فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و ششم ،دورة جدید ،شمارة  ،31پیاپی  ،121پاییز 1395
(س)

سه چهرة یک پادشاه:

گناهکار ،پیروزمند و نیک ،یا کوروشِ دیگر؟
شهرام جلیلیان

1

2

تاریخ دریافت94/3/31 :
تاریخ تصویب95/4/22 :

چکیده

یزدگرد یکم ( 420-399میالدی) با دوریجستن ز جگتب بتا زمترزتتوری
روم ،که خود سخت گرفنارِ شتور هتا و ششتگن

هتای سیاست بتود ،و

پایان بخشیدن بته پی ردهتا و ش زرهتای گه تای مستیویان و یهودیتان ،هتم
بزرگان زیرزن ِ خوزهگدۀ جگب با دشم دیریگۀ زیرزن رز به خشم شورد و هم

ش ردگت و ناخشتتگودی موبتتدزن ردشتتن رز ،کتته هتتی گتتای مشتمِ دیتتدن
بردباری مذهب شهریارزن زیترزن و گستنر

فززیگتدۀ شمتو یهتای متذهب

بی انه در زیرزن رز ندزشنگد ،موجب شد .ز زی رو ،در سُتگتت تتاریخن تاری

ساسانیان ،که با تاب دیدگای موبدزن و بزرگان ردشن زست ،گویا بیشتنر
در وزکگش به بردباری و شکیبای مذهب ِ یزدگرد با یهودیتان و مستیویان،

زو مهرۀ فرمانروزی گگاهکار ،خش و سنم ر به خود م گیرد .گذشتنه ز
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زی مهرۀ شت یزدگرد ،دو مهترۀ دی تر هتم ز زو در زدبیتاو یهتودی و

مسیو به مشم م شید .گززر های یهودی که ز پیوند دوسنانۀ یزدگرد

با یهودیان سخ م گویگتد ،زو رز بستیار نیت ختوزی و هتوزدزر یهودیتان و

کورو ِ دی ر م خوزنگد و مسیویان همرو گارِ یزدگرد ،زو رز فرمانروزی
پیرو مگد و نی

و کگسناننی ِ دی ر برزی دنیای مسیویت مت زن اشتنگد .در

زی ت پتت،وهش ،کوشتتش خوزهتتد شتتد ز دیتتدگای ردشتتنیان ،یهودیتتان و

مسیویان ،به توصیف سه مهرۀ یزدگرد و وزکاوی ناسا گاری ن تای سُتگتت

زیرزن با گززر های یهودی و مسیو دربتارۀ دورۀ فرمتانروزی یزدگترد

پردزخنه شود.

واژگااان کلیااد  :ساستتانیان ،یزدگتترد یکتتم ،ردشتتنیان ،یهودیتتان،
مسیویان ،زمترزتوری روم ،شرکادیوس.

مقدمه

در تتتاریخ ساستتانیان ،یزدگتترد یکتتم  420-399م .بتتا وی،گت هتتای متتون بردبتتاری دیگت و

پایانبخشیدن به پی ردها و ش زرهای گه تای مستیویان و یهودیتان ،و ز زیت رو ،ناخشتگودی
موبتتدزن ردشتتن ز سیاستتتهتتای متتذهب زو ،و دوریگزیتتدن ز جگتتبهتتای گذشتتنه بتتا
زمترزتوری روم شگاخنه م شود .پیامد ششتکار زیت شتیوۀ شتهریاری ،خشتم بزرگتان زیرزنت ِ
خوزهگدۀ جگب با دشم دیریگۀ زیرزن ،و نیز ش ردگت موبتدزن بتود کته ختود رز ن اهبانتان
رزسنی کیش باسنان

ردشن م دیدند و هی گای ز وجود یهودیان و مستیویان در گستنرۀ

زیرزنشهر و بردباری دیگ پاریزی فرمانروزیان زیرزن خشگود نبودند .ز زیت رو ،یزدگترد یکتم
در زدبیاو دیگ و تاریخ مسیویان و یهودیان ،در مهرۀ فرمانروزی پیرو مگد ،نی

ختوزی و

صلحجو سنودی شدی زست ،زمَا در سُگتن که دیتدگای بزرگتان و موبتدزن ردشتن رز با تتاب
م دهد ،زو مهرۀ فرمانروزی گگاهکار و سنم ر به خود گرفنه زست.
در پ،وهشهای که دربارۀ تاریخ ،فرهگب و دی ساسانیان صورو گرفنه ،تتا زنتدز یزی

به سیاست دیگ بردبارزنۀ یزدگرد یکم دربارۀ نا ردشنیان و پیونتد دوستنانۀ زو بتا زمترزتتوری

روم پردزخنتته شتتدی زستتت ،بتتا وجتتود زی ت هگتتو بایتتد پتت،وهشهتتای بیشتتنری دربتتارۀ دورۀ
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فرمانروزی و با تاب سیاستهای دیگ زو در تاریخن اری زیرزن

ت عرب  ،و زدبیاو مستیو

و یهودی زنجام گیرد .گذشنه ز شگاه های پرزکگتدی دربتارۀ یزدگترد یکتم در کنتابهتای

تتتاریخ ساستتانیان ،گیتتو ویتتدنگتترن در ملا تتهزی بتته نتتام «جای تتای یهودیتتان در شاهگشتتاه

ساسانیان» ،به پیوند دوسنانۀ یزدگرد یکم با یهودیان و سنایش زو در زدبیاو تلمودی پردزخنه
زست ( .)Widengren, 1961: 117-162جیتوفری گریتترکت

و جاناتتان بردیتم هتم در

ملا تتهزی بتته نتتام «شننیوختتوس پریستتنیوس :خوزجتتهزی زیرزن ت در دربتتار تیودوستتیوس دوم»،

شگاه های زر ندی زی دربارۀ م ون

فر ندخوزندگ تیودوسیوس دوّم ز ستوی یزدگترد

یکم و پیوند دوسنانۀ زو با زمترزتتوری روم و همنگتی جای تای سیاست ِ نیرومگتد شننیوختوس

خوزجه ،نمایگدۀ یزدگترد بترزی پرورزنتدن تیودوستیوس خردستال در دربتار روم ،بته دستت

دزدیزند ( .)Greatrex and Bardill, 1976: 171-197زسکاو م
سودمگد به نام «ی

دوناف هتم در ملا تهزی

دوّمی کگسناننی ؟ یزدگترد پادشتای ساستان در تتاریخ و تتاریخن تاری

مسیو » ،به دیدگای مسیویان دربارۀ یزدگرد یکم و پیوند زو با مسیویان ،و با تاب مهترۀ زو

در تاریخ و تتاریخن تاری مستیو پردزخنته زستت ( .)McDonough, 2008: 127-141در

بان فارس  ،تا جای که نویسگدی شگاه دزرد تگهتا دو ملا ته رز مت تتوزن نتام بترد کته ز بنته

موضوع شنها هم رخدزدهای دورۀ فرمانروزی یزدگرد یکم و سیاستها و بردبتاری دیگت زو

دربارۀ یهودیان و مسیویان نیست .شمگون ننصر در ملا ۀ «شتاهان ساستان در تلمتود؛ شتاپور

زوّل ،شاپور دوّم ،و یزدگرد زوّل» ،مگد زشاری در دزسنانهای تلمودی بته یزدگترد رز یتادشور

شتتدی زستتت (ننصتتر ،)23-9 :1351 ،و تتتورد دریتتای هتتم در ملا تتۀ «تتتاریخ ،اماستته و

سکهشگاس  :بررس وزژۀ رزمشهر ،لب یزدگترد زوّل» ،تگهتا بته ملا تۀ مگشتم و م گتای لتب
«رزمشهر» (برقرزرکگگتدۀ شرزمتش در کشتور) در ستکههتای یزدگترد یکتم و زهمیّتت شن در

سکهشگاس  ،تاریخ و اماسۀ دورۀ ساسانیان پردزخنه زست و زشارۀ بسیار نامیزی به بردبتاری
یزدگرد با نا ردشنیان زیرزن دزرد (دریای .)79-73 :1391 ،

نخستین چهرة یزدگرد یکم؛ پادشاه پیروزمند و نیک
گززر های تاریخ  ،یزدگرد («شفریتدۀ زیتزد /زیتزد شفریتدی») رز پستر شتاپور دوّم (ربتری،

 )607/2 :1352و یا پسر شاپور سوم (بل م 641 :1385 ،؛ دیگوری78 :1371 ،؛ تجاربزألمم
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ف زخبار مُلوک ز رب و ز جم217 :1373 ،؛ فردوس  )1567-1566/5 :1374 ،خوزندیزنتد

و یا تگها زشتاری مت کگگتد کته «یزدگترد پستر شتاپور» بتودی زستت (ی لتوب 199/1 :1366 ،؛

مس ت ودی94 :1365 ،؛ همتتو255/1 :1382 ،؛ بیرون ت 164 :1363 ،؛ زب ت ز بتتری76 :1377 ،؛

شهرسنانهتای زیترزن39 :1388 ،؛  .)Cameron, 1969-1970: 125بته علیتدۀ نو دکته ،زیت

شاپور پدر یزدگرد ،شاپور سوم بودی زستت (نو دکته ،102 :1378 ،پانوشتت شتمارۀ  ،)1زمّتا

