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 ز(٩٥٥-٩٨٥) لە سەردەمی ساسانیەکانداشۆرش ی بەهرامی شەشەم و هۆکارەکانی  زەمینە
 

 علی احمد حسن,  بەهرام عبدەللا دلپاک

 زاًکۆی گەرهیبى ,بەغی هێژووی
 

 پۆختە 
دەضەاڵتی لە ضەرکردەکبًی  کیەکێ لە هۆزی هێهراى ضەر بە بٌەهبلەی ئەغکبًی  بەهراهی غەغەم

هۆرهسی چىارەم بىو. پبظ ئەوەی وەکى فەرهبًذەی گػتی ضىپبی ئیراى لە  پبغب لە ضەردەهی یضبضبً
 ز( غۆرغی کرد. ئەم غۆرغە لە٭٩٬لە ضبلی) , ۆرکەکبى لە رۆژهەالتی ئیراى ضەرکەوتجەًگ دژ بە ت

 ًی ترەکبغۆرغ چۆًکە ئەم غۆرغە بە پێچەواًەیضبضبًیذا گرًگیەکی تبیبەتی هەیە  هێژووی ضەردەهی
ۆ بەهرام تىاًی بۆ بەلک دەیە ضەرکەوتىو بىو,ًە تەًهب لە دەرەوەی بٌەهبلەی ضبضبًیەوە رووی دا و تب را

دەضەالتی دوو لە پبغبکبًی  گە بۆچبل تىاًی هەهىوی گرًگتر  بگبت ولە هبوەیەکی کۆرت بە دەضەالت
خەضرەوی  پبغب کۆژراًی هۆرهسی چىارەم و هەلهبتٌی کە لە ئەًجبهذا بکبت. دروضت ضبضبًی

تب بە  تۆێژیٌەوەیە دەی ئەوێتئەم  ی لێ کەوتەوە.بەرەو ئیوپراتۆریەتی رۆهب دووەم)پەروێس(
کبریگەری چبکطبزیەکبًی ضەرببزی  ی وە ضفی غیکبریێکضىدوەرگرتي لە ضەرچبوەکبى و بە رێببز

غی  الیەتی ضبضبًیەکبى هەلطەًگێٌێت, هەروەهب بەخەضرەوی یەکەم لە ضەر پێکهبتەی ضیبضی و کۆهە
ی هۆکبرەکبًی گۆریٌی ضیبضەتی هۆرهۆزی چىارەم ضەببرەت بە ببرۆدۆخی ًبوخۆیی ضبضبً کردًەوەی

 لێک بذاتەوە. خبًەداًەکبى و ئەغراف تبوتۆێ بکبت و لەم ضۆًگەوە هۆکبر و زەهیٌەکبًی ئەم غۆرغە 
 غەغەم, غۆرظ, چبکطبزی, خەضرەوی یەکەم,هۆرهۆزی چىارەمکلیلی وغەکبى: ضبضبًیەکبى, بەهراهی 

      
  پێػەکی

بە چبو خػبًذًێک بە هێژووی غۆرغەکبًی ضەردەهی ضبضبًی دەرک بەوە دەکەیي کە زۆربەی ئەم     
کە لە چىارچێىەی دەضەالتی ضبضبًیەکبى  ێکی ًبوخۆیی لە ضەر دەضەالت بىوەغۆرغبًە کۆهەلە جەًگ

رووی دەدا و  غۆرغبًە هەًذێ جبر بۆ بەرگری کردى لە هبفی رەوای غبزادەیەک ئەم رووی داوە.
ی پبغب غیبوی جێٌػیٌی بىو کە کۆری گەورە یبضبی ضبضبًیەکبى ی کردى لەپەیرەو هەًذێک جبریع بە

بەرێىە دەچىو. بەم پێیە ئەم غۆرغبًە چىًکە لە ًبوخۆی دەضەالتی ضبضبًیەکبى رووی دەدا لەگەل 
بە پێی  چىًکە عی و رەوایەکبى و هەروەهب یبضبکبًی دەولەتی ضبضبًی هیچ ًبتەبب ًەبىو.پرەًطیبە غەر

ًەریت و یبضبکبًی ضبضبًی کەضێک دەبىو بە پبغب کە لە بٌەهبلەی ضبضبًیەکبى بێت؛ و فەرەی)غکۆ(ی 
یي تب دەتىاًیي بلێ ئیسەدی لە کەضێک دەًیػتەوە کە لە رەچەلەکی ضبضبى داهەزرێٌەری ضبضبًیەکبى بێت.

کۆتبییەکبًی دەضەالتی غبپىری دووەم هیچکبم لە خبًەداًەکۆًەکبى بۆ پلە و پبیەی دەضەالت 
هەترضیەکیبى بەدی ًەهێٌب؛ بەالم بە هردًی ئەم پبغب تب بە دەضەالت گەیػتٌی خەضرەوی یەکەم) 

دیریٌی  گبیئەًىغیرواى( جبرێکی دیکە دەرەبەگەکبى بەهێس بىوى و بە دوای بە دەضت هێٌبًی پێگە و جێ
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. بەالم خەضرەوی یەکەم بە ضىد وەرگرتي لە فێلی بسوتٌەوەی خۆیبى لە دام و دەزگبی ضبضبًی بىوى
بەالم  1هەزدەک تىاًی ئەگەر چی بۆ هبوەیەکی کەهێع بىوبێت ئەواى لە ضەر جێگبی خۆیبى داهرکێٌێت.

لە کۆتبیەکبًی ضەدەی غەغەم ز, بە جۆرێک دەضەالتی ضبضبًیەکبى رەوایی و غەرعیەتی خۆی لە 
دەضت دا و ئەهە لە کبتێکذا بىو کە یەکێک لە فەرهبًذەکبًی ضىپبی ضبضبًی لە خبًەداًی هێهراى ضەر بە 

ەیەک تىاًی ئەغکبًیەکبى دژ بە هۆرهۆزی چىارەم پبغبی ضبضبًی غۆرغی کرد و بۆ هبوبٌەهبلەی 
  دەضەالت بە دەضتەوە بگریت.

 بۆیبى ضبضبًیەکبى بەم هۆیەوە کە هیراتگری ضیطتەهی کۆًی دەرەبەگبیەتی بىوى کە لە ئەغکبًیەکبى    
؛ هەولیبى دەدا تب هەهىو بە دەضەالت گەیػتبىوى و بە یبرهەتی ئەم دەرەبەگبًە بىو کە بە جێ هببىو

بۆ بەهێس بىوًی  لەهپەر بىوىکە  م بکەًەوەدەضەالتی ئەواى کە خۆیبى بخەًە گەر و لە ًفىز و تىاًبی
ئەگەرچی لە ضەرەتبوە ضبضبًیەکبى لەم کبرەدا ضەرکەوتىو بىوى و خەضرەوی  .دەضەالتی ضبضبًیەکبى

خۆی دەرەًجبهی بسوتٌەوەی هەزدەک بىو ئەویع بە ضىدوەرگرتي لە چبکطبزیەکبًی کە  1یەکەم تىاًی
گۆراًکبریە ًبوخۆیەکبًی دەولەتی ضبضبًی و غکطت و بە ئبکبم  بکبت؛ بەالمە چبرەضەر ئەم کێػبً

ەتىاًرێت لە ضەردەهی جێٌػیٌەکبًی خەضرەوی یەکەم)ًەوغێرواى( کە د ەکبىدەرەکی ًەگەیػتٌی ضیبضەتە
دژ بە پبغبی  چبکطبزیەکبًی ئەو لە قەلەم بذرێت, غۆرغی بەهراهی غەغەم یتەعبیرێک لە ئەًجبه

کی زۆر ًبتىاًرێت بەردەوام بوێٌي؛ و ئەم ەوە و پیػبًی دا کە ئەم چبکطبزیبًە بۆ هبوەێضبضبًی لێکەوت
بەهراهی ئەهەی کە 11 2. غۆرغە لە راضتیذا خبلی کۆتبیی بە چبکطبزیەکبًی ئەو لە ئەژهبر دەدرێت

