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  گفتار نخست

  ساسانی شاهنشاهی وتشکیل اردشیربابکان

ساز بود، زیـرا امکـان تـسلط آسـیا بـر اروپـا را                 ظهور اسکندر مقدونی برای اروپا سرنوشت     

را و خاورمیانـه  هخامنـشی را برانـداخت، ثروتهـای ایـران      برای همیشه از میان برد، شاهنـشاهی  

وجود آورده باعث شـکوفایی    مانندی را به   اروپا تحول اقتصادی بی      به آنهاا انتقال    ب ه کرد تاراج

یـک سـده و نـیم جـدال فکـری یونانیـان              این رخداد همچنین به   . گیر اقتصادی در اروپا شد      چشم

ئـی کـه دیگـر نـه          گونـه   برای یافتن راهی در جهت تشکیل یک هویت ممتاز غربـی پایـان داد، بـه               

وجــود آمــد کــه در تــالش جلــوگیری از پیــدایش     فــسطایی در یونــان بــه مکــاتبی چــون مکتــب سو 

گیر در یونان بودند، و نه اندیشمندی چون سقراط که با مجادالتش درصدد   مسلط و همهقدرت

آرزوی  کـه در   و نـه چـون افالطـون و ارسـطو         ،از میان بردن امتیازات اقلیـت مـسلط در یونـان بـود            

پس از اسکندر آنچه برای متفکـران       . ام طبقاتی بودند   نظ برمبنایپیدایش دموکراسی اشرافی    

بهــره  هنگــام از آن بــی  کــه تــا آنتفکــر دینــی منــسجم بــود نــوعی از  بــهیونــانی مطــرح بــود رســیدن  

 حـران و   اسـکندریه و یونانی نـزد علمـای   آموختگانِ شماری از دانشراه را  تالش در این . بودند

ــا ت  ــصیبین ب ــذیری ازن ــانافکــار دینــی ای  أثیرپ ــهرانی ــد   ب ــه در مراکــز علمــی   و ،عمــل آوردن  فعاالن

یافتـۀ دینـی اندیـشمندان ایـن       و در اثر نزدیک شـدن تفکـرات تحـول   ،یی سهیم شدند    خاورمیانه

 و ایرانــی بــا تفکــرات اندیــشمندان جــستجوگر یونــانی، ســرانجام بــا تلفیــق یــافتن اشــراق  مراکــز

نوبـۀ    عرصۀ وجود نهاد که به      پا به ندایی  و م عرفان غنوصی    تفکر یونانی مکتبهای نوافالطونی و    

  .نمودترین نقش را در پرداختن فکر دینی بخش غربی خاورمیانه ایفا  خود مهم

 پـس از او اثـری کـه در ایـران داشـت آن بـود کـه                  سلطنت هلنـی  اما ظهور اسکندر و تشکیل      

تمـدن جهـانی    از حرکت باز داشته بـه عقـب پرتـاب کـرد و بزرگتـرین لطمـه را بـه          تمدن ایرانی را    

اش سراسر خاورمیانـه بـود بقایـای آثـار تمـدن        سالۀ سرداران مقدونی که عرصه    ۲۲جنگهای  . زد

 خاندانهای  ، تا توانستند، شخصیتهای    جانشینان اسکندر . نابودی داد   شکوهمند ایرانی را به   

 مـانع   ،نـد  کرد منهـدم ، مراکز فرهنگی ایـران را       ندرهبران دینی ایران را از میان برد       حکومتگر و 

عناصر مادی تمـدن  ۀ پاکسازی ایران از   ند، و برنام   شد شان  فرهنگیایرانیان در برگزاری مراسم     

. عقب برگردانده شـد      تمدن خاورمیانه با آمدن اسکندر چندصدسال به       .ایرانی را دنبال کردند   

ریاضــیات، (هــای علمــی   چنــان پیــشرفتی در زمینــه  بابــل کــه در زیــر چتــر حمایــت هخامنــشی بــه   
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کنـد، پـس     رسیده بود که امروز نیز چشم دانشمندان جهان را خیره مـی           ) شناسی، پزشکی   کیهان

تاریخ پیوست، و آنچه دانشمندان بزرگ بابلی نوشته بودند به         از حملۀ اسکندر برای همیشه به     

هـای ناقـصی از آنهـا انجـام      یونـان فرسـتاده شـد تـا ترجمـه      همراه شماری از دانـشمندان بـابلی بـه        

اسـکندر  . ثبـت برسـد   نـام یونانیـان در تـاریخ بـه        اش بـه    یونان مصادره شده شناسنامه   شود و برای    

گرچـه  . تصمیم گرفته بود که هیچ نامی از هیچ مرکز تمدنی جز نام یونـان در جهـان برجـا نمانـد                    

یافتـه ببینـد    گونـه کـه میـل دلـش بـود تحقـق       آن او مهلت نداد کـه رؤیاهـایش را بـه        اجلِ زودرس به  

  . ای او را جانشینانش دنبال کردنده ولی برنامه

خـاک اصـلی   وقتی سلوکوس سـلطنِت خـودش را تـشکیل داد            چنانکه پیش از این دیدیم،    

 ۷۰ در کنــار پادگانهــای یونــانی کــه تعدادشــان در کــشور از چنــدده پــاره تقــسیم شــد و   ایــران بــه

 محلـی قـرار   در دست یک سـلطنت کوچـک از بازمانـدگان بزرگـانِ         پاره از کشور     هر بیشتر بود 

زودی تـوان   ، و بـه ه باجگزار بـود رسمیت شناخت  که سلطۀ سیاسی پادگانهای سلوکی را به   گرفت

 یونانیـانِ نـسلهای دوم و سـوم    . ایرانی خود را بازیافتـه از نـوعی اسـتقالل درونـی برخـوردار شـد               

. در جماعـــات ایرانـــی حـــل شـــدندفرهنـــگ و خلـــق و خـــوی ایرانـــی گرفتنـــد و  ایـــران ســـاکن در

