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چکیده  

حادثۀ دورة ساسانی اسـت، قفقـاز و آسـیاي     در دورة بهرام پنجم که از ادوار بسیار مهم و پر

و روم، شاهان و حاکمان محلـی بـود. ایـن    اصلی مناقشات بین ایرانمرکزي از جمله مراکز

مناطق شـرایط اقتصـادي، سیاسـی، مـذهبی و جغرافیـایی خاصـی داشـت و شـاهان ایـران،          

منـاطق از هـر   امپراتوران روم، شاهکان ارمنستان و حاکمان محلـی بـراي دسـتیابی بـر ایـن      

تغییـر و تحـول در منـاطق شـمال     هایی موجب کردند. چه عوامل و زمینه کوششی دریغ نمی

ایران شد؟ در این مقاله کوشـش شـده اسـت تـا بـا       )و شرقی (آسیاي مرکزيقفقاز)(غربی

اسـتفاده از  هاي مؤثر بـر رونـد حـاکم، بـا     بررسی تغییر و تحوالت این دوره، عوامل و زمینه

و تحلیلی شناسایی و تبیین شود. در این دوره بنا به دالیلی، برخی از ایـاالت   روش توصیفی

ایران مورد تعرض روم، ارامنه و اقوام شرقی قرار گرفت و موجب تغییرات اساسی در شمال 

مسئولیتی شاه ساسانی و دخالت بزرگـان و اشـراف،    غربی و مرزهاي شرقی ایران گردید. بی

متقابل، سیاست تغییر مذهب و دستیابی به منابع ثـروت از عوامـل   خواهی، عدم احترام  زیاده

  مؤثر در این روند بوده است.
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  مقدمه 

دورة بهرام پنجم، از ادوار بسیار مهم و پرحادثۀ ایران در عصر ساسانی اسـت. قفقـاز   

مهمی است کـه در ادوار متعـدد عصـر ساسـانی دچـار      و آسیاي مرکزي از جمله مناطق 

هـاي   هاي تـاریخی فـراز و نشـیب    تغییر و تحوالت عدیده شد. این مناطق در تمامی دوره

بسیاري را از سر گذرانده است. براي نمونه، با دقت در متون دسـت اول عصـر ساسـانی،    

سر تسلط بر منطقـۀ  توان دریافت که بیشترین مناقشات ایران عصر ساسانی با روم بر  می

قفقاز بود. منطقۀ آسیاي مرکزي هم در طول این دوران پیوسته در مرکـز توجـه شـاهان    

هاي تجاري جهان در این منطقه واقـع شـده و    ترین شاهراه ایران قرار داشت. یکی از مهم

هاي غربی و شرقی خاصه  از دورة هخامنشیان، دسترسی بر این مسیر پیوسته بین قدرت

طور مستقیم در درگیري بـا اقـوام    گیر گاه به وع رقابت بوده و این رقابت نفسایران، موض

یافتـه اسـت. بعـد از     تحریک آن امپراتوري شدت مـی شرقی و در کنار آن روم و گاهی با

انتقال قدرت از خاندان اشکانی به ساسانی و نیاز امپراتوري روم بـه کاالهـاي شـرقی و از    

هـاي حکـومتی    گرد در منطقه و تأسیس اولـین پایـه   بیابانرو و  طرفی استقرار اقوام کوچ

چون کوشانیان بزرگ و به دنبـال آن کوشـانیان کوچـک یـا کیـداریان و همچنـین سـر        

برآوردن دولت جدید با عنوان هیاطله، دسترسی به این مناطق و گسترش مرزها و توازن 

انی معرض تاخت و نحوي که مرزهاي ایران در دورة ساس قدرت در شرق به هم ریخت، به

توان دریافت کـه بخـش    تاز این اقوام قرار گرفت. با بررسی منابع دست اول این دوره می

هاي شرقی تازه بـه دوران رسـیده بـود:     هاي شاهان ساسانی با قدرت اي از درگیري عمده

که آنان براي افزایش نفوذ خود در منطقه، تسلط بر جادة ابریشـم و همچنـین گسـترش    

ریکات امپراتوري روم به هنگام برتـري ایـران در تقابـل بـا آن امپراتـوري در      مرزها و تح

مرزهاي غربی، با عبور از رودخانۀ جیحون به شهرهایی چون بلخ، هرات و سمرقند حمله 

گشتند. پیش از به قدرت رسـیدن   هاي ماوراي جیحون بازمی کردند و دوباره به دشت می
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سانی، در نبردهاي متعدد بـا ایـن اقـوام، پیوسـته     ، شاهان سا"گور"بهرام پنجم ملقب به 

هایی میان فرزندان او به  نزاعراندند. بعد از مرگ یزدگرد اول، آنها را از خراسان بزرگ می

وجود آمد، اما سرانجام از میان فرزندان او، بهرام به پادشاهی ایران رسید. بهرام در میـان  

م دربار ایران اطالعی نداشـت و عمـالً همـۀ    عرب بادیه پرورش یافته بود و از آداب و رسو

اي از یاران خـود بـه تفـریح، شـکار،      امور را به بزرگان و اشراف و نجبا سپرد و همراه عده

موسیقی و شرکت در مجالس رقص و آواز روي آورد. بزرگان ایران از اینکه شاه همچـون 

مسـئولیتی،   شـاه بـی  پدرش در امور دخالتی ندارد، بسیار خرسند بودند. با وجود چنـین  

در شمال غرب، که پیوسته محل مناقشه بین ایران ممالک همجوار ایران چون ارمنستان

ثباتی تبدیل شد و این فرصت را به امپراتوري روم داد تا در غـرب  و روم بود، به کانون بی

لح، با استفاده از وضع موجود، به مرزهاي ایران تعرض کند. دربار ایران با انعقاد پیمان صـ 

شاه را جبران کرد. دربار ایـران بـا دخالـت در    کفایتی موضوع را فیصله داد و به نحوي بی

هاي جدیدي را فراهم آورد و بهرام مجبور شد بـراي پایـان    موجبات جنگامور ارمنستان

دادن به غائلۀ ارمنستان، لشکر بدان سو برَد و حاکمیت ایران را بـر ایـن منطقـه تحکـیم     

رودار، در شرق هم، هیاطله با ایـن تصـور کـه دربـار ایـران فاقـد شـاه بـا         کند. در این گی

هاي پایین رود جیحون یـورش آورد. تحریکـات روم    تدبیري است، درصدد برآمد به کرانه

هـا در   در این میان نقش اساسی داشت و آنها با پیشنهاد پول و باز گذاشتن دسـت هـون  

ي ایران تحریک و تشویق کردند. بهرام براي سایر مناطق، هیاطله را براي حمله به مرزها

اي  ها مجبور شد به سوي مرزهاي شرقی حرکت کند و در حملـه  جلوگیري از این تهدید

هـاي رود جیحـون تـا     ، پادشاه هیاطلـه را بـه قتـل آورد و کرانـه    "خاقان"غافلگیرکننده 

  هاي دهستان را دوباره به ایران بازگرداند.  دشت

  

  وربهرام پنجم/ بهرام گ

) فرزنـد او بهـرام   Theophanes, 1997: 134(م. 420بعد از مـرگ یزدگـرد اول در   

؛ 27: 1347؛ گردیـزي،  19: 1382پنجم بر تخت پادشاهی ایران جلوس کرد (پروکوپیوس، 
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ــوبی،  ــواریخ،1/199: 3781یعق ــل الت ــایی، 69: 1381؛ مجم ــاکونوف، 74: 1390؛ دری ؛ دی

&.,Greatrex؛304: 1380 Lieu 2002: 38; Theophanes, 1997: p134, 135; 

Agathias,1975:130; Rawlinson,G. 1976:282.;   بنا به گزارش مورخان، یزدگـرد سـه .(

). 244،243: 1373؛ فـراي،  374: 1374 کریستن سـن، پسر داشت: شاپور، بهرام و نرسی (

، قتـل او در دربـار   ي ارمنستان کشته شد، ولی به نظر برخـی محققـان  ها يریدرگشاپور در 

ایران اتفاق افتاد: شاپور چون از مرگ پدر اطالع یافت، براي دستیابی بـه تـاج و تخـت بـه     

عنوان ولیعهد ایران انتخاب شـده   تیسفون شتافت، اما بزرگان ایران به این سبب که بهرام به

زریـن   ؛186: 1378بود، او را دستگیر کردند و در فرصت مناسب به قتل رساندند (نلدکـه،  

، ؛ پیرنیـا و اقبـال  304: 1380؛ دیـاکونوف، 374: 1374سـن،   ستنیکر ؛456: 1373کوب، 

1364 :198  .(  
  

  
  )Valentine, 1993:52(بهرام پنجم

  

بـیش از   1ولیعهد ایران در زمان مـرگ یزدگـرد اول   "بهرام"بنا بر گزارش مورخان، 

سال نداشت و پدر براي آنکه این پسر از دست دشمنان در امان باشد، او را به حیـره   20

                                                
شود و معلوم نیسـت کـه او کجـا و بـه      هاي بسیار دیده می م.) در روایات، ابهامات و پیچیدگی 421در بارة مرگ یزدگرد (. 1

یا گرگان رحل اقامت افکنده بـود، اسـب زیبـایی    چه سبب درگذشت. بنا بر برخی از روایات، یزدگرد اول زمانی که در طوس 

؛ ابـن اثیـر،   26: 1347؛ گردیـزي،  353 :1368؛ ثعـالبی،  1/635: 1353؛ بلعمـی،  2/609: 1375طبـري،  پیش او آوردنـد ( 

کرد و کسی جرأت نداشت به او نزدیک شود. شاه چـون نزدیـک اسـب رفـت، اسـب آرام       ). اسب نافرمانی می2/464: 1350

زین افزار بر آن بست، اما چون به پشت اسب رفت، اسب لگـدي بـر سـینۀ او زد و شـاه از شـدت آن ضـربه        گرفت و یزدگرد

؛ 372 ،367: 1374کریسـتن سـن،    ؛2/464: 1350ابن اثیر،  - 635/ 1353:1بلعمی،  - 609: / 2 1375طبري، درگذشت (
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فرستاد تا در پناه فرمانرواي آنجا، در آن منطقۀ خوش آب و هوا پـرورش یابـد (یعقـوبی،    

کریسـتن سـن،   ؛ 456: 1373زرین کـوب،  ؛ 69: 1381؛ مجمل التواریخ، 1/199: 1378

1374 :374.(  

یۀ ساسانیان در غـرب فـرات   الحما تحتحیره، در حدود نجف کنونی، منطقۀ کوچکی 

در ایـن دوران فرمـانروایی   . )357: 1380گیرشـمن،  ت (بود و بهرام در این دیار رشـد یافـ  

؛ 69: 1381؛ مجمل التواریخ، 614/ 2: 1375(طبري،  نعمان اول بودمنطقۀ حیره بر عهدة

به گزارش متون تـاریخی، از آنجـا کـه    ).304: 1380نوف، دیاکو - 466/ 2: 1350ابن اثیر، 

.)، بزرگـان دربـار   635/ 1: 1353بلعمـی،  (کردندیمفوت - یزدگرد اول - فرزندان شاه ایران

)، تـا  1/256: 1374مسعودي، د (تصمیم گرفتند فرزندان خاندان شاهی را به حیره بفرستن

آنان در این ناحیۀ خوش آب و هوا رشد یابند. یزدگرد اول بهرام را به دربار نعمان فرستاد تا 

؛ ابن اثیر، 2/614: 1375(طبري، در آن دیار براي پذیرفتن این مسئولیت بزرگ آماده شود 

؛ 304: 1380؛ دیاکونوف، 357: 1380گیرشمن،  - 1/200: 1378؛ یعقوبی، 2/466: 1350

 ,244Farrokh,2007: 209; Pourshariati: 1350،؛ لوکونین198: 1364،پیرنیا و اقبال

). به نوشتۀ طبري، چون بهرام متولد شد، یزدگـرد اول از منجمـان خواسـت تـا      2008:68

و  دهـد یم مـ طالع او را مشخص کنند و منجمان به او گفتند: خدا پادشاهی پدر را به بهـرا 

پارسیان در آن ساکن نیستند و بهتر آن اسـت کـه بیـرون     باشد کهجاي دیگر رضاع او در 

دیار خویش تربیت یابد و یزدگرد به فکر فرو رفت و گفت: پس بهتـر اسـت بهـرام در دیـار     

/ 2: 1375طبـري،  عربان یا رومیان رشد یابد و کودکی را به دور از دربار ایران سپري کند (

رو او را به دیار عربان فرسـتاد و نعمـان بـن    ). از اینRawlinson, 1976: 283,284؛ 614

منذر را سرپرست او قرار داد. نعمان با جان و دل فرزند جوان شاه، بهـرام را پـذیرفت و او را   

                                                                                                                  
در برخـی از  ).Rawlinson, 1976: 271؛243الـف:  1373فـراي،   ؛357: 1380گیرشـمن،   ؛413الـف:  1342مشـکور،  

اند که از توجه یزدگرد اول بـه مسـیحیان    مآخذ، سبب مرگ او را ناخشنودي بزرگان و امرا و اشراف روحانیون زرتشتی آورده

و حمایت او از امپراتور جوان روم ناخشنود بودند. این رفتار موجب شد تا شرایط مرگ یزدگـرد در شـمال کشـور در حـوالی     

مسـتوفی،  ؛ 104: 1363؛ بیرونـی،  68: 1381؛ مجمل التـواریخ، 199/ 1: 1378ي کاسپین فراهم آید. (یعقوبی، سواحل دریا

).456: 1373زرین کوب، ؛ 1337،1338: 1391فردوسی ؛241: 1362
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عزیز داشت. یزدگرد به سبب این لطف نعمان، او را در میان عـرب مقـام واالیـی داد و او را    

کـه بـه معنـی     "رام ابـزود یزجـرد  "از ایـن القـاب    او را به دو لقب، یکـی و دشاه اعراب کر

ت (طبـري،  یعنی بهترین برگزیده ملقب سـاخ  "مهشت"خرسندي یزجرد بیفزود و دیگري 

). بنـا بـه روایـت    374: 1374کریسـتن سـن،    ؛456: 1373زرین کـوب،  ؛ 614/ 2: 1375

 - 2/614: 1375(طبـري،   مورخان، بهرام تا زمان مرگ پدرش در دیـار حیـره بـاقی مانـد    

). چـون یزدگـرد   375: 1380؛ گیرشـمن،  466: 1350/2؛ ابن اثیر، 1353:1/643بلعمی، 

درگذشت، بزرگان در صدد برآمدند تا یکی از فرزندان یزدگرد را به پادشاهی برگزینند، امـا  

هر چه جستند از یزدگرد فرزندي نیافتند و سرانجام به سـوي بهـرام روي آوردنـد، در ایـن     

بزرگان و نجباي ایران، بهرام را به سبب ناآشنایی با آداب و رسـوم، شایسـتۀ   میان، برخی از 

دانستند و بنابراین، خسرو نامی را که تبار شاهی داشـت، بـه پادشـاهی     پادشاهی ایران نمی

؛ 355: 1368؛ ثعــالبی، 1/643: 1353؛ بلعمــی، 616،617/ 2: 1375د (طبــري، برگزیدنــ

 :Farrokh,2007؛ 467/ 2: 1350اثیـر،  ؛ ابن1378:1/200؛ یعقوبی، 27: 1347گردیزي، 

209; Pourshariati, 2008:68 که از پادشاهی محروم مانده است، از  افتیدر). چون بهرام

: 1375طبري، را به دست آورد ( رفتهتاج و تخت از دست ا نعمان کمک خواست ت منذر بن

ــی، 2/617 ــالبی، 1/643: 1353؛ بلعم ــزي،355: 1368؛ ثع ــوري، 27: 1347؛ گردی ؛ دین

؛ 374: 1374کریستن سـن،  ؛ 357: 1380؛ گیرشمن، 2/467: 1350ابن اثیر، ؛85: 1371

:1375طبـري،  هزار سپاهی همراه بهرام شد ( 10). منذر بن نعمان با 414: 1342مشکور، 

زرین  ؛305: 1380؛ دیاکونوف، 2/467: 1350؛ ابن اثیر، 643/ 1: 1353؛ بلعمی، 2/617

بهرام با نیروي ).414الف:  1342؛ مشکور، 374: 1374کریستن سن،  ؛456: 1373کوب، 

عرب منذر به سوي تیسفون مرکز حکومت ساسانیان به راه افتاد. بزرگان دربار ایران چون از 

لشکرکشی بهرام به سوي تیسفون آگاه شدند، با بهرام و منذر وارد مذاکره شدند و تصـمیم  

اهی بردارند و زمینۀ پادشـاهی بهـرام را فـراهم کننـد (فردوسـی،      گرفتند خسرو را از پادش