غەغەم بۆچی دژ بە دەضەالتی ضبضبًی غۆرغی کرد؟ زەهیٌەکبى و فبکتەرەکبًی غۆرظ چی بىوى؟ 
ئەم پرضیبرە دەبێت لە ببرودۆخی  هی ضەرەکی پێ دەگەییي. بەالم وەال داپرضیبرێکە کە لەم تىێژیٌەوەیە

پێکهبتەی ضیبضی, ضەرببزی و کۆهەالیەتی ضبضبًیەکبى ًبلەببر و غلەژاوی ًبوخۆیی و گۆراًکبری لە 
زی چىارەم چبکطبزیەکبًی خەضرەو ئەًىغیرواى هەروەهب کەضبیەتی و رەفتبری ضیبضی هۆرهۆپبظ 

چىًکە هۆکبرە دوورەکبى زەهیٌەیە فەراهەم  هۆکبرەکبى و زەهیٌەکبًی ئەم غۆرغە. وەکبذۆزیٌەوە 
   یي.ضپێکی رووداوی ًىێ لە بەرچبو بگردەکەى تب هۆکبری ًسیک وەکى خبلی دە

   خەضرەو ئەًىغیرواى و ئەًجبهەکبًی ضیبضی و ضەرببزی چبکطبزیەکبًی  
یەکەم کبتێک کە دژ بە هەزدەک دەضەالتی بە دەضتەوە گرت ًە تەًهب دەضەالتی ئەغراف  خەضرەوی    

بە  و لە ببتی ئەواى دەضەالتی بەخػی دەضەالتیػیبًی کەم کردەوە لە داًەکبًی ًەگەراًذەوە بەلکىەو خبً
 هب لە ضەرچبوەیٌەکبى کە لە ضەرچبوەکبًی فبرضی ًبوەراضت و هەروەئەغرافە بچىکە خبوەى زەه

ضەرکبرەکبى ًە تەًهب ئەضتىًی ضەرەکی هێسی ضەرببزی  هقبى) ضەرکبر( ًبضراوى.عەرەبیەکبًذا بە دێ
.لەوەدا بىو کە وەکى راضپبردەی دەولەت  ضبضبًیەکبى بىوى بەلکى گرًگیبى  3ببجیبى کۆ دەکردەوە

بغب ضیبضەتی الواز کردًی ئەغرافە کۆًەکبى بێ گۆهبى بىو بە هۆی بە هێس بىوًی دەضەالتی پ
چىًکە  ئەغراف و خبًەداًەگەورەکبى لەم چبکطبزیبًە بە تىًذی خەضبریبى بیٌی و وحکىهەتی ًبوەًذی

                                                 
1
  .٢٣٦ ، ؽ2433هزتضی،راًّذی، تبریخ اجتوبعی ایزاى، تِزاى، اًتؼبرات ًگبٍ،   - 

 
2
 .242ؽ ،٦٣٣٢یْرع تبسیبى، تزجوَ م.ر. یحیبیی، تِزاى، اًتؼبرات آگبٍ،  ، ایزاى در آطتبًَ فْکْلظٌیٌکا.ای ،  - 

 

 

.           1- T.Daryaee, The political History of Iranshahr(224-651 CE), sasnika2 2008,,p 138.    
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لە  4هەهىو چیٌەکبى بە تبیبەتی جىتیبرەکبى و زەهیٌذارەکبى لە خەضرەو ئەًىغیرواى پبلپػتیبى دەکرد.
زۆربەی لە گۆراًکبریەکبى بىو کە لەم  ۆی ضەرەکیراضتیذا دەتىاًیي بلێیي کە بسوتٌەوەی هەزدەک ه

. ئەم بسوتٌەوە ًە تەًهب پێگەی زاًب ئبییٌیەکبًی زۆرتر لە پێع الوازتر کرد بىو ضەردەهەدا بەدی هبتبىو
ٌەهبلە و خبًەداًە بەوە زەربەیەکی قۆرش و تۆًذی بە ضەر بەلکى لە روی دارایی و دەضەالتی ئیذاری

واى ئەگەری هەیە لە ئبیذۆلۆژیبی کۆهەالیەتی هەزدەک, بۆ خەضرەو ئەًىغیر کۆًەکبًی هێٌب بىو.
ضەرکىت کردًی دەضەالتی رولە زیبدی ئەغراف و خبًەداًەکبى وکبرا کردًی هێسی الواز و پىکبوی 

تبوەکى هێسی رولە الوازی دام ودەزگبی دەولەتی ضبضبًی جبرێکی تر  ضبضبًی ضىدی بیٌیبێت.
  5ببىژێتەوە.

دابەظ کردًی ئیوپراتىری بە چىار زۆى بىو. کە  لە گرًگتریي چبکطبزیەکبًی خەضرەوی یەکەم کیەکێ   
زۆرتر ئبهبًجێکی ضەرببزی و بەرگراًەی بىو بەم پێیە خەضرەو پلەوپبیەی ئێراى ضىپببۆد واتە 

زی فەرهبًذەی ضەرببضىپببۆد یبى چىار فەرهبًذەی هێسی گػتی ئێراًی الدا و ئەم پۆضتەی ًێىاى چىار 
پێىیطت بە ئبهبژەیە کە پلەوپبیەی ئێراى ضىپببۆد  بە پێی چىار ئبراضتەی جۆگرافیبیی دابەظ کرد.

هبوەێکی زۆر ًە بىو کە بەدی هبتبىو چىًکە ئەم پۆضتە لە ضەرەتبی دەولەتی ضبضبًی بىوًی ًەبىوە و 
بۆدی)فەرهبًذەی( دەضەالتی ضىپب 6ئەگەری زۆرە لە کۆتبییەکبًی ضەردەهی ضبضبًیەکبى بەدی هبتبێت.

فەرهبًذەی هێسی گػتی( ئەگەرچی لە روی قەلورەو و ضٌىری دەضەالتەوە ًىێ لە چبو ئێراى ضىپببۆد)
کەم کرابىەوە بەالم لە راضتیذا دەضەالتی لە ئێراى ضىپببۆد زۆرتر بىو چىًکە لە ًبوچەی ژێر دەضەالتی 

ئیذارەی ضٌىرەکبى بە فەرهبًذەکبًی ضەر ضٌىر لە  بەخػیٌی ضەربەخۆیی و 7فەرهبًرەوای رەهب بىو.
چىًکە بە هۆی دوری لە  ئەًجبهذا لە چىارچێىەی غۆرظ لە الیەى بەهراهی غەغەم خۆی پیػبى دا

خەضرەوی یەکەم  ًبوەًذی دەضەالت ضىپب زۆرتر بە فەرهبًذەوە وابەضتە بىو تب غەخطی پبغب.
ی و ضەرببزیە کە ئەًجبهی دا حکىهەتێکی ًبوەًذی ئەگەرچی لە روکەظ دا بە پێی ئەو چبکطبزیە ضیبض

پێکهێٌب و تىاًی تب رادەیە لە دەضەالتی ئەغراف کەم بکبتەوە؛ بەالم لە راضتیذا خەضرەو ئیوپراتىریەکەی 
ی ضبضبًیەکبى دارغتەوە واتە هەهبى یەکیەتی ضبضبًیەکبى لەگەل بٌەهبلەی  بە پێی هەهبى ضیطتەهی کًۆ

  راًکبری لە دەضەالتی بٌەهبلەکبًی ئەغکبًی بەدی ًەهبت.ئەغکبًی بەم پێیە هیچ گۆ
ئەو خبًەداًبًە کە لە درێژەی هێژووی ضبضبًی یبدیبى لێىە کراوە لە ئەضتىًەکبى و کۆلەکەی ضەرەکی    

 ضبضبًی لە ئەژهبر دەدرێي؛ کە پبظ بٌەهبلەی گەورەی ضبضبًی بەرزتریي جێگب و پلەوپبیەیبىدەولەتی 
رەچەلەک و جێگبیەکی تبیبت کە  ئیذاری ضبضبًیەکبى. ئەم بٌەهبالًە بە هۆیضی و لە ضیطتەهی ضیب بىو