مون ربری در جای گززر

م دهد که یزدگرد پسر بهترزم کرمتانشتای ،پستر شتاپور دوّم

بودی زست و در جای دی ر با گو م کگد که پاریزی زیرزنیان وی رز برزدر بهرزم کرمتانشتای

و پستر شتاپور دوّم مت خوزنتدیزنتتد ،پ،وهگتدیزی دی تر مگتی ننیجتته گرفنته زستت کته زگتتر

تاریخ نویسان بهرزم رز پسر شاپور م نوشنهزند ،زی شاپور به باور شنها شاپور دوّم بودی زستت،

نه شتاپور ستوم (شتاپور شتهبا ی .)422 :1389 ،در «کارنامتۀ گردهمتای زقستلگان ستلوکیهت

تیسگون» که در  410میالدی در دورۀ پادشاه خودِ یزدگرد یکم و با سنایش زو شغا شدی،
وی «یزدگرد پسر شاپور» خوزندی شدی زست که زیت زشتاری هتم زبهتامش تود زستت (نو دکته،

 ،105 :1378پانوشت شمارۀ  .)1در دی ر گتززر هتا بته زشتنبای یزدگترد یکتم ،پستر بهترزم
مهارم خوزندی شتدی زستت (نت

 641-640در یت

 277/1 :1382در یت

گتززر ؛ بل مت :1385 ،

 :ربتری 607/2 :1352 ،در یت

گتتززر ؛ بتتال ری47 :1364 ،؛ ث تتا ب مرغگت 311 :1372 ،؛ مست ودی،
گتتززر ؛ بیرون ت  164 :1363 ،در یت

گتتززر ؛ ملدس ت :1349 ،

140/3؛ امزۀ زصگهان 52 ،23 ،16 ،11 :1346 ،؛ خوزر م 102 :1347 ،؛ زب بلخت :1374 ،

200 ،82؛ مجممز نوزریخ و ز لصص.)35 :1383 ،

در دورۀ یزدگرد یکم در مر های باخنری و شمال باخنری زیرزن شتش جگبهای زیترزن
و زمترزتوری روم فروخوزبیدی بود ( Procopios, 1954: 1/17-22; Cameron, 1969-1970:

125-126؛ ویگنر و دی گاس ،)81-78 ،زما روم سخت گرفنار ششگن

و شور ها و درگیتر

نبردهای خونی با یور های گقتها و فرزن

ها به مر های ختود بتود .شرکتادیوس (-383

 408میالدی) ،زمترزتور روم شرق و برزدر

هونوریوس ( 423-393میالدی) زمترزتتور روم

غرب  ،که شایسن

هتای جگ ت ویت،یزی هتم ندزشتنگد ،کوشتیدند تتا شتتش شتور هتا رز

فروخوزبانگد (مشکور464-461/1 :1367 ،؛ ویگنر و دی گاس81-78 ،؛ Rawlinson, 1882:

270-271؛ Procopios, 1954: 1/17-22؛ همنگی برزی شگاه هتای بیشتنر دربتارۀ تتاریخ
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روم در ستتدۀ پتتگجم متتیالدی و رختتدزدهای دورۀ زمترزتتتور شرکتتادیوس ،نت

Cameron, :

1993: 149-150; Cameron and Ling, 1993: 1-9: Blockley, 1992: 46; Liebeschuetz,
.)1991: 99-100

شرکادیوس پیوند دوسنانه زی با یزدگرد دزشتت و ماروثتا ،زستلف میافتارقیّ رز همنتون
نمایگدۀ ختود بته دربتار زیترزن فرستناد (کریسنگست 368 :1374 ،؛ Greatrex and Bardill,

 .)1976: 172یزدگرد شیگنۀ دزنای و شرزسن
بود ،توزنست یزدگرد رز ز ی

ماروثا شد و ز بنه زو که پزش

بزرگت هتم

بیماری سخت برهاند .ماروثا در گگن وی خود بتا یزدگترد،

فروتگانتته ش زدی متتذهب مستتیویان زیتترزن ،رهتتای

نتتدزنیان مستتیو و ش زدی رفتتتوشمتتد

زسلفها و کشیشها به کلیساهای مگللۀ خود ،و برگززری گردهمای زسلفهتای کلیستای
زیرزنتت رز خوزستتنار شتتد (کریسنگستت 368 :1374 ،؛ مشتتکور .)460-459/1 :1367 ،یتت
گززر

مسیو م گوید دوسن یزدگترد بتا ماروثتا ،مُت هتا رز ستخت ش ردی و خشتم ی

ساخنه بود ،و شنها کوشیدند با نیرن ت زو رز ز مشتم شتای بیگدز نتد .بتا وجتود زیت  ،ماروثتا
نیرنب رز دریافت و یزدگرد مگان ز نیرنب مُ ها به خشم شمد که فرمان به متر

شنهتا دزد

و به ماروثا هم ش زدی دزد تا هر کجا م خوزهد کلیسا بگیان گذزرد (ویگنر و دی گاس:1386 ،
.)196-195
یزدگرد به پی ردها و ش زرهای مستیویان ،کته ز دورۀ شتاپور دوم ( 379-309متیالدی)

شغا شدی بود ،پایان بخشید و با تتمثیر مشتم یری کته در گستنر

مستیویت در بیترون ز

مر هتتای زمترزتتتوری روم گذزشتتت ،جای تتای ویتت،یزی در تتتاریخ کلیستتای شتترق -کلیستتای

مستتیویان نستتنوری یتتا سُتتریان شتترق  -بتته دستتت شورد (کریسنگستت 372-368 :1374 ،؛

 .)McDonough, 2008: 128به خوزهش ماروثا و پذیر
یتت

یزدگرد ،در ستال  410متیالدی،

زنجمتت کلیستتای در ستتلوکیه  -تیستتگون ،بتترزی گگن تتو دربتتارۀ زمتتور مستتیویان و

گرفناری های کلیسای مسیو زیرزن برگززر شد .پی

های شای به فرمانروزیان همۀ زسنانهتا

پیغام بردند که زسلگان برزی زی زنجم به سلوکیه -تیسگون شیگد .زیت زنجمت کته زستوا ،

زسلف سلوکیه -تیسگون و ماروثا ریاست شن رز به عهتدی دزشتنگد ،بتا نیتایش بترزی ستالمن
شاهگشای زیرزن شغا شد و ی

ننیجۀ مهمّ شن پتذیر

قتوزنی و مصتوباو زنجمت کلیستای

نیلیّه در سال  325میالدی و در دورۀ کگسناننی بزر  ،برزی کلیسای زیرزنت بتود .یزدگترد
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همۀ قوزنی زنجم کلیسای  410میالدی رز پذیرفت و زسوا  ،زسلف ستلوکیه ت تیستگون رز
به ریاست همۀ مسیویان زیرزن برگزید .به فرمان شای ،خسرو یزدگرد و ر فرمتذزر ،و مهتر

شاپور زرگبذ ،زسلف ها رز به دربار خوزندند و ز ستوی یزدگترد بتا شنهتا ستخ گگنگتد و بته
مسیویان زرمیگان دزدند همۀ شنهای که ز قوزنی زستو و ماروثتا سترپین کگگتد مجتا زو

خوزهگد شد (کریسنگست  .) 369 :1374 ،شن تای یزدگترد بردبارزنته بته همتۀ مستیویان زیرزنت

ش زدی دیگ دزد و شنها زجا ۀ با سا ی ساخنمانهای دیگ خود و زنجام شیی های متذهب رز

به دست شوردند .ندزنیان مسیو ش زد شدند و زسلفها و کشتیشهتا توزنستنگد ش زدزنته بته

کلیساهای مگللۀ خود رفتوشمد کقگگد .مسیویان ز مگی ش زدیهای دیگت کته یزدگترد بته
مسیویان زیرزن بخشیدی بود ،شادمان شتدند و شنهتا رز همنتای ش زدیهتای مت خوزندنتد کته

زمترزتور روم ،کقگسناننی بزر

در  313م .در «فرمان میالن» به مسیویان زمترزتوری روم دزدی

بود (میلر284-282 :1382 ،؛ فترزی509-508 :1382 ،؛ .)McDonough, 2008: 127-128

ان زسلف های مسیو در زنجم سلوکیه ت تیسگون ،در یتادکرد یزدگترد بتا همتان بتان
سخ گگنهزند که برزی کگسناننی بزر

زسنگادی م کردیزند و زی خود به همانگدی بیشتتر

مهرۀ یزدگرد با کگسناننی در زدبیاو مستیو مت زفززیتد ،مگتان کته لتب «پیرو مگتد» کته

همیشه در زدبیاو مسیو همرزی نام یزدگرد م شید ،هموزری همرزی نام کگستناننی هتم دیتدی

م شود ( .)McDonough, 2008: 130زسلفهای مسیو  ،پادشای زیرزن ِ ردشن ِ پشتنیبان

خود رز مردی «پیرو مگد»« ،صلحجو»« ،شکوهمگد ،نیرومگتد و صتلحدوستت» و «فرمتانروزی

که با یاری خدزوند در همۀ جهان صلح رز گسنرزنیدی زستت و کلیستاها و گوستگگدزن مستیح

(= مسیویان) ز نیک های زو برخوردزر شتدی بودنتد» ،خوزنتدیزنتد ( McDonough, 2008:

 .)129-130نکنۀ بسیار مهمتر زی که یزدگرد همنتون کگستناننی صتلح و شرزمتش رز بترزی

مسیویان به زرمغان شورد ،به ش زرها و پی ردهای شنها پایان بخشتید و بتا زعلتای ش زدیهتای
دیگ به مسیویان زیرزن و تمیید و پشنیبان ز قوزنی زنجم دیگت بزرگتان مستیو زیترزن در

سلوکیه ت تیسگون ،مگان ز دیدگای مسیویان همانگد کگسناننی بزر

شتد کته انت گه تای

در زدبیاو مسیو ز یزدگرد بته نتام «دوّمتی کگستناننی » یتاد شتدی زستت ( McDonough,

 .)2008: 127-141شکیبای مذهب یزدگرد مگان بود که مسیویان ان زمیدوزر بودنتد کته
زو ت مید یابد و مسیو گردد (میلر282-281 :1382 ،؛  .)McDonough, 2008: 131شنهتا
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ز یزدگرد با بهنری صگتها همنون «شای پیرو مگد و باشکوی» سخ م گگنگد (شسموست ،

 )385 :1377و ز زو مگی یتاد مت کردنتد« :یزدگترد ،پادشتای نیت
فرمانروزیان به عگایت زاله مخصوص زستت؛ یتاد

و مهربتان ،کته ز میتان

بته خیتر ،و نتدگ شیگتدیز

بهنتر ز

گذشنه باد .هر رو بر بینارگان و ب میززن نیک م کترد» (نو دکته 106 :1378 ،پانوشتت

شمارۀ .)3

در درز زی فرمانروزی یزدگرد ،دیتدگای و سیاستت متذهب زو دربتارۀ مستیویان زیترزن،

همانگدی مشم یری با سیاستها و رفنار مذهب کگسناننی با مستیویان در یت

دزشت .شنها پ

ستدی پتیش

شغا یدن بردباری خود دربارۀ شیتی مستیح و گستنرزندن صتلح و شرزمتش

بترزی مستتیویان ،بتتا برگتتززری زنجمت هتتای کلیستتای  -زنجمت ستتلوکیه -تیستتگون در دورۀ

یزدگتترد یکتتم و زنجمت نیلیتته در دورۀ کگستتناننی بتتزر  -توجتته ختتود رز بتته ستتا مانده

کارهای کلیسای مسیو م لوف دزشنگد .ز بنه با همۀ عالقهمگتدی کگستناننی و یزدگترد بته
مسیویان فرمانبردزر خویش ،شنها همنگان تتا هگ تام متر

بته کتیش گذشتنه ختود وفتادزر

ماندند و هی گای غسم ت مید نیافنگد .برزی مستیویانِ کلیستای شتر کته در زیترزن ردشتن

ندگ م کردند ،دزسنان پیوند یزدگرد و مسیویان نشتانهزی شتد بترزی با نمتای موق یتت

سخت مسیویان در شر نزدی

توزنسنه بودند فرمانروزی

و ز بنه قدرو روا فترزوزن رهبترزن کلیستای شترق کته

ردشن رز به مسیویت عالقهمگتد کگگتد .انت شغتا شتدن ش زر و

پی ردِ زندک مسیویان در پایان دورۀ فرمانروزی یزدگرد ،هی گای گسنردگ مهرۀ نی

رز در زدبیاو مسیو تغییر نتدزد و نویستگدگان منتمخر مستیو  ،بتهویت،ی در سُتگت تتاریخ

زو

سُریان  ،با نادیدی گرفن زیت ش زر و پی ترد کوشتیدند مرزیت زیت تغییت ِر رفنتا ِر یزدگترد رز

توضیح دهگد .ز زی رو ،یزدگرد که برزی مستیویان همرو گتار زو همنتون یت

کگستناننی

دی ر پگدزشنه م شد ،در من های منمخر مستیو زنتدک زنتدک ،تتا زنتدز یزی مهترۀ یت

پادشای ملدّس و هم شیلان به ختود گرفتت ( .)McDonough, 2008: 128-136ز دیتدگای

تاریخ نویسان و مردم روم سدۀ پگجم و ششم میالدی هم ،زی فرمانروزی زیرزنت ِ ردشتن ،
نمونتۀ یت

ب بی انتۀ نامستیو بتود ( Procopios, 1954: 1/17-22; Cameron,
شتا ِی ختو ِ

1969-1970: 125-126؛ .)McDonough, 2008: 132
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گززر های مسیویان در کارنامه هتای شتهدزی مستیو  ،کته ز بنته بستیار غتر

ور زنته

نوشنه شدیزند و دیدگای خشتم ش تودی بته ساستانیان دزرنتد (کریسنگست 423-420 :1374 ،؛
شسموس  ،)384-380 :1377 ،ششکارز گوزی زنتد کته بتا وجتود همتۀ گستناخ هتای بتزر
مذهب پاریزی ز مسیویان و توهی های پیاپ شنهتا بته شمتو یهتای ردشتت ،شن هتم پتیش
مشم خود فرمانروزی زیرزن ،و خامو گردزندن شتشهای ملدّس ردشنیان ،و ز بنته گه تای
گسناخ های در برزبر فرمانهای یزدگرد ،زو همیشه بردباری ش گتزن یزی نشتان مت دزدی
زستتت و زیرزنیتتان پتتیش ز زیت کتته مگتتی گگاهکتتارزن رز بتته دستتت متتر
م خوزسنگد با پو

ستتتارند ،ز شنهتتا

ز کردیهای خود و دوباری ساخن ِ شننه نابود کردیزنتد ،رزی با گشتت

بتته نتتدگ رز بتترزی ختتود بتتا گذزرنتتد ( .)McDonough, 2008: 133یزدگتترد در پایتتان
پادشاه خود ،در ننیجۀ گسناخ های مذهب پاریزی ز مسیویان در تتوهی بته شمتو یهتای
ردشن و نابودی شتشکدیها و خامو گردزندن شتتشهتای ملتدّس ردشتنیان ،نتاگزیر تتا
زندز یزی ز بردباری و شکیبای دیگ خود دست کشید (برزی دزسنانهای ز گستناخ هتای
مسیویان در خامو گردزنیدن شتش ملدّس و نابودی شتشکدیها ،نت

 :کریسنگست :1374 ،

372-370؛ میلر290-288 :1382 ،؛ دوش گیم .)319-318 :1377 ،
در زدبیاو مسیو منمخر سخت کوشش شدی زست کته ش زر و پی ترد زنتدک مستیویان
در پایان دورۀ یزدگرد یکم رز با زی گسناخ های خود مستیویان پیونتد دهگتد و بته توجیته
خشونت یزدگرد با زی مسیویان بتردز ند .تیودوری ،تاریخنوی

مسیو ِ همرو گتار بتا زیت

رخدزدها ،زگرمه رفنار د یرزنۀ زسلف عبدز رز م سناید ،زمّا نابودی شتشکدی رز ناروز مت دزنتد
(کریسنگس  ،)371 :1374 ،و تیوفان

هم که ز پیوند دوسنانۀ یزدگترد بتا مستیویان متون

ماروثا و عبدز یاد م کگد و ان م گوید زو با موعظههای شنها در شسنانۀ ت مید قترزر گرفنته
بود ،در گززر

مر

زسلف عبدز زشاریهای بیشنری به دشمگ م ها بتا عبتدز مت کگتد ،زمّتا

همانگد تیودوری به نکوهش ت صّب مذهب

یاد زو م پتردز د (.)Theophanes, 1997: 128

زکگون بیشنر پ،وهگدگان علیدی دزرند که د یتم تغییتر دیتدگای یزدگترد دربتارۀ مستیویان در
پایان پادشاه زو ،همی توهی های مذهب و گسناخ های خود مسیویان بودی زستت (بترزی
نمونه :نو دکه ،107-106 :1378 ،پانوشت شتمارۀ 3؛ کریسنگست 371-370 :1374 ،؛ میلتر،
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290-288 :1382؛ فتتترزی509-508 :1382 ،؛ شتتتیتمان45 :1384 ،؛ ریتتت کتتتوب:1373 ،
455/1؛ دریتای 37 :1383 ،؛ فترزی243-242 :1373 ،؛ بتوی 152 :1381 ،؛ دوشت گتیم ،
319-318 :1377؛ ویگنتتتتر و دی گتتتتاس199-195 :1386 ،؛ گیرشتتتتم 357-356 :1374 ،؛
بروسیوس .)200 :1388 ،ز بنه موبدزن که ز گذشنههای باسنان  ،ختود رز ن اهبانتان کتیش
ردشت م دیدند و با بدعتها و ک،زندیش های مذهب و نیروگرفن زقلیّتتهتای دیگت در
زیرزن سنیزیگر بودند ،هی گای ز گگن و با یزدگرد -کته در شن رو گتار و یتا شتاید مگتدی
پ

