر ترب سیتأستتت

 نهیس و شتفاهی صتورت به هارا که قرن شتنایگمارا و م ،ینیاز محققان د یگروه یبا همکار یکرد. و فایتلمود ا

دت مورد قدرتمند و بانفوذ داشت  و بش اریبست یتیو ثب  کرد. او شتخرت یبود، جمع آور افتهیانتقال  نهیبه ست

ه دربار شتتاه از قرار معلوم ب یبود. اشتت رفتهیهونا بر ناثان اقتدار او را پذ ان،یهودی سیکه رئ ایبود به گونه اماحتر

 انیر مد یهم ون رو اش یهاس  که دانشمند جامع ا اطراف-داشت  و همگان بر آن بودند که مدت یدستترست

در کار بود، امّا او  یستتنت ینه بی ود(. گرچه در باب کتاب  تلمLevi, 1999: 136)ظاهر نشتتده استت   هودی

 یخواهد رف ، به کتاب  آن پرداخ  و امروز تلمود بابل انیاز م یشتتتفاه میاستتتتد ال که آن مجموعه عظ نیبا ا

مقام   ی. در اهمرودیتورات به شمار م ریو تفست ع یدر احکام شتر هودیاز منابع مهم  میدر کنار تلمود اورشتل

 شیامش بو ن کنندیم لیرا نقل و تحل وی اعمال و هادر تلمود گفته یاریبس که عبارات بستت نیا یو مرتبه اشتت

از هزار بار در تلمود ذکر شتتتده استتت ؛ در هنگام بح، از آن دوره، او همواره در مرکز قرار دارد و معاصتتتران 

 (.Nahum Zobel, 2007, V.2: 565-6) شوندیاز او طرح م ترنییپا مراتبی در اشبرجسته

 (.09: 03) ای، اشع0001( و کتاب مقدس، 6: 13، خروج )0001اشاره به کتاب مقدس،  .19

 یمبن میرب  ده دارمستتر لید  یرا با استتنتاج ب ایاز اشتع هاییکه نقل قول ست ین یلیبر آن است  که د  وستنرین .10

در خاندان بهرام اشتتتاره شتتتده استتت   یهودیبه وجود خون  میمستتتتق ریبته صتتتورت غ نجتایدر ا نکتهیبر ا

(Neusner, 1970, V. 5: 13  .) 

 .Justi, 1895: 492-3به کار رفته، رک:  زیدر آخر در آنها ن« دخ »مشابه که جزء  هاینام دنید یبرا .11

اواخر  در انیحیبر آن استت  که آزار مستت ،یحیمستت بی یبا دعا زدگردیبا نقل داستتتان بهبود ستتردرد  وستتنرین .16

ادعا  نیا یبرا یگرید لی(، امّا د Neusner, 1970, V. 5: 4-5برستتاخته استت  ) یداستتتان زدگردیحکوم  

 .  آوردینم
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 ودهیجامعه  یاستتیاز رهبران ستت بیو زمان هر  یدر باب نهاد رش گا وتا، استتام یحاتیپس از آوردن تویتت ی و .11

جوامع  نیا ینیرهبران د یاز استتام یآگاه ی(. براLevi, 1999: 129ffآورده استت  ) یدر بابل را در جدو 

 (.  Neusner, 1970, V. 5: 47; 2007, V.6: 601-2دوران، رک: ) نیدر ا

  یحیکنگره مستت نی، نخستتت-او اجازه با  ابد و –که در زمان او  دانندیرا آن م زدگردیمحققان گناه بزرگ  یبرخ .11

 نندکیم ی( معرفما اثی) کاراو را تنها با عنوان گنه یاستتتلام اتیشتتتد، امّا روا لیم. تشتتتک 010در حدود  رانیدر ا

 اکونوف،یشتتتورا، رک: د نی(؛ در باب ا131: 1910 ،ی)محمودآباد ندینما یکاف ایآن اشتتتاره لیبدون آنکه به د 

