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مقدمه

خود با همکاری ديگر خاندانهای بزرگ به

در ارتباط با خاندانهای حکومتگر ايران باستان،

حکومت رسید ،کوشید برای ايجاد تمرکز در کشور

پژوهشهای چندانی انجام نشده است .کريستن-

و پايانبخشی به نظام ملوك الطوايفی و حاکمیت

سن در کتاب ايران در زمان ساسانیان ،خالصه و

سران قبايل و حکومتگر از قدرت دين استفاده

گذرا ،به خاندان مهران و بعضی از شخصیتهای

کند ( )Kreyenbroek, 2008: 7و ،بدين طريق،

اين خاندان مانند بهرام چوبینه اشاره کردهاند و

برای مدتی از نفوذ و قدرت خاندانهای حکومت-

خانم محرابادی نیز کتابی با عنوان خاندانهای

گر بکاهد .همسو با آن ،ساسانیان برای کاهش نفوذ

حکومتگر ايران باستان به نگارش درآوردهاند که

آنها در سرزمینهای تحت سلطه سعی کردند سران

بیشتر به معرفی اين خاندانها پرداخته است.

اين خاندان های بزرگ را در رهس دستگاههای

همچنین ،محمدتقی ايمانپور و نجمالدين گیالنی

مفصل اداری مملکت استخدام کنند تا ،ضمن از

مقالهای با عنوان «نقش خاندانهای کهن در فراز و

بین بردن دامنه نفوذ آنها در مناطق خود که دارای

فرود سلسلههای ايران باستان» نوشتهاند؛ ولی با

امالك فراون بودند ،آنها را در مرکز حکومتی کنترل

توجه به اينکه موضوع اين مقاله کلی و تمام

کنند و بر تحرکات آنها نظارت داشته باشند

خاندانهای هفتگانه ايران باستان را شامل میشده

(مظاهری .)23 -5 :1377 ،اما ظاهراً اين تدابیر

است ،مقاله ايشان تمام زوايا و شخصیتهای اين

نتوانست از دامنه قدرت و نفوذ آنها بکاهد .به ديگر

خاندان و نقش آنان در تحوالت سیاسی ايران عصر

سخن ،با اين سیاست رقابتها به دربار و مرکز

ساسانی را مورد بررسی قرار نداده است .از اين

حاکمیت ساسانی کشیده شد و تاريخ عصر

نظر مقالة حاضر نوآوری خاصی دارد.

ساسانی مملو از داستانهای دسايس و رقابتهای

مهم ترين گروه نجبای پارتی ،هفت خاندان
بزرگ بودند که در رهس طبقات اجتماعی ،پس از

اشراف و نجبای پارتی و پارسی بر ضد شاهنشاهان
گرديد (ورداسپی.)80 :1357 ،

خاندان سلطنتی قرار داشتند .در بین آنها دودمان

شواهدی وجود دارد که سران اين خاندان در

مهران و اسپندياذ انتساب به سلسلهی اشکانی را از

همان ابتدای دوران ساسانی در دستگاه دولتی

امتیازات خود میدانستند ،و بدان مباهات میکردند

صاحب مقام بودهاند و در امور اداری و نظامی

(بیانی .)78 :1384 ،بهنظر میرسد يکی از داليلی

نقش فعال و مؤثری داشتهاند .مثالً در کتیبه کعبه

که باعث شد در اواخر دورة ساسانی ،خاندان

زرتشت در فهرست درباريان شاپور يکم ،نام

مهران در مقابل ساسانیان بايستند همین عامل بود؛

«ارشتت دبیر ،از مهرانیان ری» آمده است که بهنظر

زيرا بهرام چوبین زمانی که با خسرو پرويز روبرو

میرسد يکی از اعضای خاندان مهران بوده است

میشود ،حیثیت خاندانی خود را ،در انظار به رخ

(لوکونین108 :1365 ،؛ يارشاطر.)99 :1368 ،

خسرو پرويز میکشد (فردوسی.)2330 :1385 ،
در هرحال ،اردشیر بابکان ،از خاندان ساسان ،که

در دوران ساسانی بهترين افسران ارتش ايران
از خاندان مهران بر میخاستند ( Shahbazi
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) ,2000: 1يکی از اين افسران ،شخصی بهنام

گور بیتأثیر نبود.

مرنس 1است که در زمان شاهپور دوم ،زمانی که

در عصــر پیــروز تا خســرو انوشـیروان ،و

ژولین امپراتور روم با ارشك سوم پادشاه ارمنستان

همچنین ،بعد از آن نفوذ خاندان مهران بیشتر شده

متحد شد و به جانب تیسفون آمد ،لشکر ايران به

و مناصب لشکری و کشوری را تصاحب کردند

فرماندهی مرنس ،از خاندان مهران ،توانست راه

) .)Pourshariati, 2009: 101-102يکی از

پیشرفتشان را سد کند و در همین جنگ بود که

افراد اين خاندان که در به تخت نشاندن پیروز نقش

ژولین کشته شد (محرابادی .)105 :1372 ،البته

داشت ،شخصی به نام رهام بود که سرپرست پیروز

معروفترين افسر اين خاندان ،بهرام چوبین است

به شمار می رفت .وی يکی از نیرومندترين

که در مباحث آتی به آن پرداخته خواهد شد.