ثعـــالبی،  - 644، 1353:1/645؛ بلعمـــی، 2/620،6190: 1375طبـــري، ؛ 1347: 1390

 ,467Farrokh, 2007: 209; Pourshariati، 2/468: 1350؛ ابــن اثیــر، 355: 1368
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ند: او در صــورتی ). بزرگـان دربـار ایــران بـراي پادشـاهی بهــرام شـروطی داشـت      2008:69

هـاي پـدر را    هـا و کـج رفتـاري    تمامی بدرفتاري اوالًدار پادشاهی شود که  توانست عهده می

جبران کند و ثانیاً یک سال موقت بر تخت ایران باشد و ثالثاً انتخاب پادشاه را بـه خواسـت   

بـردارد  خداوند واگذار کند؛ یعنی تاج و تخت پادشاهی را هر یک از طرفین از میان دو شیر 

؛ یعقـوبی،  355: 1368؛ ثعالبی، 1/645،644: 1353، ؛ بلعمی619، 2/620: 1375طبري، (

). خسرو از شرط اخیر سرباز زد، اما بهـرام از  467، 2/468: 1350؛ ابن اثیر، 1/200: 1378

2: 1375طبري، رو به عنوان پادشاه ایران انتخاب شد (میان دو شیر تاج را برداشت و از این

؛ 27: 1347؛ گردیــزي، 356: 1368؛ ثعــالبی، 644، 645/ 1: 1353؛ بلعمــی، 620،619/ 

زرین کـوب،  ؛ 468،467/ 2: 1350ابن اثیر، ؛85: 1371دینوري،  - 1/200: 1378یعقوبی، 

ــف 1342؛ مشــکور، 375،374: 1374کریســتن ســن، ؛ 456، 457: 1373 ؛415،414: ال

 ,Rawlinson؛199: 1364، نیا و اقبـال ؛ پیر114: 2535؛ کناوت، 305: 1380دیاکونوف، 

آیــد کـه بزرگــان دربـار ایــران    ). از محتـواي ایــن روایـت چنــین برمـی   .283,284 :1976

با طرح چنین داستانی، اوالً عزت و اعتبار دربار شـاهی را بـاال ببرنـد، ثانیـاً بـا       خواستندیم

اج و تخت شاهی بدانند و بهرام با برداشتن تاج از میان دو شیر گرسنه او را الیق تواداشتن

؛ 457: 1373زریـن کـوب،   ثالثاً ضعف و ناتوانی خود را در برابر سپاه عـرب توجیـه کننـد (   

  ). 415الف:  1342؛ مشکور، 375: 1374کریستن سن، 

؛ 616- 617/ 2: 1375طبـري،  م. بر تخت شاهی جلوس کـرد (  421بهرام پنجم در 

: 1350ابــن اثیــر، ؛27: 1347گردیــزي،  ؛355: 1368؛ ثعــالبی، 643/ 1: 1353بلعمــی، 

). بعـد از مـرگ پـدر، بزرگـان و موبـدان بـه بهـرام اعتنـاء         111: 1373؛ مارکوارت،2/467

). بزرگـان  456: 1373زرین کـوب،  کردند، زیرا از اعمال و رفتار یزدگرد ناراضی بودند ( نمی

ین مقام محـروم کردنـد. از   و موبدان چنانکه قبالً اشاره شد، همۀ فرزندان یزدگرد اول را از ا

که از آنها نام برده شده است، ایـن کسـان هسـتند: وسـتهم     م جمله مخالفان پادشاهی بهرا

(گستهم) اسپهبد بابل (کشور سواد) که لقب هزار رفـت داشـت، یزدگشنسـب پاذگسـبان،     

پیرك از تخمه یا خاندان مهران، گشنسب آذرویس ناظر مالیات اراضی، پناه خسرو روانگـان  
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یی، همـۀ فرزنـدان   نهـا  يرأدیر امور خیرات و اوقاف. این بزرگـان در شـورایی بـا صـدور     م

  یزدگرد اول (بزهگار/ گناهکار/ اثیم) را از پادشاهی خلع کردند.

بعد از مرگ یزدگرد اول، شاپور یکی از فرزندان یزدگرد که در زمـان او فرمـانروایی   

دار پادشـاهی  عهـده  توانـد یماز مرگ پدر اینکه بعد  به زعمارمنستان را بر عهده داشت، 

شود، ارمنستان را وانهاد و رو به سوي تیسفون نهاد تا با جلب حمایت بزرگان بتواند تـاج  

و تخت را در دست گیرد، اما بزرگانی که از آنان نام بردیم، او را دستگیر کردند و به قتل 

؛ 355: 1368ثعـالبی،   ؛643/ 1: 1353؛ بلعمـی،  616-617/ 2: 1375طبري، رساندند (

زریـن کـوب،    ؛2/467: 1350؛ ابـن اثیـر،   200/ 1: 1378؛ یعقوبی، 27: 1347گردیزي، 

  ). 415الف:  1342؛ مشکور، 375: 1374کریستن سن، ؛ 457: 1373

هـا و   مرزهاي غربی و شمال غربی از همان آغاز حکومت بهرام به واسطۀ پیمـان نامـه  

وم، شاهکان ارمنسـتان و حاکمـان محلـی قفقـاز، آمـادة      قراردادهاي پیشین با امپراتوران ر

سیرت حوادث مهم بود. بهرام پنجم بنا بر روایات دورة اسالمی، از جمله شاهان خوب و نیک

ی سپري گذران خوشها را بخشید و بیشتر اوقات را به  اي از مالیات ساسانی بود: بخش عمده

، بلعمـی  - 2/620: 1375طبري، انند (خواست به خوشی روزگار بگذر کرد و از مردم هم می

؛ 469/ 2: 1350؛ ابــن اثیــر، 27: 1347؛ گردیــزي، 357: 1368ثعــالبی،  - 648/ 1: 1353

). او دلبسته و دوستدار موسیقی بود: 415الف:  1342؛ مشکور، 375: 1374کریستن سن، 

گرد هندي را بـا نـام    دوره دانانیقیموسهزار نفري از آوازخوانان و  12به دستور او، گروهی 

) به ایران دعـوت کـرد و آنهـا را بـه سرتاسـر ایـران       69: 1381(مجمل التواریخ،  "وریانل"

بهرام چون خود ).357: 1380فرستاد تا براي مردم رامشگري و خنیاگري کنند (گیرشمن، 

شاید بتوان گذرانی و شکار عالقۀ بسیار داشت، امور کشور را به بزرگان دربار سپرد.  به خوش

گفت یکی از دالیلی که نام بهرام در متون تاریخی و سایر آثار به خوبی و نیکی یاد شده، به 

/ 2: 1375طبـري،  سبب همین توجه، بذل و بخشش به بزرگان دربـار ایـران بـوده اسـت (    

: 1350؛ ابن اثیر، 27: 1347؛ گردیزي، 356: 1368؛ ثعالبی، 648/ 1: 1353؛ بلعمی، 621

: 1377، ایگولوســکایپ؛ 415الــف:  1342؛ مشــکور، 375: 1374کریســتن ســن، ؛469/ 2
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ی پسـر ورازك  مهر نرسـ / مهر نرسههاي پرآوازة دوران بهرام پنجم،  ). یکی از شخصیت302

(وزیر) صدراعظم و بزرگ فرمذار ایران بود. از لحاظ دودمانی گویا خانـدان مهـر نرسـی بـه     

کریستن سـن،  (دیرسیمهفت خاندان برگزیده ایرانی خاندان اسپندیاد یا اسفندیار یکی از 

 ;Farrokh, 2007: 209؛ 304: 1380؛ دیاکونوف، 415الف:  1342؛ مشکور، 377: 1374

Pourshariati, 2008:68.(   او بسیار باهوش و زرتشتی متعصب بود و نسبت بـه مسـیحیان

نی و مسـیحی بـه بـدي و    رو از او در متون سریاداشت و از این هاي بسیار روا می سختگیري

هـاي بسـیار    کاخ یی از اردشیرخرّه و شاپور پارس،ها بخشنفرت یاد شده است. مهرنرسه در 

 "مهرنرسـیان "هاي معروف به نام او  هاي متعدد ساخت، که یکی از آتشگاه بنا کرد و آتشگاه

همراه چهـار  خوانده شد. او در نزدیکی زادگاهش به نام آبروان در اردشیرخرّه، چهار دیه به 

هاي متعـدد و   ها هر کدام داراي باغ آتشکده بنیان نهاد و فرزندانش را بر آنها گمارد. این دیه

رویـی کـه   ها در کنار راه کـاروانی  ها و آتشکده هایی از آن باغ آتشگاه مجزا بود. امروزه ویرانه

شـود   یکنـد، مشـهور بـه سروسـتان دیـده مـ       شیراز را به دارابگرد و بندرعباس متصل مـی 

). به نوشـتۀ هرتسـفلد،   415الف:  1342؛ مشکور، 377، 378، 379: 1374کریستن سن، (

را بنـا  هایی است که مهرنرسه آن این کاخ در روزگار بهرام پنجم بنا شده و یکی از ساختمان

). پسران مهرنرسه در دورة بهرام پنجم مقامات بلنديHerzfeld,1934:91,92ت (کرده اس

ایران، ماه گشنسب، واسترپوشان سـاالر   ربدیههمچون: زروانداد، هیربدان  به دست آوردند،

  یا مدیرکل امور مالی ایران، کاردار، ارتیشتاران ساالر یا فرماندة کل قواي ایران. 

  

  بهرام پنجم و روم

اشاره شد که در دورة پادشاهی وي، همۀ امـور کشـور در دسـت بزرگـان از جملـه      

دانـیم کـه    ). مـی 1/542ب: 1368؛ مشـکور، 2/386،385: 1380مهرنرسه بود (یارشاطر، 

کردند و حق بنـاي کلیسـا و    مسیحیان در دوران یزدگرد اول در آرامش کامل زندگی می

هاي اطراف کلیساها را تخریـب   آنها، آتشکدهتر  تبلیغ تعالیم داشتند و حتی افراد متعصب

کردند. با تغییر سیاست مذهبی در قبال مسیحیان ایران و تعصب مهرنرسی در ترویج  می
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: 1380هـاي او شـدند (یارشـاطر،    گیـري دین زرتشت، مسـیحیان ایرانـی گرفتـار سـخت    

و  هـا  رسـد کـه آزار و اذیـت    ). چنین به نظر می542/ 1ب: 1368؛ مشکور، 2/386-385

از اواخر دورة یزدگرد اول با قدرت گرفتن مهرنرسه و پسران او آغـاز شـده    هايریگ سخت

گیري با مسـیحیان در ایـران، بـه سـبب تسـامح       باشد، اما برخی بر این باورند که سخت

یزدگرد با موبدان بود، زیرا در اواخر دورة یزدگرد، برخی از اسقفان در شماري از منـاطق،  

هاي اطراف محمل را تخریب کردنـد، ماننـد آتشـکدة شـهر      آتشکده براي ساخت کلیسا،

هرمز اردشیر در خوزستان. این اقدامات موجب شد تا موجی از انتقاد و اعتراض از سـوي  

/ 1: 1347؛ مشـکور،  386،385/ 2: 1380موبدان، اشراف و بزرگان پدید آید (یارشـاطر،  

235،234 .(  

مرزهاي غربی و شمال غربی و از سـویی، کوشـش   هاي ایران و روم در به سبب درگیري

ـاهی روم از    روم براي تسلط بر ارمنستان و بازپس گیري مناطق از دست رفتـه و همچنـین آگ

ـان تـا    آشفتگی دربار ایران و تهمت به مسیحیان به عنوان ستون پنجم روم در ایران و نفوذ آن

که سـرانجام بسـیاري از مسـیحیان    ها افزوده شد؛ چندان دربار شاهی، بر شدت آزارها و اذیت

ـایی از        ـاي امپراتـوري رفتنـد و بـراي ره براي حفظ امنیت و آرامش خویش، به سـمت مرزه

، 386/ 2: 1380مظالم دربار در شهرهاي همجوار با مرزهاي روم پناهنـده شـدند (یارشـاطر،    

دیگـر   موبد موبدان، یکـی  مهر شاپور). 542/ 1ب:  3681؛ مشکور، 244: 1373؛ فراي، 385

گیري و آزار و اذیت مسیحیان سابقۀ طـوالنی داشـت.    ، سختمصائباز کسانی بود که در این 

ـاي ایـران     او قبایل عرب را ضد فراریان تحریک می ـان از مرزه کرد و دستور داده بود، وقتی آن

). بنـابراین و بـه   543/ 1ب:  3681، همگـی را از دم تیـغ بگذراننـد (مشـکور،     شوندیمخارج 

زریـن   ؛416/ 1ب: 1342مشـکور،  (ایران و روم دوباره در مقابل یکدیگر قـرار گرفتنـد   تدریج

نامی را مـأمور کردنـد تـا     "اسپیذ"). بزرگان ایران Farrokh,2007: 209؛ 459: 1373کوب، 

). او نخست بـا مسـیحیان   543/ 1ب: 1368مسیحیان فراري به روم را مجازات کند (مشکور، 

ـان دربـا  رحمی را پیشه ک شیوه بی سـر پیچیـد و حتـی تصـمیم      ررد، اما پس از چندي از فرم

رسـاند. چـون بهـرام از مـاجراي اسـپیذ و       گرفت به مسیحیان هنگام خـروج از ایـران یـاري    
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فداکاري او براي فرار مسیحیان از مظالم ساسانیان آگاه شد، دسـتور داد او را دسـتگیر کننـد    

رزهاي ایران گریخت و به آناطول سـردار رومـی   ). اسپیذ ناچار از م1/543ب:  1368(مشکور، 

داشـت. بهـرام از    بر عهـده پناه برد، که در این ایام فرماندهی قبایل عرب تحت تابعیت روم را 

بیزانس خواست تا او و سایر پناهندگان مسیحی فراري را به ایـران تحویـل دهـد. امپراتـوري     

گ با روم فراهم آمد. افـزون بـر ایـن،    روم این خواسته را نپذیرفت و بدین ترتیب، مقدمات جن

یکی دیگر از علل اختالفات ایران و روم، توقیف شماري از معـدنچیان رومـی در خـاك ایـران     

بود. برخی از ایرانیان، در استخراج طال، رومیان را که مهارت خاصی داشتند به کار گرفته بـود  

ـار    ). معدنچیان رومی مدتی در خدمت پیما543/ 1ب: 1368(مشکور،  نکاران وابسـته بـه درب

بودند و چون موعد خدمت آنها تمام شده بود، پیمانکاران ایرانی براي استخراج بیشـتر طـال از   

دادند. همچنین کارگزاران ایرانـی، امـوال و    معادن، به آنان اجازة بازگشت به کشور خود را نمی

ـادره کـرده بودنـد. چـون دولـت        ـان رومـی را مص روم بـه بازداشـت    دارایی شماري از بازرگان

هاي از دست رفتۀ بازرگانان رومی اعتراض کرد، دولت ایـران   معدنچیان رومی و استرداد ثروت

به واسطه حمایت روم از فراریان و عدم استرداد آنان و اسپیذ، به اعتـراض آنـان اعتنـاء نکـرد     

 421ال ). سـرانجام دو دولـت در سـ   1/543ب: 1368؛ مشکور، 200: 1364، و اقبال، (پیرنیا

). فرماندهی سپاه ایران بـر عهـدة   543/ 1ب: 1368م. در مقابل یکدیگر قرار گرفتند (مشکور، 

 ;Greatrex.& Lieu, 2002: p39(1مهرنرسـه بـود و فرمانـدهی سـپاه روم بـا آردابوریـوس      

Rawlinson, 1976: 285; Theophanes, 1997: ). او از راه ارمنستان به نواحی ارزانـن  134

ـامی   از اراضی  تحت حاکمیت ایران، لشکر کشید و مهرنرسه سردار ایرانی را شکسـت داد و تم

ـایی از بـین   آن نواحی را غارت کرد. پس از آن، سپاهیان آردابوریـوس بخـش   النهـرین را بـه    ه

مهرنرسـه  )..Greatrex, & Lieu, 2002:39; Rawlinson, 1976: 285تصـرف در آوردنـد (  

کست خورده بود، توان رویارویی دوباره بـا سـپاه رومـی را در    چون در نبرد اول از سپاه روم ش

؛ 459: 1373زریـن کـوب،    ؛417: 1342خود ندید و ناچار به قلعۀ نصیبین پناه برد (مشکور، 

                                                
1. Ardaburius 
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Greatrex& Lieu,2002:42,43; Rawlinson, 1976: 285     سـردار رومـی آردابوریـوس .(

ـاعی     به سبب دیوارهاي امااین دژ را به محاصره درآورد،  محکم دژ نصـیبین و اسـتحکامات دف

از فتح آنجا باز ماند. چون خبر به بهرام رسید، با سـپاه ایـران و بـا همراهـی عـرب بادیـه بـه        

ــتاف     ــیبین ش ــه در نص ــاري مهرنرس ــه ی ـان ب ــن نعمـ ــذر ب ــرداري من  ,Rawlinsonت (س

مقابـل  ). آردابوریوس چون خبر حرکت سپاه بهرام را شنید و دریافت کـه در  1976:286,287

سپاه بزرگ و مجهز بهرام یاراي ایستادگلی ندارد، افزار محاصره را سوزاند و رو بـه گریـز نهـاد.    