ز مرگش «شای بزیگر» خوزندی شدی بود -برزی وزدزشن زو به سختگیری و رویتاروی

با گسناخ های مسیویان ،زی میهمانان ناخوزندۀ سر می

ردشت ،فروگذزر نبودند ،بهویت،ی

که گه ای گرویدن پاری زی ز بزرگان و زشرزف زیرزنت بته مستیویت رز هتم بته مشتم ختود
م دیدند (برزی مگد نمونه ز زی گرویتدن ردشتنیان بته مستیویت ،نت

 :نو دکته:1378 ،

 ،107-106پانوشت شتمارۀ 3؛ کریسنگست 372-371 :1374 ،؛ میلتر .)290-289 :1382 ،بته
گززر

تاریخ سی رو  -نوشنهشدی در سدۀ سیزدهم میالدی -م هتا ز یزدگترد ناخشتگود و

منگگر بودند مرزکه زو ز شغا ِ شهریاری خود ،ز قدرو رهبرزن م ها کاستنه بتود و ز ستوی
دی ر مسیویان به یزدگرد عالقهمگد بودند و زو به شنها زجا ۀ با ستا ی کلیستاها رز دزدی بتود.
م ها در شتشکدیها یزدگرد رز نگری م کردند ،زمّا دعاهای پدرزن کلیسا برزی ن هدزشت زو
ز شیلان به درگای خدزوند م رسید .هگ تام کته یهبالهتا درگذشتت و جانشتی زو «م گتا»
تب ید شد ،شیلان در وجود یزدگرد رخگه کرد و زو رز وزدزشتت تتا شننته رز ز رو هتا پتیش
م ها ز زو خوزسنه بودند ،زنجام دهد .هگ ام که یزدگرد درگذشت ،مت هتا بستیار خشتگود
شدند (.)Addai Scher, 1907-18: 219-220
ی

بخش ز نیکت دوّمتی مهترۀ یزدگترد ریشته در دزستنان درخوزستت شرکتادیوس

زمترزتور روم ز یزدگرد برزی پذیرفن پسر خردسا ش تیودوسیوس دوّم بته فر ندخوزنتدگ
دزرد .نی

زندیش و جگبگریزی یزدگرد مگان بود کته شرکتادیوس ز یزدگترد خوزستت

تا تیودوسیوس ،کودک خردسال و و ی هد زو ،رز به فر ندخوزنتدگ گیترد و ز فرمتانروزی
زو پشتتنیبان کگتتد .یزدگتترد نیت

زندیشتتانه نمایگتتدۀ ویتت،ۀ ختتود ،خوزجتتهزی مستتیو بتته نتتام

شننیوختتوس رز بتترزی دزی ت و پرورزنتتدن تیودوستتیوس بتته کگستتناننیگوپو ی

(= ققستلَگلَگیه)
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فرسناد و در نامه زی به سگا و بزرگان روم ،بتا پشتنیبان ز ات ئ تیودوستیوس خردستال بترزی
گرفن تاد و تخت زمترزتوری روم ،زو رز «فر ند» خویش خوزند و یادشور شتد کته هترک
با تیودوسیوس به سنیزی برخیزد ،دشم پادشای زیرزن خوزهد بتود (Procopios, 1954: 1/17-

22؛ کریسنگس ت 369-368 :1374 ،؛ فتترزی243 :1373 ،؛ شاپورشتتهبا ی425-424 :1389 ،؛
همنگی نت

 :شسموست 386-385 :1377 ،؛ .)Greatrex and Bardill, 1976: 172-173

زگرمه پروکوپیوس م گوید که زی فر ندخوزندگ در شسنانۀ مر
زستتت و هتتی یتتادی ز شننیوختتوس نم ت کگتتد ،تیوفتتان

شرکتادیوس ر دزدی

شننیوختتوس رز دزیتته و پرورزنگتتدۀ

تیودوسیوس م خوزند ( ،)Theophanes, 1997: 123-124و ز زی رو بایتد گگتت کته زیت
فر ندخوزندگ نه در شسنانۀ مر

شرکادیوس ،که بالفاصله پ

در دهم شوریم  410م .و سال ها پتیش ز متر

ز زدیشدن تیودوستیوس

شرکتادیوس زنجتام گرفنته زستت .ز ستوی

دی ر ،شننیوخوس نلش مشم یری در تووّالو سالهای  406-405م .در دربار روم دزشت
و زی خود نشانۀ شن زستت کته زو بایتد ز ستالهتا پتیش و شتاید ز اتدود  402م .همنتون
نمایگدی و اللۀ پیونتد زیترزن و بیتززن

در ستر می رومت هتا بتودی باشتد ( Greatrex and

.)Bardill, 1976: 174-176
گذشنه ز گززر های غرب  ،امزۀ زصگهان هم م گوید که یزدگترد ،شتروی برنیتان
رئی

کورۀ دشنب رز برزی پرورزندن و پشنیبان ز جانشتی خردستال زمترزتتور روم بته زیت

سر می فرسناد و زو پ

ز بیست سال فرمانروزی در روم و ساخن شهری بته نتام باشتروزن

(= شتتروی ) ،تتتاد و تختتت رز بتته پستتر پادشتتای روم دزد و ختتود بتته زیتترزن با گشتتت (امتتزۀ
زصتتگهان 15-14 :1346 ،؛ همنگتتی نت

 :مجمتتمز نتتوزریخ وز لصتتص86 :1383 ،؛ میگتتوی،

 .)76-75 :1333گویا سرگذشت شننیوخوس که در نوشنههتای زیرزنت شتروی دشتنب نتام
گرفنه ،دست مایۀ پیدزی دزسنان تاریخ شمیخنه با رخدزدهای عاشلانه شدی باشد (تگضتل ،
276-274 :1376؛ صادق  .)243-233 :1379 ،ز بنه زی پیونتد زیترزن و بیتززن  ،یت

ستویه

نبود ،مگانکه ربری ز شمدن «تیودوسیوس ،بترزدر زمترزتتور روم» بته دربتار یزدگترد ستخ
م گوید (ربری616/2 :1352 ،؛ همنگی نت
روم رز تیگو

 :فردوست  1580-1579/5 :1374 ،کته زیت

م خوزند) .ز زی رو ،پیدزست که تا پیش ز جگبهای  422-420م .پیونتد
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زیتترزن و بیتتززن

دوستتنانه بتتود و رفتتتوشمتتدهای یتتادی بتتی دربارهتتای تیستتگون و

کگسناننیگوپو ی

وجود دزشنه زست (Greatrex and Bardill, 1976: 177؛ همنگتی بترزی

شگاه های بیشنر دربارۀ پیوند زیرزن و روم در زی دوری ،نت

Rubin, 1986: 686-687; :

.)Blockley, 1992: 54
تیودوسیوسِ کودک ،به دست شننیوخوس و شسودی ز پشنیبان یزدگرد پرور
با ید ،و پ

ز مر

شرکادیوس ،زگرمه روم در ششوب و ششگن

یافت و

بود ،زو در ژزنویتۀ 408

م .بتتا هتتوزدزری نیرومگدزنتتۀ یزدگتترد ،زمترزتتتور روم شتتد (دربتتارۀ دزستتنان فر ندخوزنتتدگ
تیودوسیوس دوّم ز سوی یزدگرد و گگن وهای که دربارۀ م ون
همنگی دربتارۀ خوزجته شننیوختوس وجتود دزرد ،نت

و مان زی رختدزد و

 :شاپورشتهبا ی425-424 :1389 ،؛

ویگنتر و دی گتاس86-85 ،80-78 :1386 ،؛ .)Greatrex and Bardill, 1976: 171-197
خودِ شننیوخوس هم سالها ز نیرومگدتری متردزن ققستلَگلَگیه بتود ،و هگ تام کته ز دربتار
کگاری گرفت ،همنگان نگو خود رز ن ای دزشت و ان به ملام «نجیب زدگ » دست یافتت.
شننیوخوس کشیش هم شد و خانۀ خود رز کلیسا ساخت که با ماندیهای شن رز بتا نتام وی و
نلاش های در ققسلَگلَگیه در سال  1939م .یافنهزند (شاپورشتهبا ی424 :1389 ،؛ Greatrex

.)and Bardill, 1976: 180-197
دومین چهرة یزدگرد یکم؛ دوست یهودیان و یک کوروشِ دیگر

گززر های یهودی ز پیوند دوسنانۀ یزدگرد با یهودیان سخ م گویگد که ز بنته در بیترون
ز مر های زیرزن ،هی گای همانگد مسیویان ز پشنیبان های ی

زمترزتوری نیرومگتد همنتون

روم برخوردزر نبودند .دزسنانهای تلمتودی مت گویگتد کته یزدگترد بتا عهتد عنیت  ،کنتاب
ملدّس یهودیان ،ششگا بودی زست و با بزرگان یهودی زیترزن رفنتاری دوستنانه و نیت

دزشتنه

زست (نیوسگر354 :1377 ،؛  .)Widengren, 1961: 139-140زی پیوند دوسنانه مگتان بتود
که رب هونا بار ناثان ،رهبر جام ۀ یهودیان بابم ،در پیشت ای یزدگترد وی رز «یت