 اســتقالل و ،عنــوان مرکــز مــسلط سیاســی در کــشور    تــشکیل شــد و بــه یــان پارتســلطنتنجام ســرا

ولــی یــورش اســکندر  . تمامیــت ارضــی ایــران را در برابــر ســلوکیها و ســپس رومیهــا حفــظ کــرد     

 یــک شخــصیت هــا ســده کــه تــا ه بــودی بــر پیکــر تمــدن ایرانــی وارد آورد ئــ هایــران چنــان ضــرب  بــه

ازسر گیرد و یوش یافت نشد که بتواند سیر رشد تمدن ایرانی را ساز همانند کوروش و دار تمدن

  .ایران برگرداند شکوه گذشته را به

دانــستند، ولــی معلــوم  شاهنــشاهان پــارتی خودشــان را از ســاللۀ شاهنــشاهان هخامنــشی مــی

نیست که هیچ تألیف تاریخی برای زنده نگه داشتن خاطرۀ شکوه دوران هخامنشی انجام داده           

پیش از آنهـا در دوران سـلوکیها کوشـش    . ما نرسیده است ئی در این زمینه به یرا نوشته باشند، ز 

گزارشهای بـسیاری در  . های هخامنشیان از اذهان ایرانیان زدوده گردد  شده بود که کلیۀ خاطره    

نحـو بـسیار دقیقـی در         دهد در دوران هخامنشی رخدادهای تـاریخی بـه          دست هست که نشان می    

شـده   دادند ثبـت و ضـبط مـی      صورت کتاب بر صفحاتِ پوستی و چرمی انجام می         تألیفاتی که به  

ئـی از چنـین تألیفـاتی     هـای فـشرده     هـای داریـوش و شـاهان پـس از او خالصـه              نوشته  سنگ. است

شـیوۀ علمـِی    ئـی نزدیـک بـه    شـیوه  نویـسی در زمـان هخامنـشی بـه     دهد کـه تـاریخ   است، و نشان می  

طومـــار بحــر المیـــت نیـــز در  . گرفتــه اســـت   انجــام مـــی نویـــسِی مـــستند یعنـــی گــزارش کنــونی  

در تـورات نیـز از   . نویـسی در ایـران هخامنـشی اسـت     جای خویش گواه بر ایـن شـیوۀ تـاریخ     جای
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سخن رفتـه کـه ایرانیـان در آرشـیو بـزرگ سـلطنتی              ) گزارشهای مفصل رخدادها  (» تواریخ ایام «

شـاید  . طنتی همدان اشاره شده اسـت اند، و به یک آرشیو تواریخ ایام در کاخ سل     کرده  حفظ می 

آن اعتمـاد   دانم تا چه انـدازه بتـون بـه    من نمییک گزارش مربوط به دوران خالفت عباسی که      

ــر کــشف یــک آرشــیو باســتانی در شــهر مرکــزِی اســپهان توســط کــسانی باشــد کــه در         کــرد خب

هـای   زیر خرابهاسپهان در » گی«خوانیم که در شهر      در این گزارش می   . اند  جستجوی گنج بوده  

نام دارد سردابی پدید آمده بوده و در آنجـا کتابهـائی یافـت شـده بـوده                  » سارویه«تپۀ بزرگی که    

خطــی نوشــته شــده بــوده کــه کــسی    کتابهــا بــه.کــه کاغــذش از لیــف درخــت خــدنگ بــوده اســت  

 متـوفی (افزاید که ابومعـشر بلخـی         این ندیم که این گزارش را آورده است می        . نتوانسته بخواند 

» بیـت الحکمـه  «دانِ نامدار ایرانی و عضو برجستۀ آکـادمی موسـوم بـه      خورشیدی، ریاضی ۲۶۸

هـای تهمـورث بـوده و علـوم اولیـۀ ایرانیـان باسـتان در آن         نوشـته کـه سـارویه از سـاخته    ) در بغداد 

انــد؛ و  گویـا ایـن کتابهــای پوسـیده را در صـندوقهائی بــه بغـداد بـرده      . شـده اســت  نگهـداری مـی  

  ١.توجهی شده است آنها بی ی نتوانسته آنها را بخواند بهچونکه کس

دستــشان افتــاد را ســوزانده  اســکندر و جانــشینانش کلیــۀ تألیفــات دوران هخامنــشی کــه بــه 

کلـی    قبیلـۀ بـزرگ هخامنـشی بـه       . نابود کردند تا ایرانیها شکوه گذشتۀ خویش را فراموش کننـد          

کــران و کرمــان متــواری  ترس همچــون مــکیــا کــشته شــدند یــا در جاهــای دور از د ســ (نــابود شــد 

ها با نامهائی کـه یـادآور دوران هخامنـشی باشـد را یونانیهـای مـسلط بـرای         نامیدن بچه ). شدند

هر بنائی که یادآور دوران شکوه شاهنشاهی هخامنشی بـود توسـط            . ایرانیها ممنوع کرده بودند   

 هـدف یونانیهـا آن بـود        ٢.وب شد یونانیها منهدم یا به اسکندر یا یکی از سرداران مقدونی منس          

اما داستانهای تـاریخی اوسـتا همچنـان        . های خویش را فراموش کنند      که ایرانیها کلیتِ گذشته   

ایـن  . شد دور از انظار یونانیهای مسلط توسط مغان در هر فرصتی برای مردم کشور تکرار می               به

نـشی در ذهـن ایرانیــان   بـود کـه یکـی دو سـده بعــد از یـورش اسـکندر آنچـه از شــکوه ایـران هخام        

ــاریخی فاصــله داشــت        ــود کــه از حقیقــتِ ت ــود یادهــای مبهمــی ب آنچــه مــردم کــشور از   . مانــده ب

دانستند همانهـا بـود کـه در اوسـتا آمـده بـود و عمومـاً بـه پـیش از مادهـا و                 های خویش می    گذشته