(ارزروم) را در  "تئودوسـیوپولیس "از آن سوي، بهرام سر در پی سپاه روم نهاد و شـهر رومـی   

روز طـول   30قسمت رومی ارمنستان نزدیک به مصب رود فـرات محاصـره کـرد و محاصـره     

م. بهــرام بــا وجــود همــۀ وســایل و ادوات، ســرانجام نتوانســت شــهر  421ســال  کشــید. در

زریـن  ؛ 417الـف:  1342تئودوسیوپولیس را تسخیر کند و دست از محاصره کشید (مشـکور،  

). بنـا بـر گـزارش مورخـان، چـون در ایـن جنـگ        244ب: 1373؛ فراي، 459: 1373کوب، 

یران به پروکوپیوس فرمانـدة سـپاه رومـی    یک از سپاهیان، احساس پیروزي نکردند، شاه اهیچ

پیام فرستاد تا براي ختم غائله، از طرف سپاه ایران و نیـز سـپاه روم فـردي بـه میـدان نبـرد       

و نبرد تن به تن سرنوشت ایـن برخـورد را تعیـین کنـد. نماینـدة سـپاه ایـران آردازان        د درآی

ـام آره ئـو بینـدوس     پهلوان ایرانی بود و در طرف مقابل، نمایندگی سپاه روم را سـ  رداري بـه ن

داشت. در نبرد میان دو نمایندة سپاه، فرمانده رومی گتـی توانسـت بـر آردازان     بر عهدهگتی 

). با توجه به پیامد نبرد، بهرام پنجم طبـق  545/ 1ب: 1368پهلوان ایرانی پیروز شد (مشکور، 

ـ    سـال از 10ه مـدت  قولی که داده بود، دست از جنگ کشید و گُتی به سبب این پیـروزي، ب

ارتقاء یافت. در جبهۀ دیگر، سپاهیان ایرانی یکی پـس از دیگـري   طرف دربار به مقام کنسولی

در مقابل فرماندهانی چون آرادابوریوس و ویتیانوس شکست خوردند و بهـرام چـون دریافـت    

 :Rawlinson,1976تواند جنگ را ادامه دهد، تصمیم گرفت با رومیان صلح کنـد (  دیگر نمی

290-291; Theophanes, 1997: p136 م. سفیري بـراي عقـد قـرارداد     421). وي در سال

م. سفیري از روم به دربار بهرام آمـد و پیمـان صـلح     422صلح به روم فرستاد و در آغاز سال 

؛ 459: 1373زریـــن کـــوب،  ؛417الـــف: 1342بـــین طـــرفین منعقـــد شـــد (مشـــکور، 
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Farrokh,2007: 209; Rawlinson, 1976: ـاي آمـدن سـفیر روم بـه     )..286,287 در اثن

ـلح خـودداري کـرد. در ایـن       ابتداایران، حوادثی روي داد که بدان سبب بهرام  از پـذیرفتن ص

را در برخی از نواحی دوبـاره شکسـت دهنـد و از    ن میان، سپاهیان روم توانستند نیروهاي ایرا

ـلح ا       خـود  یـران و روم از  سوي دیگر، شخصیتی مسـیحی بـه نـام آکاسـیوس در برقـراري ص

). از جملــه از طریــق فــروش طــال و 1/546ب: 1368ی بســیار نشــان داد (مشــکور، گذشــتگ

هاي برخی از کلیساهاي منطقۀ تحت حاکمیت خود، هفـت هـزار تـن از سـربازان اسـیر       نقره

ـار او موجـب    ایرانی را که در این ایام در روم بردگی می کردند، خرید و به میهن بازگرداند. رفت

ـلح بـا روم را پـذیرفت؛       شد که بهرام شخصاً از آکاسیوس تشکر کند و به سبب ایـن رفتـار، ص

؛ 459: 1373زریـن کـوب،    ؛417الف: 1342(مشکور، سال دوام یافت  20صلحی که بیش از 

 ,Farrokh,2007: 209; Theophanes, 1997: 136; Rawlinson 1/546ب: 1368مشکور، 

1976: 290, 291..(  

  
دربندهاي قفقازنقشه 

1
)Ptolemy, 1991, Mp.17(  

                                                
. نقشه بطلمیوسی که به روزرسانی و جایابی شده است.1
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هـاي جدیـد نسـازند؛     بنا بر مفاد صلح، طرفین عهد کردند در مرزهاي یکدیگر قلعه

یک از دو دولت ایران و روم از اتباع طرف دیگر از قوم ساراسن (عرب) را که شـورش   هیچ

مسـیحیان و  یا فرار کرده به خاك خود راه ندهند؛ تعقیب مسـیحیان متوقـف شـود؛ بـه     

زرتشتیان در میان دو کشور تعرضی صورت نگیرد؛ دربندهاي قفقـاز (داریـال) در مقابـل    

دفاع از هجوم اقوام بدوي بسته بماند؛ ایران وظیفـۀ حفـظ و حراسـت دربنـدهاي قفقـاز      

و حراسـت   (داریال) را بر عهده داشته باشد؛ دولت روم موظف است براي حفظ این معبر

ی بپردازد. بندهاي آخر ایـن قـرارداد، مبنـی بـر حفاظـت و پرداخـت       از آن به ایران مبلغ

از زمان شاپور سوم بین ایران و روم تفاهم ) مبالغ براي نگهداري دربندهاي قفقاز (داریال

 ،418الـف:  1342؛ مشـکور،  357: 1380گیرشمن، د (شده بود و در این دوران تمدید ش

ــوب، زریـــن؛ 417  ,1/546Greatrex.& Lieuب: 1368؛ مشـــکور، 459: 1373کـ

2002:43; Farrokh, 2007: 209.(   

  
  دورة بهرام پنجم هاي ایران و روم و ارمنستان در حوزة درگیري

)Rawlinson,1976: MP(  
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  بهرام در آسیاي مرکزي

پس از آنکـه پادشـاهی بـر بهـرام پـنجم راسـت شـد، بهـرام بـه عـیش و نـوش و            

خاقـان ایـن زمـان را بهتـرین فرصـت بـراي       گساري و معاشرت بـا زنـان روي آورد.    باده

التـواریخ،   ؛ مجمـل 1/200: 1378گیري مناطق از دسـت رفتـه دانسـت (یعقـوبی،     بازپس

: 1373هـزار نفـري (مـارکوارت،     25)، پس با سپاهی صد هزار یا به روایتـی  70: 1381

: 1368؛ ثعالبی، 1406،1405: 1391) به سوي مرزهاي ایران روي آورد (فردوسی، 111

؛ گیرشـمن،  84: 1371؛ دینـوري،  1/256: 1374؛ مسعودي، 28: 1347؛ گردیزي، 359

 -). به نظر گیرشمن، نخستین اختالفات بین ایـران و قـدرت جدیـد شـرقی    357: 1380

). هیاطلـه  357: 1380گیرشـمن،  (در دورة یزدگرد اول پدید آمد -دولت هیاطلۀ خیونی

هـاي کوشـان    عنوان متحد در زمـین  ) به107: 1373مارکوارت،(ابتدا در زمان شاپور دوم

هاي صغیر یا کوچک (کیداریان) را منقرض کننـد و   استقرار یافتند و موفق شدند کوشان

در اتحاد با سایر اقوام تحت تابعیت کوشانیان، حکومتی قوي و مستقل تشکیل دهند. در 

تـا دوران بهـرام    دومآغاز قرن پنجم میالدي یعنی مقارن فرمانروایی شاهان بعد از شاپور

پنجم، دولت مرکزي سخت ضعیف شده بود و هیاطلـه از دو سـو، یعنـی از هنـدوکش و     

دیگري از هند به سمت مرزهاي ایران سرازیر شدند. در بارة اقوام ترك همجوار مرزهـاي  

؛ 357: 1380گیرشـمن،  (هـا بودنـد   نژادان هیاطله یا هون همدانیم که از شرقی ایران می

  ). به نوشتۀ پروکوپیوس:244ب: 1373فراي، 

، اما به واسطه بعد مسافتی که با آنها دارند، "ها هون"هیاطله اقوامی هستند، از نژاد 

کنند. سرزمین هیاطله در شمال ایران واقـع   گاه با اقوام دیگر نژاد مزبور آمیزش نمی هیچ

بنـا  هـا   درست در مجاورت خـط سـرحدي ایرانـی    "گورگور"است و شهر آنها موسوم به 

و به همین جهت هم اغلب بر سر مسایل سرحدي میـان ایـن دو کشـور نـزاع و     گردیده

  ).20: 1382مشاجره برپاست (پروکوپیوس، 

چادرنشـین و سـیار    "هـون "او در ادامه نوشته است: هیاطله ماننـد سـایر طوایـف    

هاست که در سرزمین حاصلخیزي اقامت دارند. آنـان همیشـه در جرگـۀ     نیستند و مدت
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کردند و گاهی اوقات مرزهـاي شـرقی را وانهـاده و از طریـق     ه ایران به روم حمله میسپا

هاي دریاي سـیاه بـدون برخـورد بـا     هاي دریاي کاسپی حوزة قفقاز با عبور از کنارهکناره

). ایـن امـر   20: 1382انـد (پروکوپیـوس،    کردهمرزهاي ایران به متصرفات روم حمله می

قاز، محور مذاکرات آیندة ایران و روم باشـد. ایـن معبـر در    هاي قفبعدها موجب شد تنگه

شـد: آنهـا بـراي    برخی مواقع همچون اهرم فشار دو دولت ایران و بیزانس محسـوب مـی  

دستیابی به اهداف خود، گاهی با تطمیع و گاهی با تشـویق آنـان را بـه سـوي مرزهـاي      

یازات چشمگیري از یکدیگر دادند تا در امضاي قراردادهاي احتمالی، امتیکدیگر سوق می

ها پوست سفید داشتند و چهرة آنها زشت  به دست آورند. در میان این طوایف، فقط هون

نژادهـاي دیگـر اختالفـات بسـیار      و بدمنظر نبود. شیوة زندگی و آداب و رسوم آنها با هم

انـد. حکومـت آنهـا     که از حال توحش بیرون آمده و به تمدن گراییدهداشت. مدتی است

و با همسایگان، بـر اصـول برابـري و عـدالت     ادشاهی بود و معامالت آنها میان خودشانپ

: 1382هـا نداشـتند (پروکوپیـوس،     ها و ایرانـی  قرار داشته و از این حیث تفاوتی با رومی

آنها را رسم است که همیشه بیست نفر یا بیشتر ندیم و همدم ). بزرگان و دولتمندان20

برند و ضـمناً عـادت بـر     نند و در همۀ سفرها آنها را با خود میک براي خویش انتخاب می

میرد، تمام زیردستانش را زنـده در   این جاري است که وقتی یکی از دولتمندان مزبور می

  ).20: 1382پروکوپیوس، (کنند سوزانند یا آنها را در قبرش زنده به گور می آتش می

شرق ایران، دولـت جدیـدي متشـکل از    کیداریان) در (پس از سقوط کوشانیان کوچک

ـان بـا   هاي سفید در جوار مرزهاي شرقی سر طوایف هیوانگنو یا هون برآورد که در تاریخ از آن

؛ 363ب:  1373؛ فـراي،  20: 1382عنوان هیاطله یا هپتالیان یاد شده اسـت (پروکوپیـوس،   

ـان   ). بنا به گزارش مورخ199: 1364،و اقبال؛ پیرنیا30: 1342آلتهایم،  ـا هپتالی ان، هیاطله ی

در  1هـا  چـی  نژادان خود یوئه آمده و از هم پس از مهاجرت از ایالت کانسوي چین به غرب آسیا

                                                
هاي  اي از هندواروپایی بودند. این اقوام در دشت هاي ماوراءالنهر، شاخه ساکن دشتیوئه چی یا یوئه ژي از جمله اقوام . 1

ها مجبور  کردند و در اثر فشار هون وسیع رودخانۀ تاریم حوزة سین گیانگ واقع در غرب ایالت گانسوي چین زندگی می
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م.  425هاي تبت ساکن شدند. آنهـا در سـال    آسیاي مرکزي جدا شده و مدتی در حوالی کوه

لی یـا  از سواحل چپ رود جیحون گذشتند و در منطقۀ تخارستان، حکومتی بـا عنـوان هپتـا   

). این اقـوام،  Rawlinson,1976: 294-295; Farrokh,2007: 211هپتالیان تأسیس کردند (

ـاوراءالنهر ماننـد سـمرقند تـا بلـخ و            440در سال  م. عـالوه بـر تصـرف سـغد و شـهرهاي م

ـاي سیاسـی در غـرب،           تخارستان پیشروي کردنـد. سـبب کوشـش آنهـا بـراي توسـعۀ مرزه

ـاي آن امپراتـوري در    ک امپراتـوري روم بـه واسـطۀ شکسـت    دستیابی به راه ابریشم و تحری ه

مرزهاي غربی و شمال غربی خاصه ارمنستان و قفقاز بـود. در ادوار قبلـی، ایـن اقـوام در بلـخ      

ـان دسـت     مستقر بودند و بعدها با زیاده خواهی توانستند بر ایالت بزرگ ساسانی، یعنـی خراس

بهـرام گـور در ابتـدا در    . لی ري پیشـروي کردنـد  اند، حتی تا حوا اندازي کنند و چنانکه گفته

مقابل پیشروي این اقوام واکنشی نشـان نـداد، امـا بعـد محرمانـه همـراه هفـت هـزار نفـر از          

خود را به حوالی مرو رساند و توانسـت در نبـردي   سپاهیان زبده، از راه طبرستان، گرگان، نسا

؛ 70: 1381جمـل التـواریخ،   آنـان را عقـب برانـد (م    "کوسمهان کشـمیهن "در دهی نزدیک 

ـارکوارت،  357: 1380گیرشمن، ـارکوارت، بهـرام پـنجم و بعـداً        ).111: 1373؛ م بـه نظـر م

ـاي هیاطلـه حتـی علیـه      جانشین او یزدگرد دوم ناچـار شـدند، بـراي جلـوگیري از یـورش      ه

 ). محل دقیق نبرد سـپاه ایـران  111: 1373ها از خود دفاع کنند (مارکوارت،  تجاوزات خیونی

ـارکوارت ظـاهراً نزدیـک بـه محـل       با هیاطله بنا به گزارش موسی خورنی با توجه به تفسیر م

ـارکوارت،     "خلـیج زریـر  "هـا در   درگیري ویشتاسپ بـا خیـون   ). 111: 1373بـوده اسـت (م

ـارکوارت،   25هپتالیان به سرداري پادشاهی به نام افتالیتو با سپاهی نزدیک به  : 1373هزار (م

هزار نفر از رود جیحون گذشتند و در والیات شرقی ایران بـه تاخـت و    250) و به قولی 111

تاز پرداختند: برخی از شهرهاي خراسان در این لشکرکشی درنوردیده و اشغال شـد (ثعـالبی،   

). چـون  1/551ب: 1368؛ مشـکور،  84: 1371؛ دینـوري،  28: 1347؛ گردیزي، 359: 1368

ـان     اخبار لشکرکشی هیاطله به دربار رسید، ن خست در دل بزرگان ایـران هـراس افکنـد و گم

                                                                                                                  
به مرور زمان دولتی را در این منطقه  هاي این طایفه هاي پایین به فرارود و بلخ کوچ کنند و یکی از شاخه شدند به عرض

).1/549ب: 1368شود (مشکور،  بنیان نهاد که بعدها با عنوان کوشانیان در تاریخ از آن یاد می
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رفت که شاه خوش گذران از عهدة سامان امور برآید، اما بهرام پنجم بر خالف تصـور، بـه    نمی

سرعت برق و باد با سپاهی هفت هزار نفري به سوي مرزهاي شـرقی حرکـت کـرد (ثعـالبی،     

؛ 84: 1371ري، ؛ دینـــو70: 1381؛ مجمـــل التـــواریخ،28: 1347؛ گردیـــزي، 359: 1368

کـوب،  زریـن  ؛306: 1380؛ دیـاکونوف،  418ب: 1342؛ مشـکور،  379: 1374کریستن سن، 

کرد که قصـد دارد همـراه دوسـتان و     ). او نخست اعالم 111: 1373؛ مارکوارت، 457: 1373