سرداران ايران بود .با مرگ يزگرد دوم ،فرزندش

همچنین افراد اين خاندان ،همانند ديگر

هرمزد سوم از غیبت برادر بزرگتر (پیروز) ،که در

خاندانهای کهن ،در عزل و نصب شاهنشاهان

شرق بود ،استفاده کرد و به قدرت رسید؛ ولی

ساسانی نقش داشتند ،که در ذيل به چند نمونه از

پیروز با کمك رهام توانست به قدرت برسد :

آنها اشاره خواهد شد .زمانیکه يزدگرد اول در

) .)Ibid. 71همچنین میتوان از شاپور رازی نام

مقابل خواستة بزرگان و اشراف ايستادگی کرد ،وی

برد که در زمان فیروز ،اسپهبد ری بود (طبری،

را به طرز مرموزی در نقطهای خارج از پايتخت به

 .)637 :1362با مرگ پیروز ،او و زرمهر سوخرا که

قتل رساندند (دينوری  78 :1371؛ شیپمان:1383 ،

در زمان پیروز صاحب نفوذ فراوانی بود ،والش

 .)48پس از يزگرد ،زمانی که بزرگان دربار هم-

برادر پیروز را به پادشاهی برگزيدند (شیپمان،

پیمان شدند تا به دلیل اينکه يزدگرد مخالف میل

.)50 :1384

آنها عمل کرده بود ،کسی از خاندان او را به

پس از بالش قدرت به قباد رسید .در اين زمان

پادشاهی برندارند و قصد داشتند شاهزادهای به نام

تقريبا اداره کشور بیشتر در دست سوخرا بود و

خسرو را به حکومت رسانند (طبری:1362 ،

حدود نیم قرن بود که خاندان کارن و در رهس آنها

 ،)616يکی از اين بزرگان شخصی به نام «فیرك

سوخرا ،کم و بیش ،فرمانروا را در چنگ خود

ملقب به مهران» است که بهنظر می رسد از خاندان

داشتند؛ يعنی از اواخر پادشاهی پیروز تا قسمتی از

مهران بوده باشد (دينوری .)83 :1371 ،هرچند

پادشاهی قباد همچنان بر اوضاع مسلط بودند (76

تصمیم بزرگان به نتیجه نرسید و عاقبت بهرام پسر

 .)Pourshariati, 2009:لذا قباد اين امر را

يزگرد (مشهور به بهرام گور) با کمك لشکری از

نتوانست تحمل کند و به شاپور رازی از خاندان

اعراب تاج پادشاهی را با شرط تکرار نکردن رفتار

مهران دستور داد تا با سپاه خويش بیايد و زمانیکه

پدر به دست آورد (طبری )617 -618 :1362 ،و

شاهپور رازی به خدمت قباد آمد ،حکايت سوخرا

همین عامل نیز در محبوب شدن شخصیت بهرام

را با وی در میان نهاد و فرمان خويش دربارة او را

1. Merenes
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بداد .شاهپور رازی نیز سوخرا را بکشت که طبری

حصارهای خود تدارك کنید( ».پروکوپیوس،

از آن تحت عنوان « باد سوخرا کم شد باد مهران

 .)48 -53 :1382در نهايت نتیجة قطعی از اين

وزيد» ذکر میکند (طبری.)632 -639 :1362 ،

جنگ به دست نیامد ،ولی فیروز از خاندان مهران،

نکته درخور توجه اينکه بنا بر گفتة طبری ،قباد به

چنانکه از متن اين نامه پیداست ،هم به لحاظ

شاپور رازی نوشت کهبا «سپاه خويش» که بیترديد

نظامی و هم به لحاظ سیاسی و ديپلماتیك سردار

از خاندان مهران بودهاند ،بیايد و اين موضوع بیانگر

قابلی بوده است.

آن است که سوخرا در مرکز از پشتیبانی نیروی

در زمان خسرو انوشیروان نیز خاندان مهران،

زيادی که به احتمال از خاندان خود وی ،يعنی

همچنان از جايگاه بااليی برخوردار هستند .بهويژه

خاندان کارن بودهاند ،برخوردار بوده است.