کتور

دی تر» خوزنتدی بتود (شاپورشتهبا ی424-423 :1389 ،؛ .)Widengren, 1961: 132-136
زهمیّت زی نامگقذزری ،هگ ام بهنر ششکار م گردد کته یتادشور شتویم در کنتاب ملتدّس
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یهودیان ،کورو

بتزر

( 530-559پتیش ز متیالد) ،همنتون «شتبان خدزونتد»« ،پادشتای

دزدگتتر»« ،برگزیتتدۀ یهتتوی»« ،ش زدیدهگتتدی بتته یهودیتتان» و «مستتیح خدزونتتد» و بتتا یبتتاتری
سرودیها سنایش م شود (بدریزی .)98-85 :1384 ،ز زی رو ،بزرگان یهودی زگر یزدگترد
رز کوروش دی ر مت خوزنتدی زنتد ،بایتد پگدزشتت کته ز دیتدگای یهودیتان زیت فرمتانروزی
ساسانیان همنون کورو
رب زش  ،ز مجنهدزن بزر

بزر  ،بسیار نی

خوزی و هوزدزر یهودیان بتودی زستت .همنگتی

یهودی دورۀ یزدگرد ،فرمان دزدی بود کته زگرمته هتی کت

نباید به کافرزن شه بگروشد ،فرو

شه به زیرزنیان که «ز ما پشنیبان م کگگد» ش زد زستت

(نیوستتگر .)354 :1377 ،گوشتتهزی ز بردبتتاری و ش زدزندیشت متتذهب یزدگتترد در پیونتتد بتتا
یهودیان ،که همنون بردباری و مهربان زو با مسیویان در من های تاریخ ِ سرمشمهگرفنته
ز خدزیگامتتۀ ساستتانیان شگاهانتته هتتی زشتتاریزی بتته شن وجتتود نتتدزرد ،در متتن فارست میانتتۀ

شهرسنانهای زیرزنشهر هم با تاب یافنه زست« :شهرسنان شو

و شوشتنر رز شوشتی دختت

ن یزدگرد پسر شاپور ساخت که دخنر ر گا وو (= رأسز جتا وو) پادشتای یهودیتان ،و

مادر بهرزم گور بود» (شهرسنانهای زیرزنشهر41 ،34 :1388 ،؛ من هتای پهلتوی-51 :1382 ،

 .)190 ،52همنگتتی شهرستتنانهتتای زیرزنشتتهر ،گتتززر

متت دهتتد کتته« :شهرستتنان جتت

(= زصگهان) رز زسکگدر گقجسنه (= مل ون) پسر فلیتوس ساخت؛ زقامن ای جهودزن شنجتا بتود.

در دورزن فرمانروزی یزدگرد پسر شاپور ،به خوزهش ن ختویش شوشتی دختت (جهتودزن
رز) به شنجا شورد» (شهرسنانهای زیرزنشهر41 ،34 :1388 ،؛ من های پهلوی،52-51 :1382 ،
.)190
ز بنه هم تاریخ شو  ،تخن ای بزر

هخامگشیان ،بسیار که تتر ز دورۀ ساستانیان زستت

و هم در من های یهودی هی زشاریزی دربارۀ یهودیبودن ی

همسر یزدگرد و کوشش زو

در کوماندن یهودیان به زصگهان به مشتم نمت شیتد (ننصتر ،)23-21 :1351 ،زمّتا مگتانکته
پیدزست هم دزسنانهای تلمودی و هم گززر

شهرسنانهای زیرزنشهر ،گتوزی روشت پیونتد

دوسنانۀ یزدگرد با یهودیانزند .تجسّم زی که بردباری و پیوند دوسنانۀ یزدگرد با یهودیتان و
شمدوشد رهبرزن یهودی در دربار یزدگرد ،تا مه زندز ی مغان ردشن رز ش ردی و خشتم ی
م کرد ،مگدزن دشوزر نیست .همنگی به گززر

شهرسنانهای زیرزنشهر ،یزدگترد یکتم بته
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خوزهش شوشی دُخت ،همسر یهودی خود ،یهودیها رز در جت (= زصتگهان) نشتاند و زیت
من فارس میانه ،نرسه پسر یزگرد رز «نرسه پسرِ دخنترِ یهتودی» مت خوزنتد (شهرستنانهتای
زیرزنشهر38 ،32 :1388 ،؛ نیوسگر354 :1377 ،؛ .)Widengren, 1961: 120
سومین چهرة یزدگرد یکم؛ پادشاه گناهکار و ستمگر

گززر های تاریخ دورۀ زسالم که شگاه های دربارۀ یزدگرد یکم به دست م دهگتد و
ز بنه با تاب دیدگایِ خدزیگامه ،تاریخ ملّ زیرزنیان بودیزند ،ز زو با وزژگان متون «دَفتر /دَبتر
(= فریبگتتتتدی)» (ختتتتوزر م 102 :1347 ،؛ شهرستتتتنانهتتتتای زیرزنشتتتتهر،)39 ،33 :1388 ،
«فَظّ»(خوزر م « ،)102 :1347 ،ز خش » (درشتت /خشت ) (ربتری613/2 :1352 ،؛ بل مت ،
642 :1385؛ امتتتتتزۀ زصتتتتتگهان 52 ،23 ،11 :1346 ،؛ ملدستتتتت 141-140/3 :1349 ،؛
شهرسنانهای زیرزنشهر« ،)39 ،33 :1388 ،زألثیم» (بزیگتر) و «مُجترِم» (دیگتوری78 :1381 ،؛
مس ودی255/1 :1382 ،؛ همو94 :1365 ،؛ امزۀ زصگهان 52 ،23 ،11 :1346 ،؛ ختوزر م ،
102 :1347؛ ملدس ت 140/3 :1349 ،؛ بیرون ت 164 :1363 ،؛ گردیتتزی26 :1347 ،؛ بل م ت ،
641-640 :1385؛ ث ا ب مرغگ 311 :1372 ،؛ فردوس 1567/5 :1374 ،؛ زبت بلخت :1374 ،
200؛ همنگتتی بستتگجید بتتا :نو دکتته ،104 :1378 ،پانوشتتت شتتمارۀ  )2ستتخ مت گویگتتد و
یزدگرد مهرۀ ی

پادشای سنم ر و بدزندیش به خود م گیرد و همۀ کردیها و سیاستهای

زو شت و نکوهیدی خوزندی م شود.
ربری در توصیگ گسنردیتر ز دی رزن ،بته گتززر

کتردیهتای گگاهکارزنته و زندیشتۀ

شت یزدگرد پردزخنه زست .زو م گوید یزدگترد فرهیخنته و تیزهتو

بتود ،زمّتا بیشتنر بته

میزهای یانشور م زندیشید و دزنش خود رز در نیرنب و فریبکاری به کار م برد ،دزنش
و فرهگب دی رزن رز زندک م دید و به دزشتنههتای ختود مت با یتد .زو متردی ستختگیتر،
شتخو ،و ناستاس بود .سختگیری یزدگرد مگتان بتود کته غتز هتا و گگاهتان خترد رز
بزر

و نابخشودن م شمرد و پادزفرۀ سخت م دزد .زو دربتارۀ گگاهکتارزن ،زگرمته گگتای

شنها کوم

بود ،خوزهش هی ک

م بود .کردیهای دی رزن رز پاد

رز نمت شتگید ،زگرمته شن کت

ز یکت بزرگتان هتم

نم دزد ،زمّتا زگتر ختود نیکت نتامیزی مت کترد ،شن رز
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م دید .زگر یک دربارۀ دی ری میانج گری م کترد و ستخ نیکت دربتارۀ زو بته

بزر

بان م شورد ،یزدگرد م گگتت « :شن کت

کته در پشتنیبان زو بتا مت ستخ مت گتوی ،

م خوزهد مه میزی به تو بدهد و تاکگون مه ز زو سناندیزی؟» .ز زی رو ،مردم برزی رهای
ز سختگیری و شتخوی زو به رو ها و شیتی هتای پادشتاهان پیشتی  ،و وی،گت هتای
شنها مگب م

نی

دند و ز ترسِ تگدخوی و ختونریتزی و ستنم ری شتای ،بتا همتدی ر

همپیمان و همسوگگد شدی بودند (ربری.)609-608/2 :1352 ،
یزدگرد بزیگر شیی ها و سُگتتهای پیشتیگیان و پتدرزن ختود رز ز بتی بترد ،جهتان رز بته
نابودی کشاند ،و با سنم ری مردم رز ش زر دزد (جتااظ .)217 :1386 ،زو «ستنمهتا کترد بتر
زهمِ پادشاه ِ خویش ،و رسم ملا بت و شکگجهکردن و علوبتهتای گونتاگون زو شورد ،و
بر رعیَّت بیدزد کرد ،و مالهای که دزشنگد همه بسند ،و همۀ زهم مملکت ختویش درویتش
گردزنید» (گردیتزی .)26 :1347 ،یزدگترد شیتی هتای نیت