یاران خود براي شکار به آذربایجان برود و قصدي براي نبرد با هیاطله نـدارد و چنـین وانمـود    

بزرگان، نجبا و اشراف که امور کشور را در دست دارند، باید بـراي ایـن کـار تـدبیري      کرد که

ـارد (ثعـالبی،       ؛ 360: 1368بیاندیشند. بهرام برادرش نرسی را در تیسفون بـر جـاي خـود گم

: 1374کریستن سـن،   ؛84: 1371؛ دینوري، 28: 1347، یزيگرد ؛70: 1381التواریخ،مجمل

ـارانش بـه طـرف       458: 1373کوب، زرین؛ 418: 1342؛ مشکور، 380 ) و خـود بـه همـراه ی

ـاي ایـران        آذربایجان حرکت کرد. بی اعتنائی بهرام به مسألۀ خطیـر حملـۀ هیاطلـه بـه مرزه

موجب شد که بزرگان، نجبا و اشراف دربار از تقابل بهرام پـنجم بـا هیاطلـه مـأیوس شـوند و      

مرزهاي شرقی تدبیري بیاندیشـند. آنهـا حتـی    درصد برآمدند تا براي دفع حمالت هیاطله به 

سفیري از طرف دربار ایران به سوي دربار هیاطله فرستادند و اعالم داشتند که دربار ایـران بـا   

؛ مجمـل  28: 1347قبول پرداخت خراج ساالنه حاضر است بـا آنـان صـلح کنـد (گردیـزي،      

دستور داد تـا سـپاهیانش    ). خاقان چون چنین دید،84: 1371؛ دینوري، 70: 1381التواریخ،

ـار     از پیشروي در داخل مرزهاي ایران دست بکشند و منتظر بمانند تا مـذاکرات صـلح بـا درب

ایران و پرداخت مقرري ساالنه به آنان به نتیجه برسـد. بهـرام چـون دشـمن را آرام یافـت، از      

ـاي شـرقی تغییـر داد؛ از راه     آذربایجان و ارمنستان، ـاي   کـوه  مسیر خود را بـه طـرف مرزه ه

طبرستان و گرگان به سوي شهر نسا حرکت کرد، تا اینکـه بـه حـوالی مـرو رسـید (ثعـالبی،       

؛ 84: 1371؛ دینـــوري، 70: 1381التـــواریخ،  ؛ مجمـــل28: 1347؛ گردیـــزي، 359: 1368

ـارکوارت،  ــکور، 111: 1373مـ  ,1/551Rawlinson, 1976: 296, 297ب: 1368؛ مش

Farrokh, 2007: 212 ـاو  دینوري، بهرام ). به نوشتۀ در مسیر دستور داده بود تا هفت هزار گ

) و پوست آنها را با خـود ببرنـد، یـا بـه     85: 1371نر را از مناطق اطراف گرد آورند (دینوري، 
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 ;297 ,296(ساله را به لشکر اضـافه کردنـد  دستور او، در میانۀ راه، هفت هزار کره اسب یک

Farrokh,2007: 212; Rawlinson, 1976: .(کـرد و از   ها حرکت و روز استراحت می او شب

شد. بهرام راه مازندران را در پیش گرفت، از کنار دریا گذشـت، خـود را بـه     دیدگان پنهان می

 ;Farrokh, 2007: 212(گرگــان رســاند و ســپس بــه طــرف نســا و مــرو حرکــت کــرد 

Rawlinson, 1976: 296, 297.( توابع مروشـاهجان   ازدر مقابل، خاقان در دهکدة کشمیهن

ـان     در پنج فرسنگی کنار بیابان مـرو اردو  کـاري کامـل،    زد و بهـرام توانسـت بـا اسـتتار و پنه

آنکه جاسوسان خاقان از حرکت و استقرار سپاه او در اطراف اردوگاه متوجه شـوند، خـود را    بی

 :Rawlinson, 1976: 299; Farrokh, 2007؛ 84، 85: 1371بـه آنجـا برسـاند (دینـوري،     

). هیاطله که در این هنگام در آرامش کامل و در حـال اسـتراحت بودنـد، ناگهـان شـب      212

هنگام سپاه بهرام را در برابر خویش یافتنـد. در ایـن شـبیخون بسـیاري از هیاطلـه کشـته و       

نبـرد. ماندة سپاه پراکنده شدند. حتی خود خاقان هم از این شبیخون جان سـالم بـه در   باقی

و چون موقعیت را در خطـر دیدنـد، بـه سـرعت بـه آن سـوي جیحـون عقـب         بازماندة سپاه ا

؛ دینـوري،  70: 1381؛ مجمـل التـواریخ،  28: 1347؛ گردیزي، 360: 1368نشستند (ثعالبی، 

). بـه نوشـتۀ دینـوري، بهـرام     Farrokh, 2007: 212؛ 1/552ب: 1368؛ مشکور، 85: 1371

ان ایران پوسـت گاوهـا را از سـنگریزه پـر و     قبل از حمله به سپاه هیاطله، دستور داد تا سپاهی

ـان       باد کنند و به گردن کره اسبآن را ـاه خاق ـاه چـون نزدیـک اردوگ هاي جوان بیاویزند؛ آنگ

ـان      رسیدند، آنها را به طرف اردوگاه هیاطله رم دهنـد. وقتـی کـره اسـب     ـاه خاق هـا بـه اردوگ

زده شدند؛ اسـبان   مهیب وحشترسیدند، چنان هیاهویی برپا شد که ترکان از سر و صداهاي 

آنها گریختند و در میانۀ آشفتگی سپاه ترکان، بهرام سر رسید و تیـغ در میـان ترکـان نهـاد،     

چندان که خاقان هم جان سالم به در نبرد و به دسـت بهـرام کشـته شـد و حرمسـراي او بـا       

)، 85: 1371ي، غنایم بسیار به دست بهرام افتاد و همسر خاقان نیز به اسارت در آمد (دینـور 

ـایی بـه نـام کشـمیهن در      محل تالقی سپاه ایران و هیاطله در روایات دینوري و فردوسی، ج

؛ ثعـالبی،  1409،1408: 1391خراسان بزرگ در کنار رود جیحـون آمـده اسـت (فردوسـی،     

  ).  85: 1371؛ دینوري، 28: 1347؛ گردیزي، 360: 1368
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حرکت بهرام پنجم به مرزهاي شرقی مسیر

1
 )Farrokh, 2007:MP.(  

از جمله غنایم جنگی بهرام، تاج خاقان هیاطله بود کـه بـه دسـتور او بـراي تـزئین      

: 1373زرین کـوب،  ؛ 418ب: 1342آتشکدة آذرگشسب، آن را به شیز فرستاد (مشکور، 

خـوردة   ). بهرام لشکریان شکستFarrokh,2007: 213؛ 1/552ب: 1368؛ مشکور، 458

هاي جیحون دنبال کـرد و آنـان درخواسـت صـلح کردنـد (فردوسـی،       هیاطله را تا کناره

هـاي تـاریخی، ش.    ؛ رضا، مجله بررسـی 70: 1381التواریخ،؛ مجمل1413،1412: 1391

). بهرام دسـتور داد در  199: 1364؛ پیرنیا و اقبال، 397: 1380؛ دیاکونوف، 12س ، 61

) و دیواري 111: 1373رکوارت،؛ ما70: 1381التواریخ،  اي بسازند (مجمل این محل مناره

خواسـت بـه سـمت آذربایجـان حرکـت       میان ایران و هیاطله بکشند. بهرام زمانی که می

ها از او خواست تا به  کند، برادرش نرسی را جانشین خود قرار داد و بعد از پایان درگیري

یـت بلـخ   سوي مرزهاي شرقی به راه افتد و کار بلخ را بر عهده گیرد. بهرام با سـپردن وال 

به برادرش، آنجا به عنوان مرکز حکومت قرار داد و از او خواست با تـدابیر پیشـگیرانه در   

؛ 360: 1368این منطقه، از هجوم اقوام شرقی به مرزهاي ایران جلوگیري کنـد (ثعـالبی،  

                                                
. اقتباس از کتاب کاوه فرخ که به روزرسانی و جایابی شده است.1
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؛ دینوري، 111، 112: 1373؛ مارکوارت،70: 1381التواریخ،؛ مجمل1347:28گردیزي، 

). به نوشتۀ لوکونین، درگیري بـین بهـرام پـنجم بـا     Farrokh, 2007: 213؛ 85: 1371

هـا بعـدها در دورة یزدگـرد     هیاطله در اواخر دوران پادشاهی او اتفاق افتاد. این درگیـري 

بـه  ).245: 1350دوم و پیروز ادامه یافت و حتی موجـب مـرگ پیـروز شـد (لوکـونین،      

أسیس پایتخت خوارزم هم به نـام او ثبـت   مرو را بنا کرد و تنوشتۀ مارکوارت، بهرام شهر

در این زمان هیاطله توانسته بودنـد شـهرهایی   . )113،112: 1373شده است (مارکوارت،

)، سـمرقند، بخـارا، بلـخ،    112، 113: 1373مارکوارت،(چون مرو، هرات، بست، زابلستان 

، قسمتی از هایی از آراخوزیان کوشان، هرات، دهستان، پشکپور، بخشبامیان، غور، کابل،

شان، بخـش   تا حوالی طوس و ري را تصرف کنند، اما با شبیخون بهرام به اردوگاهقندهار

سپاهیان خاقان کشته شدند و آنها ناچار به مرزهاي اصلی خود، در آن سـوي  اي از عمده

رود جیحون عقب نشستند و بهرام خـراج سـنگینی بـر آنـان تحمیـل کـرد (مـارکوارت،        

1373 :113،112 .(  

  

  دیلمیان و ارمنستان -بهرام

از جمله حوادث اواخر دورة بهرام پنجم، شـورش دیلمیـان (گـیالن) علیـه حاکمیـت      

ساسانی بود. بهرام پنجم به آن دیار لشکر کشید و توانسـت ایـن بخـش از فـالت ایـران در      

هاي دریاي کاسپین را به تصـرف در آورد و شـاه آن نـواحی را اسـیر کنـد و       نزدیکی کناره

دستور داد تا او را به تیسفون ببرند. بعد از چندي، بهرام پنجم به شاه دیلمیان خلعت داد و 

). در دورة 198: 1378الحمایۀ دولت ساسـانی گماشـت (نلدکـه،     او را بر دیار دیلمیان تحت

: 1374کریسـتن سـن،   یزدگرد اول، فرمانروایی ارمنستان به فرزند شاپور واگذار شده بـود ( 

). بعد از 1/553ب:  1368؛ مشکور، 1380:304؛ دیاکونوف، 416ب:  1342، ؛ مشکور381

را بـه سـمت مرکـز    مرگ یزدگرد، شاپور براي به دست آوردن پادشاهی ایـران، ارمنسـتان  

حکومت ترك کرد. چنانکه اشاره شد، به سبب عدم توافق بزرگان کشور و پادشاهی بهـرام،  

یرانی و ارمنی، منجر به صـف آرایـی دو سـپاه    شاپور کشته شد و حمایت روم از مسیحیان ا
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هـا، عاقبـت دو    ها و پیـروزي  ها و شکست ایرانی و رومی گردید، اما با توجه به تعدد درگیري

اي موارد، از آن جملـه، مسـألۀ ارمنسـتان بـه توافـق برسـند.        کشور تصمیم گرفتند در پاره

توجهی او به امور ارمنسـتان،   یاشتغال بهرام در مرزهاي شرقی و درگیري با اقوام شرقی و ب

به خاندان اشکانی ارمنستان فرصت داد تا آرتاشیر، آرتاشس یا اردشیر پسر ورام شاپور را بر 

؛ 416: 1342مشــکور، ؛382: 1374(کریســتن ســن،  تخــت شــاهی ارمنســتان بنشــانند

-Rawlinson,1976: 292؛ 217،216: 1380؛ موســی خــورنی، 304: 1380دیــاکونوف، 

هـایی بـین ناخارهـا     سالۀ آرتاشس در ارمنسـتان، درگیـري   ر جریان پادشاهی شش). د293

طـور چشـمگیري    بـه (اشراف ارمنی) و او پدید آمد. در ایـن زمـان، کلیسـاهاي ارمنسـتان    

گسترش و نفوذ یافته بودند. اسقف کلیساي ارمنی براي مقابله بـا ناخارهـا مخالفـان اصـلی     

و هر چه کوشید نتوانست بـین ناخارهـا و شـاه صـلح     مسیحیان، در کنار شاپور قرار گرفت 

برقرار کند. آرتاشس پادشاه اشکانی ارمنستان بعد از شش سال پادشـاهی، کنـار زده شـد و    

م. دوباره یکی از ایاالت ایران گردید. بهـرام یکـی از اشـراف ایرانـی      425ارمنستان در سال 

م. سلســلۀ اشــکانی  428سـال  شــاهپوهر را بــه مرزبـانی ارمنســتان گماشــت و در  مهـر وه

تحـت حمایـت روم بیـزانس     1هایی از ارمنستان غربـی  ارمنستان بکلی منقرض شد و بخش

؛ مشـکور،  416: 1342؛ مشـکور،  217: 1380خـورنی،  تحت تابعیت ایران درآمـد (موسـی  

). به نوشتۀ موسـی  1/551ب: 1368؛ مشکور، 244، 245ب: 1373؛ فراي، 1/416: 1367

راي آنکه اوضاع ارمنستان را به سامان آورد، دستور داد تا اردشیر را در ایران خورنی، بهرام ب

در بند کنند و اموال و دارایی او در ارمنستان مصادره شود. در بارة ساهاك بزرگ هـم ایـن   

دار  گونه عمل کرد تا مقام جاثلیقی در تصرف دربار قرار گیرد و به جاي او سـورماك عهـده  

امـا هـدایاي بسـیاري همـراه مرزبـان فارسـی، وه میهرشـاپوه بـراي         مقام سکوبایی گـردد،  

                                                
توان به این ایاالت اشاره کرد: وان، کارین (ارزروم)، الزیغ یا الزیک، آغزنیـک یـا بـه ترکـی      در ارمنستان غربی می. 1

کارا مه که به دیار بکر معروف است (بـراي اطـالع بیشـتر از     -، آمید یا آمیداسباستیا، سیواس یا بیدلیس و بیتلیس

هـاي پیرنیـا    یاي تاریخی مشکور و همچنین اسـامی و نـام  وضعیت شهرها به کتاب جغرافیاي موسی خورنی و جغراف

مراجعه کنید). 
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) خورنی در ادامـه نوشـته اسـت: سـورماك     217: 1380خورنی،شاهزادگان فرستاد (موسی

سال در مقامش باقی نماند و به دست شاهزادگان ارمنی خلـع شـد. او بعـدها    بیشتر از یک

دریافت کـرد؛ امـا شـاهزادگان مـا از     مقام موروثی سکوبایی والیت یزنونیک را از شاه پارس 

خواستند و او شخصی آشوري به نـام برکیشـو را تعیـین نمـود      بهرام مسئول دیگري را می

  ). 217: 1380خورنی،(موسی

بدین ترتیب، مسألۀ مسیحیان در دورة بهرام پنجم حل شد و در اختالفاتی که بین 

جـاثلیقی رسـید و در دفـاع از     مسیحیان ایران پدید آمد، دادیشوع اسقف معروف به مقام

). به نوشـتۀ  357:1380خراسان بر ضد اقوام وحشی به شاهنشاه خدمت کرد (گیرشمن، 

گیرشمن، مشاجرات داخلی میان مسیحیان به اتکا حمایت شاه از جاثلیق جدید، شخص 

اخیر را وادار کرد تا اجالسی از کشیشان ترتیب دهد که در آن تصمیم گرفتنـد کلیسـاي   

نسـبت بـه    هـا  ظنایران را از کلیساي بیزانس مستقل کنند و بدین صورت سوء مسیحی 

اتمـه پـذیرد   ، خکردنـد یمـ ایران مسیحی که ایشان را متهم به توطئه بـه نفـع رومیـان    

  ).459: 1373کوب، زرین؛ 416الف: 1342؛ مشکور، 1380:358(گیرشمن، 

  

  نتیجه

شـمالی غربـی، شـرق و شـمال     عوامل بسیاري در تغییر و تحوالت مرزهاي غربـی،  

انـد: تغییـر و تحـوالت     شرقی خاصه منطقۀ قفقاز، ارمنسـتان و مـاوراءالنهر دخیـل بـوده    

مذهبی در بخشی از ارمنستان یعنی بازگشت به دین قـدیم بـه جـاي مسـیحیت، آزار و     

آمیـز روم از   اذیت مسیحیان در مرزهاي سیاسی ایـران و بـه دنبـال آن دخالـت حمایـت     

یران و ارمنستان، که همۀ اینها بعـدها موجبـات رویـارویی ایـران و روم را     مسیحیان در ا