از لحاظ نظامی افراد اين خاندان نقش بارزی در

اين اتفاق ،يعنی کشته شدن سوخرا از خاندان

حکومت ساسانی دارند .به طوريکه سه نفر از

کارن به دست شاپور رازی از خاندان مهران ،سبب

هشت اسپهبدی که در طول و بعد از حکومت

سقوط موقتی خاندان کارن و پیروزی خاندان

خسرو منصبی بر عهده داشتند ،از خاندان مهران

مهران شد (همان .)635 :در سال 528م نیز وقتی

بودند ) .)Pourshariati, 2009: 101-102در

که بیلیزار سردار نامی بیزانس مهیای جنگ با ايران

میان مقامات نظامی دوره خسرو اول ،که از خاندان

شد سرداری از خاندان مهران بهنام فیروز مهران به

مهران بودند ،يکی شهرين است که مرزبان منطقه

مقابله با سردار بیزانس رفت .جسارت و زبدگی و

کرمانشاه و لرستان بود؛ ديگری گشنسب ،که

نظم نیروهای تحت فرمان فیروز به حدی بود که

مرزبان ری بود (مسعودی266 :1344 ،؛ يعقوبی،

بیلیزار ،که خود آغازگر اين جنگ محسوب می-

 .)205 :1366در زمان هرمزد چهارم نیز بهرام

شد ،درخواست صلح کرد؛ ولی فیروز اينگونه به

چوبین يکی از چهار اسپهبد کشور بود ،که با چنان

او پاسخ داد« :اگر اين مراسله از طرف رومیها که

منصبی جنگ بر ضد ترکان را فرماندهی کرد .البته

بستن عهد برای آنها کاری آسان و نگهداری و

بهرام چوبین در زمان خسرو انوشیروان نیز يکی از

انجام آن برايشان امری بس سخت و مشکل ،نوشته

چهار اسپهبد کشور بود (بلعمی ،)9 :1343 ،بهرام

نشده بود من از مطالب آن اطمینان حاصل کرده و

در عهد خسرو انوشیروان ،در لشکرکشی به روم،

حاضر به قبول مندرجات آن میگرديدم؛ لیکن

فرماندهی سپاه سواری را داشت که شهر دارا را

متأسفانه عذر و بیوفايیهای مکرر ،ما را بکلی

محاصره و تصرف کرده بود (کولسنیکف:2535 ،

نسبت به شما مأيوس و بدبین ساخته و به اين

 .)123به نظر میرسد همین پیروزی نظامی سبب

جهت مجبور گرديدهايم که به جنگ شما بیايیم و

شد که خسرو انوشیروان او را اسپهبد يك چهارم

اينك هم ای رومیان عزيز چاره ديگری باقی نیست

کشور کند.

جز آنکه برای جنگ با ايرانیها حاضر گرديد...

خاندان مهــران ،جدا از مناصــب لشـکری،

خواهشمندم غذا و حمام برای ما در داخل

مناصب کشوری را نیز بر عهده داشتند؛ مثال بايد
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از ايزد گشنسب ياد کرد که در زمان خسرو

روم ،احترامی فراتر از يك سفیر برای او قائل می-

انوشیروان خدمات فراوانی را برای دولت ساسانی

شود .بنا بر گفتة پروکوپیوس ()184 :1382

انجام داد ( .)Pourshariati, 2009: 102وی

«ژوستنین او را از هر سفیر ديگری که تا آنوقت

که خزانهدار شاه بود سواد عمومی داشت و از علم

به دربار روم رفته بود گرامیتر و معززتر پذيرايی

حقوق ،سفیر شاه نیز بود .در سال 41م ،در جنگ

نمود ...احترام و تکريمی که ژوستنین در موقع

دوم ايران و روم ،پس از نبردهايی که بین دو طرف

ورود و عزيمت وی در حق او بهجا آورد از

روی داد ،هیچ يك از دو طرف به پیروزی قطعی

فراخور يك سفیر به مراتب باالتر بود و بپذيرايی

نرسید .سرانجام صلح پنجاه سالهای بین ايران و

و اکرام سالطین شباهت داشت».