و دزدگرزنتۀ ساستانیان رز نتابود

گردزنید (ث ا ب مرغگ 311 :1372 ،؛ گردیزی26 :1347 ،؛ تجتاربزألمتم فت زخبتار مُلقتوک
ز رب و ز جم ،)219 :1373 ،همه ز زو م ترسیدند و م ها ز کردیها و زندیشۀ زو ش ردی و
رنجور بودند (فردوس  .)1568/5 :1374 ،هگ ام که بهرزم گور پسر یزدگرد برزی گترفن
تاد و تخت پدر

مت کوشتید ،بزرگتان زیترزن در بیتان مرزیت دشتمگ ختود بتا ختانوزدۀ

یزدگرد ،مردزن رز به شاهززدی نشان دزدند که یزدگرد شنها رز دو دست و پای ،یتا دو دستت
و گو

و بان بریدی ،و یا دو مشم شنهتا رز درشوردی بتود (فردوست  .)1590/5 :1374 ،بته

گززر

زب بلخ  ،یزدگرد رز «أثیم» (= گقگاهکار) م خوزندند متون «م یتوب و بدزنتدیش و

بدزندرون و خونخوزر بود» ،و «زهم علم رز دشم دزشن و به دزنش خویش مغترور بتودی و
پیوسنه ،بر کس بهانه جسن  ،تا مال زو م سندی و خاندزنهای بزر

رز زسنیصتال کتردی،

و با زی همه عیبها ،بخیم بودی و مردم ز وی در رنج عظتیم بودنتد» (زبت بلخت :1374 ،
 .)200در سدۀ نهم هجری ،میرخوزند بتا زیت کته همنتون تتاریخنویستان ستدیهتای پیشتی ،
یزدگرد رز فرمانروزی بزیگر و ستنم ر مت خوزنتد ،گگنتههتای خردمگدزنته و زندر گونته ز
یزدگرد م شورد ،زمّا خود یادشور م شود که یزدگترد بتا وجتود مگتی ستخ هتای نیکت ،
هرگز به رزستن ز دزنتش و خردمگتدی ختود بهتری نبترد و انت زگتر ز نوشتیدن شترزب و
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گو دزدن به موسیل دوری م جست برزی شن بود که همیشه بنوزند به ش زر متردم بتتردز د
(میرخوزند .)757-756/1 :1338 ،گززر های که ز سختگیری ،خونریزی و سنیزیگری
یزدگرد بتا مت هتا ،بزرگتان و همونتدزن خانتدزنهتای بتزر

یتاد مت کگگتد ،ششتکارز ن تای

خشم ش ود شنها رز به شیوۀ پادشاه یزدگترد با تتاب مت دهگتد .شتکیبای و بردبتاری دیگت
یزدگرد و کوششهای زو برزی ام دن به قدرو فززیگدۀ موبدزن و بزرگان و دوریجستن
ز سیاست پرخاش رزنه در برخورد با همسایۀ غرب و مسیو ِ شاهگشتاه ساستانیان ،همته و
همه شتش خشم شنها رز ش لهور کردی بود .زکگون شاید همۀ پ،وهگتدگان همدزستنانزنتد کته
زی بزرگان زیرزنت و بتهویت،ی موبتدزن ردشتن بتودیزنتد کته یزدگترد رز بترزی بردبتاری و
ختتو رفنتتاری بتتا مستتیویان و یهودیتتان ،شتتای بتتزیگتتر /زألثتتیم خوزنتتدیزنتتد (بتترزی نمونتته:
دوش گیم 318 :1377 ،؛ شسموس 385 :1377 ،؛ بوی 151 :1381 ،؛ فترزی242 :1373 ،؛
شیتمان45 :1384 ،؛ یارشارر55 :1373 ،؛ ری کوب455/1 :1373 ،؛ شاپورشهبا ی:1389 ،
423؛ دریای .)37 :1383 ،
در پاریزی گززر های تاریخ  ،ن ای بدبیگانته بته یزدگترد مگتان زستت کته انت گگنته
م شود بدخوی و بدزندیش یزدگرد ز نخسنی رو های پادشاه زو شغتا شتدی بتود ،و زو
در سخگرزن تادگذزری خود ،که م بایست همنون نیاکان خود با نویتد دزدگتری و نیکت
متتردم رز بتته وفتتادزری بخوزنتتد ،تگهتتا همتتۀ شنهتتا رز ز نافرمتتان بتتیم دزدی و بتته وفتتادزری و
فرمانبردزری خوزندی بود ،و هتی مت،دی زی دربتارۀ فرمتانروزی دزدگرزنته و نیت
(تجاربزالمم ف زخبار ملوک ز رب و ز جم .)219 :1373 ،به گززر

نتدزدی بتود

ث تا ب  ،زیرزنیتان در

هگ ام به تخت نشتاندن یزدگترد ،ز بتدنهادی و پلیتدی زو شگتای بتودیزنتد زمّتا متاریزی جتز
پتتذیرفن پادشتتاه زو ندزشتتنگد و زمیتتدوزر بودنتتد کتته تتتاد و تختتت شتتهریاری ،یزدگتترد رز
پاکیزیخو و نی

نهاد گردزند .یزدگرد شادبا

بزرگان رز در رو تتادگتذزری ختویش ،نته

همنون فرمانروزیان پیشی با سخ گگن  ،که تگها با زشتارۀ ستر و دستت پاستخ دزدی بتود و
شنها همان هگ ام ز گزیگش زو به پادشتاه ششتگنه و پشتیمان گشتنه بودنتد (ث تا ب مرغگت ،
 .)312-311 :1372با وجود زی  ،ی

شاهززدۀ دستتنشتاندی هرگتز نمت توزنستت در شغتا

شهریاری خود مگی رفنارهای گسناخانهزی با بزرگتان نیرومگتد زیرزنت دزشتنه باشتد ،و زیت
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گززر

رز باید زفسانهزی پردزخنۀ همتاوردزن کیگتهور یزدگترد شتگاخت کته مت کوشتیدند

دوباری یادشوری کگگد شای بزیگر ز شغا مردی بدنهاد بودی زست .با وجود همۀ گززر های
کیگهور زنهزی که با تاب دیدگای دشمگانۀ موبدزن و بزرگان دورۀ ساستانیان دربتارۀ یزدگترد
یکم هسنگد ،هگو در پاریزی ز خود زی گززر ها نشانههای ز خردمگتدی و سیاستتهتای
ش زدمگشانۀ زو به مشم م شید .ربری م گوید که بهرزم گور ( 438-420م ).در با گشت ز
جگب با هتنا یان ،خشم ی ز زیرزنیان که پگدزشنه بودند بهرزم نم توزند با هتنا یان بجگ د و
ز زی رو کوشیدی بودند با هتنا یان گگن وهای پگهان زنجام دهگد و به شنهتا بتاد دهگتد ،مگتد
رو پیاپ با بزرگان شاهگشاه به گگن و پردزخت ،شنان رز به فرمتانبردزری خوزنتد و گگتت
که زو م خوزهد در شهریاری خود مهربان و شسانگیر باشد و نیکتوی کگتد ،زمّتا زگتر شنهتا
گسناخ ور ند ،وی سخت گیرتر ز پدر
پدر

خوزهتد شتد .بهترزم بته بزرگتان گگنته بتود کته

یزدگرد هم ،فرمانروزی خود رز با دزدگری و بردباری و نرمخوی شغا نهاد و متون

پتتاریزی ز متتردم مگتتانکتته بایتتد فرمتتانبردزر زو نبودنتتد ،وی نتتاگزیر بتته درشتتتختتوی و
سخت گیری و خونریزی گرزیید (ربری .)623/2 :1352 ،همنگی پرور

نی

 ،تیزهوشت

و ششگای یزدگرد با دزنشهای گوناگون مانۀ خویش هم در گززر های با تاب یافنتهزنتد
که گوی با همۀ دروغپتردز یهتای کقشتگدگان یزدگترد پگهتانشتدن نبتودی زستت (همتان:
608/2؛ بل م .)641 :1385 ،
شوز ۀ یزدگرد در بزرگ و نی

خوی بته دنیتای روم هتم رستیدی بتود .پروکوپیتوس و

شگاثیاس ،زگرمه ششکارز با زیرزنیان دشمگ م ور ند و کیگهور زنه دربتارۀ ساستانیان ستخ
م گویگد ،یزدگترد رز فرمتانروزی نیت

زنتدیش و بتزر

.)1954: 1/17-22; Cameron, 1969-1970: 125-126

متگش خوزنتدیزنتد ( Procopios,

به علیدۀ م  ،زانماالً در پاریزی گززر های زیرزن هم ت شاید در زفسانههتای کته تتودۀ
مردم در اافظۀ خود ن ای دزشنه بودند ت یزدگرد یکم دزرزی مهتریزی نیت
زست ،مگان که امزۀ زصگهان ز ی

و مهربتان بتودی

پادشتای بته نتام «یزدگترد پتدر یزدگترد بتزیگتر» یتاد

م کگد که بزرگوزرتر ز پسر  ،و مردی سیاستتپیشته و مهربتان و همرو گتار بتا یکت ز
زمترزتورزن روم بودی زست که زو پسر کوم

خود رز به زی یزدگترد پتدر یزدگترد بتزیگتر
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ستردی بود تا وی رز پرور