فراهم آورد. بهرام در آغاز امور را به درباریان، اشراف و نجبا سپرد و آنان نیـز، بـه سـبب    

تـوان   تعصبات دینی، آتش درگیري میان دو طرف را بر افروخته کردند. با این وجود مـی 

مناسـبات غربی و شمال غربی خاصـه منطقـۀ قفقـاز و    عوامل اصلی تغییرات در مرزهاي

تفاوتی شـاه نسـبت بـه     خصمانۀ دولت ساسانی در دورة بهرام پنجم را چنین برشمرد: بی
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امور داخلی، سپردن زمام حکومت به افـراد متعصـب خواسـتار تغییـر مـذهب در برخـی       

اذیت دربـار ایـران،   هاي دینی مورد آزار و  گرایانۀ روم در قبال اقلیت ایاالت، حس حمایت

هـایی را   دخالت بی اساس سران کشوري و لشکري، همۀ این مـوارد، مـوجی از درگیـري   

و شاه ایران سرانجام ناچار شد براي سرکوب اغتشاشـات و آرام کـردن اوضـاع    پدید آورد

اقدامات اساسی و بنیادي را در سرلوحۀ کار خود قـرار دهـد.   ایاالت غربی و شمال غربی،

خـواهی بـیش از حـد اقـوام و طوایـف       شرقی و شمالی کشور به سبب زیـاده در مرزهاي 

تحریکات رومیان براي درگیر کردن ایران در دو جبهۀ شـرقی و غربـی و شـمال    منطقه،

اي بـه دسـت اقـوام شـرقی داد تـا بـه        مسئولیتی شاه در قبال امور کشور، بهانه غربی، بی

رایـت و تـدبیر بـه موقـع شـاه و سـرداران       مرزها و ایاالت شرقی ایران یورش آورند، اما د

هـاي فرسایشـی در مرزهـاي شـرقی، شـمال       وفادار او سبب شد تا تمامی امور در جنـگ 

شرقی، غرب و شمال غربی در دست آنها قرار گیرد و با انعقاد قراردادهاي صلح و پیمـان  

و غـارت   ها با همسایگان شرقی شمالی و غربی مرزهاي ایران از یـورش  ها و عهدنامه نامه

تـوان   آنها مصون سازند. از نتایج تغییر و تحوالت در این مناطق در دورة بهرام پنجم مـی 

به این مـوارد اشـاره کـرد: صـلح و آشـتی بیسـت سـاله بـا روم، تضـعیف امپراتـوري در           

ها در ارمنستان و تبدیل ارمنستان به عنـوان   هاي نظامی و اقتصادي، پایان درگیري حوزه

المنازع ایران، تقویـت کلیسـاهاي ارمنسـتان و ایـران، جـدایی کلیسـاي       یکی از والیات ب

ارمنی از کلیساي قسطنطنیه، تعیین جـاثلیقی ارمنیـان از طـرف ایـران و ارمنسـتان در      

شوراي اسقفان ارامنه بدون دخالـت کلیسـاي قسـطنطنیه، ثبـات در مرزهـاي شـرقی و       

ف سواحل رود جیحـون، دسترسـی   رو به آن طر گرد و کوچ غربی، عقب راندن اقوام بیابان

ترین شاهراه اقتصادي دنیاي باستان، افـزایش و تقویـت    به جادة ابریشم، نظارت بر بزرگ

  قواي ایران در آسیاي مرکزي و قفقاز.
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بن سینا.ا تهران:
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: سروش.، تهرانمحمد روشن:، به تصحیحتاریخ بلعمی،1353، بلعمی، ابوعلی محمد

.علمی و فرهنگی :محمد سعیدي، تهران ه:، ترجمایران و روم يها جنگ،1382، پروکوپیوس

  یام.خ هران:، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریهت، 1364عباس، ، سن؛ اقبال، حپیرنیا
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قره.ن هران:، ت، ترجمه: محمد فضائلیسیرهم)

رجمه: آهنـگ حقـانی و محمـود فاضـلی     ، تهاي امپراتوري ساسانیناگفته، 1391دریایی، تورج، 

  بیرجندي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
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  .  12س -61هاي تاریخی، ش.  ، مجله بررسی"مقاله وهرام پنجم"، 1345اهللا،  رضا، عنایت

، )هـا  کشـمکش قـدرت   ؛تاریخ مردم ایران (ایران قبل از اسـالم ،1373، زرین کوب، عبدالحسین

    .امیرکبیر :تهران
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فرهنگی. هران: علمی و، ترجمه: محمد معین، تیران از آغاز تا اسالما،1380ومن، ، رگیرشمن
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مریم میراحمـدي،   ه:، ترجمخورنیبر مبناي جغرافیاي موسیایرانشهر،1373، مارکوارت، یوزف
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  پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.
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مرزهاي ایران عصر بهرام پنجم (گور)
 1

)Rawlinson,1976: MP(  
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بهرام پنجم (گور) در قفقاز و آسیای مرکزی

نعمتاله علی محمدی[footnoteRef:1] [1: تاریخ دریافت مقاله: 3/8/1394		تاریخ پذیرش مقاله: 2/10/1394
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 چکیده

در دورۀ بهرام پنجم که از ادوار بسیار مهم و پر حادثة دورۀ ساسانی است، قفقاز و آسیای مرکزی از جمله مراکز اصلی مناقشات بین ایران و روم، شاهان و حاکمان محلی بود. این مناطق شرایط اقتصادی، سیاسی، مذهبی و جغرافیایی خاصی داشت و شاهان ایران، امپراتوران روم، شاهکان ارمنستان و حاکمان محلی برای دستیابی بر این مناطق از هر کوششی دریغ نمیکردند. چه عوامل و زمینههایی موجب تغییر و تحول در مناطق شمال غربی (قفقاز) و شرقی (آسیای مرکزی) ایران شد؟ در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی تغییر و تحولات این دوره، عوامل و زمینههای مؤثر بر روند حاکم، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی شناسایی و تبیین شود. در این دوره بنا به دلایلی، برخی از ایالات ایران مورد تعرض روم، ارامنه و اقوام شرقی قرار گرفت و موجب تغییرات اساسی در شمال غربی و مرزهای شرقی ایران گردید. بیمسئولیتی شاه ساسانی و دخالت بزرگان و اشراف، زیادهخواهی، عدم احترام متقابل، سیاست تغییر مذهب و دستیابی به منابع ثروت از عوامل مؤثر در این روند بوده است.



واژگان کلیدی:

بهرام پنجم (گور)، قفقاز، آسیای مرکزی










مقدمه 

دورۀ بهرام پنجم، از ادوار بسیار مهم و پرحادثة ایران در عصر ساسانی است. قفقاز و آسیای مرکزی از جمله مناطق مهمی است که در ادوار متعدد عصر ساسانی دچار تغییر و تحولات عدیده شد. این مناطق در تمامی دورههای تاریخی فراز و نشیبهای بسیاری را از سر گذرانده است. برای نمونه، با دقت در متون دست اول عصر ساسانی، میتوان دریافت که بیشترین مناقشات ایران عصر ساسانی با روم بر سر تسلط بر منطقة قفقاز بود. منطقة آسیای مرکزی هم در طول این دوران پیوسته در مرکز توجه شاهان ایران قرار داشت. یکی از مهمترین شاهراههای تجاری جهان در این منطقه واقع شده و از دورۀ هخامنشیان، دسترسی بر این مسیر پیوسته بین قدرتهای غربی و شرقی خاصه ایران، موضوع رقابت بوده و این رقابت نفسگیر گاه بهطور مستقیم در درگیری با اقوام شرقی و در کنار آن روم و گاهی با تحریک آن امپراتوری شدت مییافته است. بعد از انتقال قدرت از خاندان اشکانی به ساسانی و نیاز امپراتوری روم به کالاهای شرقی و از طرفی استقرار اقوام کوچرو و بیابانگرد در منطقه و تأسیس اولین پایههای حکومتی چون کوشانیان بزرگ و به دنبال آن کوشانیان کوچک یا کیداریان و همچنین سر برآوردن دولت جدید با عنوان هیاطله، دسترسی به این مناطق و گسترش مرزها و توازن قدرت در شرق به هم ریخت، بهنحوی که مرزهای ایران در دورۀ ساسانی معرض تاخت و تاز این اقوام قرار گرفت. با بررسی منابع دست اول این دوره میتوان دریافت که بخش عمدهای از درگیریهای شاهان ساسانی با قدرتهای شرقی تازه به دوران رسیده بود: که آنان برای افزایش نفوذ خود در منطقه، تسلط بر جادة ابریشم و همچنین گسترش مرزها و تحریکات امپراتوری روم به هنگام برتری ایران در تقابل با آن امپراتوری در مرزهای غربی، با عبور از رودخانة جیحون به شهرهایی چون بلخ، هرات و سمرقند حمله میکردند و دوباره به دشتهای ماورای جیحون بازمیگشتند. پیش از به قدرت رسیدن بهرام پنجم ملقب به "گور"، شاهان ساسانی، در نبردهای متعدد با این اقوام، پیوسته آنها را از خراسان بزرگ میراندند. بعد از مرگ یزدگرد اول، نزاعهایی میان فرزندان او به وجود آمد، اما سرانجام از میان فرزندان او، بهرام به پادشاهی ایران رسید. بهرام در میان عرب بادیه پرورش یافته بود و از آداب و رسوم دربار ایران اطلاعی نداشت و عملاً همة امور را به بزرگان و اشراف و نجبا سپرد و همراه عدهای از یاران خود به تفریح، شکار، موسیقی و شرکت در مجالس رقص و آواز روی آورد. بزرگان ایران از اینکه شاه همچون پدرش در امور دخالتی ندارد، بسیار خرسند بودند. با وجود چنین شاه بیمسئولیتی، ممالک همجوار ایران چون ارمنستان در شمال غرب، که پیوسته محل مناقشه بین ایران و روم بود، به کانون بیثباتی تبدیل شد و این فرصت را به امپراتوری روم داد تا در غرب با استفاده از وضع موجود، به مرزهای ایران تعرض کند. دربار ایران با انعقاد پیمان صلح، موضوع را فیصله داد و به نحوی بیکفایتی شاه را جبران کرد. دربار ایران با دخالت در امور ارمنستان موجبات جنگهای جدیدی را فراهم آورد و بهرام مجبور شد برای پایان دادن به غائلة ارمنستان، لشکر بدان سو بَرَد و حاکمیت ایران را بر این منطقه تحکیم کند. در این گیرودار، در شرق هم، هیاطله با این تصور که دربار ایران فاقد شاه با تدبیری است، درصدد برآمد به کرانههای پایین رود جیحون یورش آورد. تحریکات روم در این میان نقش اساسی داشت و آنها با پیشنهاد پول و باز گذاشتن دست هونها در سایر مناطق، هیاطله را برای حمله به مرزهای ایران تحریک و تشویق کردند. بهرام برای جلوگیری از این تهدیدها مجبور شد به سوی مرزهای شرقی حرکت کند و در حملهای غافلگیرکننده "خاقان"، پادشاه هیاطله را به قتل آورد و کرانههای رود جیحون تا دشتهای دهستان را دوباره به ایران بازگرداند. 



بهرام پنجم/ بهرام گور

بعد از مرگ يزدگرد اول در 420 م. (Theophanes, 1997: 134) فرزند او بهرام پنجم بر تخت پادشاهي ايران جلوس كرد (پروکوپیوس، 1382: 19؛ گردیزی، 1347: 27؛ یعقوبی، 3781: 1/199؛ مجمل التواریخ،1381: 69؛ دریایی، 1390: 74؛ دیاکونوف، 1380: 304؛ Greatrex,.& Lieu 2002: 38; Theophanes, 1997: p134, 135; Agathias,1975:130; Rawlinson,G. 1976:282.;). بنا به گزارش مورخان، يزدگرد سه پسر داشت: شاپور، بهرام و نرسي (کریستن سن، 1374: 374؛ فرای، 1373: 244،243). شاپور در درگیریهای ارمنستان كشته شد، ولي به نظر برخي محققان، قتل او در دربار ايران اتفاق افتاد: شاپور چون از مرگ پدر اطلاع يافت، براي دستيابي به تاج و تخت به تيسفون شتافت، اما بزرگان ايران به این سبب که بهرام بهعنوان وليعهد ايران انتخاب شده بود، او را دستگیر کردند و در فرصت مناسب به قتل رساندند (نلدكه، 1378: 186؛ زرین کوب، 1373: 456؛ کریستن سن، 1374: 374؛ دیاکونوف،1380: 304؛ پيرنيا و اقبال، 1364: 198). 





بهرام پنجم (Valentine, 1993:52)



بنا بر گزارش مورخان، "بهرام" وليعهد ايران در زمان مرگ يزدگرد اول[footnoteRef:2] بیش از 20 سال نداشت و پدر براي آنکه این پسر از دست دشمنان در امان باشد، او را به حيره فرستاد تا در پناه فرمانروای آنجا، در آن منطقة خوش آب و هوا پرورش يابد (یعقوبی، 1378: 1/199؛ مجمل التواریخ، 1381: 69؛ زرین کوب، 1373: 456؛ کریستن سن، 1374: 374).  [2: . در بارة مرگ يزدگرد (421 م.) در روایات، ابهامات و پيچيدگيهاي بسیار دیده میشود و معلوم نیست که او كجا و به چه سبب درگذشت. بنا بر برخي از روايات، يزدگرد اول زماني كه در طوس يا گرگان رحل اقامت افكنده بود، اسب زيبايي پيش او آوردند (طبری، 1375: 2/609؛ بلعمی، 1353: 1/635؛ ثعالبی، 1368: 353؛ گردیزی، 1347: 26؛ ابن اثیر، 1350: 2/464). اسب نافرماني ميكرد و كسي جرأت نداشت به او نزديك شود. شاه چون نزديك اسب رفت، اسب آرام گرفت و يزدگرد زين افزار بر آن بست، اما چون به پشت اسب رفت، اسب لگدي بر سینة او زد و شاه از شدت آن ضربه درگذشت (طبری، 1375 2: / 609- بلعمی، 1353:1/ 635- ابن اثیر، 1350: 2/464؛ کریستن سن، 1374: 367، 372؛ مشکور، 1342 الف: 413؛ گیرشمن، 1380: 357؛ فرای، 1373 الف: 243؛ Rawlinson, 1976: 271). در برخی از مآخذ، سبب مرگ او را ناخشنودی بزرگان و امرا و اشراف روحانیون زرتشتی آوردهاند که از توجه یزدگرد اول به مسیحیان و حمایت او از امپراتور جوان روم ناخشنود بودند. این رفتار موجب شد تا شرایط مرگ یزدگرد در شمال کشور در حوالی سواحل دریای کاسپین فراهم آید. (یعقوبی، 1378: 1/ 199؛ مجمل التواریخ،1381: 68؛ بیرونی، 1363: 104؛ مستوفی، 1362: 241؛ فردوسی 1391:  1337،1338؛ زرین کوب، 1373: 456).] 