ئەگەری هەیە یەکێک  بىویبى خۆیبًیبى هەًذێ جبر ضەرتر لە ضبضبًیەکبى دەزاًی ضەر بە ئەغکبًیەکبى
لەوهۆکبرەکبًە کە بٌەهبلەی هێهراى و لە ضەروی هەهىویبًەوە بەهراهی غەغەم دژ بە دەضەالتی 

                                                 
3
 ٣٣٨.،ؽ 24٠٨اًتؼبرات علوی ّ فزٌُگی،تِزاى، م.م ، دیبکًْْف،تبریخ ایزاى ثبطتبى، تزجوَ، رّحی ارثبة،  -

5
تِزاى،  ثبطتبى تب پبیبى طذٍ ُجذُن هیالدی، تزجوَ کزین کؼبّرس، اس دّراى تبریخ ایزاى ّیکتْرًب، پیگْلْطکبیب ّ دیگزاى، ًیٌب - 

 ،2431؛ ّ ػیزیي، ثیبًی، دیي ّ دّلت در عِذ طبطبًی ّ چٌذ هقبلَ دیگز، تِزاى، اًتؼبرات جبهی،  ٣٨٣ ؽ، ٣٣٣٣   اًتؼبرات پیبم، 

 ٢٦-٢٣ؽ 

4- Tafazzoli, Ahmad, Sasanian society,Ehsan Yarshater,Distinguished Lecture in Iranian 

studies,Bibilotheca persica press.New york,2008, p 8. 
7
 .242ؽ  ایزاى در آطتبًَ یْرع تبسیبى، کْلظٌیکْف، - 
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ئەگەر چی ضبضبًیەکبى بە هبوکبری ئەواى و پػت بەضتي بە  8ضبضبًی غۆرغی کرد ئەم پرضە بىوبێت.
یبًەوە هەولیبى دا تب ئەواى لە هێسی ئەواى تىاًیبى بە حکىهەت بگەى؛ بەالم لە هەهبى ضەرەتبی دەضەالت

کەم بکەًەوە و ئەواى لە ًبوەًذی خۆیبى  دارایی هلک وبە ضەرزەوی و هبل و یبى ضەببرەتوابەضتە بىًو
دەضەالت دوور بخەًەوە. ئەم ضیبضەتە لە درێژخبیەًذا هیچ ئەًجبهێکی ئەوتۆی لێ ًەکەوتەوە و 

ری بکەى و بەرە بەرە پەیىەًذیبى لەگەل ضبضبًیەکبى ًەیبى تىاًی بە ببغی بە ضەریبى دا چبودێ
  حکىهەتی ًبوەًذی کەهتر دەبىو.

لە ضەردەهی جێٌػیٌبًی خەضرەو هلوالًێ ًێىاى ئەریطتۆکراتەکبى و پبغب دوببرە دەضتی پێ کردەوە.     
ئەم هلوالًێ لەوێىە ضەرچبوەی دەگرت کە خەضرەوی یەکەم ئێراًی ًێىاى چىار ضىپببۆد )فەرهبًذە( 

دبىو و هەریەک لەواى ئیذارەی یەک لە چىاری ئیوپراتىری لە ئەضتۆوە بىو و رێگەیبى پێ دابەظ کر
کبری ببج ضەًذیع خۆیبى لە ئەضتۆوە بگرى و بەغێک لە ببجی ئەو ضەرزەهیٌبًە بۆ راگرتٌی درابىو کە 

بیری تبج و تەختی دەضەالت و هەروەهب غۆرظ  رهبًذە ضەرببزیەکبًی وەضىپب هەلبگرى؛ و ئەهەظ فە
ئەو پبغبًە کە پبظ خەضرەوی یەکەم بە دەضەالت گەیػتي ئەو ًەریتە کۆًە کە خۆیبى لە  9دەخطت.

جەًگەکبى بەغذاری بکەى هەلىەغبًذەوە و ئەهەظ لە بەرژەوەًذیبًذا ًەبىو چىًکە ضەرببزەکبى خۆیبى 
یبًەوە دوورە بە تبیبەتی تب پبغبیەک کە چەًذەهب فەرضەخ لێزۆرتر بە فەرهبًذەکبًیبى وابەضتە دەزاًی 

و چىًکە پبظ چبکطبزیەکبًی  ایەکبتێک کە فەرهبًذەکەیبى کەضێکی لێهبتىو و زیرەک و بىێر بىو
هەضت بە  خەضرەو ریژەی ضەرببزەکبى زیبدی کردبىو هەر کبت ضىپببۆد یب فەرهبًذەیەکی ضەرببزی

لە  10ضبًی خۆی بۆ غۆرظ و جەًگێکی ًبوخۆیی ئبهبدە دەکرد.ىاًبیی زۆری دەکرد؛ بە ئبهیس و ت
الیەکەوە چیٌی ئەغراف و خبًەداًەکبى دەبێت هبًذەری ضەرەکی ئەم غۆرغە لە قەلەم بذەیي؛ چىًکە ئەم 
چیٌە پبظ بسوتٌەوەی هەزدەک و چبکطبزیەکبًی خەضرەو ئەًىغیرواى لە ببزًەی دەضەالت دوور 

رەکی تىاًی بىوی ئەواى لە ژێر کۆًترۆلی خۆیذا بهێٌێت و تب رادەیەک کەوتبىًەوە بەالم خەضرەو بە زی
بەالم هۆرهۆز تىاًبیی و زیرەکی و ضیبضەتی ببوکی  دلیبى بە دەضت بهێٌێت و لە خۆی رازیبى بکبت.

بۆیە روبەروی غۆرغی  و خبًەداًەکبى دەیبى ویطتذەضەالتی پێػىوی خۆیبى بە دەضت بهێٌٌەوە بىوًە
 11دەضەالت بىو. کىرضی لە ًبوچىًی لە ضەر کىژراى و ئەم چیٌە بىەوە کە ئەًجبهەکەی

 چىارەم و خبًەداًەکبى هۆرهۆزی  
 ز( کىری خەضرەو ئەًىغیرواى کبتێک بە دەضەالت گەیػت کە ببوکی٥٭٩-٭٩٫هۆرهۆزی چىارەم )    

دایکی هۆرهۆز بە ًبوی کبیەى  درێژخبیەًی بەضتبىو. لەگەل ئیوپراتۆریەتی رۆهب پەیوبًێکی ئبغتەوایی
کچی خبقبًی تىرک بىو و پێػیٌە و رەچەلەکێکی پبک و ًەجیبی ًەبىو؛ بۆیە بێ رەحوی و رەفتبرە 

                                                 
8
ؼٌبهَ تِزاى، دّفصلٌبهَ پژُّ علی اکجز، کججبف ّ دیگزاى، ًقغ خبًذاى هِزاى در تحْالت طیبطی ایزاى در دّرٍ طبطبًیبى، - 

؛ ّ هحوذ هِذی، هالیزی، تبریخ ّ فزٌُگ ایزاى در دّراى اًتقبل اس 233-231، ؽ2433، طبل دّم،تبریخِبی هحلی ایزاى، طبل طْم  

 .352،ؽ2433عصز طبطبًی ثَ عصز اطالهی، تِزاى، اًتؼبرات تْص،

1- Wiesehofer,Josef, Ancient Persia from 550 BC to 650 AD. I.B. Tauris publishers. London& New York, 

1996, p174. 
10
آرتْر، کزیظتي طي، ّضع هلت ّ دّلت ّ درثبر در دّرٍ ی ػبٌُؼبُی طبطبًیبى، تزجوَ هجتجی هیٌْی، تِزاى، کویظیْى هعبرف،  - 

 . 233، ؽ ٣٣٣١
11
؛ ّ هزتضی ٣٢٠-٣٢٢، ؽ ٣٣٢٠آرتْر، کزیظتي طي، ایزاى در سهبى طبطبًیبى،تزجوَ رػیذ یبطوی،تِزاى، دًیبی کتبة،  - 

 .٢٣٢راًّذی،ؽ 
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. فتبری بەم پێیە دەرببرەی کەضبیەتی و رە 12خراپەکبًی هۆرهۆز دەگەرێٌٌەوە بۆ بٌەهبلەی دایکی
جۆراجۆر گاللە کراوە. هەًذێک لە ضەرچبوە ئیطالهیەکبى وەکى هۆرهۆزی چىارەم کۆهەلێ بیرۆکەی 