دهد و ز زو برزی گرفن تاد و تخت روم پشنیبان کگد (امتزۀ

زصگهان  .)15-14 :1346 ،زگرمه زی گززر

در ن ای نخست ششتگنه و نادرستت بته مشتم

م شید و در تاریخ ساسانیان ،زی «یزدگرد پدر یزدگرد بتزیگتر» وجتود نتدزرد ،میتزی کته
زهمیّت دزرد ،زشارۀ امزۀ زصگهان به بزرگوزری و مهربان فرمانروزی به نام یزدگترد زستت
که همرو گتار بتا یکت ز زمترزتتورزن روم (= شرکتادیوس) بتودی زستت و زو پترور
کوم

پستر

و جانشی ختود (= تیودوستیوس) رز بته زیت فرمتانروزی زیرزنت (= یزدگترد یکتم)

ستردی بودی زستت .همنگتی امتزۀ زصتگهان  ،در یت

فهرستت نتام پادشتاهان ساستان  ،ز

«یزدگرد پسر بهرزم پسر شاپور» یتاد مت کگتد ،و زو رز یزدگترد نترم (= نیکوکتار و مهربتان)
م خوزند و پ

ز وی ز پادشاه یزدگرد خش  ،پسر یزدگرد نرم سخ م گوید (همتان:

.)16
موبتتدزن و بزرگتتان ردشتتن دورۀ ساستتانیان دربتتارۀ متتر

یزدگتترد یکتتم دزستتنان بتتا

شا وبر های زفسانه زی بسیار ساخنگد و پرزکگدند که خود ،ز رزیِ ترجمۀ عربت خدزیگامته،
تاریخ ملّ زیرزنیان باسنان ،برزی عربها و زیرزنیان رو گار زستالم بتا گو شتد .در البتهالی
شا و بر

های زفسانۀ مر

ناسا گار با دو مهترۀ نیت

یزدگرد ،زو بتیش ز پتیش مهتریزی زهریمگت و ستنم رزنه و
زو در گتززر هتای یهتودی و مستیو یافتت .ربتری گتززر

گسنردۀ خود رز دربارۀ سنم ریها و خشونتهتای یزدگترد بته متر

زو پیونتد مت دهتد و

م گوید یزدگرد بزرگان و زشرزف رز خوزر کرد و بتا ستنم ری ،ناتوزنتان رز کشتت ،ختون
بسیار ریخت و مردم میزی م ر درشتخوی و سنم ری و ختونریتزی ز زو نمت دیدنتد.
هگ ام که شنها زی همه سنم ری و خونریزی فززیگدۀ یزدگرد رز دیدند ،گردهم شمدند و
شکوی و گالیه به درگای خدزوند بردند تا ودتتر شنهتا رز ز بیتدزدگری شتای بتزیگتر برهانتد
(ربری .)609/2 :1352 ،پردۀ دوّم زفسانۀ مر

یزدگرد ،در گوشۀ دورزفنادیزی ز زیترزن ر

م دهد .به گگنۀ ربری ،یزدگرد در گرگان بود کته رو ی زستب

یبتا و ختو زنتدزم بته درِ

کا وی شمد و همۀ مردم ز دیدن زو شت گت دی شتدند .یزدگترد فرمتان دزد تتا ستنوربانان
زسب رز ی و ام گذزرند و پیش زو شورند ،با زی همه کوشش شنان بیهودی بتود و نتاگزیر
یزدگرد خود زسب رز گرفت و ی و ام نهاد .زسب در دست پادشای شرزم بتود ،زمّتا متون

کوروش دیگر؟
 / 36سه چهرة یک پادشاه :گناهکار ،پیروزمند و نیک ،یا
ِ

خوزست پاردُم زسب رز بگهد ،جگنهزی به سیگۀ شای کوبید و زو رز کشت و خود به تاختت دور
شد و پگهان گشت .مردم مر

یزدگرد رز نشانۀ خوزست و مهربتان خدزونتد در ات ّ ختود

زن اشنگد (همان .)609-608/2 :در پاریزی گززر ها که زانماالً ریخت که ترِ زیت زفستانه
رز با تاب م دهگد ،شمدی زست که مردم گگنگد شن زسب فرشنهزی بود ز فرشن ان خدزونتد،
که برزی کشن یزدگرد به پیکر زسب درشمدی بود و خدزوند زو رز فرسنادی بود تا متردم رز ز
سنمها و بیدزدگریهای یزدگترد برهانتد (جتااظ218-217 :1386 ،؛ بل مت -641 :1385 ،
642؛ ملدس 141-140/3 :1349 ،؛ گردیزی27-26 :1347 ،؛ زب بلخ .)203 :1374 ،
گززر

ربری دربارۀ مر

یزدگرد ،با پاریزی زفتزودیهتا و کاستن هتا ،در نوشتنههتای

دی رزن هم به مشم م شید و همۀ شنها در  .1سنم ری و بیدزد یزدگرد .2 ،خشم مردم و بته
سنوی شمدن شنها و شکوی بردن پتیش خدزونتد .3 ،پیتدز شتدن زستب نت،زدی و یبتا .4 ،متر
یزدگرد ز جگنۀ زسب و  .5خشگودی مردم ز مر
همدزسنان زند (برزی نمونه ن

شای بزیگر -که خوزست خدزونتد بتود-

 :ی لوب 199/1 :1366 ،؛ بل م 640 :1385 ،؛ ث تا ب مرغگت ،

311 :1372؛ گردیتتزی26 :1347 ،؛ ملدستت 141-140/3 :1349 ،؛ زبتت بلختت ،82 :1374 ،
203-200؛ مجممز نوزریخ وز لصص.)35 :1383 ،
به گگنۀ فردوس  ،موبدزن و سناریشگاسها در پاسخ به زی پرسش یزدگرد که مر

وی

کجا و مه مان ر خوزهد دزد ،گگنه بودند زو در نزدیکت مشتمۀ ستو در تتوس خرزستان
خوزهد مرد .یزدگرد در کوشش برزی گریز ز مر  ،سوگگد خورد که هی گای مشمۀ ستو
رز به مشم نبیگد ،تا زی که رو ی خون ز بیگ یزدگرد گشادی شد و پزشکان با همۀ کوشش
خود ننوزنسنگد خون رز بگد شورند .موبد مارۀ یزدگرد رز در شن دیتد کته وی بته مشتمۀ ستو
رود و با سنایش یزدزن سوگگد خود رز فرزمو

کگد .یزدگرد ستخ موبتد رز پتذیرفت و بته

سوی مشمه سو رفت و شیی نیایش رز به جای شورد .زو ز شب مشتمه نوشتید و ختونریزی
بگد شمد ،با وجود زی  ،بهبودی خویش رز نشانۀ خردمگدی خود دزنست و دوباری ختودبیگ و
نافرمان پیشه کرد در زی هگ ام ،زسب ستید و یبا و شایسنه ،ز مشتمۀ شب بیترون شمتد و
مون همرزهان یزدگرد در گرفن شن زسب ناتوزن شدند ،خود وی ی و ام گرفتت و بته
سوی زسب شنافت .یزدگرد زسب رز ی گذزشت و مون کوشید تا پاردُم زستب رز بگهتد ،زو

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 37 /

خروشید و جگنهزی مر

شور به سیگۀ شای کوبید و زو رز کشت و ختود در مشتمۀ ستو نهتان

گشت شن ای موبدزن کا بد شای رز شسنگد و در تابوو نهادند ،و به پارس بردند تتا در دخمته
گذزرند (فردوس .)1582-1580/5 :1374 ،
بیش ز ی

ستدۀ پتیش ،تیتودور نو دِکته ( 1930-1836متیالدی) ،در ترجمتۀ ش متان

بخش ساسانیان ز «تاریخ ز رقسُم و ز مُلقوک» ،مردیریب زر شتمگد مومَّتد بت جَریتر رَبَتری

(متتر  310 :ھ ،) .دربتتارۀ زفستتانۀ متتر

یزدگتترد یکتتم مگتتی گگتتت« :دزستتنان متتر ِ

ش گت شور زی پادشای ،رزبلۀ بسیار نزدیک دزرد با توصیگ کته ز بتدی زو کتردیزنتد .زیت
دزسنان رز س ید زب ز بلری و زب ققنَیبه و دی رزن مگان کر کردیزند که مبنگ بودن همۀ شنهتا
بر ی

زصم ت زب مُلَگتع ت م لوم م گردد ...با توّجه به زی که روزیت رزجع به زی پادشتای مته

زندز ی شگاهانه و روش تدوی شدی زست ،نم توزن شن رز ز قبیتم زفستانههتای کته ز روی
سادی وا به وجود شمدی زست ،دزنست .م فکر م کگم که زیت دزستنان بته مگظتور م یّگت
ساخنه شدی زست .زی پادشتای رز ،کته مبغتو

بزرگتان بتودی زستت ،در گرگتان دوردستت

پگهان کشنهزند و ب د زی دزسنان رز مگنشر ساخنهزند ...فنگه و کشمکش کته درستت پت
مر

ز

زی پادشای بر سر جانشیگ زو روی دزد ،زی علیدی رز تمیید مت کگتد»(نو دکته:1378 ،

 ،110-109پانوشت شمارۀ .)1
ال پذیرفنه شتد و تتاکگون شتاید همتۀ پ،وهگتدگان تتاریخ ساستانیان،
دیدگای نو دکه کام ً
مر