حیره، در حدود نجف کنونی، منطقة کوچکی تحتالحمایة ساسانیان در غرب فرات بود و بهرام در این دیار رشد یافت (گیرشمن، 1380: 357). در اين دوران فرمانروایی منطقة حیره بر عهدة نعمان اول بود (طبری، 1375: 2/ 614؛ مجمل التواریخ، 1381: 69؛ ابن اثیر، 1350: 2/ 466- دیاکونوف، 1380: 304). به گزارش متون تاریخی، از آنجا که فرزندان شاه ايران- يزدگرد اول- فوت میکردند (بلعمی، 1353: 1/ 635.)، بزرگان دربار تصميم گرفتند فرزندان خاندان شاهی را به حیره بفرستند (مسعودی، 1374: 1/256)، تا آنان در اين ناحية خوش آب و هوا رشد یابند. يزدگرد اول بهرام را به دربار نعمان فرستاد تا در آن دیار برای پذیرفتن این مسئولیت بزرگ آماده شود (طبری، 1375: 2/614؛ ابن اثیر، 1350: 2/466؛ یعقوبی، 1378: 1/200- گیرشمن، 1380: 357؛ دیاکونوف، 1380: 304؛ پيرنيا و اقبال، 1364: 198؛ لوكونين، 1350: 244Farrokh,2007: 209; Pourshariati, 2008:68 ). به نوشتة طبری، چون بهرام متولد شد، یزدگرد اول از منجمان خواست تا طالع او را مشخص کنند و منجمان به او گفتند: خدا پادشاهی پدر را به بهرام میدهد و رضاع او در جای دیگر باشد که پارسیان در آن ساکن نیستند و بهتر آن است که بیرون دیار خویش تربیت یابد و یزدگرد به فکر فرو رفت و گفت: پس بهتر است بهرام در دیار عربان یا رومیان رشد یابد و کودکی را به دور از دربار ایران سپری کند (طبری، 1375: 2/ 614؛  Rawlinson, 1976: 283,284). از اینرو او را به دیار عربان فرستاد و نعمان بن منذر را سرپرست او قرار داد. نعمان با جان و دل فرزند جوان شاه، بهرام را پذیرفت و او را عزیز داشت. یزدگرد به سبب این لطف نعمان، او را در میان عرب مقام والایی داد و او را شاه اعراب کرد و او را به دو لقب، یکی از این القاب "رام ابزود یزجرد" که به معنی خرسندی یزجرد بیفزود و دیگری "مهشت" یعنی بهترین برگزیده ملقب ساخت (طبری، 1375: 2/ 614؛ زرین کوب، 1373: 456؛ کریستن سن، 1374: 374). بنا به روایت مورخان، بهرام تا زمان مرگ پدرش در دیار حیره باقی ماند (طبری، 1375: 2 /614- بلعمی، 1353: 1/ 643؛ ابن اثیر، 1350/2: 466؛ گیرشمن، 1380: 375). چون یزدگرد درگذشت، بزرگان در صدد برآمدند تا یکی از فرزندان یزدگرد را به پادشاهی برگزینند، اما هر چه جستند از یزدگرد فرزندی نیافتند و سرانجام به سوی بهرام روی آوردند، در این میان، برخی از بزرگان و نجبای ایران، بهرام را به سبب ناآشنایی با آداب و رسوم، شایستة پادشاهی ایران نمیدانستند و بنابراین، خسرو نامی را که تبار شاهی داشت، به پادشاهی برگزیدند (طبری، 1375: 2 / 616،617؛ بلعمی، 1353: 1/643؛ ثعالبی، 1368: 355؛ گردیزی، 1347: 27؛ یعقوبی، 1378: 1/200؛ ابناثیر، 1350: 2/ 467؛ Farrokh,2007: 209; Pourshariati, 2008:68). چون بهرام دریافت که از پادشاهی محروم مانده است، از منذر بن نعمان كمك خواست تا تاج و تخت از دست رفته را به دست آورد (طبری، 1375: 2/617؛ بلعمی، 1353: 1/643؛ ثعالبی، 1368: 355؛ گردیزی، 1347: 27؛ دینوری، 1371: 85؛ ابن اثیر، 1350: 2/467؛ گیرشمن، 1380: 357؛ کریستن سن، 1374: 374؛ مشکور، 1342: 414). منذر بن نعمان با 10 هزار سپاهی همراه بهرام شد (طبری، 1375: 2 / 617؛ بلعمی، 1353: 1 / 643؛ ابن اثیر، 1350: 2/467؛ دیاکونوف، 1380: 305؛ زرین کوب، 1373: 456؛ کریستن سن، 1374: 374؛ مشکور، 1342 الف: 414). بهرام با نيروي عرب منذر به سوي تيسفون مركز حكومت ساسانيان به راه افتاد. بزرگان دربار ايران چون از لشکرکشی بهرام به سوی تیسفون آگاه شدند، با بهرام و منذر وارد مذاكره شدند و تصميم گرفتند خسرو را از پادشاهي بردارند و زمينة پادشاهي بهرام را فراهم کنند (فردوسی، 1390: 1347؛ طبری، 1375: 2/620،6190؛ بلعمی، 1353: 1/645، 644- ثعالبی، 1368: 355؛ ابن اثیر، 1350: 2/468، 467 Farrokh, 2007: 209; Pourshariati, 2008:69). بزرگان دربار ايران براي پادشاهي بهرام شروطي داشتند: او در صورتی میتوانست عهدهدار پادشاهي شود که اولاً تمامي بدرفتاريها و كج رفتاريهاي پدر را جبران كند و ثانیاً يك سال موقت بر تخت ايران باشد و ثالثاً انتخاب پادشاه را به خواست خداوند واگذار كند؛ يعني تاج و تخت پادشاهي را هر يك از طرفین از ميان دو شير بردارد (طبری، 1375: 2/620، 619؛ بلعمی، 1353: 1/645،644؛ ثعالبی، 1368: 355؛ یعقوبی، 1378: 1/200؛ ابن اثیر، 1350: 2/468، 467). خسرو از شرط اخیر سرباز زد، اما بهرام از ميان دو شير تاج را برداشت و از اينرو به عنوان پادشاه ايران انتخاب شد (طبری، 1375: 2 / 620، 619؛ بلعمی، 1353: 1/ 645، 644؛ ثعالبی، 1368: 356؛ گردیزی، 1347: 27؛ یعقوبی، 1378: 1/200- دینوری، 1371: 85؛ ابن اثیر، 1350: 2/ 468،467؛ زرین کوب، 1373: 457، 456؛ کریستن سن، 1374: 375،374؛ مشکور، 1342 الف: 415،414؛ دیاکونوف، 1380: 305؛ کناوت، 2535: 114؛ پيرنيا و اقبال، 1364: 199؛Rawlinson, 1976: 283,284.). از محتواي این روایت چنين برميآيد كه بزرگان دربار ايران میخواستند با طرح چنين داستاني، اولاً عزت و اعتبار دربار شاهي را بالا ببرند، ثانیاً با واداشتن بهرام با برداشتن تاج از ميان دو شير گرسنه او را لايق تاج و تخت شاهي بدانند و ثالثاً ضعف و ناتواني خود را در برابر سپاه عرب توجيه کنند (زرین کوب، 1373: 457؛ کریستن سن، 1374: 375؛ مشکور، 1342 الف: 415). 

بهرام پنجم در 421 م. بر تخت شاهي جلوس كرد (طبری، 1375: 2 / 617-616؛ بلعمی، 1353: 1 / 643؛ ثعالبی، 1368: 355؛ گردیزی، 1347: 27؛ ابن اثیر، 1350: 2/467؛ مارکوارت،1373: 111). بعد از مرگ پدر، بزرگان و موبدان به بهرام اعتناء نمیکردند، زیرا از اعمال و رفتار یزدگرد ناراضي بودند (زرین کوب، 1373: 456). بزرگان و موبدان چنانكه قبلاً اشاره شد، همة فرزندان يزدگرد اول را از اين مقام محروم كردند. از جمله مخالفان پادشاهی بهرام که از آنها نام برده شده است، این کسان هستند: وستهم (گستهم) اسپهبد بابل (كشور سواد) كه لقب هزار رفت داشت، يزدگشنسب پاذگسبان، پيرك از تخمه يا خاندان مهران، گشنسب آذرويس ناظر ماليات اراضي، پناه خسرو روانگان مدير امور خيرات و اوقاف. این بزرگان در شورايی با صدور رأی نهایی، همة فرزندان يزدگرد اول (بزهگار/ گناهكار/ اثيم) را از پادشاهي خلع كردند. 

بعد از مرگ يزدگرد اول، شاپور یکی از فرزندان یزدگرد که در زمان او فرمانروایی ارمنستان را بر عهده داشت، به زعم اینکه بعد از مرگ پدر میتواند عهدهدار پادشاهی شود، ارمنستان را وانهاد و رو به سوی تيسفون نهاد تا با جلب حمایت بزرگان بتواند تاج و تخت را در دست گيرد، اما بزرگاني كه از آنان نام بردیم، او را دستگیر کردند و به قتل رساندند (طبری، 1375: 2/ 617-616؛ بلعمی، 1353: 1/ 643؛ ثعالبی، 1368: 355؛ گردیزی، 1347: 27؛ یعقوبی، 1378: 1/ 200؛ ابن اثیر، 1350: 2/467؛ زرین کوب، 1373: 457؛ کریستن سن، 1374: 375؛ مشکور، 1342 الف: 415). 

مرزهای غربی و شمال غربی از همان آغاز حکومت بهرام به واسطة پیمان نامهها و قراردادهای پیشین با امپراتوران روم، شاهکان ارمنستان و حاکمان محلی قفقاز، آمادة حوادث مهم بود. بهرام پنجم بنا بر روايات دورة اسلامي، از جمله شاهان خوب و نيكسيرت ساساني بود: بخش عمدهای از مالياتها را بخشيد و بيشتر اوقات را به خوشگذرانی سپري كرد و از مردم هم ميخواست به خوشي روزگار بگذرانند (طبری، 1375: 2/620- بلعمی، 1353: 1/ 648- ثعالبی، 1368: 357؛ گردیزی، 1347: 27؛ ابن اثیر، 1350: 2/ 469؛ کریستن سن، 1374: 375؛ مشکور، 1342 الف: 415). او دلبسته و دوستدار موسيقي بود: به دستور او، گروهي 12 هزار نفری از آوازخوانان و موسیقیدانان دورهگرد هندي را با نام "لوريان" (مجمل التواریخ، 1381: 69) به ايران دعوت كرد و آنها را به سرتاسر ايران فرستاد تا براي مردم رامشگري و خنياگري كنند (گیرشمن، 1380: 357). بهرام چون خود به خوشگذراني و شكار علاقة بسیار داشت، امور كشور را به بزرگان دربار سپرد. شايد بتوان گفت يكي از دلايلي كه نام بهرام در متون تاريخي و ساير آثار به خوبي و نيكي ياد شده، به سبب همين توجه، بذل و بخشش به بزرگان دربار ايران بوده است (طبری، 1375: 2/ 621؛ بلعمی، 1353: 1/ 648؛ ثعالبی، 1368: 356؛ گردیزی، 1347: 27؛ ابن اثیر، 1350: 2/ 469؛ کریستن سن، 1374: 375؛ مشکور، 1342 الف: 415؛ پیگولوسکایا، 1377: 302). يكي از شخصيتهاي پرآوازة دوران بهرام پنجم، مهر نرسه/ مهر نرسی پسر ورازك (وزیر) صدراعظم و بزرگ فرمذار ايران بود. از لحاظ دودماني گويا خاندان مهر نرسی به خاندان اسپندياد يا اسفنديار يكي از هفت خاندان برگزيده ايراني میرسید (کریستن سن، 1374: 377؛ مشکور، 1342 الف: 415؛ دیاکونوف، 1380: 304؛ Farrokh, 2007: 209; Pourshariati, 2008:68). او بسيار باهوش و زرتشتي متعصب بود و نسبت به مسيحيان سختگیريهاي بسيار روا ميداشت و از اينرو از او در متون سرياني و مسیحی به بدي و نفرت ياد شده است. مهرنرسه در بخشهایی از اردشيرخرّه و شاپور پارس، كاخهاي بسيار بنا كرد و آتشگاههاي متعدد ساخت، که يكي از آتشگاههاي معروف به نام او "مهرنرسيان" خوانده شد. او در نزديكي زادگاهش به نام آبروان در اردشيرخرّه، چهار ديه به همراه چهار آتشكده بنيان نهاد و فرزندانش را بر آنها گمارد. اين ديهها هر كدام داراي باغهای متعدد و آتشگاه مجزا بود. امروزه ويرانههايي از آن باغها و آتشكدهها در كنار راه كاروانيرویی كه شيراز را به دارابگرد و بندرعباس متصل ميكند، مشهور به سروستان ديده ميشود (کریستن سن، 1374: 379، 378، 377؛ مشکور، 1342 الف: 415). به نوشتة هرتسفلد، اين كاخ در روزگار بهرام پنجم بنا شده و يكي از ساختمانهایي است که مهرنرسه آنرا بنا کرده است (Herzfeld,1934:91,92). پسران مهرنرسه در دورۀ بهرام پنجم مقامات بلندی به دست آوردند، همچون: زروانداد، هيربدان هیربد ايران، ماه گشنسب، واسترپوشان سالار يا مديركل امور مالي ايران، كاردار، ارتيشتاران سالار يا فرماندة كل قواي ايران. 



بهرام پنجم و روم

اشاره شد که در دورة پادشاهی وی، همة امور كشور در دست بزرگان از جمله مهرنرسه بود (یارشاطر، 1380: 2/386،385؛ مشکور،1368ب: 1/542). میدانیم که مسیحیان در دوران يزدگرد اول در آرامش كامل زندگي ميكردند و حق بناي كليسا و تبليغ تعاليم داشتند و حتي افراد متعصبتر آنها، آتشكدههاي اطراف كليساها را تخريب ميكردند. با تغییر سیاست مذهبی در قبال مسیحیان ایران و تعصب مهرنرسی در ترویج دین زرتشت، مسیحیان ایرانی گرفتار سختگيريهاي او شدند (یارشاطر،1380: 2/386-385؛ مشکور، 1368ب: 1/ 542). چنین به نظر میرسد که آزار و اذيتها و سختگیریها از اواخر دورة یزدگرد اول با قدرت گرفتن مهرنرسه و پسران او آغاز شده باشد، اما برخی بر این باورند که سختگیری با مسیحیان در ایران، به سبب تسامح یزدگرد با موبدان بود، زیرا در اواخر دورة یزدگرد، برخی از اسقفان در شماری از مناطق، برای ساخت کلیسا، آتشکدههای اطراف محمل را تخریب کردند، مانند آتشکدة شهر هرمز اردشیر در خوزستان. این اقدامات موجب شد تا موجی از انتقاد و اعتراض از سوی موبدان، اشراف و بزرگان پدید آید (یارشاطر، 1380: 2/ 386،385؛ مشکور، 1347: 1/ 235، 234). 

