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چکیده
در نوشتار حاضر سعی شده است ،گزارشی مختصر از قیام بهرام چوبین در شاهنامه داده شود
و دیدگاه فردوسی دربارهی چگونگی این قیام مطرح گردد .عالوه بر استفاده از شاهنامهی فردوسی،
نگاهی اجمالی به سایر منابع شده و مقایسهای بین آنها صورت گرفته است؛ و در این مقایسه نگاه
خاص و منحصر به فرد فردوسی در قیام بهرام چوبین بررسی میگردد ،زیرا فردوسی در بخش
تاریخی شاهنامه با رسیدن به این داستان ،دوباره روحیهای حماسی به آن تنیده و توصیفات او از بهرام
چوبین ،یادآور قهرمانان بخش حماسی به خصوص رستم است .به همین سبب برخی گزارشها و
دیدگاههای او با سایر م ّورخین دربارهی این داستان متفاوت است.
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مقدمه
آگاهی ما از روایات تاریخی کهن ،اغلب بر اس��اس داس��تانهای ش��فاهی اس��ت
که در طول قرون به صورت س��ینه به س��ینه منتقل ش��ده اس��ت .تاریخ نگاران یونانی
مینویس��ند که ایرانیها به تاریخ شفاهی عالقه داشتند و اسطورهها و افسانههای کهن
در طول اعصار ،نسل اندر نسل نگهداری میشدهاند« .ایرانیها بیتردید تاریخ حماسی
داشتهاند( ».کریستن سن)39 :1383 ،
برگزیدهی این روایات در اواخر عهد ساس��انی در قال��ب کتاب "خداینامه" به نثر
نوش��ته و تدوین ش��د .کتاب خداینامه ـ که متن پهلوی آن در اوایل عهد اس�لامی
از بین رفت ـ مهمترین اثر تاریخی و داس��تانی عهد ساس��انی اس��ت که مطالب آن
بدون ش��ک در کتابهای تاریخی مهم سدههای س��وم و چهارم به طور مستقیم و
در تواریخ دورههای بعد با واس��طه نقل ش��ده اس��ت ،بخشهای متأخر این کتاب به
خصوص آنچه مربوط به ساس��انیان است ،بهعنوان منبع اصلی ،مورد استفادهی تاریخ
نگاران قرار گرفته و دارای اعتبار تاریخی بسیار است« .از ترجمهی این کتاب در کتب
معتبری مانند س��نی ملوک واالرض ،تاریخ طبری ،ترجم��هی بلعمی ،مجمل التواریخ
والقصص ،تاریخ سیس��تان ،آثار الباقیه و عیون االخبار نقلهایی ش��ده اس��ت( ».صفا،
)83 :1387
البته در کنار کتاب خداینامه که نوعی تاریخ رس��می به ش��مار میآمد ،داستانهای
ش��فاهی بس��یاری نیز در میان مردم رایج بود و حتی دربارهی حوادث و قهرمانان عهد
ساس��انی نیز عالوه بر آن تاریخ رس��می ،روایات دیگری به ش��کل افس��انههای نیمه
تاریخی وجود داش��ت که از میان آنها میتوان از "بهرام چوبین" نام برد« .داستان بهرام
چوبین در کتابی به عنوان "بهرام چوبین نامک"در اواخر عهد ساسانی وجود داشته که
متأسفانه برجای نمانده است ،م ّورخان ایرانی چون طبری ،دینوری ،بلعمی و فردوسی
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نیز مطالبی از این داستان به رشتهی تحریر کشیدهاند( ».رضا)114 :1365 ،
سرگذش��ت پرحادثهی بهرام چوبین در اذهان ایرانیان تأثیری قوی گذاش��ته است و
موجد افس��انهی ش��یرینی به زبان پهلوی شده اس��ت که مطالب آن را ،م ّورخان عرب و
خاصه فردوسی در کتب خویش آوردهاند .مؤلف گمنام این روایت توانسته است
ایرانّ ،
مجسم و محسوس کند .بنابه قول او
سرگذشت آن سردار بزرگ ناکام را با بیانی کافیّ ،
بهرام نه تنها در لشکرس��تانی از قهرمانان مشهور به شمار میآمد ،بلکه در خصال مردانه
نیز دارای مقامی عالی بوده است.
قیام بهرام چوبین
تزلزل مقام سلطنت در اواخر دورهی ساسانی ،زمینههای الزم را در اختیار اشراف و
سپاهیان برای شورش بر ضد شاه مهیا مینمود .آنگونه که از شاهنامه بر میآید ،جامعهی
ایرانی در گذشتههای دور روحیهی شورش و ایستادگی در برابر ستم شهریاران با خود
همراه داشته ،و با قیام و خیزش علیه بیداد بیگانه نبوده است .برای مثال میتوان از قیام
کاوهی آهنگر بر ضد ضحاک نام برد.
در دورهی ساس��انیان نیز ش��ورشها و اعتراضهایی ضد عملکردهای نادرس��ت
پادش��اهان و فرمانروایان صورت گرفته است که از بین آنها میتوان از جنبش مذهبی
مانی و مزدک ،جنبش بهرام چوبین و حتی بعد از او ،قیام بس��طام و ش��ورش شهربراز
نام برد .از مهمترین این قیامها «جنبش بهرام چوبین» است.
«قیام بهرام چوبین در دورهی ساس��انیان یک��ی از خصوصیات دورهی مذکور بود.
نزاع بین اش��راف و پادش��اه بیش از دویست سال ادامه داش��ت .ولی برای اولین دفعه
نمایندهی اش��راف با سپاه برخاس��ت و پایتخت را متصرف ش��د .از همه مهمتر آنکه
برای اولینبار کس��ی که از دودمان سلطنت نبود ،خود را به عنوان پادشاه ایران معرفی
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کرد .تمام این حوادث گواه بر این اس��ت که بحران سیاست دولت ساسانیان که در اثر
سیاست قباد و انوشیروان به طور موقت ضعیف شده بود ،به مرحلهی شدیدی رسید».
(دیاکونوف)355 :1382 ،
از دالیل این ش��ورشها وجود ظلم چند صدسالهای است که بر مردم ایران حاکم
ب��ود ،که به طور معمول از دورهی قباد ش��کل گرفت و همچنان تا دورهی هرمز ادامه
یافت و حتی ش��دیدتر ش��د و باعث سست شدن پایههای حکومت گردید .در روایت
فردوسی دربارهی هرمز آمده است:
چنین بـود تا شـد بزرگیش راست		