روم بسته شد .سفیر ايران برای انجام مذاکره برای

نقش عمده خاندان مهران در امور کشوری

صلح ،ايزد گشنسب از خاندان مهران بود .پس از

ساسانیان از آنجا مشخص میشود که باز در منابع

مذاکرات طوالنی ،سرانجام چنین قرار شد که

شاهديم که يکی ديگر از سفیران خسرو انوشیروان

ايرانیان هر ساله از رومیان  30000سکة طال

از خاندان مهران است .درطول يکی از جنگهای

بگیرند؛ در عوض ،الزيکا به رومیان واگذار شود

خسرو اول در مقابل خاقان ترك ،وقتی که خاقان

(پروکوپیوس180 -182 :1382 ،؛ انگلبرت

برای صلح پیشنهاد دخترش را به شاه ساسانی کرد،

وينتر . )122 :1386،گفتار سفیر ايران در مذاکرات

خسرو ،مهران ستاد ،از خاندان مهران را برای

اين صلح ،نشان از اصالت و بزرگمنشی افراد اين

ارزيابی کردن دختر خاقان فرستاد .وی که مورد

خاندان و ايرانیان آنزمان دارد .وی در اين گفتگو

اطمینان شاهنشاه بود و در پسند کردن يا برعکس

ضمن بیان عظمت ايران ،يادآور میشود که

نپسنديدن دختر اختیار تام داشت ،دختر را پسنديد

«خسرو ،اگر بخواهد ،پادشاه همة مردم است...ما

و با خود به ايران آورد .اين دختر در آينده ملکه

گمان داريم که غلبه بر هر دشمنی کاری است

ايران شد و از پیوند او با خسرو انوشیروان ،هرمزد

جزيی و فرعی .از آن رو که ما را برای پیروزی

(ترکزاد) زاده شد (طبری725 ،1362 ،؛ فردوسی،

پرورش داده اند ،همانطور که اقوام ديگر آموختهاند

 .)Pourshariati, 2009: 104; 1292 :1385در

که مغلوب ما شوند ...رومیها هنگامی که با

رابطه با تدبیر و هوش و شايستگی مهران ستاد و

پیشنهاد صلح نزد ايرانیان میآيند کار معمول و

داستان سفارت او نزد خاقان ترك ،فردوسی شعرها

معتاد خود را انجام میدهند...ولی با اين وجود ما

سروده است که در ذيل به چند بیتی از آنها اشاره

به مذاکرات تن در میدهیم؛ زيرا که صلح را فراتر

خواهد شد:

از هر چیز میشماريم .چون اين نشان اصالت و
بزرگواری است که خود را بتوان با اوضاع و احوال
هماهنگ کرد( ».همان  .)123شأن و منزلت سیاسی
ايزد گشنسب در روم به گونهای است که امپراتور
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فرســـــتادم اينـــــك يکـــــی هوشـــــمند

خشم و کینه او قرار گرفتند به سبب قدرتی که

کـــــه دارد خـــــرد جـــــان او را بلنـــــد

داشتند ،همانگونه که خود پشتیبانی نیرومند برای

بیايــــــد بگويــــــد همــــــه راز مــــــن

دولت او بودند دشمنی آنان میتوانست بسیار برای

ز فرجـــــام پیونـــــد و آغـــــاز مـــــن

دولت ساسانی خطرناك باشد (محمدی ماليری،

گــــزين کــــرد پیــــری خردمنــــد و راد

 .)238 -242 :1379يعنی همان حادثهای که در

کجــــا نــــامِ او بــــود مهــــران ســــتاد

زمان هرمزد چهارم آغاز و با شورش بهرام چوبین،

وز ايرانیـــــان نـــــامور صـــــد ســـــوار

زمیــنه افــــول و ســـقوط ســـاســانیان شــد

ســــــخنگوی و شايســــــته و نامــــــدار

).)Pourshariati, 2009:1-6

چنـــین گفـــت کســـری بـــه مهـــران ســـتا

عکسالعملهای بد هرمزد چهارم در قبال

کــه شــو شــاد و پیــروز و بــا مهــر و داد

بزرگان و اشراف کشور سبب شده بود که سرداران

(فردوسی.)1292 :1385 ،

و فرماندهان سپاه وظايف خود را به درستی انجام

در هر حال ،مالحظه می شود که افراد اين خاندان

ندهند و با توجه به اختالفاتی که در داخل کشور

مصدر خدمات ارزشمندی برای دولت ساسانی

بین پادشاه و بزرگان به وجود آمده بود دشمنان

بودند .خسرو انوشیروان توانست تا حدودی حس

ايران اين فرصت را غنیمت شمرده و هر کدام از

غرور و کبر اشراف را راضی نگاه داشته و تا

گوشهای به ايران حمله کردند .ترکان از شرق ،روم

حدودی اين طبقه را در تحت کنترل خود نگهدارد.