                                                 
 .۳۹۵ ۳۹۴: فهرست ابن ندیم: بنگر 1
منـسوب کـردن   . شـده اسـت   مـی نحوی تکرار  این رسمی بوده که بارها توسط حکومتگران هر دوره به         2

شخـصیتهای کنـونی یـا شخـصیتهای          شـده توسـط بزرگـان گذشـته بـه           بناهای فرهنگی و تمدنیِ سـاخته     
فراموشـی بـرود و همـۀ     خاص مذهبی در زمان ما نیز انجام گرفته است تا یاد و خاطرۀ بزرگان پیشین به               

 .گرددهای تمدنی به حاکمیتِ کنونی یا شخصیتهای خاص مذهبی منسوب  ساخته
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تره چنانکــه در ســخن از هوخــش اینهــا داســتانهائی بــود کــه   . دوران اســاطیری تعلــق داشــت  بــه

ــیم مغــان و هیربــدان  . شــده در دوران مادهــا را تــشکیل مــی داد   بخــشی از اوســتای تــدوین   گفت

ــه    ســینه محفــوظ داشــته بودنــد، و در هــر فرصــتی بــرای مــردم       بخــشهائی از ایــن متــون را ســینه ب

  .شد های مردم ماندگار می گفتند و در سینه بازمی

  ظهور اردشیر بابکان در پارس. ۱

 تمدن هخامنشی بـود و سـپس زادگـاه شاهنـشاهی ساسـانی شـد،         ارۀگهوسرزمین پارس که    

ــادن   تقــسیم  محلــی  خانــدانین هخامنــشی در میــان حکــومتگران چنــد  شاهنــشاهیپــس از برافت

 در میان ایـن شـاهکان   .زدند گردید که هرکدام برای خود استقاللی داشتند و بنام خود سکه می     

او پس از درگذشـت اسـکندر توانـست کـه           . باشداز همه مهمتر    ) اندام  یعنی نیک (شاید وهوبرز   

کلیۀ سپاهیان یونانی و مقدونِی پادگان استخر را کـشتار کنـد و بخـش اعظـم پـارس را از سـیطرۀ                       

نامهـای دیگـری همچـون    . انـد   نام وهـوبرز را در منـابع یونـانی اُبـرزوس نوشـته            . یونانیها برهاند 

»ە«و  » داراوارت  ولـی زمـان و   . شده قابل خواندن است های یافت کهنیز بر س » منوچتر«و  » خشتر

مکان سلطنت این شاهکان را باید کاوشهای باستانشناسی تعیین کند؛ کاوشـهائی کـه تـا کنـون                  

انجـامش   نگر وجـود نداشـته باشـد امیـدی بـه      که یک دولت ایران انجام نشده و فعالً نیز تا زمانی      

بایــست درفــش  رشــان دارنــد، کــه مــی همــۀ شــاهکانِ پارســی درفــش مــشابهی بــر فــراز س   .نیــست

شـود آتـشکده      نمـادِ دیگـری کـه بـر سـکۀ ایـن شـاهکان دیـده مـی                 . یِی کاویـان بـوده باشـد        اسطوره

 انـدکی کـه از زیـر خـاک بیـرون آمـده         شـواهد تـاریخیِ   . است که رمـز رهبـِر دینـی بودنـشان اسـت           

سین روزگــار عهــد بعــد تــا واپــ  از آن دوره بــه،دهــد کــه حاکمیــت سیاســی ایــن خانــدانها نــشان مــی

القـابی کـه هرکـدام از ایـن     . های عهد کهـن داشـت    تشکیالت سیاسی کاوے     شباهت به  پارتیان،

 در منطقـه و شـهری کـه بـود خـود را              هرکدامدهد که      برای خود برگزیده بودند نشان می      شاهکان

  .دستگاه نسبةً مستقلی برخوردار بود و دانست و در قلمرو خویش از دار شاه می

هــیچ  نوشــته هــرودوت  تنهــا بخــش از شاهنــشاهی بــود کــه بنــا بــه یزمــان هخامنــشپــارس در 

 و طبـق قـوانینی کــه کـوروش بـزرگ وضـع کـرده بـود و تـا آخــر         ١پرداخـت،  دولـت نمـی   مالیـاتی بـه  

وقتـی  . نـد دوران هخامنشی سـریان داشـت مـردم پـارس از پـرداختن هرگونـه مالیـاتی معـاف بود                   

 گاه سلطۀ سلوکیها را تحمل نکرد، و خش از ایران هیچدولت سلوکی در ایران تشکیل شد این ب

آیــد، از اوائــل عهــد ســلوکی در پــارس      هــای برجــا مانــده از ایــن دوران برمــی     ســکه چنانکــه از
                                                 

  .۱۱۹/ ۳: هرودوت ١
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همــین شــاهان کوچــک . منــوال حاکمیــت کاویــان عهــد کهــن تــشکیل شــد حکومتهــای محلــی بــر

  . دند ایرانی را در پارس حفظ کر و آئینبودند که آداب و سنن و دین

دولــت   اســتقالل داخلــی خــود را حفــظ کــرد و وابــستگیش بــه     نیــزپــارس در عهــد پارتیــان 

  شـاه در پـارس مـشروعیت خـویش را از    البتـه  برای ارتش ملی بود، ولی       سپاهمرکزی درحد تهیۀ    

نویسد شاهان پـارس اسمـشان شـاه          ؛ و چنانکه استرابو می    آورد  دست می    به پارتیتأیید شاهنشاه   

 در اواخـر دوران پارتیـان کـه کـشور           .قیقی نبودنـد و زیـر فرمـان شـاه پـارت بودنـد             بود ولی شاه ح   

خواهان محلی نزاع قدرت درافتاد، و پارس         وارد آشفتگی سیاسی شد در پارس نیز میان قدرت        

نیـای  (ساسـان  زمـان   در ایـن . اقتـدار تقـسیم شـد    چندین پاره و میان چند شاهکِ کوچـک و بـی    به