هر آن چیز در پادشاهی که خـواست

برآشفت و خـوی بـد آورد پیـش

بـهیکـسو شـد از راه آیین وکیش

هرآنکس کـه نزد پدرش ارجمند

بـدی شاد و ایـمـن ز بـیـم گـزنـد

یکـایـک تـبـه کـردشـان بیگـنـاه

بدیـن گـونـه بـد رای وآیـین شاه
(ج 62 /319 /8به بعد)

بنا به روایت فردوس��ی ،هرمز حتی به بزرگان و موبدان نیز رحم نمیکند .یکی را
به نام ایزد گشس��پ به زندان میفرستد ،گرس��نه نگه میدارد و سرانجام فرمان قتل او
را میدهد .موبدی به نام زردهشت را با خدعه و نیرنگ به مهمانی میخواند و غذای
زهرآلود به دست خود به او میخوراند .وزیر دیگر خود به نام بهرام آذرمهان را نیز با
دسیسهای دیگر میکشد ،به طوری که فردوسی میگوید:
نمـانـد آن زمان بر درش بخردی

هـمـان رهنـمـایی و هـم موبدی
(ج)223 /328 /8

در چنین وضعی کش��ور پرآش��وب میگردد .دشمنان از هرس��ویی به ایران روی
میآورن��د و ایران ب��ار دیگر بر اثر جنایات ش��اهی بیدادگر در مع��رض خطر قرار
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میگیرد .به گفتهی مس��عودی در مروج الذهب« :به س��ال دوازدهم شاهی هرمز ،کار
ملک پراکنده شد و ارکان آن بلرزید و دشمنان رو سوی او کردند و یاغی وی بسیار
ش��د( ».مس��عودی) 265 :1344 ،
اما کریستن سن از نظر تاریخی ،هجوم ناگهانی و خطرناک دشمنان را از همه طرف
نادرس��ت میداند و فقط هجوم ترکان را در این زمان دارای واقعیت تاریخی میداند.
(کریستن سن)68 :1383 ،
به هرحال بدیهی اس��ت چون هرمز ،داستان پیش��گویی اخترشناسان را در هنگام
ازدواج کس��ری و دخت��ر خاقان چی��ن ـ پدر و مادر او ـ از مهرانس��تاد ش��نیده بود،
میدانس��ت که منجمان گفتهاند ک��ه در دورهی زمامداری او جنگجویی مغرور ،از زیر
دس��تان با موی جعد سیاه چون مشک ،خاقان چین ـ یکی از دشمنان ایران ـ را از بین
خواهد برد .بنابراین هرمز جویای این فرد میگردد ،و مردی از سپاهیان او به نام فرخ،
نشانی از بهرام چوبین میدهد.
«بهرام ،پس��ر بهرام گشس��پ از خاندان مهران ،مرزبان ری و لقب او چوبین است.