 به جلو. 101: 1910 ،ی؛ فرا0-909: 1919

13. Huna b. Nathanمّا ا ،یاستتتیرهبر ستتت ایبوده  ینیهونا بر ناثان رهبر د نکهیهستتت  در ا ییدهای؛ گرچه ترد

 (.Widengren, 1961: 140بوده اس  ) یاسیبر آن اس  که او رهبر س دنگرنیو

 .Neusner, 1970, V. 5: 8-14رک:  شتریاطلاعات ب دنید یبرا .00

 آمده اس : رانینام شم زین گریدر شاهنامه، در دو مویع د .01

شاهنامه، زهر )  یو ت زهیوهر  پراگنده بر ن یو گرگو ی( شکنرانیسو ران،یسم ران،ی)نستخه بدل: شتو رانیشتم -

 (161، ب 119: 9، د 1931

و شنگل ز هند  ز سقلاب چون کندر و شاه سند )شاهنامه،  ی( شتکنرانی)نستخه بدل: ستواران، ستم رانیشتم -

 (1910، ب 113: 9، د 1931

 ه بود. آمد انیتوران یاریبه  یشاه شکن اس  که در جنگ کاموس کشان اینام حاکم  ران،یشم  ،یدو ب نیا در

رزبانان از م گریسوم در کنار دو تن د زدگردیاز مرزبانان خراستان در زمان  یکیرا نام  رانیشتم نیا یلانیگ یتقو .00

اس  که به خاطر  یتباهاشت اف یدر نی(. ظاهراً ا100: 1919 ،یلانیگ یدانستته است  )تقو نهییرادکوه و رو یعنی

 دبای هانام نیا» نکهیبر ا یمولق مبن یو حدس خا ق دهاعتبار رخ دا یب ایو استتتفاده از نستتخه ستتندهینو یبدفهم

در  یی( درست  اس ، چنانکه امروزه روستا031: 1931 ،ی)خا ق« طوس باشتند یکیدر نزد دژهایی و هانام کوه

 وجود دارد.« بُغمج»مشهد با نام  یحوا 

 رانیمرو شاهجهان، شم رانیهرات، شتم رانیوان، شتم رانیآران، شتم رانیاست : شتم نیچن یفهرست  کسترو .09

: 1910 ،یاسبهان )رک: کسرو رمیاستدآباد، سم رانیفارس، ستم رانیتوس، ستم لانیستاوه، شتم رمیتهران، شتم

ا آن ر اقوتیدانستتتته و  نییرا در طارم پا رانیقلعه مهم شتتتم یتارم، مستتتتوف رانیبته جلو(؛ در باب شتتتم 010

بلند در  ای¬فارس را قلعه رانی(؛ یتتمناً  ستتترنج ستتم000: 1961یتتب  کرده استت  )رک:  ستتترنج،  رانیستتم

 (.010: 1961ابواحمد فارس دانسته اس  ) سترنج،  میشهر جو یدر جنوب خاور راهستانیا  یو ا یکینزد
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راف اط ری)از مناطق سردس رزادین( و شهماطراف تهرا رگیو برف ریکه شتمشتب )از مناطق ستردست ست یدور ن .00

 مرتب  باشند. «یشم»با  زیسمنان(، ن

 .1910 ،وشیرک: فره ،یریاساط نیسرزم نیدر باب ا شتریاطلاعات ب دنید یبرا .01

 (.101: 1911 ،یدراوشی) انداز پش  هوشنگ دانسته شده انیرانیدر بندهشن ا .06

 .016 -30: 1919 ،یفیرک: عف ،یپهلو اتادبی در جم باب در ترو کامل شتریاطلاعات ب دنید یبرا .01

 (.119: 1911 روزنبرگ،: رک) اندکاشفان شراب به شمار آمده نیاز نخست زیو باکوس ن زوسیونینوح، د .01

انتستتاب کرده استت .  دیکشتتف شتتراب را به جمشتت یبا ذکر داستتتان ا فنون سینفادر  یمحمد بن محمود آمل .03

از دو برادر ازور و خلخاس از  یکیآن را به  یو مستتعود قبادیکشتتف شتتراب را به ک ا رتتدور هراحدر  یراوند

 به جلو(. 061: 1906 ن،ینسب  داده اس  )رک: مع یانیپادشاهان سر

 کتابنامه

تهران:  .0ج  .چ سوم .برگردان سید محمد روحانی .ا کامل فی ا تاریخ (.1910. )ابن اثیر، علی بن محمد

 اساطیر.