 خپـر از     شهر حاکمیت ی بلندپایه و متولی آتشکدۀ ناهید در استخر بود        که فقیه ) اردشیر بابکان 

.  بـود شـاه پـارس  خانـدانِ  داماد ساسان . )شود اکنون خفر نامیده می (را نیز داشت     توابع استخر 

پازرنگیـان احتمـاال فـسایی     . اند  از قبیلۀ پازرنگیان نوشته     و گوزِهر زمان را     نام شاه پارس در این    

زنِ پــازرنگیِ ساســان . دهــد گزارشــها خبــر از مرکــِز حاکمیــت گــوزهر در فــسا مــی انــد؛ زیــرا  بــوده

بابــک . دنیــا آورد او بابــک را بــرای ساســان بــه . زد بــود بهــشت بــود و زیبــائیش زبــان  نــامش رام

نـام   او داده بـوده و شـاید نـام اصـلیش هـم      شاید این نام را گوزهر بـه  . است» پدر عزیزم «معنای    به

سـال تولـد او    . دنیـا آمـد     رود از توابع خپر بـه       بابک در روستائی به نام تی     . پدر گوزهر بوده است   

بابـک بعـدها توسـط گـوزهر         .هـای سـدۀ دوم مـسیحی بـوده اسـت            مشخص نیـست، ولـی در نیمـه       

فرمانــدِه ( بــِد ارگاردشــیر نــشانده شــد، و پــسرش ) منطقــۀ فــسا و داراب(دارابگــرد  حاکمیــت بــه

و در فـسا   شـوریده او را از میـان برداشـت   ز چندی بـر گـوزهر   بابک پس ا  .  شد دارابگرد) پادگانِ

 و تـاج    پـسِر او شـاهپور را شـاه پـارس بـشناسد            از اردوان پنجم تقاضا کرد که        ، و سلطنت نشست   به

ــهگــوزهر را  ــه  . بدهــد او ب ــه   اردوان از کــار بابــک ب را و پــسرش  او نوشــتهاو دشــنام  خــشم شــد و ب

 بـالش پـنجم  درگیر جنگ بـا  (خارجی  ائل داخلی و اما چون خودش گرفتار مس    ؛شورشی خواند 

بــرای کنــارزدن وی کــاری  کــه بــود نتوانــست ) رودان داخــل و دفــاع در برابــر رومیــان در میــان  در

پـارس   دسـتور نوشـت کـه بـه     نـامش نیروفـر  شاه خوزستان  این اکتفا کرد که به  و به  انجام دهد، 

تیـسپون بیـاورد؛     دسـت و پـا انـدازد و بـه      لشکر بکشد و بابک و پسرانش را گرفته بند بـر گـردن و             

خواهـانِ   رودان و در مقابله با شورشهای قـدرت  علت گرفتاریهای اردوان در میان      بهفرمانی که   

ــارتی ــان شــاه    در ایــن. بابــک موضــع خــویش را اســتحکام بخــشید   موقــع اجــرا نــشد؛ و   بــه پ می

) دانــیم ا شـکل درســتش را نمـی  انــد و مـ  نـامش را فاسـین ذکــر کـرده   (  از توابـع دارابگــرد گوپانـان 

اردشـیر  . شاید او نیـز از اردوان پـنجم دسـتور داشـت        . تصمیم گرفت که بابک را از میان بردارد       
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معلــوم (ســپش منـوچهر شــاه کــونس  . کــشتشکــست داده   در جنـگ  گوپانــان راشــاه پـسر بابــک 

فته کشته این نیز بر دستِ اردشیر شکست یا. جنگ او برخاست   به) شده  نیست در کجا واقع می    

. بود که دارا نام داشت ) این نیز جایش معلوم نیست    (جنگ بعدی اردشیر با شاه لرویر       . گردید

  بـزرگش در این میان بابک درگذشت و پسر. در اینجا نیز اردشیر پیروز شده شاه لرویر را کشت    

اسـتخر   اردشیر درصدد شـد کـه سـلطنت را بـرای خـودش بگیـرد، و بـه       . یش نشستجا ر به پوهشا

گویا شاهپور با وساطت برادرانش تاج و تخت را به برادرش اردشیر واگذار کرد و          . کر کشید لش

  ١.ه کشته شدزیر آوار رفت بهفسا رفت، و گویا در فسا  خود به

ــه اردشــیر ــارس، شــاهکان محلــی     صــدد یــک  ب  را یکــی پــس از  دســت کــردن ســلطنت در پ

کــه نــامش را فردوســی کجــاران   (کرانــۀ دریــای پــارس  در شــهری بــر. دیگــری از میــان برداشــت 

 اردشـیر   ، و  داشـت  انـد سـلطنت     نوشـته ) تـن بـوت    هفـت  (»بـود  نپتاَ« که نامش را   شاهکی )نوشته

دسـت   کرد و بـه     می شاهی زنی    دیگر از سواحل جنوبی کشور     را از میان برداشت؛ و در جائی        وی

 بـود نامـه نوشـت       کـه نـامش مهـرک     ) اکنون الرسـتان  (شاه ایراهستان      او به  .کشتن رفت   اردشیر به 

ایراهـستان لـشکر کـشیده مِهـرک را           شاه ایراهـستان نپـذیرفت، و اردشـیر بـه         . اطاعت درآید   که به 

 راکـه شـهریار کرمـان و شـرق          بالش لشکر کشیده کرمان     به او سپس  .کشت و ایراهستان را گرفت    

ــود شکــست داده  ــود را         دســتگیر کــرد و ب ــامِ خــودش ب ــسر خــودش کــه اردشــیر و همن کــشت، و پ

 همان بالش پنجم اسـت کـه بـا بـرادرش          بالشدانیم که آیا این        ما نمی  ٢.سلطنت کرمان نشاند    هب

 بــالش بــود، یــا ســتیز در یــابی بــر اورنــگ و تــاج و تخــت شاهنــشاهی   دســتاردوان پــنجم بــر ســر  