"چوبین" به معنی ساخته شده است از چوب ،لقب است و احتماالً او را به خاطر اندام
باریک یا خشن بودن خلق و خوی چنین نامیدهاند( ».طبری)724 :1368 ،
«بهرام چوبین یکی از سرسپردگان پادشاه بود ،او مردی ماهر در هنر جنگآوری بود
که در دورهی خسرو اول ،انوشیروان ،با پیروزیهای جنگی ،خود را متمایز گردانید و
یکی از دوس��تان نزدیک پادشاه شد و خیلی زود به باالترین درجه ،یعنی به سپاهبدی
سپاه ایران ترفیع مقام یافت و سپس رییس کاخ گردید( ».کریستن سن)317 :1380،
روایت فردوس��ی در این باره با روایت سایر مو ّرخین در باب داستان بهرام چوبین

تفاوت بس��یار دارد این تفاوتها هم در وقایع تاریخی اس��ت و هم در توصیف او از
ش��خصیت و اعمال بهرام و هم در موضعگیری او در مورد کارهای بهرام .هرمزد شاه،
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بهرام چوبین را از ری به حضور میطلبد و او را فرماندهی جنگ با ترکان ـ ساوه شاه

ـ میکند .بهرام چوبین دوازده هزار س��پاهی چهل س��اله برمیگزیند (زیرا بر این باور

بوده که این افراد با این س��ن و س��ال حق نان و نمک و کهتری را فراموش نمیکنند)،
در کتاب ایران و ترکان در روزگار ساسانیان در این باره چنین آمده است« :این جنگ

به نام نخس��تین جنگ ایران و ترکان ش��ناخته شده اس��ت( ».رضا )112 :1365 ،بهرام

دوازده هزار تن از سواران را برگزید که سن هیچ یک از آنها کمتر از چهل سال نبود.
در انتخاب تعداد سپاهیان از سوی بهرام چوبین فردوسی ابیاتی ذکر میکند که نشان

دهندهی شباهت اندیشهی بهرام با رستم و پیروی از اوست .با توجه به این ابیات رستم
در جنگ هاماوران دوازده هزار سپاهی با خود میبرد .الزم به ذکر است که در نسخههای

متعدد ش��اهنامهی فردوسی اشارهای به شمار سپاهیان رستم نشده و فقط آمده است که
در مقابل س��پاه عظیم هاماوران ،سپاه رس��تم بسیار اندک بود و اندیشه رستم که "فزونی

لش��گر نیاید به کار" ذکر شده اس��ت .بهرام نیز به همان ترتیب دوازده هزار سپاهی را با

خود میبرد .البته این عدد بیش از آن که برخاس��ته از واقعیت تاریخی باش��د ،ساختهی
ذهن اسطوره پرداز ،فردوسی است که میخواهد بین بهرام و قهرمانان بخش حماسی به

خصوص رستم شباهتی ایجاد کند.
که کاووس کی رابه هاماوران

ببـستـند بـا لشکـری بیکـران

گزین کرد رستم ده ودو هزار

ز شایسته مـردان گـرد و سوار

بـیاورد کـاووس کی را ز بند

بـرآن نـامـداران نیـامـد گـزند
(ج 482 /343 /8ـ )489

این در حالی اس��ت که س��پاه پادش��اه ترکان س��یصد هزار تن ذکر ش��ده است که

ت��ا ه��رات و بادغیس پیش آمده بودن��د .گمان میرود که به��رام از این روی این رقم
س��پاهی را انتخاب کرده اس��ت که عدد دوازده در نزد ایرانیان مقدس بوده و در تاریخ

اس��طورهای ایران نیز در چند جنگ مثل جنگ اس��فندیار و ارجاسب و جنگ گودرز

به خونخواهی س��یاوش نیز دوازده هزار نفر در س��پاه ش��رکت داشتند و در تمام این
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جنگها ایرانیان پیروز ش��ده بودن��د( ».ج )497 /165 /6بهرام چوبین به جنگ میرود
و پس از رش��ادتهای بسیار در مقابل سپاه عظیم خاقان پیروزیها کسب میکند .هرمز

هنگام راهی کردن بهرام ،درفش رستم را به او میدهد:
بیـاورد پـس شـهریــار آن درفش

که بـد پیــکرش اژدها فش بنفش

که درپیش رستــم بدی روز جنگ

سبـکشاه ایرانگـرفت آن به چنگ

درفشـــویاست اینکه داریبـهدست

که پیروز بادیو خــسروپـرســـت

گـمانـم کـه تـو رستمی دیگری

به مردی و گــردی و فرمان بـری
(ج 508 / 8و  513 / 509ـ )514

ظاهر این ابیات نشان میدهد که فردوسی خواهان زنده کردن رستمی دیگر است،

زیرا پس از گذشت دورانی طوالنی از حکومت پادشاهان فرومایه ،بهرام چوبین را هم

چون رستم و گودرز وارد صحنه میکند تا ابر سیاه خفقان و فساد را با رعد و برق آن

بش��کافد .بهرام چوبین فردوسی همان شخصیتی را دارد که فردوسی میپسندد .روش
بهرام انعکاسی است از بینش سیاسی فردوسی.