یزدگرد یکم رز ز درینۀ مشم نو دکه دیدیزند (برزی نمونه ن

 :کریسنگست :1374 ،

372؛ شیتمان46-45 :1384 ،؛ ری کوب456/1 :1373 ،؛ شاپورشهبا ی .)430 :1392 ،شیتا
مگان که نو دکه و پ،وهگدگان پیرو زو م پگدزرند بزرگان و مغان ردشن فرمانروزی بزیگتر
رز کشنه زند و دزسنان شمدن زسب و مر

یزدگرد ز

د زی زسب رز پرزکگدیزند؟ نتدییتاد

علیرضا شاپور شهبا ی ،زگرمه با دیدگای نو دکته دربتارۀ متر

یزدگترد همدزستنان زستت

م گوید نو دکه م گای نمادی دزسنان رز درنیافنه زست .به علیدۀ زو ،زسب ز نمادهتای مهتر
 زیزد پیمان و عدز ت بهوی،ی عدز ت شاهانه -بودی زست و در زیرزن باسنان فرمانروزی که زدزدگری دوری م جست ،گوی پیمان خود رز با مردم و زیزدزن نادیدی گرفنه بود و ز زی رو
سززوزر مر

م گشت .همنگی شب ،نماد زپام نتاو ز زیزدزن بزر

ردشتن بتود کته بتا
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فرّۀ خدز بخشیدی ،پیوند تگ اتگ

دزشت مگانکه هگ ام که فرّی جمشید در ننیجتۀ گگتای زو

ز وی گسست ،به درون شب رفت و زپتام نتتاو شن رز ن تای دزشتت تتا در شیگتدی بته دستت
گرشاسب و فریتدون دزدی شتد .ز زیت رو ،زگتر متردم مت گگنگتد خدزونتد شنهتا رز ز دستت
یزدگرد رهای بخشیدی زست ،مگدزن ش گتزن یز نبتودی زستت .یزدگترد بتزیگتر و ستنم ر
شدی بود و سنم ری و سنیزندگ زو با مردم به مگهوم شکسن پیمان خود با متردم و زیتزدزن
و ناشایسن

زو برزی دزشن فرّۀ زیزدی بود .پ

زسنغاثۀ مردم به درگای خدزونتد گیترز شتدی

بود و زیزدزن که پیمان و فرّی رز ن اهبان م کردند ،زسب فرسنادند تا کارنامۀ نتدگ شتای
رز درهم پینید (شاپورشهبا ی430 :1389 ،؛ .)Shapur Shahbazi, 2003: 355-362
زگرمه دیدگای خشمش ود تاریخ ن اری ساستانیان دربتارۀ یزدگترد و سیاستتهتای زو ،و
کوشش و همپیمان بزرگان و هموندزن دودمانهای نت،زدۀ زیرزنت در نادیتدیگترفن پسترزن
شای بزیگتر

یزدگرد برزی پادشاه زیرزنشهر م توزند نشانۀ دسیسهمیگ پگهان شنها در مر

باشد ،زمّا مگد زشارۀ مگابع مسیو به بیماری یزدگرد که م گویگد زسلف ماروثا به درمان زو
پردزخنه بود ،م توزند گوزی بیمتاری زو باشتد و همدزستنان پروکوپیتوس ،موست ختورن و
تتتاریخ ستتی رو دربتتارۀ متتر

یزدگتترد ز یتت

بیمتتاری (موستت ختتورن 209 :1380 ،؛

Procopios, 1954: 1/17-22; Addai Scher, 1907-18: 205-207, 212-216, 219 )220و همنگی زشارۀ فردوس به بیمتاری زو و رفتن بته مشتمۀ ستو بترزی بهبتود یتافن ز

بیماری ،زی پرسش رز به وجود م شورد که شیا مر

یزدگرد در ننیجۀ ی

بیمتاری کهگته

تت با نشانههای سردرد تت نبودی زست که در تاریخن اری ساسانیان در مارموب ی
همنون ی
شوم ی

زفسانه و

پادزفرۀ زیزدی و شایسنۀ فرمانروزی بزیگر با گو شدی زست تا همۀ مردم مر
پادشای سنیزیگر با بزرگان و مُغان رز به خوزست خدزوند به مشتم بیگگتد؟ توصتیف

ششکار کشنهشدن پاری زی ز فرمانروزیان ساسان در خدزیگامه ،که ز رزی ترجمتههتای عربت
شن به مگابع تاریخ دورۀ زسالم رزی جست (برزی نمونه دربارۀ توصیف ششتکار م تون
کشنه شدن شاپور سوم ،بهرزم مهتارم ،هرمتزد مهتارم و خسترو پرویتز بته دستت بزرگتان و
زشتترزف زیرزن ت  ،نت

 :ربتتری779-767 ،731-724 ،697 ،607/2 :1352 ،؛ بل م ت :1385 ،

813-796 ،752-751 ،745-744 ،640؛ دیگتتوری140-137 ،117-113 ،106 ،78 :1381 ،؛
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ی لتتتوب 207 ،199/1 :1366 ،؛ ث تتتا ب مرغگت ت 401-399 ،376-373 ،364-363 :1372 ،؛
گردیزی34-33 :1347 ،؛ مس ودی267-265/1 :1382 ،؛ فردوس ،1950-1943/6 :1374 ،
2218-2201 ،2053 ،2021؛ تجاربزألمم ف زخبتار مُلقتوک ز ترب و ز جتم،319 :1373 ،
359-352 ،330؛ مجممز نوزریخ و ز لصص68 :1383 ،؛ زب بلخ ،)246-244 ،198 :1374 ،
باید به پ،وهگدگان یادشوری کگد کته زگتر یزدگترد یکتم رز هتم موبتدزن و بزرگتان ز پتای
درشوردی بودند ،شنها مگدزن نیا مگد ساخن و پرزکگدن زفسانۀ شمدن زسب و کشتن یزدگترد
برزی پگهاندزشن توریۀ خود نبودیزند ،بهوی،ی زی که شنها خودْ یزدگرد رز فرمانروزی بزیگتر
هم م خوزندیزند .ز زی رو ،بته گمتان مت  ،یزدگترد یکتم مگتانکته پروکوپیتوس ،موست
خورن و تاریخ سی رو مت گویگتد ،ز یت

بیمتاری متردی زستت ،و زیت بزرگتان و مغتان

کیگه جو و دشم یزدگرد بودند که در کوشش برزی نابودی نتام و ختاررۀ یت
زیرزن  ،که مسیویان زو رز «شای پیرو مگد ،شکوهمگد و نی
ی

«کور

دی ر» م خوزندند ،دربارۀ مر

فرمتانروزی

» و یهودیان زو رز دوست ختود و

زو زفسانهزی بافنگد که هم ان رز م شگاهانید

شای بزیگر م ونه به خوزست خدزوند نابود شدی زست (جلیلیان.)23-13 :1394 ،
نتیجهگیر

موبدزن ردشن که در همۀ دورۀ ساستانیان نشتان دزدی بودنتد مشتم دیتدن بردبتاری دیگت

پادشاهان و ورود و گسنر

دی های بی انه رز به زیرزن نخوزهگتد دزشتت ،ز شتکیبای دیگت

یزدگترد یکتم بتا مستیویان و یهودیتتان بستیار ش ردی و ناخشتگود شتدند .گذشتنه ز دشتتمگ
موبدزن ،کوشتش یزدگترد یکتم بترزی تام دن بته نیرومگتدی فززیگتدۀ بزرگتان و ر ستای
خاندزنهای بزر  ،که گه ای ان پادشای رز مون با ینۀ خود مت زن اشتنگد ،ستنیزیگتری
شنها رز هم برزی پادشای به زرمغان شورد .ز زی رو ،نبایتد مگتدزن شت گتزن یتز باشتد کته در
سُگتت تاریخن اری ساسانیان ،که خود با تاب ششتکار دیتدگای موبتدزن و بزرگتان ردشتن
زست ،یزدگرد یکم مهرۀ فرمانروزی گگاهکار ،خشت و ستنم ر بته ختود گرفنته زستت .بتا
وجود زی  ،یهودیتان و مستیویان در ستاست ززری ز بردبتاری و پشتنیبان دیگت یزدگترد ز
مردمان یهودی و مسیو زیرزنشهر ،بان به سنایش زو گشتودیزنتد .دزستنانهتای تلمتودی ز
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مهربان یزدگرد با یهودیان سخ م گویگد و زو رز فرمانروزی نی
همنون ی

کورو

خوزی ،هوزدزر یهودیان و

دی ر م خوزنگد .در تاریخ و تاریخن اری مسیو هم یزدگترد یکتم

هموزری فرمانروزی پیرو مگتد و نیت

و همنتون دوّمتی کگستناننی بترزی دنیتای مستیویت

زن اشنه شدی زست .مهرۀ تتاریخ یزدگترد یکتم پشتت زیت سته مهتریزی کته ردشتنیان،
یهودیان و مسیویان ز زو کشیدیزند ،پگهان شدی زست.
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