از غرب ،خزرها با سپاهی انبوه روی به آذربايجان

وی چنانکه ذکر شد ،اعضای اين خاندان را به

نهادند و سپاهیان عرب هم از جنوب کشور را

منصبهای عالی گمارد .ولی هرمزد چهارم با بی-

مورد تاخت و تاز قرار دادند .هرمزد بعد از صلح

درايتی خود ضــربهای ســنگین بر اساس دولت

با روم سپاهی را روانه جنگ با خزرها کرد و موفق

ساسانی وارد آورد؛ زيرا اين خاندانها که در تاريخ

شد که آنها را از آذربايجان بیرون کند .بعد از آن

به نامهاي ی همچون بزرگان و نجبا و اشراف و

هرمزد با بزرگان و موبدان موبد درباره اينکه چه

خاندانهای کهن از آنها ياد شده است ،از پايه های

کسی را به فرماندهی سپاه برای جنگ با ترکان

اصلی دولت ساسانی و کانون سنتهای اجتماعی

انتخاب کند به مشورت پرداخت .سرانجام بهرام

ايران و درون ماية آن چیزی بوده اند که نظام

چوبین از خاندان مهران به عنوان فرمانده انتخاب

شاهنشاهی ايران خوانده می شد .به ديگر سخن،

شد )Pourshariati, 2009: 123؛ طبری،

شاهنشاهی ساسانی اتحاديهای از مجموعة اين

726 :1362؛ يعقوبی.)204 :1366 ،

خاندانها بود که کشور را اداره میکردند .کار

علت اينکه در انجمن جنگی که به علت اين

هرمزد چهارم ،دشمنی آنها و هواداران آنها را در

اوضاع گرد آمده بود ،بهرام چوبین را بهعنوان

پی داشت و اين امر لطمه ای بزرگ برای دولت

فرمانده سپاهیان ايران در مقابل دشمنان انتخاب

ساسانی بود؛ زيرا اين خاندانهای کهن که مورد

میکنند ،نیز معلوم است؛ چرا که در وجود اين
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سردار جسارت نظامی با استعداد فرماندهی و

نسبت به بهرام سبب شد که وی و سپاهیانش

مهارت يك شخصیت سیاسی درهم آمیخته بود

برآشوبند و سر از فرمان هرمزد برتابند و برای

(کولسنیکف .)123 :2535 ،بنا بر گفتة فردوسی:

حذف او از مقام سلطنت به طرف پايتخت حرکت

ســــپهبد چــــو بهــــرام بهــــرام بــــود

کنند (محمدی ماليری .)246-245 :1379 ،در اين

کــــه در جنــــگ جســــتن ورانــــام بــــود

هنگام در دربار اشراف با همکاری يکديگر پسر

هــر آنکــس کــه جســت از يــالن نــام را

هرمزد چهارم ،خسروپرويز را به پادشاهی برداشته

ســـــپهبد همـــــیخوانـــــد بهـــــرام را

و سرانجام هرمزد توسط دو تن از اشراف ،يعنی

(فردوسی.)2325 :1385 ،

بندوی و بستام به قتل رسید (طبری727 :1362 ،؛

عالوه بر شجاعت ذاتی ،نبوغ نظامی بهرام

ثعالبی423 :1368 ،؛ يعقوبی.)207 :1366 ،

چوبین و کامیابیهای جنگی او ،اصالت خانوادگی

هدف آنان از خلع هرمزد چهارم و برتخت نشاندن

او نیز در پیشرفت سريع او مؤثر بود (کولسنیکف،

خسروپرويز ،اين بود که آنان يارای مقابله با بهرام

 .)123 :2535جسارت نظامی بهرام چوبین به

چوبین را در خود نمیديدند .بنابراين ،صالح در

حدی بود که زمانیکه هرمزد چهارم از او خواست

اين ديدند که از اين طريق بهانة بهرام را رفع کنند،

که با ترکان به دلیل نیروی زيادشان صلح کند،

غافل از اينکه بهرام چوبین خود سودای سلطنت

پاسخ داد:

داشت (کريستین سن .)153 :1383 ،زمانیکه خبر

چـــو دشـــمن جنـــگ خواهـــد آراســـتن

خلع هرمزد چهارم و به پادشاهی رسیدن خسرو

هزيمـــــت بـــــود آشـــــتی خواســـــتند

پرويز به بهرام رسید با سپاه خود آهنگ پايتخت

از آن پـــس بـــه فرمـــان دشـــمن شـــويم

کرد (مسعودی .)267 :1344 ،قبل از جنگ خسرو

کــه بــی جــان و بــی تــوش و بــی تــن شــويم

که به نیروهای خود اطمینان نداشت ،در صدد

(فردوسی.)1382 :1385 ،

مصالحه با بهرام درآمد و برای او پیام فرستاد که

بهرام چوبین با داشتن چنین اعتماد به نفسی ،با

اگر به اطاعت من درآيی کار مملکت را به تو حواله

دلیری هر چه تمام توانست کشور را از هجوم

میکنم و تو را بر همه مقدم میدارم (ابن مسکويه،

ويرانگر ترکان نجات دهد و خاقان ترك را از پای

 . )332 :1369بنا بر گفت ،فردوسی ،خسرو پرويز

درآورد و لشکر عظیم آنها را شکست دهد .اما

وعدة ايران سپاهبدی را به بهرام میدهد:

پیروزی او بر دشمنی نیرومند و غدار و باالتر رفتن

ســـــپهدار ايرانــــــت خــــــوانم بــــــداد

اعتبار بهرام چوبین در بین سپاه و مردم ،حسادت

کـــــنم آفريننـــــده را بـــــر تـــــو يـــــاد

هرمزد چهارم را برانگیخت و بهجای تشويق و

(فردوسی.)2322 :1385 ،

قدردانی ،در جهت تحقیر بهرام بر آمد

در واقع خسروپرويز برای اينکه تاج و تخت

(Pourshariati, 2009: 126 – 127؛ طبری،

را برای خود نگاه دارد ،مادة اصلی اصالحات

 . )727 :1362اين رفتار خود خواهانة هرمزد

نظامی و اداری انوشیروان (چهار پاذگوسپان) را
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نقض کرد و به بهرام وعدة ايران سپهبدی را داد