  .دیگری است

  تشکیل شاهنشاهی ساسانی. ۲

مــسیحی شاهنــشاهی در پایــان ســخن از شاهنــشاهی پارتیــان دیــدیم کــه از اوایــل ســدۀ ســوم  

پارت وارد دوران اضمحالل نهاییِ خود شده بود، و امپراتور روم امید داشـت کـه بـا اسـتفاده از            

ئـی کـه جانـشینان اسـکندر نتوانـسته بودنـد در ایـران                 این فرصت بـر ایـران دسـت یابـد، و برنامـه            

رودان  ن در میـان ناکامیهـای اردوان پـنجم در مقابلـه بـا رومیـا     . سرانجام برساند   عملی کنند را به   

پــارتی سراســر کــشور را در  ادامــۀ جنگهــای داخلــی ســلطنتخواهان .را نیــز در جــای خــود دیــدیم

هــا بــه مرزهــای  آشــوب فروبــرده بــود، و نــاتوانی شــاه پــارتی در مقابلــه بــا تجــاوزات مکــرر رومــی  

                                                 
 .۳۹۰ ۳۸۹/ ۱: طبری 1
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وضـعیت  . هـدفهایش گذاشـت     اختیار اردشیر برای رسـیدن بـه        بهترین فرصت را در    زمین،  ایران

جــائی رســیده بــود کــه یــا بایــد یــک ســلطنت مقتــدر دیگــری در ایــران شــکل    ســلطنت پارتیــان بــه

  .گرفت یا ممکن بود که ایران مورد تعرض رومیان واقع شده فاجعۀ اسکندری تکرار گردد می

شــدۀ احیــای احکــامِ دیــن و بازگردانــدنِ   هــدف اعــالن و بــهکــه اردشــیر بــا نــام خــدا   آنجــا از

داشـت،    سـتم را ابـراز مـی   و مفاسـد اجتمـاعی    برطـرف کـردن  ه بود و داعیـۀ    قیام کرد شکوه ایران   

، حتی از میـان برخـی   زودی کارش باال گرفت و هواداران نیرومندی در نواحی مختلف کشور   به

  . دست آورد  بهسران قبایل پارتی

رفت که ) اکنون فیروزآباد فارس(شهر گَور  به گرفت را  و کرماناردشیر پس از آنکه پارس

را  زمان یک روستای خوش آب و هوا بود، کـاخ و آذرگـاه خـویش را در آنجـا بنـا کـرد و آن       در آن 

 یــک دربــارۀبنــابر گزارشــی کــه مــسعودی . گــذاری کــرد پایتخــت خــویش قــرار داده در آنجــا تــاج

، آغـاز سـلطنت اردشـیر بابکـان سـال           متـنش را دیـده بـوده      کتاب تاریخی عهد ساسـانی داده کـه         

  .دخواهم آور را متِن نوشتۀ مسعودی ،روان دادگر  در سخن از اَنوشە١.استبوده مسیحی  ۲۲۰

ئـی    او نامـه    بـه  زمـان در تیـسپون بـود        که در آن  گذاری کرد اردوان پنجم       چون اردشیر تاج  

نوشت که طبری متنش را آورده و یادآور شده که اردشیر بزرگـان را گـرد آورد و نامـه را برایـشان              

او  میم بــه مقابلــه بــا اردوان از آنهــا نظرخــواهی کــرد؛ و پاســخ درخــور را بــه   خوانــد و دربــارۀ تــص 

  :اردشیر بخشی از متن نامۀ اردوان به. فرستاد

تـو اجـازه داده کـه         چـه کـسی بـه     ! ای  ای مردک کُرد که در کپرهـای کُـردان پـرورش یافتـه            

ای و  های را برسـر نهـی؟ تـو پایـت را از گلـیم خـویش درازتـر کـرد                تاجی کـه برسـر نهـاده      

تو اجازه داده که این سـرزمینها را تـصرف    چه کسی به. ای  سوی مرگ خویش شتافته     به

اطاعت خودت بکشانی؟ چه کسی  کنی و شاهانشان را از میان برداری و مردمشان را به

گـذاریم    مگر ما می  . ای را بسازی    تو اجازه داده که شهری که در آن دشت بنیاد نهاده            به

طـول و عـرض ده فرسـنگ     تو اجازه دهیم که شـهری بـه   مام کنی؟ به  که بنای آن شهر را ت     

  !!اردشیر بگذاری ِ در آن دشت بسازی و نامش را رام

پارس بیاید و  اردشیر تشر زده بود که شاه خوزستان دستور دارد که به اش به اردوان در نامه

  :پاسخ نوشتو اردشیر به اردوان چنین . حضور او بفرستد اردشیر را در زنجیر کرده به

ام را خــدا  مــن عطــا کــرده، و ســرزمینهائی کــه گرفتــه ام را خــدا بــه تــاجی کــه بــر ســر نهــاده

و امــا . مــن یــاوری کــرده کــه شــاهان ســتمگر را از میــان بــردارم  تــصرف مــن داده، و بــه بــه
                                                 

  .۱۰۹ ۱۰۸: التنبیه واالشراف ١
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و . اردشــیر خــواهم نهــاد   را خــواهم ســاخت و نــامش را رامِ  ام آن شــهری کــه بنیــاد نهــاده 

ئـی بفرسـتم کـه در        آتـشکده   ه بر تو دست یابم و سرت و گنجهایت را به          امیدم آن است ک   

  ١.ام اردشیرخوره ساخته

جـائی کــه اردشــیر پایتخــت خــویش کــرد و کـاخ و آذرگــاه ســلطنتی خــویش را ســاخت یــک   

برای ایـن روسـتا هـیچ    . نام و نشان ولی بسیار خوش آب و هوا در پارس بود روستای کوچکِ بی 

از نظر استراتژیکی نیز دارای چندان مـوقعیتی نبـوده          . ئی ذکر نشده است   سابقۀ تاریخی در جا   