و غێىازی هەلطىکەوتی  ًەریتێ هۆرهۆزی چىارەم هەدح و ضتبیەظ دەکەى ودەلێي کە کەضبیەتی
چىوەتە ضەر ببوکی بە تبیبەتی رەفتبرێ کە لەگەل خەلکی ئبضبیی و چیٌی فەقیر و هەژاری کۆهەلگب 

 یبىخۆغ ذالە هەزهەب ئیوپراتۆری ضبضبًیع بە بۆًەی لێبىردەیی بىوی و هەروەهب هەضیحیەکبًی ًبو 
و لەو جەًگبًە کە پبظ کۆژراًی هۆرهۆز لە ًێىاى بەهراهی غەغەم  13بى لێ دەگرت.ت و رێسیدەویط

ًێػتەجێی ئێراى بێ  14وەکى ببًگەغەکبری دەضەالت و خەضرەوی دووەم رویذا هەضیحیە ًەضتىریەکبًی
 بەهرام ًەکرد و بەم جۆرە هەلىێطتی خۆیبى لە بەراهبەر بەهرام پیػبى دا. الیەى بىوى و پبلپػتیبى لە

کە لە پێکهبتەی ضەرببزی و  بًەۆراًکبریگ ئەو بەالم بە چبوخػبًذًێک بە ببرودۆخی ًبوخۆیی ئێراى و15
ضیبضی کۆهەلگبی ئەو کبتەی ضبضبًی بەدی هبت دەتىاًیي بە ببغی لە تێرواًیي و رەفتبری ضیبضی 

ی زاًب  تێبگەیي.هۆرهۆز  هۆرهۆز بە ًیبز بىو ضیبضەتەکبًی ببوکی پەیرەو بکبت و بە ضەر دوو چٌی
زیەرک ًەبىو و خێرا تىوغی کێػە و ئبییٌیەکبى و هەروەهب خبًەداًەکبى زال بێت. بەالم ئەو وەکى ببوکی 

حیەکبى پێگەو گرفت لەگەل ئەم دوو چیٌەی دەضەالتذارە بىو. ئەو هەولیذا کە بە ًسیک بىوًەوە لە هەضی
یە زەردەغتیەکبى  جێگبی خۆی بەهێس بکبت بەالم رووبەرووی بەرهەلطتی و کبرداًەوەی تىًذی زاًب ئبیٌی

لە راضتیذا هۆرهۆزی چىارەم کبتێ گەیػتي بە دەضەالت ئەو تىاًب و کبرئبهەیەی ببوکی بۆ   16بىوەوە.
ئەو دوژهٌبًە کە خۆی دراوضێکبى و ئیذارە و کۆًترۆل کردًی والتی ًەبىو تب بە ضیبضەت و لێهبتىویی 

هۆرهۆز لە هەهبى ضەرەتبی دەضەالتەوە  هێرغیبى دەکردە ضەر ضٌىرەکبى لە ئێراى دوور بخبتەوە.
تب لە ًفىزی ئەغراف و خبًەداًەکبى و تەًبًەت زاًب ئبییٌیەکبى کە بٌەهب و ئەضتىًی دەولەتی  هەولی دا

روبەروبىوًەوە لەگەل ئەواى پػتی بەضتە دەرەبەگە هۆرهۆز بۆ  ضبضبًیبى پێک دەهێٌب کەم بکبتەوە.
ىوى الیەًگری کرد. کە لە ئەکبهذا بچىکەکبى و لە هەضیحیەکبى کە لە غبرەکبًی ئێراًذا پەرتەوازە بىوب

هۆرهۆز لە خبًەداًەکبى و ئەغراف و گەورە  .17رووبەرووی غۆرغی خبًەداًەکبى و ئەغراف بىویەوە
ئەم رێژەیە  18پیبوەکبى ضێسدە هەزارو ضێ ضەد کەضی کىغت و ژهبرەیەکی زۆریػی لە زیٌذاى خطت.

ئەگەرچی لە جێگەی خۆیذا ضەرضىرهێٌەرە بەالم تۆًذ بىوى و دیکتبتۆر بىوًی هۆرهۆزی چىارەم 
                                                 
1
- Sebeos, The Armenian History attributed to Sebeos. Translated and Notes by R. W. Thomson. Historical 

commentary by J. Howard-Johnston. Assistance from Tim Greenwood. 2 vols. Liverpool university press. 

P14.and T.Daryaee, The political History of Iranshahr(224-651 CE), p41. 

2-R.N, Frye, The political History of Iran under the Sasanian, from Camberidge History of Iran. Ed. E. 

Yarshater, vol.3(1), 1983,p162.  
14
ّ کَ لَ ًبّ ّجْدی عیظب دّّ هَطیحیَکبًی ًَ طتْری  -  کَطبیَتی ّ دّّ طزّػت َُیَ ّاتَ َُم هزۆڤی ّ َُم خْایی ثزّایبى ّاثْ

ثزّاًَ ریچبرد فزای، تبریخ ایزاى کوجزیج، اس طلْکیبى تب فزّپبػی  ثَم جۆرە لَ طَردەهی فَیزّس لَ کلێظبی ثیشە ًت جیب ثًَّّْە.

 .٦١٠، ل ٣طبطبًیبى، ج

 

4- Omid, Montazeri,Investigation the Condition of Iranian Christians during of Khosrow 2 the King of 

SasanianJournal of Advances in Natural and Applied Sciences, 9(8), 2015. pp. 84-87. 
4
- R.Ghrishman,Iran from the Earliest Times to the Islamic Conquest.Oenguin Books, Paris,1978, pp 305-

306. 
17
، ٣٣٣١ا. ا . گزاًتْطکی ّ دیگزاى، تبریخ ایزاى اس سهبى ثبطتبى تب اهزّس، تزجوَ کیخظزّ کؼبّرسی، تِزاى، اًتؼبرات پْیغ،  - 

 .231ؽ 
18
؛ ّاثي اثیز، تبریخ ٢٦٣، ؽ٣٣٢٣، تِزاى، اًتؼبرات اطبطیز،3ج هحوذ ثي جزیز، طجزی، تبریخ طجزی، تزجوَ اثْالقبطن پبیٌذٍ، - 

؛ ّ احوذ اثي ٣١٦، ؽ٣٣32، تِزاى، هْطظَ هطجْعبت علوی،٣یزاى، تزجوَ عجبص خلیلی ّ اثْالقبطن حبلت، ج کبهل ثشرگ اطالم ّ ا

 .233، ؽ٣٣٢١تِزاى، اًتؼبرات طزّع، علی اثي، هظکْیَ، تجبرة االهن،تزجوَ اثْالقبطن اهبهی ّ علی ًقی هٌشّی،
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وکی ًەیتىاًی چیٌی ئەغراف و زاًب ئبییٌیەکبى لە ضەببرەت بە خبًەداًەکبى پیػبى دەدات. ئەو وەکى بب
و ئەهەظ خۆی زەربەیەکی قۆرش  ئەواى بىو ەتییبخۆی رازی بکبت؛ لە ئەًجبهذا خۆی گیرۆدەی دوژهەً

چىًکە  ئەم رێببزە بەخت کرد. گیبًی خۆی لە ضەربە ضەر دەولەتی ضبضبًیذا داهێٌب بە جۆرێکە هۆرهۆز 
 ەرەرای ئەوە کە لە هێس و تىاًبیەکیض ر رق و قیٌی هۆرهۆز کەوتبىوىئەغراف و بٌەهبلە کۆًەکبى کە بە

بەهێسیع بۆ دەولەتی ضبضبًی لە ئەژهبر  ەبیٌی بە هەهبى رادە الیەًگر و پػتیىاًێکیزۆر ضىدیبى د
   19دەدراى.

  جەًگ لەگەل تىرکەکبى و غۆرغی بەهراهی غەغەم  
ئەو لە  غبری رەی بىو.ضەر بە بەهراهی غەغەم یەکێک لە فەرهبًذە ضەرببزیەکبى و غبزادەکبًی 

ضەردەهی ئەًىغیرواى تبوەکى ضەردەهی هۆرهۆزی چىارەم حبکوی ئەیبالتی ئەرهیٌیب و ئبزەرببیجبًی لە 
کی خۆی لە بىو. و رەچەلە بەهرام لە خبًەداًەکبًی هێهراى ضەر بە بٌەهبلەی ئەغکبًی ئەضتۆوە بىو.