جايگاه سلطنت ،فرمانبرداری از پادشاهانی که از

(کولسنیکف .)143 :2535 ،اما هیچکدام از اين

نظر آنها دارای مشروعیت الزم برای اين مقام بودند

تدابیر نتوانست بهانة بهرام چوبین را که خود

در ايران باستان تا زمان بهرام چوبینه از خاندان

سودای سلطنت داشت برطرف کند و ،در نهايت،

مهران رعايت میشد و تا پیش از اين به رغم

کار به درگیری و فرار خسرو پرويز انجامید . .بهرام

درگیریهای داخلی ،کسی خارج از دودمان

بدون اينکه با مقاومت سختی روبرو شود در سال

سلطنتی هوای تاج و تخت نکرده بود .اين نخستین

 590م فاتحانه وارد تیسفون شد و بر خالف میل

بار بود که يکی از سرداران نامی شاه به مقابلة با او

بزرگان و روحانیون با دست خود تاج پادشاهی را

برمیخیزد و آهنگ آن را دارد که با برداشتن شاه

بر سر نهاد (دينوری118 :1371 ،؛ بلعمی:1343 ،

از سر راه خود به فرمانروايی برسد .ممکن است

.)26

شورشهای نخستین سال فرمانروايی داريوش با
از آنــجايی که پادشــاهان ســاسـانی به رغم

شورش بهرام چوبین در زمان هرمزد چهارم

رقابتها و اختالفات توانسته بودند در طول اين

مقايسه شود؛ اما اين دو دارای تفاوت اساسی

سالها به اندازة کافی مشروعیت خود را در برابر

هستند؛ زيرا در زمان هخامنشیان و از نظر

خاندانهای پارتی مستحکم کنند ،شورش بهرام

شــورشگران ،داريــوش خود يك غاصب بود و

چوبین ،شکست پادشاه از وی و فرار او و ،در

ساتراپ های گوناگون سراسر شاهنشاهی شايد

نهايت ،تاجگذاری شخصی خارج از خاندان

برای نشان دادن مخالفت خود با روی کار آمدن

سلطنت ،در تاريخ ساسانی نقطه عطفی بود که بر

داريوش سر به شورش برداشتند؛ اما در زمان

مشروعیت حکومت ساسانی خدشه وارد کرد

هرمزد چهارم ،بهرام چوبین يکی از سرداران نامدار

) .(Pourshariati, 2009: 123شاهنشاه در

شاهی بود که تا او  21تن از اعضای خاندانش در

ايران باستان ،همچون گذشتههای مضبوط در

ايران فرمان رانده بودند که آخرين آنها شاهی بسیار

اســاطیر و تاريخ ،برگزيده آســمان و نماينده

توانا مانند خسرو انوشیروان بود (رجبی:1383 ،

اهورامزدا در زمین بود که به حکم او فرمان می-

.)331

راند .به عقیدة ايرانیان مقام شاهی عطیهای الهی بود

شورش بهرام چوبین از خاندان مهران ،پايه

که از جانب خدا به شخص شاه داده میشد و بر

های فرمانروايی خاندان دولت ساسانی را لرزاند و

همین اساس ،اطاعت از وی ارزش مذهبی و الهی

سیر تدريجی و درونی دولت ساسانی را از

پیدا می کرد و با اطاعت از قانون برابر بود .در واقع

توانمندی به ناتوانی و از استقرار و ثبات به

خدا سرور مطلق دو جهان و پادشاه نماينده او بر

آشفتگی و نابسامانی نشان میدهد (محمدی

روی زمین بود ( Arjomand, 1946: pp. 91-

ماليری)237 :1379 ،؛ زيرا اين شورش ،چنانکه

.)85

ذکر شد ،سبب خدشه دار شدن مقام سلطنت شده

با توجه به اعتقادات فوق نسبت به مقام و

و سرداران و سران ديگر خاندانها ،مانند وستهم،
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از دودمان بزرگ اسپاهبذان و شهربراز که از تخمة