به نظر میرس��د فردوس��ی در این تراژدی شخصیتی ویژه از بهرام چوبین میسازد

ک��ه متفاوتت��ر از آثار تاریخی پیش از او یا هم زمان با او اس��ت .فردوس��ی از بهرام
تصویر روش��نی از مردی شکس��ت ناپذیر میدهد .مردی که حتی در فالکت و تبعید

هم نمیتواند دس��ت از نقش��ههای بلند پروازانهاش بردارد که در عین حال جاهطلبی

نسنجیده و خشونت طبعش با روح جوانمردی آرام میشود:
ب��ر آیی��ن چــی��ن خلــع��ت آراس��ــتند

فــ��راوان کــ�لاه وکمـــر خواس��تند

ج��ز ازداد و خ��وردو ش��کارش نـب��ود

غــ��م گــ��ردش روزگـ��ارش نبود

همـ��ه چـی��ن هم��ی گف��ت م��ا بندهای��م

ز بـه��ر تـو انـ��در جهـــ��ان زنـدهایم

هـم��ی خـ��ورد بهـ��رام و بخـش��ید چی��ز

بـر او بـر بـس��ی آفـرین بــ��ود نــیـز
(ج 2387 /151 /9ـ )2391
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در این باره کریستنسن نیز میگوید« :شکوفایی زبان که در روایت فردوسی یافت
میش��ود ب��ه طور کامل خاص خود اوس��ت و هیچ ارتباطی با منب��ع اصلی او ندارد».
(کریستن سن)63 :1383،
فردوس��ی تا پایان به این جنبش وفادار است .او کلمهای علیه بهرام نمیگوید و او
را نکوهش نمیکند ،در حالی که منابع دیگر که از خیزش بهرام یادی کردهاند سرانجام
او را مته��م کردهاند؛ مثل طبری ک��ه قیام بهرام چوبین را تأیید نمیکند .طبری از هرمز
به عنوان شاهی که «از ادب بهرهی بسیار داشت و میخواست با ضعیفان و مستمندان
نیکی کند» یاد میکند و کشتن بزرگان را از جهت خدمت به مردم میداند و میگوید:
«در اندیشهی همدلی سفلگان و صالح کار ایشان بود( ».طبری)724 :1368 ،
در شاهنامه ،سرپیچی بهرام چوبین از فرمان هرمز بسیار زود آغاز میشود .بهرام پس
از گزینش دوازده هزار س��پاهی به جنگ ترکان میرود .درباریان که شایس��تگی بهرام را
دیدهاند ،هرمز را از او میترسانند .موبد خطاب به هرمز دربارهی بهرام چنین میگوید:
ب��دو گـف��ت مـوب��د کـه جــاوی��د زی

ک��ه خـــود جــاودان زندگی را س��زی

بدیـ��ن بـ��رز و بـ��االی ایـن پهـلـ��وان

بـدیـ��ن تـیـز گـفـتـار روش��ــن روان

نبـاش��ـد مگـر ش��ـاد و پـیــروزگـــر

وز او دش��ـمـن ش��ـاه زیــر و زبــــر

بتـرس��ـم کـه او هـم به فرجـام کـار

بپــیچـــد س��ـر از ش��ــاه پــروردگــار

همـ��ی در س��خـن بس دلی��ری نمـود

به گــفـتــار بـا ش��ــاه ش��ــیری نـمـود
(ج 530/ 346 /8به بعد)

هرمز جاسوس��ی به اردوی بهرام میفرس��تد و او با مشاهدهی اعتماد به نفس بهرام
به این نتیجه میرس��د که او از فرمان ش��اه سر خواهد پیچید ،هرمز از شنیدن این خبر
ناراح��ت میگردد و چون ف��ردی فرومایه و خدعهگر حیلهای میاندیش��د و از بهرام
میخواه��د که از راه بازگردد تا در خلوت مطالبی را به او بگوید .اما بهرام س��رپیچی
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میکند و برنمیگردد:
چنیـ��ن داد پاس��ــخ ک��ه لش��ـکـر ز راه