دهد که یک روسـتای مـذهبی         نشان می ) زرتشتی= گَور(نامش  . که بتواند جای استخر را بگیرد     

اند و اردشیر خواسـته کـه سـرزمین           آیا عشیرۀ کهنِ اردشیر بابکان از این روستا بوده        . بوده است 

ولـی گزارشـها   . دانـیم  بـاره مـا چیـزی نمـی     شاهی خویش کنـد؟ در ایـن  نیاکانش را پایتختِ شاهن  

. های انبـوهی متحمـل شـد        گویند که اردشیر برای تبدیل کردن این روستا به یک شهر هزینه             می

  ٢:نویسد نامه چنین می مؤلف پارس

 اسـکندر  پـس چـون      . داشت می عظ ی بزرگ بود و حصار    ی شهر نی ا ان،یانیبه روزگار ک  

 اسـت آنجـا رود بــرازه   ی و رود.را نتوانـست سـتدن    آندیان کـه کوشـ  بـه پـارس آمـد چنـد    

 و در دیـ  اسـکندر آن رود را بگردان .دیـ آ ی کـوه مـ  که از سرِ     است، چنان  ی بر بلند  ند،یگو

  اَِخــرهانیــ در مشــهرحکــم آنکــه   و بــه.داشــتند یمــشــهر افکنــد و لــشکر بنــشاند تــا نگــاه  

  گردبرگـــرد درآمـــده اســـتی کـــوه آننورامـــی نهـــاده اســـت کـــه پ)دار شـــکافهای شـــیب(

 آب، آن نی از ا دنی بر دی ببا یئ  وهی کر که به هر راه که در آنجا روند به ضرورت           چنان

ــاَِخــرهشــهر غــرق شــد و آن   و . منفــذ نبــودچی و آب را هــئی؛ایــ همچــون درایــستادرآب  پ 

 و جهــان امــدی ابــن بابــک بری تــا اردشــ،افــزود ی همچنــان مــ آب و آنگذشــت گارهــاروز

 و . گـشادن آن آب کننـد  ِریرفت و آنجا آمـد و مهندسـان و حکمـا را جمـع آورد تـا تـدب        بگ

 آن آب بـه کـدام جانـب      ِبی کـرد کـه نـش      ری سخت اسـتاد بـود نـام او بـرازه، تقـد            یمهندس

 چنــد یکــی هــر نی آهنــیهــا خی ســخت بــساخت و مــ ی قــویرهــای پــس زنج.توانــد بــودن

 هم او و هم کارکنـان، تـا چنـان          ردند،ک ی در آن کوه سخت کرد و کوه را سوالخ م          یستون

 بـرازه او را  می آنجـا حاضـر شـد و حکـ     ری مانـد تـا سـوالخ شـود، پـس اردشـ            یئـ   شد که پـاره   

 ».ببـرد  کننـد  ی و مرا و آنان را که با من کار مـ           آورداگر تمام سوالخ کنم آب زور       « :گفت

 در آنجـا نشـست و    چنـد ین مهندس با کارکُ ۀ و براز  ؛ از چرم فرمود کردن    می عظ یلیو زنب 
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 کــرد تـا چـون سـوالخ شــود آن    بیـ  را ترتیقـ ی و خال؛ ببـست می محکـم عظــ رهـا یآن زنج بـه 

 تا آن پاره که مانده بـود سـوالخ شـد و             دها کار نشستن     شکن شانی ا . را زود برکشند   لیزنب

 و چنـدان کـه از بـاال مـردم قـوت      ،دی و آن جماعـت درکـش  می با حکـ  لی کرد و زنب   رویآب ن 

ــد فا ــکردنـ ــه آن زنج ،داشـــت ندهیـ ــان زور آورد کـ ــای و آب چنـ ــاق. بگســـسترهـ  آن ی و بـ

   . بر آن کوه هنوز مانده استرهایزنج

  و شـکل آن مـدور  . کـه اکنـون هـست بنـا کـرد     روزآبـاد ی شـهر ف فتاد،ی از آنجا ب  آب و چون 

  پرگــار باشــدۀآنجــا کــه مــثال نقطــ  شــهرانیــم و در . پرگــار باشــدۀریــکــه دا ســت چنــانا

 و بـر    .دیـ گو» طربـال «را    وعرب آن . »رده ِگ رانیا« برآورده است، نام آن       انباشته یئ  دکه

 رمـان یرا گنبـد ک   بـرآورده و آن می عظـ  ی آن گنبد  گاهِ  انی و در م   ؛ ساخته ها  هی آن دکه سا   سِر

 وارهـا ی دنیـ  و ا . گز اسـت   ج آن هفتاد و پن    ۀ قب ری گنبد تا ز   نی ا واری و طول چهار د    .ندیگو

ــه ؛از ســنگ خــارا بــرآورده اســت  کیــ و آب از . از آجــر بــر ســر آن نهــاده می عظــیئــ و قب 

         اسـت  )گیـر   آب( ری و دو غـد    . سـرباال آورده   نیـ اره بـر ا   فرسنگ از سر کوه رانده و بـه فـو :

 و . کـرده اسـت  یگـاه   آتـش یری و بر هـر غـد  ؛»بوم جوان «گری و د ندی گو »ریبوم پ  «یکی

 آن معتـدل اسـت   یا و هو.اری بسری و نخچتماشاگاه  دارای  و ؛خوش   است سخت  یشهر

 فــراوان و ی و آبهــا؛ از همــه نــوعاری بــسزهی پــاکیهــا وهیــو م. یخوشــ ِتیــغا و درســت بــه

  . روان گوارایرودها

ـور گذاشــت و خــود بــه         . اســتخر رفــت  اردشــیر پــس از آن دســتیارش اَبرســام را در شــهر گـَ

خوزستان  شکست بهگَور حمله کرده ولی با  او خبر فرستاد که شاه خوزستان به زودی ابرسام به به