مرگ خسروپرويز فرزندش شیرويه با نام قباد دوم

شاهی نبودند به بهرام چوبین تأسی کرده ،تاج بر

به پادشاهی رسید که مدت زيادی زمامداری او

سر نهاده و به تخت شاهی نشستند (کريستین سن،

دوام نیاورد .بعد از مرگ قباد دوم بزرگان اردشیر

 .)581 -582 :1367بعد از شکست بهرام چوبین

سوم را که طفلی خردسال بود به پادشاهی

و مرگ وی ،خسرو پرويز بهجای رسیدگی به

برداشتند .شهربراز که در زمان قباد دوم نارضايتی

مشکالت جامعه و بازگرداندن دوباره مشروعیت و

خود را اعالم کرده بود و منتظر فرصت بود تا به

اعتبار شاهنشاهی که به شدت در اين زمان خدشه

حق خود برسد با پادشاه شدن اردشیر سوم به بهانه

دار شده بود سرگرم لذات درباری بود و به جای

اينکه بزرگان پارسی در کار پادشاهی اردشیر با وی

حمايت از نزديکانش و به دست آوردن دل آنان

مشورت نکردهاند با حمايت هراکلیوس قیصر روم

تصمیم به انتقام از کسانی گرفت که در کشتن

به ايران لشکر کشید و اردشیر سوم را به قتل رساند

پدرش نقش داشتند (کولسنیکف.)161 :2535 ،

و خود را پادشاه خواند (طبری780 :1362 ،؛

وی ابتدا بندوی دايی خود را به قتل رساند و

انگلبرت وينتر)37 :1386 ،

تصمیم به قتل دايی ديگرش بستام داشت که او از

پادشاهی شهربراز چندان طول نکشید و به

اين نقشه با خبر شد و با پیوستن به ياران بهرام

دست بزرگان کشته شد .آنگاه بزرگان به جستجوی

چوبین که در ديلم بودند دست به شورش زد و

مردی از خاندان سلطنت برآمدند؛ ولی به علت

تاج برسر نهاده و خود را پادشاه خواند و توانست

قحط الرجال مجبور شدند برای اولین بار در تاريخ

در کوههای البرز مستقال حکومتی پديدار کند و

ايران زنی را پادشاه خوانند ،پس پوران دخت را به

حتی آن را گسترش دهد و سرزمینهای شمال

پادشاهی نشاندند .بعد از مرگ وی آذرمیدخت به

شرقی ايران را زير فرمان آورد و تا  601م سراسر

پادشاهی رسید؛ سپس فرخ هرمز اسپهبد خراسان

امپراتوری به زير فرمان خسروپرويز در نیامد

که از خاندان شاهی نبود از ملکه خواستگاری کرد

(فرای535 :1388 ،؛ دينوری.)132 :1371 ،

و ملکه به او پیغام داد که روا نباشد ملکه زن کسی

شورش بستام و پادشاه خواندن خود ،ضربة

شود که از خانوادة سلطنت نیست و با حیلهای فرخ

سنگین ديگری بر مشروعیت و اعتبار شاهنشاهی

هرمز را به قتل رساند (طبری783 :1362 ،؛ بلعمی،

ساسانی بود .اما اين پايان کار نبود؛ چرا که خسرو

1203 :1353؛ يعقوبی.)214 :1366 ،

پرويز زمانی که نیروهای ايران در نبرد با بیزانس

رستم پسر فرخهرمز که در خراسان جانشین

شــکست خوردند تقصــیر را به گردن سردارانش

پدر بود ،وقتی از کشتن پدر باخبر شد با سپاهی

انداخته و سردارانی چون شاهین و مردانشاه را به

بزرگ به مداين آمد و ملکه آذرمیدخت را از

قتل رساند و تصمیم به قتل شهربراز داشت که او

پادشاهی خلع کرد و چشمان او را میل کشید سپس

به دربار قیصر روم ،هراکلیوس فرار کرد (طبری،

او را کشت (يعقوبی215 :1366 ،؛ طبری:1362،

736 :1362؛ انگلبرت وينتر .)37 :1386 ،بعد از

784؛ بلعمی .)1205 :1353 ،در اينجا باز دو تن،
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که از خاندان شاهی نیستند ،يکی از ملکه