 .چ هفتم .دو جلد .گزارش و پژوهش جلیل دوستتتخواه (.1910. )ترین ستترودهای ایرانیاناوستتتا، کهن

 تهران: مروارید.

 تهران: نشر مرکز. .مزدیسنا ةدانشنام (.1911. )اوشیدری، جهانگیر

 تهران: توس. .نخس  ۀپار .پژوهشی در اساطیر ایران (.1960. )بهار، مهرداد

تهران: علمی و  .چ ستتتوم .محمد ستتتعیدی ةترجم .و رومهتای ایران جنتگ (.1961. )پروکوپیوس-

 فرهنگی.

 .ج 9 .ایران باستانی یا تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دو   ساسانی (.1906. )پیرنیا، حسن

 مجلس. ةطهران: موبع

چ  .عنای  ا له ریا ةترجم .شتهرهای ایران در روزگار پارتیان و ستاستانیان (.1911. )پیگو وستکایا، ن

 تهران: علمی و فرهنگی. .سوم

 تهران: سخن. .به کوشش ژا ه آموزگار .تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام (.1913. )تفملی، احمد

 مشهد: عروج اندیشه. .های شاهنامهفرهنگ نام (.1919. )تقوی گیلانی، محمد حسین

پژوهشگاه علوم انسانی و  .یقات تاریخ اجتماعیتحق .«مرگ یزدگرد ةافستان» (.1930. )جلیلیان، شتهرام
 .19-90 .1930پاییز و زمستان  .دوم ۀشمار .سال پنجم .موا عات فرهنگی
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به اهتمام کبیر ا دین  .و ا انبیا ملوک ا ارض ستتنی تاریخ (.1166. )حمزۀ بن ا حستتنحمزه اصتتفهانی، 

 کلکته: جماعة اشاعة علوم. .احمد

تهران: مرکز دایرۀ  .چ دوم .بخش چهارم (.11. )های شتتاهنامهیادداشتت  (.1931. )خا قی مولق، جلال

 ا معارف بزرگ اسلامی.

 ةانکتابختهران:  .سعی و ترحی  مجتبی مینویبه  .نوروزنامه (.1910. )مهینیشتابوری، عمر بن ابراام خیّ

 .کاوه

 تهران: ققنوس. .مرتمی ثاقق فر ةترجم .ساسانی ۀشاهنشا (.1919. )دریایی، تورج

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. .کریم کشاورز ةترجم .تاریخ ماد (.1901. )دیاکونوف، ا. م

تهران:  .چ دوم .روحی ارباب ةترجم .تاریخ ایران باستتتتان (.1919. )دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویا

 علمی و فرهنگی.

پاییز  .6 ۀشمار .کتاب پاژ .آبادیمحمود حستن ةترجم .«شتادخواری در شتاهنامه» (.1911. )روزنبرگ، ف

 .110 -196ص   .1911

و موا عات  یتهران: پژوهشگاه علوم انسان .محمد تقی راشد محرل ةترحی  و ترجم (.1910. )زند بهمن یستن

 ی.فرهنگ

 تهران: امیرکبیر. .صادق هدای  ةترجم (.1900. )اردشیر پاپکان ةزند وهومن یسن و کارنام

تهران: بنیاد  .به کوشش محمد آصف فکرت .هرات ةنامتاریخ ةپیراستت (.1911. )ستیف بن محمد ستیفی هروی،

 موقوفات دکتر محمود افشار.