ئی جز اجـرای فرمـان اردوان پـنجم نداشـته             شود که شاه خوزستان چاره      معلوم می . برگشته است 

خوزسـتان برگـشته و احتمـاالً گـزارش شکـست خـویش از                ولی تا نزدیکیهای شهر گَـور رفتـه و بـه          

ود اردشـــیر کـــه تـــا کنـــون ســـپاه بـــسیار فـــراهم آورده بـــ . اردشـــیر را بـــرای اردوان فرســـتاده اســـت

 شادشاپور پادشاه اسپهان را از میان برداشت و نـواحی مرکـزی ایـران را                لشکر کشید، اسپهان    به

 »نیروفـر «پیـروزی او بـر       خوزسـتان بـود کـه بـه        بـه  او بعـدی    لشکرکشِی.  کرد ضمیمۀ قلمرو خویش  

 را از   »ەبنـدویَ « آنجـا    شـاه گرفـت و    نیـز    را   در غـرب خوزسـتان    او میـشان    . انجامیـد  خوزستان   شاه

فرمانـدار   پـیش رفـت و        جنـوب عـراقِ کنـونی       در »کـسکر « او در ایـن پیروزیهـا تـا          .ان برداشت می

 قبایـل عـرب   ؛ و پس از دستیابی بر بخـش جنـوبی عـراق،   پاکور را کشت   کسکر موسوم به  پارتی  

 جــاگیر شــده) آخــرین حــد شــمال عربــستان در همــسایگی عــراق  (جنــوب فــرات را کــه در ناحیــۀ 
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  ١.و اسکان آنها در منطقه را تنفیذ کرداطاعت درآورد  بودند به

شـورش او     هـراس افتـاد و بـرای پایـان دادن بـه             اردوان پنجم از پیشرفتهای سریع اردشیر بـه       

سرآمده بود و ناامنیهـای ناشـی از جنگهـای            به پارتیان سلطنتسپاهی آراست؛ اما دیگر دوران      

ئـی کـه شـهریاران        گونـه   د، بـه  داخلی چندسـال اخیـر مـشروعیت آنهـا در کـشور را از بـین بـرده بـو                   

ــود کــه در      اردوانمحلــی از اطاعــت   ــه بودنــد و هرکــدام درصــدد ب ــرون رفت ــۀ بی ــه منطق   خــویش ب

دیگـر آن هیبتـی کـه    . استقالل سلطنت کند و قید اطاعات هیچ شاه برتری برگردن نداشته باشـد  

رت بــاقی آنهــا را مجبــور ســازد ســرباز در اختیــار ارتــش شاهنــشاهی بگذارنــد بــرای پادشــاه پــا      

 بــسیاری از یهــای دلکــش اردشــیر کــه یــک قــدرت نوخاســته بــود توانــست بــا وعــده . نمانــده بــود

اردوان در سـه نبـرد از اردشـیر شکـست یافـت و      . سوی خود بکـشاند  وفاداران سابق اردوان را به  

احتماالً همان دشتی در (دشت هرمزگان        در محلی موسوم به    ۲۲۴ مهرماه سال     اوائل سرانجام در 

دنبـال آن اردشـیر تیـسپون را     ، و بـه کـشته شـد  ) ب تیـسپون کـه بعـدها عربهـا نهـروان نامیدنـد           جنو

  ٢. را شاهنشاه ایران خواندخودگرفت و دولت پارتیان را برانداخت و 

 را درسرداشــت و امیــدوار بــود کــه تــاریخی ایــران داعیــۀ جانــشینی شاهنــشاهان اردشــیر کــه

 از  و،کار تسخیر سراسر ایـران شـد    دست به ،احیا کند  را   کشور و ملت  رفتۀ   دست  از شکوهِروزی  

ناپـذیر بـا فتوحـات پیـاپی مواجـه گردیـد، و              سـال جنگهـای مـداوم و خـستگی        چندپس درطـی      آن

پــس از آنکــه . اطاعــت کــشاند  نقــاط مختلــف کــشور را یــا از میــان برداشــت یــا بــه   شــاهکانهمــۀ 

اکنـون  (و نصیبین    حران   ، به کشیدبیرون  رودان را از دست رومیان        بخشهای اشغالی شمال میان   

لشکر کشید، و این نـواحی را  ) اکنون دیار بکر، در جنوب دریاچۀ وان( و آمیدا    )در شرق سوریه  

 بـود  اشـغال رومیـان درآمـده    بـه رفـت و اخیـرا        شـمار مـی     زمینهای داخلی ایران بـه    از نظر سنتی    که  

ربـی و جنـوبی فـرات در سـرزمینهائی       دنبال اینها قبایل عرب بیابانهـای غ         به .تصرف درآورد   به

نامیدنـد و در منـابع عربـی اسـالمی بـا نامهـای حیـره و انبـار از آنهـا یـاد            که پارتیها سورستان مـی  

ســپس . اطاعــت کــشاند  را بــه) اکنــون در شــرق ســوریه و جنــوب عــراق و شــمال عربــستان    (شــده 

رین را کـشت و بحـرین را        شـاه بحـ    .نـشین بـود     زمان ایرانـی    جزیرۀ بحرین لشکر کشید که در آن        به

 و تخارســـتان ، و)بلوچـــستان(پـــس از آن متوجـــه شـــرق شـــد و سیـــستان و مکـــران . متـــصرف شـــد

را تسخیر کرد و ) اکنون نیمۀ جنوبی ازبکستان(غد و س) شرق افغانستان و تاجیکستان (باختریَە

نـشیِن کویتـه و    سـرزمینهای ایرانـی  (  و کوچـان نزد شاهان کابلستان و توران با ارسال هیأتهائی به   
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ــا را جلـــب نمـــود  )خـــضدار در پاکـــستانِ کنـــونی  تـــسخیر ارمنـــستان کـــه در دســـت  . اطاعـــت آنهـ