به سبب درگیریهای ایران و روم در مرزهای غربی و شمال غربی و از سویی، کوشش روم برای تسلط بر ارمنستان و بازپسگیری مناطق از دست رفته و همچنین آگاهی روم از آشفتگی دربار ایران و تهمت به مسیحیان به عنوان ستون پنجم روم در ایران و نفوذ آنان تا دربار شاهی، بر شدت آزارها و اذیتها افزوده شد؛ چندان که سرانجام بسیاری از مسيحيان برای حفظ امنیت و آرامش خویش، به سمت مرزهای امپراتوری رفتند و برای رهایی از مظالم دربار در شهرهای همجوار با مرزهای روم پناهنده شدند (یارشاطر، 1380: 2/ 386، 385؛ فرای، 1373: 244؛ مشکور، 3681 ب: 1/ 542). مهر شاپور موبد موبدان، یکی دیگر از کسانی بود كه در این مصائب، سختگيري و آزار و اذيت مسيحيان سابقة طولانی داشت. او قبايل عرب را ضدّ فراريان تحريك ميكرد و دستور داده بود، وقتی آنان از مرزهاي ايران خارج میشوند، همگی را از دم تيغ بگذرانند (مشکور، 3681 ب: 1/ 543). بنابراین و به تدریج ايران و روم دوباره در مقابل يكديگر قرار گرفتند (مشکور، 1342ب: 1/ 416؛ زرین کوب، 1373: 459؛ Farrokh,2007: 209). بزرگان ايران "اسپيذ" نامی را مأمور كردند تا مسيحيان فراری به روم را مجازات کند (مشکور، 1368ب: 1/ 543). او نخست با مسیحیان شیوه بیرحمی را پیشه کرد، اما پس از چندی از فرمان دربار سر پیچید و حتی تصمیم گرفت به مسیحیان هنگام خروج از ايران ياري رساند. چون بهرام از ماجراي اسپيذ و فداكاري او براي فرار مسيحيان از مظالم ساسانيان آگاه شد، دستور داد او را دستگير کنند (مشکور، 1368 ب: 1/543). اسپيذ ناچار از مرزهاي ايران گريخت و به آناطول سردار رومي پناه برد، که در اين ايام فرماندهي قبايل عرب تحت تابعیت روم را بر عهده داشت. بهرام از بيزانس خواست تا او و سایر پناهندگان مسيحی فراري را به ايران تحويل دهد. امپراتوری روم این خواسته را نپذیرفت و بدین ترتیب، مقدمات جنگ با روم فراهم آمد. افزون بر اين، يكي ديگر از علل اختلافات ايران و روم، توقيف شماری از معدنچيان رومي در خاك ايران بود. برخي از ایرانیان، در استخراج طلا، روميان را كه مهارت خاصي داشتند به كار گرفته بود (مشکور، 1368ب: 1/ 543). معدنچيان رومي مدتي در خدمت پیمانکاران وابسته به دربار بودند و چون موعد خدمت آنها تمام شده بود، پیمانکاران ایرانی برای استخراج بيشتر طلا از معادن، به آنان اجازة بازگشت به کشور خود را نمیدادند. همچنين کارگزاران ایرانی، اموال و دارایی شماری از بازرگانان رومی را مصادره کرده بودند. چون دولت روم به بازداشت معدنچيان رومي و استرداد ثروتهاي از دست رفتة بازرگانان رومي اعتراض كرد، دولت ايران به واسطه حمايت روم از فراريان و عدم استرداد آنان و اسپيذ، به اعتراض آنان اعتناء نکرد (پيرنيا، و اقبال، 1364: 200؛ مشکور، 1368ب: 1 /543). سرانجام دو دولت در سال 421 م. در مقابل يكديگر قرار گرفتند (مشکور، 1368ب: 1/ 543). فرماندهي سپاه ايران بر عهدة مهرنرسه بود و فرماندهي سپاه روم با آردابوريوس[footnoteRef:3] (Greatrex.& Lieu, 2002: p39; Rawlinson, 1976: 285; Theophanes, 1997: 134). او از راه ارمنستان به نواحي ارزانن از اراضی تحت حاكميت ايران، لشكر كشيد و مهرنرسه سردار ايراني را شكست داد و تمامي آن نواحي را غارت كرد. پس از آن، سپاهیان آردابوريوس بخشهايي از بينالنهرين را به تصرف در آوردند (Greatrex, & Lieu, 2002:39; Rawlinson, 1976: 285.). مهرنرسه چون در نبرد اول از سپاه روم شكست خورده بود، توان رویارویی دوباره با سپاه رومی را در خود نديد و ناچار به قلعة نصيبين پناه برد (مشکور، 1342: 417؛ زرین کوب، 1373: 459؛ Greatrex& Lieu,2002:42,43; Rawlinson, 1976: 285 ). سردار رومي آردابوريوس اين دژ را به محاصره درآورد، اما به سبب ديوارهاي محكم دژ نصيبين و استحكامات دفاعی از فتح آنجا باز ماند. چون خبر به بهرام رسيد، با سپاه ايران و با همراهي عرب باديه به سرداري منذر بن نعمان به ياري مهرنرسه در نصيبين شتافت (Rawlinson, 1976:286,287). آردابوريوس چون خبر حركت سپاه بهرام را شنيد و دريافت که در مقابل سپاه بزرگ و مجهز بهرام یارای ایستادگلی ندارد، افزار محاصره را سوزاند و رو به گریز نهاد. از آن سوی، بهرام سر در پی سپاه روم نهاد و شهر رومي "تئودوسيوپوليس" (ارزروم) را در قسمت رومي ارمنستان نزديك به مصب رود فرات محاصره كرد و محاصره 30 روز طول کشید. در سال 421 م. بهرام با وجود همة وسايل و ادوات، سرانجام نتوانست شهر تئودوسيوپوليس را تسخير كند و دست از محاصره كشيد (مشکور، 1342الف: 417؛ زرین کوب، 1373: 459؛ فرای، 1373ب: 244). بنا بر گزارش مورخان، چون در اين جنگ هيچيك از سپاهيان، احساس پیروزی نکردند، شاه ايران به پروكوپيوس فرماندة سپاه رومي پيام فرستاد تا براي ختم غائله، از طرف سپاه ايران و نیز سپاه روم فردی به ميدان نبرد درآيد و نبرد تن به تن سرنوشت این برخورد را تعیین کند. نمايندة سپاه ايران آردازان پهلوان ايراني بود و در طرف مقابل، نمايندگي سپاه روم را سرداري به نام آره ئو بيندوس گتي بر عهده داشت. در نبرد میان دو نمايندة سپاه، فرمانده رومي گتي توانست بر آردازان پهلوان ايراني پیروز شد (مشکور، 1368ب: 1/ 545). با توجه به پيامد نبرد، بهرام پنجم طبق قولي كه داده بود، دست از جنگ كشيد و گُتي به سبب اين پيروزي، به مدت 10 سال از طرف دربار به مقام كنسولی ارتقاء يافت. در جبهة ديگر، سپاهيان ايراني يكي پس از ديگري در مقابل فرماندهاني چون آرادابوريوس و ويتيانوس شكست خوردند و بهرام چون دريافت ديگر نميتواند جنگ را ادامه دهد، تصميم گرفت با روميان صلح كند (Rawlinson,1976: 290-291; Theophanes, 1997: p136). وي در سال 421 م. سفيري براي عقد قرارداد صلح به روم فرستاد و در آغاز سال 422 م. سفيري از روم به دربار بهرام آمد و پيمان صلح بين طرفين منعقد شد (مشکور، 1342الف: 417؛ زرین کوب، 1373: 459؛ Farrokh,2007: 209; Rawlinson, 1976: 286,287.). در اثناي آمدن سفير روم به ايران، حوادثی روی داد که بدان سبب بهرام ابتدا از پذيرفتن صلح خودداری کرد. در اين ميان، سپاهيان روم توانستند نيروهاي ايران را در برخي از نواحي دوباره شكست دهند و از سوی ديگر، شخصیّتی مسيحي به نام آكاسيوس در برقراري صلح ايران و روم از خود گذشتگی بسیار نشان داد (مشکور، 1368ب: 1/546). از جمله از طریق فروش طلا و نقرههاي برخي از كليساهاي منطقة تحت حاكميت خود، هفت هزار تن از سربازان اسير ايراني را كه در اين ايام در روم بردگي ميكردند، خرید و به ميهن بازگرداند. رفتار او موجب شد که بهرام شخصاً از آكاسيوس تشكر کند و به سبب اين رفتار، صلح با روم را پذيرفت؛ صلحی که بيش از 20 سال دوام يافت (مشکور، 1342الف: 417؛ زرین کوب، 1373: 459؛ مشکور، 1368ب: 1/546 Farrokh,2007: 209; Theophanes, 1997: 136; Rawlinson, 1976: 290, 291.). [3: . Ardaburius ] 




نقشه دربندهای قفقاز[footnoteRef:4](Ptolemy, 1991, Mp.17) [4: . نقشه بطلمیوسی که به روزرسانی و جایابی شده است.] 


بنا بر مفاد صلح، طرفين عهد كردند در مرزهاي يكديگر قلعههای جديد نسازند؛ هيچيك از دو دولت ايران و روم از اتباع طرف ديگر از قوم ساراسن (عرب) را که شورش يا فرار كرده به خاك خود راه ندهند؛ تعقيب مسيحيان متوقف شود؛ به مسيحيان و زرتشتيان در ميان دو كشور تعرضي صورت نگيرد؛ دربندهاي قفقاز (داریال) در مقابل دفاع از هجوم اقوام بدوی بسته بماند؛ ايران وظيفة حفظ و حراست دربندهاي قفقاز (داریال) را بر عهده داشته باشد؛ دولت روم موظف است براي حفظ این معبر و حراست از آن به ايران مبلغي بپردازد. بندهاي آخر این قرارداد، مبنی بر حفاظت و پرداخت مبالغ برای نگهداری دربندهاي قفقاز (داریال) از زمان شاپور سوم بين ايران و روم تفاهم شده بود و در اين دوران تمديد شد (گیرشمن، 1380: 357؛ مشکور، 1342الف: 418، 417؛ زرینکوب، 1373: 459؛ مشکور، 1368ب: 1/546Greatrex.& Lieu, 2002:43; Farrokh, 2007: 209). 



حوزۀ درگیریهای ایران و روم و ارمنستان در دورۀ بهرام پنجم

(Rawlinson,1976: MP)

بهرام در آسیای مرکزی

پس از آنکه پادشاهی بر بهرام پنجم راست شد، بهرام به عیش و نوش و بادهگساری و معاشرت با زنان روی آورد. خاقان این زمان را بهترین فرصت برای بازپسگیری مناطق از دست رفته دانست (یعقوبی،1378: 1/200؛ مجملالتواریخ، 1381: 70)، پس با سپاهی صد هزار یا به روایتی 25 هزار نفری (مارکوارت، 1373: 111) به سوی مرزهای ایران روی آورد (فردوسی، 1391: 1406،1405؛ ثعالبی، 1368: 359؛ گردیزی، 1347: 28؛ مسعودی، 1374: 1/256؛ دینوری، 1371: 84؛ گیرشمن، 1380: 357). به نظر گیرشمن، نخستین اختلافات بین ایران و قدرت جدید شرقی- دولت هیاطلة خیونی- در دورة یزدگرد اوّل پدید آمد (گیرشمن، 1380: 357). هیاطله ابتدا در زمان شاپور دوم (مارکوارت،1373: 107) بهعنوان متحد در زمینهای کوشان استقرار یافتند و موفق شدند کوشانهای صغیر یا کوچک (کیداریان) را منقرض کنند و در اتحاد با سایر اقوام تحت تابعیت کوشانیان، حکومتی قوی و مستقل تشکیل دهند. در آغاز قرن پنجم میلادی یعنی مقارن فرمانروایی شاهان بعد از شاپور دوم تا دوران بهرام پنجم، دولت مرکزی سخت ضعیف شده بود و هیاطله از دو سو، یعنی از هندوکش و دیگری از هند به سمت مرزهای ایران سرازیر شدند. در بارة اقوام ترک همجوار مرزهای شرقی ایران میدانیم که از همنژادان هیاطله یا هونها بودند (گیرشمن، 1380: 357؛ فرای، 1373ب: 244). به نوشتة پروکوپیوس:

هیاطله اقوامی هستند، از نژاد "هونها"، اما به واسطه بعد مسافتی که با آنها دارند، هیچگاه با اقوام دیگر نژاد مزبور آمیزش نمیکنند. سرزمین هیاطله در شمال ایران واقع است و شهر آنها موسوم به "گورگور" درست در مجاورت خط سرحدی ایرانیها بنا گردیده و به همین جهت هم اغلب بر سر مسایل سرحدی میان این دو کشور نزاع و مشاجره برپاست (پروکوپیوس، 1382: 20).

او در ادامه نوشته است: هیاطله مانند سایر طوایف "هون" چادرنشین و سیار نیستند و مدتهاست که در سرزمین حاصلخیزی اقامت دارند. آنان همیشه در جرگة سپاه ایران به روم حمله میکردند و گاهی اوقات مرزهای شرقی را وانهاده و از طریق کنارههای دریای کاسپی حوزۀ قفقاز با عبور از کنارههای دریای سیاه بدون برخورد با مرزهای ایران به متصرفات روم حمله میکردهاند (پروکوپیوس، 1382: 20). این امر بعدها موجب شد تنگههای قفقاز، محور مذاکرات آیندة ایران و روم باشد. این معبر در برخی مواقع همچون اهرم فشار دو دولت ایران و بیزانس محسوب میشد: آنها برای دستیابی به اهداف خود، گاهی با تطمیع و گاهی با تشویق آنان را به سوی مرزهای یکدیگر سوق میدادند تا در امضای قراردادهای احتمالی، امتیازات چشمگیری از یکدیگر به دست آورند. در میان این طوایف، فقط هونها پوست سفید داشتند و چهرة آنها زشت و بدمنظر نبود. شیوة زندگی و آداب و رسوم آنها با همنژادهای دیگر اختلافات بسیار داشت. مدتی است که از حال توحش بیرون آمده و به تمدن گراییدهاند. حکومت آنها پادشاهی بود و معاملات آنها میان خودشان و با همسایگان، بر اصول برابری و عدالت قرار داشته و از این حیث تفاوتی با رومیها و ایرانیها نداشتند (پروکوپیوس، 1382: 20). بزرگان و دولتمندان آنها را رسم است که همیشه بیست نفر یا بیشتر ندیم و همدم برای خویش انتخاب میکنند و در همة سفرها آنها را با خود میبرند و ضمناً عادت بر این جاری است که وقتی یکی از دولتمندان مزبور میمیرد، تمام زیردستانش را زنده در آتش میسوزانند یا آنها را در قبرش زنده به گور میکنند (پروکوپیوس، 1382: 20). 

پس از سقوط كوشانيان كوچک (کیداریان) در شرق ايران، دولت جديدي متشكل از طوايف هيوانگنو يا هونهاي سفيد در جوار مرزهاي شرقي سر برآورد كه در تاريخ از آنان با عنوان هياطله يا هپتاليان ياد شده است (پروکوپیوس، 1382: 20؛ فرای، 1373 ب: 363؛ آلتهایم، 1342: 30؛ پيرنيا و اقبال،1364: 199). بنا به گزارش مورخان، هياطله يا هپتاليان پس از مهاجرت از ايالت كانسوي چين به غرب آسيا آمده و از همنژادان خود يوئهچيها[footnoteRef:5] در آسياي مركزي جدا شده و مدتي در حوالي کوههای تبت ساكن شدند. آنها در سال 425 م. از سواحل چپ رود جيحون گذشتند و در منطقة تخارستان، حكومتي با عنوان هپتالي یا هپتاليان تأسيس كردند (Rawlinson,1976: 294-295; Farrokh,2007: 211). اين اقوام، در سال 440 م. علاوه بر تصرف سغد و شهرهای ماوراءالنهر مانند سمرقند تا بلخ و تخارستان پیشروی كردند. سبب کوشش آنها برای توسعة مرزهای سیاسی در غرب، دستیابی به راه ابریشم و تحریک امپراتوری روم به واسطة شکستهای آن امپراتوری در مرزهای غربی و شمال غربی خاصه ارمنستان و قفقاز بود. در ادوار قبلی، اين اقوام در بلخ مستقر بودند و بعدها با زیادهخواهی توانستند بر ايالت بزرگ ساساني، یعنی خراسان دست اندازی کنند و چنانکه گفتهاند، حتی تا حوالی ری پیشروی کردند. بهرام گور در ابتدا در مقابل پیشروی این اقوام واکنشی نشان نداد، اما بعد محرمانه همراه هفت هزار نفر از سپاهیان زبده، از راه طبرستان، گرگان، نسا خود را به حوالی مرو رساند و توانست در نبردي در دهی نزدیک "كوسمهان كشميهن" آنان را عقب براند (مجمل التواریخ، 1381: 70؛ گیرشمن،1380: 357؛ مارکوارت، 1373: 111).  به نظر ماركوارت، بهرام پنجم و بعداً جانشين او يزدگرد دوم ناچار شدند، براي جلوگيري از یورشهای هياطله حتي عليه تجاوزات خيونيها از خود دفاع کنند (مارکوارت، 1373: 111). محل دقیق نبرد سپاه ایران با هیاطله بنا به گزارش موسی خورنی با توجه به تفسیر مارکوارت ظاهراً نزدیک به محل درگیری ویشتاسپ با خیونها در "خلیج زریر" بوده است (مارکوارت، 1373: 111). هپتالیان به سرداري پادشاهي به نام افتاليتو با سپاهي نزديك به 25 هزار (مارکوارت، 1373: 111) و به قولي 250 هزار نفر از رود جيحون گذشتند و در ولايات شرقي ايران به تاخت و تاز پرداختند: برخي از شهرهاي خراسان در اين لشكركشي درنورديده و اشغال شد (ثعالبی، 1368: 359؛ گردیزی، 1347: 28؛ دینوری، 1371: 84؛ مشکور، 1368ب: 1/551). چون اخبار لشكركشي هياطله به دربار رسيد، نخست در دل بزرگان ایران هراس افکند و گمان نمیرفت که شاه خوش گذران از عهدة سامان امور برآید، اما بهرام پنجم بر خلاف تصور، به سرعت برق و باد با سپاهي هفت هزار نفری به سوي مرزهاي شرقي حركت كرد (ثعالبی، 1368: 359؛ گردیزی، 1347: 28؛ مجمل التواریخ،1381: 70؛ دینوری، 1371: 84؛ کریستن سن، 1374: 379؛ مشکور، 1342ب: 418؛ دیاکونوف، 1380: 306؛ زرینکوب، 1373: 457؛ مارکوارت، 1373: 111). او نخست اعلام كرد که قصد دارد همراه دوستان و یاران خود برای شكار به آذربايجان برود و قصدی برای نبرد با هیاطله ندارد و چنین وانمود کرد که بزرگان، نجبا و اشراف که امور کشور را در دست دارند، باید برای این کار تدبیری بیاندیشند. بهرام برادرش نرسي را در تيسفون بر جای خود گمارد (ثعالبی، 1368: 360؛ مجملالتواریخ،1381: 70؛ گردیزی، 1347: 28؛ دینوری، 1371: 84؛ کریستن سن، 1374: 380؛ مشکور، 1342: 418؛ زرینکوب، 1373: 458) و خود به همراه یارانش به طرف آذربایجان حرکت کرد. بی اعتنائی بهرام به مسألة خطیر حملة هیاطله به مرزهای ایران موجب شد که بزرگان، نجبا و اشراف دربار از تقابل بهرام پنجم با هیاطله مأيوس شوند و درصد برآمدند تا برای دفع حملات هیاطله به مرزهای شرقی تدبیری بیاندیشند. آنها حتی سفيري از طرف دربار ايران به سوي دربار هياطله فرستادند و اعلام داشتند که دربار ايران با قبول پرداخت خراج سالانه حاضر است با آنان صلح کند (گردیزی، 1347: 28؛ مجمل التواریخ،1381: 70؛ دینوری، 1371: 84). خاقان چون چنين ديد، دستور داد تا سپاهيانش از پيشروي در داخل مرزهاي ايران دست بکشند و منتظر بمانند تا مذاکرات صلح با دربار ايران و پرداخت مقرری سالانه به آنان به نتیجه برسد. بهرام چون دشمن را آرام یافت، از آذربايجان و ارمنستان، مسیر خود را به طرف مرزهای شرقی تغییر داد؛ از راه کوههای طبرستان و گرگان به سوي شهر نسا حركت كرد، تا اینکه به حوالي مرو رسید (ثعالبی، 1368: 359؛ گردیزی، 1347: 28؛ مجملالتواریخ، 1381: 70؛ دینوری، 1371: 84؛ مارکوارت، 1373: 111؛ مشکور، 1368ب: 1/551 Rawlinson, 1976: 296, 297, Farrokh, 2007: 212 ). به نوشتة دینوری، بهرام در مسیر دستور داده بود تا هفت هزار گاو نر را از مناطق اطراف گرد آورند (دینوری، 1371: 85) و پوست آنها را با خود ببرند، یا به دستور او، در میانة راه، هفت هزار کره اسب یک ساله را به لشکر اضافه کردند ( 296, 297; Farrokh,2007: 212; Rawlinson, 1976:). او شبها حرکت و روز استراحت میکرد و از دیدگان پنهان میشد. بهرام راه مازندران را در پیش گرفت، از کنار دریا گذشت، خود را به گرگان رساند و سپس به طرف نسا و مرو حرکت کرد (Farrokh, 2007: 212; Rawlinson, 1976: 296, 297). در مقابل، خاقان در دهکدة کشمیهن از توابع مروشاهجان در پنج فرسنگی کنار بیابان مرو اردو زد و بهرام توانست با استتار و پنهانکاری کامل، بیآنکه جاسوسان خاقان از حرکت و استقرار سپاه او در اطراف اردوگاه متوجه شوند، خود را به آنجا برساند (دینوری، 1371: 85، 84؛ Rawlinson, 1976: 299; Farrokh, 2007: 212). هیاطله كه در اين هنگام در آرامش كامل و در حال استراحت بودند، ناگهان شب هنگام سپاه بهرام را در برابر خویش یافتند. در این شبیخون بسیاری از هیاطله كشته و باقيماندة سپاه پراكنده شدند. حتی خود خاقان هم از این شبیخون جان سالم به در نبرد. بازماندة سپاه او چون موقعیت را در خطر دیدند، به سرعت به آن سوی جيحون عقب نشستند (ثعالبی، 1368: 360؛ گردیزی، 1347: 28؛ مجمل التواریخ،1381: 70؛ دینوری، 1371: 85؛ مشکور، 1368ب: 1/552؛ Farrokh, 2007: 212). به نوشتة دینوری، بهرام قبل از حمله به سپاه هیاطله، دستور داد تا سپاهیان ایران پوست گاوها را از سنگریزه پُر و آن را باد کنند و به گردن کره اسبهای جوان بیاویزند؛ آنگاه چون نزدیک اردوگاه خاقان رسیدند، آنها را به طرف اردوگاه هیاطله رَم دهند. وقتی کره اسبها به اردوگاه خاقان رسیدند، چنان هیاهویی برپا شد که ترکان از سر و صداهای مهیب وحشتزده شدند؛ اسبان آنها گریختند و در میانة آشفتگی سپاه ترکان، بهرام سر رسید و تیغ در میان ترکان نهاد، چندان که خاقان هم جان سالم به در نبرد و به دست بهرام کشته شد و حرمسرای او با غنایم بسیار به دست بهرام افتاد و همسر خاقان نیز به اسارت در آمد (دینوری، 1371: 85)، محل تلاقي سپاه ايران و هياطله در روایات دینوری و فردوسی، جايي به نام كشميهن در خراسان بزرگ در كنار رود جيحون آمده است (فردوسي، 1391: 1409،1408؛ ثعالبی، 1368: 360؛ گردیزی، 1347: 28؛ دینوری، 1371: 85).  [5: . یوئه چی یا یوئه ژی از جمله اقوام ساکن دشتهای ماوراءالنهر، شاخهای از هندواروپایی بودند. این اقوام در دشتهای وسیع رودخانة تاریم حوزۀ سین گیانگ واقع در غرب ایالت گانسوی چین زندگی میکردند و در اثر فشار هونها مجبور شدند به عرضهای پایین به فرارود و بلخ کوچ کنند و یکی از شاخههای این طایفه به مرور زمان دولتی را در این منطقه بنیان نهاد که بعدها با عنوان کوشانیان در تاریخ از آن یاد میشود (مشکور، 1368ب: 1/549).] 