بحث و نتیجهگیری

خواستگاری می کند که در نوع خود بی نظیر است؛

خاندان مهران يکی از هفت خاندان مشهور ايران

زيرا کسی که از خاندان سلطنت نبود ،اين حق را

در زمان اشکانیان بودند که به دلیل امالك و رعايای

نداشت که دست به چنین کاری بزند و ديگری

فراوان ،همچنین ،آشنايی با فنون نظامی ،در زمان

ملکه را خلع و نهايتاً به قتل رساند و در اين اواخر

ساسانیان نیز موقعیت و جايگاه خود را حفظ

پادشاهان ساسانی بازيچة دست بزرگان و اسپهبدان

کردند .افراد اين خاندان از آغاز سلسلة ساسانی تا

شده بودند و آنان شاهی پس از شاه ديگر به

فروپاشی آن به دست اعراب مسلمان ،صاحب نفوذ

پادشاهی مینشاندند .دولت ساسانی در چنین

و دارای مناصب لشکری و کشوری بودند .به

وضعی بود که ديری نپايید با لشکرکشی اعراب

طوری که ما در فهرست کتیبة کعبة زرتشت ،که

تازه مسلمان ،به ايران حمله کردند .در اين جنگها

متعلق به شاهپور اول است ،نام ارشتات دبیر از

باز شاهد حضور فرماندهانی از خاندان مهران مانند

خاندان مهران را میبینیم .اين سند نشان از آن دارد

بهرام رازی و مهران رازی (پسران بهرام چوبینه)،

که افراد خاندان مهران از همان ابتدا در رهس

در رهس سپاه ايران هستیم که از خود جانفشانی-

دستگاه دولتی بودهاند .در زمان ديگر شاهان

های زيادی نشان دادند و در راه اين مرز و بوم

ساسانی ما شاهد نقش فعال و مؤثر خاندان مهران

کشته شدند (طبری1608 -1610 /4 :1362 ،؛

هستیم .چنانکه ذکر گرديد ،در زمان شاهپور دوم،

بالذری)167 :1337 ،؛ ولی ،در نهايت ،با شکست

فرمانده فاتح لشکر ساسانی در مقابل رومیان،

ايران و کشته شدن يزدگرد سوم آخرين پادشاه

مرنس ،از خاندان مهران بود .همچنین ،رهام از

ساسانی بهدست ماهوی سوری از خاندان سورن،

خاندان مهران بود که پیروز را به پادشاهی رساند؛

بسیاری از اين خاندانها از جمله خاندان مهران،

شاپور رازی از خاندان مهران بود که خدمات

که زوال دولت ساسانیان را قطعی میشمردند برای

فراوانی برای بالش و قباد انجام داد و اسباب

آنکه مقام گذشته خويش را حفظ کنند در خدمت

سقوط موقتی خاندان کارن را در اين دوره فراهم

مهاجمان قرار گرفتند و اسباب سقوط دولت

کرد و اين ايزد گشنسب از خاندان مهران بود که

ساسانی را فراهم کردند و دولت ساسانی هزار سال

با اخالق بزرگ منشانه خود و آگاهی از راهحلهای

بعد از سقوط هخامنشیان با سرنوشتی تقريبا مشابه

ديپلماتیك توانست اسباب صلح افتخار آمیز پنجاه

با فرجام دولت هخامنشی سقوط کرد و همچنانکه

ساله با روم را فراهم کند و سکههای فراوانی به

داريوش سوم نیز در شرق به دست يکی از افراد

ايران آورد .سرانجام بهرام چوبین از اين خاندان

خاندانهای بزرگ کشته شد يزدگرد سوم نیز در

بود که در زمان خسرو انوشیروان فتح بزرگی در

همان نواحی به دست يکی از اعضای همین

دارا برای کشور به ارمغان آورد و به پاس اين

خاندانهای بزرگ کشته شد (زرينکوب:1371 ،

خدمت ،خسرو انوشیروان فرمانروايی يك چهارم

.)198

کشور را به او داد .در زمان هرمزد چهارم نیز عالوه
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بر ابقاء در مقام سابق ،زمانی که ايران از هر طرف

دست اسپهبدان و بزرگان شده و آنان شاهی پس

مورد هجوم دشمنان واقع شد ،اين بهرام چوبین

از شاه ديگر را بر تخت مینشاندند و در فاصلة

بود که توانست با شجاعت تمام و نبوغ نظامی خود

چهار سال ،تقريبا ده نفر به تخت سلطنت نشستند.

کشور را از يك هجوم ويرانگر نجات دهد .عالوه

به دنبال چنین تحوالت و رویگردانی ســران

بر اين ،بهرام رازی و مهران رازی (فرمانده نبرد

خاندانهــای حکومتگر از همراهی با خاندان

پل) ،تا آخرين نفس در مقابل اعراب مسلمان

ساسانی است که می بینم اعراب تازه مسلمان شده

جنگیدند تا در راه وطن کشته شدند .همانگونه که

فرصت می يابند به ايران حمله کنند و در مدت

مالحظه شد ،افراد خاندان مهران چه در مناصب

نسبتا کوتاهی دولت مقتدر ساسانیان را که تا کمی

نظامی و لشکری و چه مناصب کشوری منشأ

پیش از اين در مقابل قدرتهای بس نیرومندتر از

خدمت و متحد دولت ساسانی بودند .تنها بی-

اعراب -يعنی اقوام بدوی زرد مانند هونها ،

درايتی هرمزد چهارم بود که سبب گسستن اين

هیاطله و ترکان در شرق و دولت روم شرقی در

اتحاد گرديد .او دولت مردان دستگاه پدرش را ،به

غرب -ايستادگی و حتی تا دروازه های قسطنطنیه

ويژه آنانی که شخصیتی نیرومند و در نزد مردم قدر

پايتخت آن دولت به پیش رفته بودند ،اينك پس از

و اعتباری داشتند را نابود کرد و يا قدر رشادتها

عدم همراهی سران خاندانهای حکومتگر که اينك

و دالوریهای آنها را ندانسته و درصدد تحقیر آنها

خود داعیه فرمانروايی دارند و با اعراب کنار آمده

برآمد .اين کار هرمزد ضربهای سنگین بود که بر

اند در مقابل سپاه کوچك اعراب در مدت کوتاهی

اساس دولت ساسانی وارد آمد؛ زيرا بزرگان و

شکست می خورند. .
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