پێىیطت بە ئبهبژەیە کە خبًەداًی هێهراى یەکێک لەو حەوت  20ضبضبًیەکبى کۆًتر و ببغتر دەزاًی.
خبًەداًەی ضەردەهی ضبضبًیي کە رۆلێکی بەرچبویبى لە بە دەضەالت گەیػتٌی ضبضبًیەکبى بىو و لە 

یەکەم ًبوێک کە لەم لە ًبو دام ودەزگبی حکىهەت بىو. روی ضیبضی و ئیذاری پلەوپبیەی گرًگیبى 
لە ضەردەهی  ئەرغتبت ًبوێکە کە لە بەردەًىوضی کەعبەی زەردەغت لە هێژوو دەبیٌییي خبًەداًە

 ئەًذاهەکبًی لەیەکێک ی غەغەم پێػتر دەلێت: کە بەهراه تتیئىفیالک21ەکەم ئبهبژەی پێکراوە. غبپىری ی
بەردەوام لە لەغکرکػیەکبًی  پبضەواًەکبًی غەخطی پبغب بىو و پبغبى بىو بە فەرهبًذەی ضىپب و

لە راضتیذا لىتکەی دەضەالتی خبًەداًی هێهراى لە ًبو حەوت  22خەضرەو کىری قۆببد بەغذاری دەکرد.
 فەیرۆز. ئەم پبغبیە کبتێک کە بە دەضەالت گەیػت خبًەداًی گەورەی ضبضبًیذا دەگەرێتەوە بۆ ضەردەهی

و ئەم هبوضەرگیریە زۆرتر لە  لەگەل کچی یەکێک لە گەورە پیبواًی بٌەهبلەی هێهراى هبوضەرگیری کرد
بە پێی راپۆرتەکبًی ضەرچبوە ئەرهەًیەکبى ئەم خبًەداًە لە دۆضتبًی  پێػىو دەضەالتی ئەواًی زیبد کرد.

بى لە کۆًترۆل گرتبىو پبغب و ًسیکتریي کەش بە غەخطی پبغب بىوى؛ ئەواى ًە تەًهب دەضەالتی پبغبی
و لە  ز( پبظ هردًی فەیرۆز رۆلێکی گرًگیبى بىو.٨٬٨-٨٬٬بەلکى لە بە دەضەالت گەیبًذًی بەالظ )

ضەردەهی قۆببدیع تىاًیبى بە لە ًبوداًی خبًەداًی قبرى, قۆببد پبغبی ضبضبًی لە ژێر فػبری ئەواى 
 23رزگبر بکەى.

هەر الیەکەوە ئێراًیبى بەر ئبهبًجی هێرغی خۆیبى لە ضەردەهی هۆرهۆزی چىارەم بیبًیەکبى لە     
رۆژئبوا و تىرکەکبى لە  خەضرەو ئە ًىغیرواى تىاًی بىوی لەگەل ئیوپراتۆری بیسەًت لە دابىو.

 بەالم بە هردًی ئەو ئەم ضبزاًەظ کۆتبیی پێ هبت. رۆژهەالت پەیوبًی ئبغتەوایی درێژخبیەى واژۆ بکبت.
ئیوپراتۆری بیسەًت لە بەرەی رۆژئبواوە هێرغی کردە ضەرضٌىرەکبًی ئێراى و لە بەرەی رۆژهەالتیػەوە 

                                                 
19
 .٦١٦ؽاس عصز طبطبًی ثَ عصز اطالهی،هحوذ هِذی، هالیزی، تبریخ ّ فزٌُگ ایزاى در دّراى اًتقبل  - 

1- T.Daryaee,Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire. Publishers.I.B.Tauris.London&New 

York.2009, p31.             

2-A. Shapur, Shahbazi, Bahrm VI Chobin. Encyclopaedia Iranian, Vol. III. Fasc. 5, 1988,pp 514-522.   

3- Theophylact, Simocatta, Translated with Introdyction and Notes by Michael and Mary Whitby. 

OxfordUniversity press, 1986, p136. 

4- Parvaneh, pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian - Parthian Confederacy 

and the Arab Conquest of Iran. Publishers, I.B. Tauris. London,2008, pp 75-80. & Nadereh, Naffisi, The 

Parthian Mehran Family, Key to the Collapse of Sassanid Empire. Journal of Basic and Applied. Scientific 

Research. 3(3).2013, p944-951. 
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کە قەوهێکی ًیىە  -تىرکەکبى پبظ ئەوەی کە بە هبوکبری ئێراى دەولەتی بەهێسی هەپتبلیەکبًیبى
ژهەالتی دەغتەکی بىوى کە هەر لە ضەردەهی دەضەالتی غبپىری یەکەهەوە بەردەوام ضٌىرەکبًت رۆ

و ضەرزەهیٌەکەیبى ًبودا ز( لە ٫٪٩بۆ٥٪٩ًێىاى ضبالًی )لە  -ئێراًیبى بەر ئبهبًجی هێرغی خۆیبى دەدا
تىرکەکبى پبظ هردًی خەضرەو  بە هبوضٌىر. ىلەگەل ئێراى بىو ًێىاى خۆیبى دابەظ کرد و بەم جۆرە

ەل والتبًی رۆژئبوا بىو بەم بىوبىوى بە حکىهەتێکی بە هێس و حەزێکی زۆریبى بە ببزرگبًی ئبورێػن لەگ
  24پێیە لەگەل بیسەًت بىوى بە هبوپەیوبى و دژایەتی ئێراًیبى کرد.

تىرکەکبى کە لە ضٌىری ببکىری رۆژهەالت و قراخەکبًی روببری جەیحىى بىوى؛ ًىێتریي هەترضی    
ًبوی لێهبتىوە  خبقبًی تىرک کە لە ضەرچبوە ئیطالهیەکبًذا بە )غب بە غب( بۆ ئێراى لە ئەژهبر دەدراى.

لەگەل بیسەًت بىو؛ بە ًیبزیع بىو تب ئێراى بهێٌێتە ژێر  ضەرەرای ئەوە کە بە دوای پەیىەًذی ببزرگبًی
و هەروەهب وێرای هەبىوًی پەیىەًذی خسهبیەتی لەگەل هۆرهۆز تىاًی بىوی لە کێػە  کۆًترۆلی خۆیەوە.

 25ًبوخۆیەکبًی ئێراى ضىدوەرگرێت و تبوەکى ضٌىرەکبًی رۆژهەالتی ئێراى واتە هەرات و ببدغەیص
. بەم پێیە بۆ بەرگری لەم هەترضیە جذیە بەهرام وەکى فەرهبًذەی ضىپب بۆ  26پێػرەوی بکبت
بەهرام پێع ئەم جەًگە فەرهبًذەی ضەرببزی غبری رەی  ەگەل تىرکەکبى هەلبژێردرا.روبەروبىًەوە ل

)دارا(  وەکى فەرهبًذەی هێسی ضىارە بۆ داگیر کردًی غبریبىو. دواتر لە الیەى خەضرەو ئەًػیرواًەوە 
ز هەلبژێردرا و هۆرهۆزی چىارەهیع ئەوی کردە ضىپببۆد)فەرهبًذەی هێسی ضەرببزی( ٩٫٥لە ضبلی 

ئبهبژەهبى دا بەدی هبتٌی پلە  پێػتر ەرببیجبًە. هەروەهب کەری ئێراى کە هەهبى غبرەکبًی رەی و ئبزببکى
پێکهبتەی ضىپب و خەرج و ضەربسێىی بىو چىًکە  و پبیەی ضىپببۆدی خۆی خبلی دەضپێکی غۆرظ و

ی ئەم لەغکرە  بىو دابیي دەکرا ًە لە الیەى  ژێر کۆًترۆلی ضىپببۆد لە خىدی ئەیبلەتەکە کە لە تێچىًو
کىهەتی ًبوەًذی یبى خەزێٌەی غبیی. و ئەهەظ هۆکبرێک بىو بۆ ضەربەخۆیی و ضەربسێىی. بەهراهی ح

غەغەم یەکێک لە چىار ضىپببۆدێک بىو کە بە وەهب تبیبەتوەًذیکەوە فەرهبًذەیی جەًگ کردى دژ بە 
رهبًذەیی ضىپب بە بەهرام, ئەوی لە رهۆز ضەرەرای ضپبردًی فەهۆ 27تىرکەکبًی لە ئەضتۆوە بىو.