نخـوانــن��د بـازای خـردمنـد ش��ــاه

ز ره بازگش��ــتن بـ��د آیـ��د ب��ه فــ��ال

به نیـرو ش��ـود زین س��خن بد س��گال
(ج 561 /348 /8به بعد)

بدیهی اس��ت ترس هرمز از به قدرت رس��یدن بهرام اس��ت .فردوسی داستان را
طوری بیان میکند که خواننده به بهرام حق بدهد علیه هرمز به پا خیزد.
بهرام بر ساوه ـ شاه ترکان ـ پیروز میشود و خطر بزرگی که کشور را تهدید میکرد،
از می��ان برم��یدارد .اما در این میان بنا بر قول برخ��ی از راویان دچار خبطی میگردد و
آن تازیانه زدن پرموده ،پادش��اه شکست خورده ترک ،است« .بهرام چوبین پس از آن که
ب��ا دریافت اماننامهی هرمز دژ را تخلیه میکند ،از بیاعتنایی وی نس��بت به خویش به
خشم میآید و علیرغم فرمان شاه مبنی بر نیازردن پرموده وی را تازیانه میزند و به بند
میکشد( ».سرامی )526 :1378 ،و (ج 386 /8ـ  1193 /387ـ  )1205و خبر پیروزی را
به هرمز میفرستد ،اما هرمز نگران و هراسان از بهرام است و همین مسئله ،او را به اتحاد
با بقایای ترکان (پرموده) علیه بهرام میکشاند.
او از پرموده ـ شاه شکست خوردهی ترکان ـ چنان استقبال میکند که خود پرموده
در شگفت میماند.
ب��ه خاق��ان چنیـ��ن گفت کز بهـ��ر من

بس��ی رنــ��ج دیـدی تــو از ش��ـهر من

نشس��ـته بیـازیـ��د و دس��ـتش گـرف��ت

از او مانــ��ده پرمـ��وده انـ��در ش��گفت
(ج1333 / 395 / 8ـ )1335

در تاریخ بلعمی علت این احترام را خویشی هرمز و پرموده میداند و چنین آورده
است:
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«چون پس��ر ملک ترک نزدیک مداین رسید ،هرمز پیش او بازآمد حرمت خویشی
را ک��ه پس��ر خال او ب��ود و او را جایی نیکو فرود آورد و چه��ل روز او را نیکو همی
داشت( ».بلعمی)750:1341،
بهرام همراه پرموده غنایم بس��یاری فرس��تاده بود .ذکر این غنایم و علت بدگمانی
هرمز نسبت به بهرام در مروج الذهب چنین آمده است:
«ترکه ملوک ترک و خزاین افراسیاب و جواهراتی که از سیاوش گرفته بود به نزد
ش��یابه بود به عالوه ترکه بهراس ،پادش��اه ترک و چیزهایی که از خزاین یستاس��ف از
بلخ ربوده بود و دیگر ذخایر ملوک قدیم بدست ترکان بود و این همه به دست بهرام
افتاده بود و مجموعهای از آن برای هرمز فرس��تاد و چون این اموال و جواهر و غنایم
دیگر که بهرام فرس��تاده بود به مقصد رس��ید وزیر هرمز اریخسیس خوزی از شیفتگی
و خرس��ندی ش��اه از محمولهی بهرام حس��ادت کرد و گفت "این گناهش را بزرگتر
میکند"و از خیانت بهرام با هرمز س��خن گفت که بیش��تر جواهر و اموال و غنایم را
خاص خویش کرده اس��ت و ش��اه را بر ضد او تحریک کرد( ».مسعودی)266 :1344،
بلعمی نیز به تحریک وزیران اشاره کرده است( .بلعمی)750 :1341،
و هرمز به جای قدردانی از بهرام به بهانهی تازیانه زدن به پرموده و برداشتن چند
قلم از غنایم ،بهانه میگیرد .به او نامهی تندی مینویسد و به جای خلعت ،لباس پیرزنان
و دوک برای او هدیه میفرس��تد .در تاریخ طب��ری دربارهی این برخورد هرمز مطلبی
نیامده و بهرام چوبین را بیدلیل شورشگر میداند .اما در تاریخ ثعالبی نیز مثل شاهنامه
آمده« :هرمز دستور داد تا به بهرام نامه بنگارند و او را سرزنش کنند و خوارش بشمرند
و بخواهند که آن گوش��وارهها و موزهها را باز فرس��تد و خود برای او پنبه و دوک و
لباس زنانه فرس��تاد( ».ثعالبی )421 :1368 ،با این وصف چه کس��ی است که به بهرام
چوبی��ن حق نده��د که علیه هرمز به پا خیزد .قیام در این ش��رایط حق و وظیفهی هر
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پهلوانی اس��ت .بهرام لباس را میپوشد و دوکی را که هدیهی شاه است در برابر خود
مینهد و از سپاهیان دعوت میکند که از مقابل سپهدار خویش بگذرند:
چـ��و رفـتن��د و دیـدن��د پــی��ر و ج��وان