مسیر حرکت بهرام پنجم به مرزهای شرقی[footnoteRef:6] ( Farrokh, 2007:MP.) [6: . اقتباس از کتاب کاوه فرخ که به روزرسانی و جایابی شده است.] 


از جمله غنایم جنگی بهرام، تاج خاقان هياطله بود كه به دستور او برای تزئین آتشكدة آذرگشسب، آن را به شیز فرستاد (مشکور، 1342ب: 418؛ زرین کوب، 1373: 458؛ مشکور، 1368ب: 1/552؛ Farrokh,2007: 213). بهرام لشكريان شكستخوردة هياطله را تا کنارههای جيحون دنبال كرد و آنان درخواست صلح كردند (فردوسي، 1391: 1413،1412؛ مجملالتواریخ،1381: 70؛ رضا، مجله بررسيهاي تاريخي، ش. 61، س 12؛ دياكونوف، 1380: 397؛ پيرنيا و اقبال، 1364: 199). بهرام دستور داد در این محل منارهای بسازند (مجملالتواریخ، 1381: 70؛ مارکوارت،1373: 111) و ديواري میان ايران و هياطله بکشند. بهرام زمانی که میخواست به سمت آذربایجان حرکت کند، برادرش نرسی را جانشین خود قرار داد و بعد از پایان درگیریها از او خواست تا به سوی مرزهای شرقی به راه افتد و کار بلخ را بر عهده گیرد. بهرام با سپردن ولایت بلخ به برادرش، آنجا به عنوان مركز حكومت قرار داد و از او خواست با تدابیر پیشگیرانه در اين منطقه، از هجوم اقوام شرقي به مرزهاي ايران جلوگیری کند (ثعالبی،1368: 360؛ گردیزی، 1347: 28؛ مجملالتواریخ،1381: 70؛ مارکوارت،1373: 112، 111؛ دینوری، 1371: 85؛ Farrokh, 2007: 213). به نوشتة لوکونین، درگیری بین بهرام پنجم با هیاطله در اواخر دوران پادشاهی او اتفاق افتاد. این درگیریها بعدها در دورۀ یزدگرد دوم و پیروز ادامه یافت و حتی موجب مرگ پیروز شد (لوکونین، 1350: 245). به نوشتة مارکوارت، بهرام شهر مرو را بنا کرد و تأسیس پایتخت خوارزم هم به نام او ثبت شده است (مارکوارت،1373: 113،112). در این زمان هیاطله توانسته بودند شهرهايی چون مرو، هرات، بست، زابلستان (مارکوارت،1373: 113، 112)، سمرقند، بخارا، بلخ، بامیان، غور، کابل، کوشان، هرات، دهستان، پشکپور، بخشهایی از آراخوزیان، قسمتی از قندهار تا حوالی طوس و ری را تصرف كنند، اما با شبیخون بهرام به اردوگاهشان، بخش عمدهای از سپاهیان خاقان کشته شدند و آنها ناچار به مرزهای اصلی خود، در آن سوی رود جیحون عقب نشستند و بهرام خراج سنگینی بر آنان تحمیل کرد (مارکوارت، 1373: 113،112). 



بهرام- ديلميان و ارمنستان

از جمله حوادث اواخر دورۀ بهرام پنجم، شورش ديلميان (گيلان) عليه حاكميت ساساني بود. بهرام پنجم به آن ديار لشكر كشيد و توانست اين بخش از فلات ايران در نزديكي كنارههاي درياي كاسپين را به تصرف در آورد و شاه آن نواحي را اسير کند و دستور داد تا او را به تيسفون ببرند. بعد از چندي، بهرام پنجم به شاه ديلميان خلعت داد و او را بر ديار ديلميان تحتالحمایة دولت ساساني گماشت (نلدكه، 1378: 198). در دورۀ یزدگرد اول، فرمانروایی ارمنستان به فرزند شاپور واگذار شده بود (کریستن سن، 1374: 381؛ مشکور، 1342 ب: 416؛ دیاکونوف، 1380:304؛ مشکور، 1368 ب: 1/553). بعد از مرگ یزدگرد، شاپور برای به دست آوردن پادشاهی ایران، ارمنستان را به سمت مرکز حکومت ترک کرد. چنانکه اشاره شد، به سبب عدم توافق بزرگان کشور و پادشاهی بهرام، شاپور کشته شد و حمایت روم از مسیحیان ایرانی و ارمنی، منجر به صف آرایی دو سپاه ایرانی و رومی گردید، اما با توجه به تعدد درگیریها و شکستها و پیروزیها، عاقبت دو کشور تصمیم گرفتند در پارهای موارد، از آن جمله، مسألة ارمنستان به توافق برسند. اشتغال بهرام در مرزهای شرقی و درگیری با اقوام شرقی و بیتوجهی او به امور ارمنستان، به خاندان اشکانی ارمنستان فرصت داد تا آرتاشیر، آرتاشس یا اردشیر پسر ورام شاپور را بر تخت شاهی ارمنستان بنشانند (کریستن سن، 1374: 382؛ مشکور، 1342: 416؛ دیاکونوف، 1380: 304؛ موسی خورنی، 1380: 217،216؛ Rawlinson,1976: 292-293). در جریان پادشاهی ششسالة آرتاشس در ارمنستان، درگیریهایی بین ناخارها (اشراف ارمنی) و او پدید آمد. در این زمان، کلیساهای ارمنستان بهطور چشمگیری گسترش و نفوذ یافته بودند. اسقف کلیسای ارمنی برای مقابله با ناخارها مخالفان اصلی مسیحیان، در کنار شاپور قرار گرفت و هر چه کوشید نتوانست بین ناخارها و شاه صلح برقرار کند. آرتاشس پادشاه اشکانی ارمنستان بعد از شش سال پادشاهی، کنار زده شد و ارمنستان در سال 425 م. دوباره یکی از ایالات ایران گردید. بهرام یکی از اشراف ایرانی وهمهر شاهپوهر را به مرزبانی ارمنستان گماشت و در سال 428 م. سلسلة اشکانی ارمنستان بکلی منقرض شد و بخشهایی از ارمنستان غربی[footnoteRef:7] تحت حمایت روم بیزانس تحت تابعیت ایران درآمد (موسیخورنی، 1380: 217؛ مشکور، 1342: 416؛ مشکور، 1367: 1/416؛ فرای، 1373 ب: 245، 244؛ مشکور، 1368ب: 1/551). به نوشتة موسی خورنی، بهرام برای آنکه اوضاع ارمنستان را به سامان آورد، دستور داد تا اردشیر را در ایران در بند کنند و اموال و دارایی او در ارمنستان مصادره شود. در بارة ساهاک بزرگ هم این گونه عمل کرد تا مقام جاثلیقی در تصرف دربار قرار گیرد و به جای او سورماک عهدهدار مقام سکوبایی گردد، اما هدایای بسیاری همراه مرزبان فارسی، وه میهرشاپوه برای شاهزادگان فرستاد (موسیخورنی،1380: 217) خورنی در ادامه نوشته است: سورماک بیشتر از یک سال در مقامش باقی نماند و به دست شاهزادگان ارمنی خلع شد. او بعدها مقام موروثی سکوبایی ولایت یزنونیک را از شاه پارس دریافت کرد؛ اما شاهزادگان ما از بهرام مسئول دیگری را میخواستند و او شخصی آشوری به نام برکیشو را تعیین نمود (موسیخورنی،1380: 217).  [7: . در ارمنستان غربی میتوان به این ایالات اشاره کرد: وان، کارین (ارزروم)، لازیغ یا لازیک، آغزنیک یا به ترکی بیدلیس و بیتلیس، سیواس یا سباستیا، آمید یا آمیدا- کارا مه که به دیار بکر معروف است (برای اطلاع بیشتر از وضعیت شهرها به کتاب جغرافیای موسی خورنی و جغرافیای تاریخی مشکور و همچنین اسامی و نامهای پیرنیا مراجعه کنید). ] 


بدین ترتیب، مسألة مسيحيان در دورة بهرام پنجم حل شد و در اختلافاتي كه بين مسيحيان ايران پدید آمد، داديشوع اسقف معروف به مقام جاثليقي رسید و در دفاع از خراسان بر ضد اقوام وحشي به شاهنشاه خدمت كرد (گیرشمن، 357:1380). به نوشتة گیرشمن، مشاجرات داخلی میان مسیحیان به اتکا حمایت شاه از جاثلیق جدید، شخص اخیر را وادار کرد تا اجلاسی از کشیشان ترتیب دهد که در آن تصمیم گرفتند کلیسای مسیحی ایران را از کلیسای بیزانس مستقل کنند و بدین صورت سوء ظنها نسبت به ایران مسیحی که ایشان را متهم به توطئه به نفع رومیان میکردند، خاتمه پذیرد (گیرشمن، 1380:358؛ مشکور، 1342الف: 416؛ زرینکوب، 1373: 459). 



نتیجه

عوامل بسیاری در تغییر و تحولات مرزهای غربی، شمالی غربی، شرق و شمال شرقی خاصه منطقة قفقاز، ارمنستان و ماوراءالنهر دخیل بودهاند: تغییر و تحولات مذهبی در بخشی از ارمنستان یعنی بازگشت به دین قدیم به جای مسیحیت، آزار و اذیت مسیحیان در مرزهای سیاسی ایران و به دنبال آن دخالت حمایتآمیز روم از مسیحیان در ایران و ارمنستان، که همة اینها بعدها موجبات رویارویی ایران و روم را فراهم آورد. بهرام در آغاز امور را به درباریان، اشراف و نجبا سپرد و آنان نیز، به سبب تعصبات دینی، آتش درگیری میان دو طرف را بر افروخته کردند. با این وجود میتوان عوامل اصلی تغییرات در مرزهای غربی و شمال غربی خاصه منطقة قفقاز و مناسبات خصمانة دولت ساسانی در دورة بهرام پنجم را چنین برشمرد: بیتفاوتی شاه نسبت به امور داخلی، سپردن زمام حکومت به افراد متعصب خواستار تغییر مذهب در برخی ایالات، حس حمایتگرایانة روم در قبال اقلیتهای دینی مورد آزار و اذیت دربار ایران، دخالت بی اساس سران کشوری و لشکری، همة این موارد، موجی از درگیریهایی را پدید آورد و شاه ایران سرانجام ناچار شد برای سرکوب اغتشاشات و آرام کردن اوضاع ایالات غربی و شمال غربی، اقدامات اساسی و بنیادی را در سرلوحة کار خود قرار دهد. در مرزهای شرقی و شمالی کشور به سبب زیادهخواهی بیش از حد اقوام و طوایف منطقه، تحریکات رومیان برای درگیر کردن ایران در دو جبهة شرقی و غربی و شمال غربی، بیمسئولیتی شاه در قبال امور کشور، بهانهای به دست اقوام شرقی داد تا به مرزها و ایالات شرقی ایران یورش آورند، اما درایت و تدبیر به موقع شاه و سرداران وفادار او سبب شد تا تمامی امور در جنگهای فرسایشی در مرزهای شرقی، شمال شرقی، غرب و شمال غربی در دست آنها قرار گیرد و با انعقاد قراردادهای صلح و پیمان نامهها و عهدنامهها با همسایگان شرقی شمالی و غربی مرزهای ایران از یورش و غارت آنها مصون سازند. از نتایج تغییر و تحولات در این مناطق در دورۀ بهرام پنجم میتوان به این موارد اشاره کرد: صلح و آشتی بیست ساله با روم، تضعیف امپراتوری در حوزههای نظامی و اقتصادی، پایان درگیریها در ارمنستان و تبدیل ارمنستان به عنوان یکی از ولایات بلامنازع ایران، تقویت کلیساهای ارمنستان و ایران، جدایی کلیسای ارمنی از کلیسای قسطنطنیه، تعیین جاثلیقی ارمنیان از طرف ایران و ارمنستان در شورای اسقفان ارامنه بدون دخالت کلیسای قسطنطنیه، ثبات در مرزهای شرقی و غربی، عقب راندن اقوام بیابانگرد و کوچرو به آن طرف سواحل رود جیحون، دسترسی به جادة ابریشم، نظارت بر بزرگترین شاهراه اقتصادی دنیای باستان، افزایش و تقویت قوای ایران در آسیای مرکزی و قفقاز.
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مرزهای ایران عصر بهرام پنجم (گور) [footnoteRef:8]( Rawlinson,1976: MP) [8: . اقتباس از کتاب راولینسون که بر اساس دادههای تاریخی جایابی شده است.] 
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