هێسە  ری کەرەضتەکبًی جەًگ و هەروەهبهەلبژاردًی جۆضىپب و  و کبرگێری کبروببری دیىاًی
 28ضەرببزیەکبى ضەربەضت کرد. 

و هەروەهب کىرەکەی بە ًبو پەرهىدە کە بۆ تۆلەضەًذًەوە لە  بەهرام تىاًی بە ضەر خبقبًی تىرک   
بەالم لەهەودوا ضەرچبوەکبى دەرببرەی کبت و هۆکبر و چۆًێتی  ت.خىێٌی ببوکی هبتبىو ضەرکەو

زۆربەی ضەرچبوە ئیطالهیەکبى غۆرغی بەهرام  غۆرغی بەهراهی غەغەم بیرورای جیبوازیبى هەیە.
 ىکبیەتی کردًی هۆرهۆز ضەببرەت بە بەهرام دەزاًي لە بەر ئەوەی کەپبظ جەًگ لەگەل تىرکەکبى ض

ابي بلخی دەلێت: هۆرهۆز لە بەهرام داوای کرد  بەهرام دەضکەوتەکبًی جەًگی بە تەواوی بۆی ًەًبردبىو.
گەل بیسەًتیەکبى غەر بکبت. بەالم بەهرام کە پبظ ضەرکىتی تىرکەکبى بەرەو بەرەی رۆژئبوا بروات و لە

ٌێت و کبتێک هەوال ضەرپێجی دەکبت بۆیە هۆرهۆز تىرە دەبێت و ضەببرەت بە بەهرام تىًذی ئەًىێ
دەگبتە بەهرام لە هۆرهۆز رق هەلذەگرێت و ضىپبکەی ئبگبدار دەکبتەوە کە هۆرهۆز ضىکبیەتی پێ کردوە 
                                                 

24
 .231اى اس سهبى ثبطتبى تب اهزّس، ؽا.ا، گزاًتْطکی ّ دیگزاى، تبریخ ایز - 
25
 لَ ػبرەکبًی رۆژَُالتی ێیزاى کَ ئێظتب دەکًََّّە ّالتی ئَفغبًظتبًَّە. - 
26
 .٣٨٢، ؽ2433عجذالحظیي، سریي کْة، تبریخ هزدم ایزاى قجل اس اطالم، تِزاى، اًتؼبرات اهیز کجیز،  - 
27
، 2433طبطبًی، تزجوَ ُْػٌگ صبدقی، تِزاى، اًتؼبرات علوی ّ فزٌُگی، فزاًتض، آلتِبین ّ رّت اطتیل، تبریخ اقتصبد دّلت  - 

 .٣٢١ؽ
28
 .213، ؽ2434اثْحٌیفَ، دیٌْری، اخجبر الطْال، تزجوَ هحوْد هِذّی داهغبًی،تِزاى، ًؼز ًی،  - 
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 لە هۆرهۆز ی هێسێکی ًىێ تیىفیالکت رق و ًەفرەت 29بەم پێیە ضىپبکەی بەلێٌی پێ دەدەى بیکەى بە پبغب.
کە پبظ غکطت لە جەًگی بیسەًت لە  ىبىو لە بەهرام دەزاًێت. ئەویع ئەو کەضبًەهۆکبری پبلپػتی 

هەرەغەو تەهذیذەکبًی هۆرهۆز لە بۆًەی غکطتەوە لە ضىریب کۆ بىوبىًەوە و لە ترضی  ًىضیبەیي
بە یەکتر  ضێبىوش دەلێت: بەدگۆهبًی و هتوبًە ًەکردى 30الیەًی بەهراهیبى گرت.ًەگەراًەوە, بۆیە 

ئەم گۆهبًە زۆرتر بە بۆًەی دەضکەوتەکبى بەدی  و پەیىەًذیەکبًی ًێىاى بەهرام و پبغبی تێکذابىو
هبتبىو؛ ضێبىوش هەًذێ زاًیبری وردتر دەدات و دەلێت کە بەهرام برێ لە دەضکەوتەکبًی ًێىاى 
هێسەکەی خۆی دابەظ کرد بە جۆرێک کە داواکبری هۆرهۆز بۆ هەهىوی دەضکەوتەکبى دژایەتی و 

فرای هۆکبری غۆرغی  ًی دیکە وەکى ریچبردًىوضەرا 31لە خۆی بەدی هێٌب. ی ضىپبًەیبری هەهىو
 ەت بە ضەرکەوتٌە ضەرببزیەکبًی دەزاًێت و ئەم ئیرەیی کردًەهۆرهۆز ضەببر بەهرام ئیرەیی پێ کردًی

خبًەداًەکبًەوە پبلپػتی لێىە کرا و خبًەداًەکبًیػی پێىە کردبىو بە جۆرێکە بەهرام لە الیەى هەهىو 
  32هێرظ بببت. لە ًسیکەی روببری دیجلە ز بەرەو تەیطەفىى٭٩٬تىاًی لە ضبلی 

بەالم لە راضتیذا غۆرغی بەهرام لە هەر کبتێکذا بىوبێت چە پبظ جەًگ لەگەل تىرکەکبى و غکطت     
پێهێٌبًیبى و رادەضت ًەکردًی تەواوی دەضکەوتەکبى بە پبغب هۆرهۆزی چىارەم و چە پبظ غکطتی ًە 

بەرهەهی رەفتبرە تىًذو تیژەکبًی  بەراهبەر ضىپبی بیسەًت,لە   چەًذاى گرًگی  لە ئەرهیٌیب و ئەلببًیب
هۆرهۆز ضەببرەت بە خبًەداًە کۆًەکبى و دوری گرتٌیبى لە ببزًەی دەضەالت و هەروەهب حەضىدی و 

یبًەتببر و ەبە فێلببز و خ یرق وقیٌەکبًی ضەببرەت بە بەهراهی غەغەم بىو. بە جۆرێ کە هۆرهۆز ئەو
کە هەکر و قەدر  بۆ ًبرد و پێی وت و تەغیجل و بەرگ و قبیػی ژًبًە  وەدر ًەزاى تبواًببر کرد ق

ئەگەر چی بە رای ًۆلذکە هێژوو ًىوضی ئەلوبًی ًبردًی تەغی و جل و بەرگی  33ًەزاًیي عبدەتی ژًبًە.
؛ چىًکە ًبردًی تەغی و جل و بەرگی ژًبًە بۆ تبواًببر کردًی کەضێکی ژًبًە لەواًەیە راضت ًەبێت

 ەوەیبًەتببر. ترضێک کە ضەرچبوگرتىو لە غکطتی بەهرام لە بەراهبەر بیسەًتەکەضێکی خترضٌۆکە ًە 
و ئەهەظ زۆرتر لە ضەرچبوە التیي و ئەرهەًیەکبى دەرکی پێ دەکرێت چىًکە ضەرچبوە عەرەبیەکبى  بىو

و  ضەرەرای ئەهبًە هبًذاًەکبى و دوژهەًیەکبى 34ببضێکیبى لە جەًگی بەهرام لەگەل بیسەًت ًە کردوە.
بەدگۆهبًیەکبًی دەورووبەریەکبًی هۆرهۆز ضەببرەت بە بەهرام ئبگری غۆرغەکەی بەهێستر کرد. یەکێک 

ًگ دژ بەهرام لە جە ؛ کبتێک کەری هۆرهۆز بىو کە لەگەل بەهرام کەوتبىە رق و کیٌەوەلەم کەضبًە وەزی
بەهرام  وادیبرە تبواًببر کرد کە کردى پێ کرد و ئەوی بە خەیبًەت بە تىرکەکبى ضەرکەوت ئیرەیی

کۆغکی لە کىری خبقبى کە  زۆربەی دەضکەوتەکبًی بۆ خۆی هەلگرتىوە و هەروەهب پەرهىدەظ
کە ئەو هبل و هلک و داراییەی کە ببوکی هەیبىوە زۆرتر  ی گرت و وەهبلە بەهرام رەخٌە هۆرهۆزدا بىو

  35غبی دژ بە بەهرام هبى دا.لەوە بىوە کە لە الیەى بەهراهەوە بۆ پبغب ًێردراوە و پب

                                                 
29
 .33، ؽ ٣٣٠٣اثي ثلخی، فبرطٌبهَ، تصحیح گبی لظتزًج ّ ریٌْلذ آهي ًیکلظْى، تِزاى، اًتؼبرات اطبطیز، - 

3- Theophylact, Simocatta, The History of Theophylact Simocatta, p 138. 