برآنــگونـ��ه آن پـوش��ـــش پهـلوان

بمــانـدند زآن کــار یکـسر شــگـــفــت

دل هــرکـــس انـدیشهای برگــرفت
(ج 1392 / 399 / 8ـ )1393

س��پاهیان که پیش از این ش��اهد رش��ادتهای فرماندهی خود بودند ،با دیدن این
صحنه سر به شورش برمیدارند:
چـ��و ارج تـوای��ن اس��ت نزدی��ک ش��ـاه

س��ـگـاننـد بـ��ر بـارگـاهـش س��پـاه

چنیـ��ن یافـ��ت پـاس��ـخ ز ایـــرانـیـ��ان

ک��ه م��ا خــودنبــندیم زی��ن پسمیان
(ج 1398 / 399 / 8و )1405

بهرام س��عی در آرام کردن آنان دارد «که از ش��اه گیرد سپاه آبروی» اما آنها حتی بر
بهرام نیز خشمگین میگردند:
ب��ه ایـ��ران کـ��س او را نخوانــی��م ش��اه

نـ��ه بـهــ��رام را پـهـلـ��وان س��ـپــاه
(ج)1406 / 399 / 8

کریستن سن به روایت از بلعمی ،ثعالبی و فردوسی میگوید:
«بهرام با گفتن این س��خن که؛ توهین از س��وی یزدان گشس��پ سر زده نه از خود
پادش��اه ،تالش کرد آنان را آرام کند ،اما از آنجا که سپاه تصمیم به شورش گرفته بود،
تس��لیم نظر آنان شد و س��وگند وفاداری آنان را پذیرفت( ».کریستن سن)103 :1383،
البته الزم به ذکر اس��ت که این بهانهای اس��ت برای اینکه حق بیشتر به او داده شود و
توجیهی اس��ت برای در مقابل پادشاه ایستادن وگرنه میتوانست سپاه را تحریک نکند
و با نامهای از شاه پوزش خواسته و کار را اصالح کند .اما فردوسی ابیاتی ذکر میکند
که بهرام را چاره جو و منطقی نش��ان دهد کس��ی که میداند گناه از پادشاه نیست بلکه
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ناشی از حسد بد خواهان است:
چنیــن بـد ز انـدیـش��هی ش��ـاه نیس��ت

جــز از ناس��ـزا گفت بدخواه نیس��ت

جهانـ��دار بـ��ر بنـدگـ��ان پـادشـاس��ت

اگ��ر مر مــرا خـوار گیــرد رواس��ت

گمـــان��ی نـب��ردم کـ��ه نـزدیک ش��اه

بـدانـدیش��ـگـان تیــ��ز یــابنـد راه
(ج)1381-1378/398/8

پس از آن هرمز با فرس��تادن خنجرهای شکس��ته بر این ش��ورش بیشتر دامن زد و
س��پاهیان را در تصمیم خود راس��ختر کرد و بهرام را در موضع بیگناهی قرار داد ،پس
همهی س��پاهیان با بهرام تجدید عهد کردن��د .در تاریخ ثعالبی نیز چون دیگر آثار مثل
طبری این قسمت از داستان بهرام چوبین مطلبی ذکر نشده است.
پ��س از آن به��رام بیدرنگ با پرموده ـ خاقان ت��رکان ـ از در صلح درآمد و تمامی
س��رزمینهایی را که از پ��در پرموده گرفته بود ،به او بازگرداند و با او پیمان دوس��تی
بس��ت .با این کار به طور رس��می سر به شورش برداشت و با سپاه خود به جانب ری
رفت .بهرام برای تفرقه انداختن میان هرمز و پسرش ،دستور داد با تصویر و نام خسرو
پرویز ،س��کههای زر و س��یم بزنند و تالش کرد تا بازرگانان ،ب��ا خریدهای کالن در
تیسفون و پرداخت بهای آن با این پول ،سکهها را در بازار به جریان اندازند .در تاریخ
ثعالبی نیز به این مطلب اشاره شده است( .ثعالبی)421:1368،
با این عمل ،در بازار هرمز ،بحران سیاسی حکمفرما شد .او از پسرخود خشمگین
و نامطمئن شد .طبق روش معمول خویش ،به جای مقابلهی مردانه به فکر این افتاد که
پس��رش را با زهر بکشد .حاجب فهمید و خسرو را فراری داد .درباریانی که از طرف
مادر با خس��رو پیوند داش��تند ،از ش��اه روی برگرداندند و به این ترتیب لشگر از هم
پاش��ید ،گروهی به س��وی بهرام چوبین گریختند ،عدهای به خسرو پیوستند و گروهی
نیز نزد هرمزشاه ماندند .داییهای خسروپرویز برای مقابله با خطر قیام بهرام ـ که قیام
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واقعی بود ـ کوش��یدند خود ،هرمز را از شاهی برکنار کنند .با کورکردن هرمز در واقع
کودتای نظامی توسط خویشاوندان مادری خسروپرویز صورت گرفت .هرمز سرنگون
ش��د و خسرو به شاهی نشس��ت .درباریان با به حکومت رسیدن خسرو پرویز امیدوار
ش��دند که او قیام بهرام چوبین را سرکوب خواهد کرد .روایت فردوسی خسرو را نیز
مانند هرمز در مقابل بهرام ناتوان نشان میدهد.
فردوسی از زبان فرستادگان خسرو از اردوی بهرام این گونه روایت میکند:
که لش��کـر به هرکار با او یکــی اس��ت