سال  .جدید ۀدور .پاژ ةفرلنام .آبادیمحمود حسن ةترجم .«دربارۀ خداینامب» (.1931. )شاپورشهبازی، ع

 .1-90ص   .1931بهار  .اول ۀشمار .اول

 ةترجم .ها از تورج دریاییفارستتی و یادداشتت  ةآوانویستتی و ترجم (.1911. )شتتهرهای ایرانشتتهرستتتان

 تهران: توس. .شهرام جلیلیان

جلد اول:  .حماسی ایران به روای  منابع بعد از اسلام -فرهنگ استاطیری (.1916. )دخ صتدیقیان، مهین

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و موا عات فرهنگی .چ دوم .پیشدادیان

 تهران: اساطیر. .چ پنجم .0ج  .ابوا قاسم پاینده ةترجم .تاریخ طبری (.1911. )ی، محمد بن جریرطبر

 تهران: توس. .چ دوم .های پهلویاساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته (.1919. )عفیفی، رحیم

تهران: علمی و  .چ دوم .مستتعود رجق نیا ةترجم .تاریخ باستتتانی ایران (.1910. )فرای، ری ارد نلستتون

 فرهنگی.
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تهران: مرکز دایرۀ  .دفتر 1 .چ چهارم .به کوشش جلال خا قی مولق .شاهنامه .(1931. )فردوستی، ابوا قاسم

 ا معارف بزرگ اسلامی.

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .ایرانویج (.1910. )وشی، بهرامفره

 .با تجدید نظر کاراپ  اوهانس .فایتتل خان همدانی و هنری مارتین .ویلیام گلن ةترجم (.0001. )کتاب مقدس

 انگلستان: انتشارات ایلام.

پیروز  ةترجم (.1939) های قانونی ثانی براساس کتاب مقدس اورشلیم(کتاب. )هایی از عهد عتیقکتاب

 تهران: نشر نی. .سیار

ویراستار: حسن ریایی باک  .رشید یاسمی ةترجم .ایران در زمان ستاستانیان (.1910. )کریستتنستن، آرتور

 تهران: صدای معاصر. .بیدی

 تهران: سم . .1ج  .فردوسی ةویرایش و گزارش شاهنام .باستان ةنام (.1911. )کزازی، میرجلال ا دین

 .1 ۀشمار 1910تیر تا شهریور  .آرمان ةمجل .«هاشناختن نامهای شهرها و دیه» (.1910. )کسروی، احمد

 . 139-000ص  

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

تهران:  .چ سوم .محمود عرفان ةترجم .های خلاف  شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین (.1961. ) سترنج

 انتشارات علمی و فرهنگی.

مریم  ةترجم .جغرافیتای تتاریخی موستتتی خورنی ایرانشتتتهر بر مبنتای (.1919. )متارکوارت، یوزف

 تهران: اطلاعات. .میراحمدی

 .های تاریخی استتلامی و غربیامبراتوری ستتاستتانیان در گزارش (.1910. )محمودآبادی، ستتید اصتتغر

 اصفهان: افسر.

 تهران: امیرکبیر. .ترحی  عبدا حسین نوایی .تاریخ گزیده (.1960. )مستوفی، حمدا له بن ابی بکر

دو  .چ ششم .ترجمه ابوا قاسم پاینده .مروج ا ذهق و معادن ا جوهر (.1911. )مسعودی، ابوا حسن علی بن حسین

 تهران: علمی و فرهنگی. .جلد

 تهران: دانشگاه تهران. .مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی (.1906. )معین، محمد

تهران:  .چ دوم .عباس زریاب ةترجم .زمان ستتتاستتتانیانها در تاریخ ایرانیان و عرب (.1911. )نو تدکته، تئودور

 پژوهشگاه علوم انسانی و موا عات فرهنگی.

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

 یر.تهران: امیر کب .چ سوم .حسن انوشه ةترجم .گردآورنده احسان یارشاطر .0قسم   .9ج
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 تهران: سروش .چ دوم .فردوسی ةهای اساطیری در شاهنامنهادینه (.1911. )واحددوس ، مهوش

 حسن انوشه. تهران: امیرکبیر. ةترجم .ایران و تمدن ایرانی .(1911). هوار، کلمان

 .ایران نامه .«چرا در شتاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشی ذکری نیس  » (.1969. )یارشتاطر، احستان

 .131-019ص   .10ش 

جلد ستتوم  .تاریخ ایران پژوهش دانشتتگاه کمبریج .«تاریخ روایی ایران» (.1919. )یارشتتاطر، احستتان

 . 019-111ص   .تهران: امیر کبیر .چ چهارم .حسن انوشه ةترجم .قسم  دوم
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