4- Sebeos, The Armenian History attributed to sebeos, pp. 168-169. 

1-R.N,Frye, The History of Ancient Iran. C.H. Becksche Verlagsbuchhandlung. Munchen, 1984, p335. 
33
وذ اثي اطوبعیل، ثعبلجی، غزر االخجبر هلْک الفزص ّ طیزُن، تزجوَ هحوذ فبضلی، تِزاى، اًتؼبرات عجذالولک اثي هح - 

 .222دیٌْری، اخجبر الطْال، ؽ  ؛ ١٦٣ّ، ؽ٣٣٢٠ًقزٍ،
34
 .١٦٨ ، ؽ٣٣٣٠ایزاى در سهبى عزثِب ّ طبطبًیبى، تزجوَ عجبص سریبة، تِزاى، اًجوي آثبر هلی،  تئْدّر، ًْلذکَ، - 
35
، تِزاى اًتؼبرات علوی ّ 2اثْالحظیي علی اثي حظیي، هظعْدی، هزّج الذُت ّ هعبدى الجُْز، تزجوَ اثْالقبطن پبیٌذٍ، ج  - 

؛ ّ 32، ؽ٣٣٢١؛ ّ حوذهللا، هظتْفی، تبریخ گشیذٍ، هصحح عجذالحظیي ًْایی، تِزاى، اًتؼبرات اهیزکجیز،٦٦٢، ؽ ٣٣3١فزٌُگی، 

 .١٦٣ّ طیزُن،ؽ ثعبلجی، غزر االخجبر هلْک الفزص 
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ًێىاى هۆرهۆز و کىرەکەی تێک  ,لەم کەیي و بەیٌەدا بەهرام تىاًی پێع غۆرظ بە بەکبر هێٌبًی فێلێک   
ًێىاى هێسە ضەرببزیەکبًی دەولەتی ضبضبًی بػێىە و  بذات؛ تبوەکى بەم کبرە بتىاًێت لەم دووبەرەکیە

دەضەالت بگبت. بەهرام بە لێذاًی دراو لە ژێر ًبوی خەضرەو ئبلۆزی بەدی بێٌێت و بە ئبضبًی بە 
دووبەرەکی دروضت کرد. بە جۆرێکە هۆرهۆز ًێىاًیبى پەروێسەوە و بالو کردًیبى لە غبرەکبًی ئێراى 

خەضرەو لە بەرچبوی هۆرهۆز کەوت و بۆ گۆهبًی ًەکرد کە کىرەکەی ئەم کبرەی کردوە بەم پێیە 
ئبزەرببیجبى جێگبیە  ببوکی و هەروەهب لە ترضی گیبًی خۆی بەرەو قیٌی رق وًەفرەت و رزگبر بىوى لە 

رەظ بیٌی و بەدگۆهبًیە, پبغبی لە  ئەم 36هەلهبت. کە بەغێکی زۆر لە هێسە ضەرببزیەکبى لەوێذا بىوى
 لە الیەکی دیکەوە دەرکردًی هەر جۆر بریبرێکی جذی بۆ روبەرو بىوًەوە لەگەل کىرەکەی رادەگرت.

دلی خۆظ کردبىو و ئەگەریػی زۆرە خبًەداًەکبى  کردًی پػتگیری بەهرام لە دەضپێکی غۆرغەکەیذا بە
هۆرهۆز ضەببرەت بە  ئەواى لە لێبۆردەیی کە لە ًبرازی بىوًی زاًب ئبییٌیەکبى ئبگبدار بىوبێت چىًکە

ە ًبو ضىپبکەیذا دژ بە ضەرەرای ئەهبًە بەهرام ل 37دلگراى بىوى.ئبییٌەکبًی تر بە تبیبەتی هەضیحیەکبى 
دەکرد و ئەوی لە رەچەلەکی و هۆرهۆزی بە تىرک بىوى تبواًببر  هۆرهۆز پرۆپبگەًذەیی دەکرد

و زۆر گرًگ  لە دەیەی کۆتبیی ضەدەی غەغەم رووی ئەدا ەوداواًئەم رو ى لە قەلەم ًەدەدا.ضبضبًیەکب
بىو کە کطێک کە خۆی لە دەرەوەی بٌەهبلەی ضبضبًی بىو هەولی دەدا تبج و تەختی ئیوپراتۆری بە 

لەم کبتەدا ئەًذاهەکبًی ًبو ضىپب و لە ضەروی هەهىویبًەوە )بەًذوویە و بەضتبم( خبلۆکبًی  دەضت بێٌێت.
 وەکى پبغب و خەضرەویبى خەضرەو پەروێس هۆرهۆزیبى لە دەضەالت الدا و تەًبًەت کىێریبى کرد

. بە پێی ضەرچبوە عەرەبیەکبى لە ًبو پبغبکبًی ئێراى ئەهە یەکەم کەش و ئبخر کەش جێٌػیٌی ئەو کرد
خەضرەو پەروێسیع ضەرەرای بەخػیٌی کۆهەلێ پۆضت و پلە وپبیە بە بەهرام  38بىو کە کىێر کرابێت.

بًذەی هێسی گػتی( ًەیتىاًی ئەو لە وەکى دووەم غەخطی حکىهەت لە والت یبى ئێراى ضىپببۆدی)فەره
ضىپبی بەهرام غکطت  لە بەراهبەرجەًگ کردى پەغیوبى بکبتەوە. لە ئبکبهذا ًسیک رووببری ًەهرەواى 

ضطتی و دووبەرەکی ضىپبی ضبضبًی تەبەری الوازی و  دێٌێت و بەرەو ئیوپراتۆریەتی بیسەًت هەلذێت.
پبظ غکطتی خەضرەو پەروێس بەهرام دێتە ًبو  39دەزاًێت.لە هۆکبرەکبًی غکطتی خەضرەو لە بەهرام 

ەغێر کىری تبزە کە ئەرد و ببًگەغەی ئەوەی کرد و خۆی بە غبی غبکبى دەًبضێٌیت. تەیطفىوًەوە
دەضەالتی ئەغکبًیەکبًی قۆرخ کردوە و ئەو ئێطتب دووببرە  کىرضیبىوە غىاى  پێگەیػتىوی ضبضبى کە

وەکى پبغبی  تىاًی زیبتر لە یەک ضبل لە ضەر کىرضی دەضەالتئەو  40لە بەر گرتىوە. رێگبی راضتی
 ضبضبًی فەرهبًرەوایی بکبت.