اگـر نامــداراس��ت وگـــر کودکیاست

همــ��ه مـــ��ردم خـویش دارد ب��ه راز

به بــیگانگانش��ـــان نیــــاید نیـــاز

						

(ج 89 / 15 / 9و )92

به هرحال خسرو برای سازش تالش میکند .او را به هر مقامی تطمیع میکند ،بلکه
از در صلح درآید ،اما بهرام نمیپذیرد .طبق گفتهی فردوس��ی ،بهرام از آنچه بر هرمز
رفته ،ناراحت و خشمگین است و عمل خسرو را نمیپسندد .فردوسی ستایش خسرو
از بهرام را اینگونه بیان میدارد:
		
سـتـون سپـاهـی بــه هنـگـــام رزم

چــو ش��مـــع درخـــش��نده هن��گام بزم

		
تـو را بــا سـپـاه تـو مهــمـان کـنم

ز دیـــ��دار تـورامـــ��ش جـــ��ان کـنم

		
سـپـهدار ایـرانـت خـوانــم بـه داد

کـنـ��م آفـرینـنـــ��ده را بـ��ر تـــو یــاد
(ج  200 / 22 / 9ـ )204

اما بهرام خسرو را تهدید میکند:
تــو را روزگــار بـــزرگـی مــبــاد

نـ��ه بـیـ��داد دانـ��ی ز ش��ــاهی نـ��ه داد

بـه زودی یـکـی دارســـازم بلـــنــد

دو دس��ــتـت ببنــ��دم ب��ه خـ��م کمـند

بـیـــاویـزمــ��ت ز آن س��ــــزاوار دار

ببــینـ��ی ز مـ��ن تـلـخـــ��ی روزگـ��ار
(ج  207 / 23 / 9ـ )212
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اما روایت ثعالبی و طبری از دیدار خس��رو و بهرام به گونهای دیگر است ،در هر دو
این آثار عبارات به کار رفته حاکی از بزرگ مردی خس��رو و اهانت و زش��ت کرداری
بهرام است:
«تا چشم بهرام به خسرو افتاد از هیبت و زیبایی او به شگفت آمد ،حسد به جانش
افتاد و کینه در نگاهش پدیدار ش��د .بهرام را به پرویز نش��ان دادند ،گفت :رخسارش
بر ش��رارت و بدنهادی و دش��منی گواهی ندهد .با این حال چون میخواس��ت او را
جلب کرده خلع س�لاح کند به طرف او رفت ،بهرام هم به س��وی او آمد به او خوش
آمد گفت و او را س��تود و بر عهده گرفت که او را به سپهس��االری ایران شهر بگمارد.
بهرام چون س��گی در روی خس��رو بغرید و سخنی ناپس��ند گفت و به سوی او خیو
افکند(».همان)425،
اما روایت فردوسی متفاوت است به نظر میرسد ،داستان بهرام چوبین در شاهنامه
انعکاس��ی اس��ت از بینش سیاسی فردوس��ی .گویی او از زبان بهرام س��خنانی به شاه
میگوید که آرزو داشته پهلوانی ـ در عصر شاعر ـ پیدا میشد و آن سخنان را مستقیم
به پادشاه وقت ـ محمود غزنوی ـ میگفت:
ورا گـــفت بهـــرام کــای بدنشان