 
  ئەًجبم 
غۆرغی بەهراهی غەغەم ئەًجبهی راضتەخۆی ببرودۆخی ًبلەببری ًبوخۆیی و ضیبضەتەکبى و    

و ًەغیبوەکبًی هۆرهۆزی چىارەم  چبکطبزیەکبًی خەضرەو ئەًىغیرواى و لێٌهبتىویی و رەفتبرە تىًذ
ئەغکبًی بىو و ئەم خبًەداًە کۆًەکبى بىو. بەهرام ضەر بە یەکێک لە خبًەداًەکبًی گەورەی ضەببرەت بە

                                                 
36
 .233، ؽ 2؛ ّ اثي هظکْیَ، تجبرة االهن، ج 223دیٌْری، اخجبر الطْال، ؽ  - 
37
 .٣٨٠سریي کْة، تبریخ هزدم ایزاى قجل اس اطالم، ؽ  - 
38
 ، ؽ٣٣٢٣اثْالحظیي علی اثي حظیي ، هظعْدی، التٌجیَ ّ االػزاف ، تزجوَ اثْالقبطن پبیٌذٍ، تِزاى، اًتؼبرات علوی ّ فزٌُگی،   - 

 .٣١٠، ؽ٣؛ ّ اثي اثیز، تبریخ کبهل ثشرگ اطالم ّ ایزاى، ج ١٣
39
 .333، ؽ 3طجزی، تبریخ طجزی، ج - 

3- Shahbazi, Bahram VI Chobin, Encyclopaedia Iranica, p514-522. 
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رۆلێکی بەرچبویبى لە بە دەضەالت گەیبًذًی ضبضبًیەکبى بىو و هەروەهب لە روی ضیبضی و خبًەداًبًە 
بەالم لە ضەردەهی خەضرەو ئەًىغیرواى  ى کردبىو.ئببىریػەوە جێگبیەکی گرًگیبى بۆ خۆیبى تەرخب

گرًگیبى پێ ًەدرا وئەواًی لە پلە و پبیەی خۆیبى دورخطتەوە. خەضرەوی یەکەم ئەگەرچی بە ضیبضەت 
و زیرەکی خؤی و بە بیبًىی ضەرکىتی بسوتٌەوەی هەزدەکی تىاًی ئەغراف و خبًەداًەکبى لە خۆی 

رێسی و ضىکبیەتی کردًی ا ەبىو.جێٌػیٌەکبًی ئەم رێببزە کبریگەر ًرازی بکبت؛ بەالم دواتر لە ضەردەهی 
چیٌەکبًی کۆهەالیەتی و ضیبضی  بە خبًەداًەکبى و الداًی یەکجبریبى لە ببزًەی دەضەالت بە جۆرێکە لە

ی بەهرام و الیەًگری غۆرغ و یػەیبى کۆتببىو هۆرهۆزی بەرەو جەًگێکی ًبوخۆییر تەًبًەت ئببىریع
لە الیەکی دیکەغەوە لە کبرەکبًی خەضرەو کە دابەظ کردًی والت بە چىار  و راکێػب.خبًەداًەکبى لە

ەو ضەربسێىی و بەر دًی هەر بەغێک بە ضىپببۆدێک بىو قۆًبغێکو ضپبر ئەیبلەت بە پێی چىار ئبراضتە
چىًکە ئەگەرچی ضٌىری قەلەهرەوی ضىپببۆد لە پلە و پبیەی ئێراى ضىپببۆد زۆر کەهتر  ًبفەرهبًی بىو؛

بىو بەالم لە کردەوەدا دەضەالتی لەو زۆرتر بىو. چىًکە ضىپببۆدەکبى)فەرهبًذەی ضەرببزی( تێچىوى و 
دەکرد خەرجیەکبًی هێسی ضەرببزی خۆیبى ًە لە حکىهەتی ًبوەًذی بەلکى لە خۆدی ئەیبلەتەکە دابیٌیبى 

و لەگەل حکىهەتی ًبوەًذی و  ضەرببزی ضىپببۆدەکبى تەًهب گىێرایەلی فەرهبًذەی خۆیبى بىوى و هێسی
یچ پەیىەًذیەکیبى ًەبىو. هەروەهب دلێری و بىێری بەهراهی غەغەم و پێػیٌەی غەخطی پبغب ه

لە بەراهبەر ػتی درەوغبًی لە کبری فەرهبًذەییذا و هەلبژاردًی لە الیەى هۆرهۆزەوە وەکى فەرهبًذەی گ
و هەروەهب ضەربەضت بىوًی لە هەلبژاردًی ضىپب بەهراهی بۆ جەًگێکی ًبوخۆیی هێرغی تىرکەکبى 

و لەواًەیە دارغتٌی بیری غۆرظ لە ًبو هێػکیذا بە  هبًذا. ئەو بە ضەرکەوتي بە ضەر تىرکەکبى
وەکى خبلی بەهێسی  ًەًبردًی بەغێک لە دەضکەوتەکبى بۆ هۆرهۆز بە هەبەضتی رازی کردًی ضىپبکەی

بٌەهبلەی خبًەداًکبى بە تبیبەتی  ە دەضەالت و غکۆیئەم غۆرغە بە دوای ئەوەوە بىو تب بتىاًێت دووببر
لەم ضبالًەدا الواز بىوبىو بە دەضت بهێٌێتەوە. ئیرەیی بىوى و بەد گۆهبًی و ضىکبیەتیەکبًی هێهراى کە 

ىەی ًەًبردًی هەهىو دەضکەوتەکبى خۆی پیػبى چىارچێ لە هۆرهۆز ضەببرەت بە بەهرام کە لە روکەغذا
دەدا بیبًىو کەوتە دەضت بەهرام تب دژ بە هۆرهۆزی چىارەم و بە گػتی دژ بە دەولەتی ضبضبًی 

  غۆرظ بکبت.

 

 
 

 لیطتی ضەرچبوەکبى بە زهبًی فبرضی
صادقی، تهران، علمی (، تاریخ اقتصاد دولت ساسانی، ترجمه هوشنگ 1881ـ آلتهایم، فرانتس و روت استیل)1  

 و فرهنگی.
(، تاریخ کامل بزرگ اسالم و ایران، ترجمه عباس خلیلی، ابوالقاسم حالت، تهران، موسسه 1871ـ ابن اثیر)1 

 مطبوعات علمی.
 (، فارسنامه، تصحیح گای لسترنج و رینولد آلن نیکلسون، تهران، اساطیر. ٥٥٬٩) ـ ابن بلخی8

(، تجارب االمم، ترجمه ابوالقاسم امامی و علی نقی منزوی، تهران، 9٭٪11٥٥ـ ابن مسکویه،احمد بن علی)4

 سروش. 
 (، دین و دولت در عهد ساسانی و چند مقاله ی دیگر، تهران، جامی. 1881ـ بیانی،شیرین)5

(، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میالدی، 1858ـ پیگولوسکایا،نینا ویکتورونا و دیگران)6

 ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام. 
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(، غرر االخبارملوک الفرس و سیرهم، ترجمه محمد فاضلی، 1868ـ ثعالبی،عبدالملک بن محمد بن اسماعیل)7

 تهران، نقره. 
 (، تاریخ ایران باستان، ترجمه روحی ارباب، تهران، علمی و فرهنگی. 1881ـ دیاکونوف،م.م)8

 ر الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، نی. (، اخبا1888ـ دینوری، ابوحنیفه)9

 (، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، نگاه. 1881ـ راوندی، مرتضی)11

 (، تاریخ مردم ایران قبل از اسالم، تهران، امیرکبیر. 1888ـ زرین کوب، عبدالحسین)11

 ، تهران، اساطیر. 1نده، ج(، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پای117117٥٥٫٩)ـ طبری، محمد بن جریر11

نقش خاندان مهران در تحوالت سیاسی ایران در دوره ساسانیان، ( ٨٭٥٥)ـ کجباف، علی اکبر و دیگران18

 تهران، دوفصلنامه پژوهش نامه تاریخهای محلی ایران، سال سوم، شماره دوم. 

(، وضع ملت و دولت و دربار در دوره ی شاهنشاهی ساسانیان، ترجمه ٥٥٥٨)111ـ کریستن سن، آرتور14

 مجتبی مینوی، تهران، کمیسیون معارف. 

 (، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، دنیای کتاب. 1868)-------------ـ 15

 یی، تهران، آگاه. (، ایران در آستانه یورش تازیان، ترجمه م. ر. یحیا1587کولسنیکوف،آ. ای) -16

(، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کیخسرو کشاورزی، 1859ـ گرانتوسکی، ا. آ و دیگران)17

 تهران، پویش. 
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ب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، (، مروج الذه٥٥٫٨)ـ مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین19
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 ن، توس.  تهرا

 (، ایران در زمان عربها و ساسانیان، ترجمه عباس زریاب، تهران، انجمن آثار ملی. 1858ـ نولدکه، تئودور)11
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