به گــــفتــار وکــردار چون بیهشان

تو را با سخـنهای شاهــان چـهکـار

نــه فـرزانـه مــــردی نه جنگی سوار

گنهکـارتر کــس تـویی در جــهـان

نه ش��اهی نـه زیـبـاس��ـری از مهـان
(ج  226 / 24 / 9ـ )235

در ادامهی داس��تان میخوانیم که بهرام در آشتی را میبندد و راهی جز جنگ باقی
نمیگذارد .خس��رو به فکر ش��بیخون میافتد اما گس��تهم او را از این کار منع میکند.
س��رانجام جنگ رویاروی در میگیرد .خس��رو شکست میخورد .س��پاهش به بهرام
میپیوندد و خود قصد فرار میکند .بهرام به دنبال او میرود:
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پس اندر همـیتــاخـت بــهـرام تـیز

س��ــری پـ��ر ز کیــن��ه دلی پــر س��تـیز
(ج )595 / 45 / 9

در کت��اب آفرین��ش و تاری��خ دربارهی ای��ن جنگ چنی��ن آمده«:ب��ر رودخانهی
نهروان جنگی میان آن دو درگرفت و بهرام او را شکس��ت داد و به گریز واداش��ت».
(مقدسی)519:1374،
اما خس��رو اس��ب بهرام را میزند ،خود فرار میکند ،به تیسفون میرود و از پدر که
هنوز زنده است چارهجویی میخواهد .خسرو به پدر میگوید:
		
ز مــن بــازگـشـتـند یکـسـر سپــاه

نـدیـدن��د گفــتی مــ��را جــ��ز بــه راه

		
هـمــی شــاه خــوانـند بـهـــرام را

نـدیـدنــ��د ز آغـــ��از فـــرجـــ��ام را
(ج)620-619/47/9

هرمز او را به س��وی قیصر روم میفرس��تد .قیصر نیز با تردید زیاد و با گذاش��تن
شروط بسیار راضی به کمک میگردد .یکی اینکه دختر او را به زنی بگیرد و فرزند او
را به ش��اهی نشاند ،دیگر آنکه از آن پس از روم باژ نخواهد و به مرز روم لشگر نراند
و شهرهای مرزی را به قیصر بسپارد و ...و خسرو پرویز همهی آنها را میپذیرد؛ (ج۹
۱۳٤٤/٨٨/ـ)۱۳٤۹
خس��رو با پذیرفتن ش��رطهای قیصر روم به جنگ با بهرام چوبین میرود تا میهن
خ��ود را ـ ک��ه در آن بنا به اعتراف خود او هیچ کس او را قبول ندارد ـ باز پس بگیرد
و بهرام را که مردم و س��پاه با اویند براندازد.حکومت بهرام یک س��ال ذکر شده است.
(591-590میالدی) (اصفهانی)29:1346،فردوس��ی صحنهی نب��رد بهرام را با رومیان
بسیار زیبا به تصویر میکشد و گویی بار دیگر حماسهای دیگر میآفریند .دالوری بهرام
را طوری ترس��یم میکند که دوست و دشمن (حتی خس��رو) بر او آفرین میخوانند.
زمانی که بهرام با پهلوانی رومی معروف به «هزارمرد» به نبرد میرود:
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یـکـ��ی تیـ��غ زد بـر س��ــر و گـردنــش

کـه تـا س��یــنه بـبریـ��د تیـــره تنـش

چـو آواز تیـــغش به خــســرو رســیـد

بخـنـدید کـــــان زخـم بـهـرام دیــد
(ج  1728 / 112 / 9ـ )1729

در نهایت فردوس��ی به این راضی میش��ود که خس��رو با نیایش به درگاه خدا،
س��روش را به یاری گیرد و به این ترتیب نجات یابد ،اما س��روش از او قول میگیرد
که پس از آن پارس��ایی پیش��ه کند .به هر حال خس��رو از طریق مردانگی و دالوری
نمیتواند بر بهرام چیره گردد و تنها از طریق اجیر کردن قاتلی ،موفق به کشتن بهرام
میش��ود ،نام این قاتل در ش��اهنامه قلون است( .ج )2616/164/9درباره کشته شدن
بهرام در تاریخ پیامبران و ش��اهان چنین آمده« :موریقوس به خس��رو پرویز در برابر
بهرام چوبین یاری کرد .وی به دست یکی از سپاهیانش به نام فوقاس که ناگهان بدو
حمله کرد کش��ته ش��د( ».اصفهانی )74 :1346 ،و به این ترتیب جنبش بهرام چوبین
به پایان میرسد و با کشته شدن او حکومت ساسانی که در لبهی پرتگاه سقوط بود،
به طور موقت نجات مییابد.
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