ابـن  . اطاعـت او درآمـد       بود مدتی وقت گرفـت لـیکن سـرانجام ارمنـستان بـه             از پارتیان پادشاهی  

 اردشـیر  نویـسد کـه   مـی ) ابن مقَفَّع معروف به(نقل از نوشتۀ روزبِه پور دادویَە پارسی          اسفندیار به 

  ١.پور بابک نود شاه کوچک را در مناطق مختلف یا بکشت یا دستگیر و زندانی کرد

ورزیــد تپورســتان   اردشــیر خــودداری مــی  تنهــا نقطــه از فــالت ایــران کــه از تــسلیم شــدن بــه   

بود که پادشاهش ادعـای جانـشینی شاهنـشاهان پـارتی را داشـت و خـودش       ) گیالن و مازندران (

ایــن نیــز ســرانجام بــا وســاطتِ اســتوارانۀ یــک مؤبــد بلندپایــۀ      . پنداشــت را برتــر از اردشــیر مــی 

ابـن  . سر که مشاور اردشیر بـود سـرزمین خـویش را ضـمیمۀ شاهنـشاهی کـرد       نام تن   تپورستانی به 

تـر از   زمـان پادشـاهی بلندپایـه    نویسد که گذشـته از اردوان در آن    اسفندیار از نوشتۀ ابن مقَفَّع می     

زور از  و چونکـه نیاکـانش پدشـخوارگر را بـه     . پدشـخوارگر و طبرسـتان نبـود      شاه پادشاه     گشنسپ

کردنــد اردشــیر  ســلطۀ جانــشینان اســکندر در آورده بودنــد و همــواره بــه شــاهان پــارس اقتــدا مــی  

ــه   ــدارا مــی      درصــدد لشکرکــشی ب ــا او م ــود، بلکــه ب ــه   طبرســتان نب ــا او را ب اطاعــت خــویش   کــرد ت

او  سـر بـه   سـر کـه هیربـِد هیربـدان اردشـیر بـود، و تـن        تـن  هئـی نوشـت بـ     شـاه نامـه     گشنـسپ . بکشاند

 ٢.اطاعـت درآیـد   خاطر حفظ وحدت ملی و تقویـت دولـت نوپـای ساسـانی بـه           بهپاسخ نوشت که    

تـصرفی در عبارتهـای پیچیـده و امـروزی      بـا انـدک  (شـاه   سـر بـه گشنـسپ     گزیدۀ ترجمـۀ پاسـخ تـن      

  :)کردِن آنها

اونـد  مد دیلمان و رویان و پدشخوارگر و گیالن وشاه و شاهزادۀ طبرستان و     سپا  از گشن 

فرسـتد و سـرتعظیم فـرود     درود مـی  و خوانـد . هیربـد رسـید   سـر هیربـدان     تـن  ئی پـیشِ    نامه

 که درنامه بود مطالعه رفت و شادمان شد؛ اگرچه برخی           نادرست  و درست  هر .آورد  می

 نرهنمـو  اسـت  درسـت امید است که آنچه . درست و برخی دیگر قابل انتقاد بود      کامالً  

 مــن کــه ای،  درنبــشته فرمــوده….صــحت نزدیــک شــود  اســت بــهنادرســتگــردد و آنچــه 

  . کرد از نظر من پیروی می داشتم و او در مصالح امور ارجِ بسیارتو  سرم پیش پدر تن

کـــس  فرزنـــدان او هـــیچ و و بـــها تـــر بـــه  و از مـــن نزدیـــکرخـــت بربـــست ایـــن جهـــاناو از 

  . اویادِ باد او و باقی نرواجاویدان باد . نگذاشت

                                                 
 .۱۴:  ابن اسفندیارتاریخ طبرستان 1
شـاه را دیـده و خوانـده بـوده، و             اسـپ   سـر بـه گـشن        مقفع از نامـۀ تـن      مسعودی نیز متن کامل ترجمۀ ابن      2

ولـی متأسـفانه اصـل کتـابی        ]. ۱۰۲:  التنبیـه واالشـراف    :بنگر[مناسبتی آورده است      بخشی از آن را به    
 .کلی نابود شده است عربی ترجمه کرده بوده به که ابن مقفع در تاریخ ساسانی به
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 و  ای،  ام ابراز داشـته     بیش از آنچه شایسته   احترام و اجالل واکرام درحق من        از تعظیم و  

 .یا ناصـحان امـین برکـف گرفتـه     دیگر  خویش را بر پیروی از رأی و مشورت من و       جان

 ای ودهنمـ  تعلـل  آنه تو بـر چنآ و در میان این امور زنده بود، به  این روزگار     در اگر پدر تو  

ای اقـدام   آن خـودداری ورزیـده   از اقـدام بـه   تـو  آنچه  بهیافت، و   درمیتدبیر و پیشی      او به 

بــا مــشورتخواهی مــرا  و خواســتهینجــا رســید کــه از مــن رأی  ا بــهکــار ون چــامــا . کــرد مــی

  وهمــۀ بخــردان مــن معلــوم اســت و بــدان کــه خالیــق را حــالِ ای،  خــویش مفتخــر ســاخته

 که پنجاه سال است تا نفس اَمـارۀ خـویش را            خبر دارند  پایگان دون و   عوام و   خردان  کم

 نکــاح و مباشــرت و اکتــساب امــوال و معاشــرت امتنــاع   از لــذتِام و ریاضــت واداشــته بــه

انجـام اینهــا   ام و نــه خواهـان آنکـه هرگــز اراده بـه    اینهـا کـرده   ، و نـه در دل میـل بــه  هنمـود 

نچه آ  من بدانند و به     عدلِ شم تا خالیق  با  مسجونی در دنیا می    چون محبوسی و   نمایم؛ و 

 ایــشان را هــدایت کــنم وفــساد از مــن طلبنــد   معــاد و پرهیــز از معــاش و فــالحِبــرای صــالحِ

 توهم افتـد کـه مکـر    و ،کنم داری و عدالت می دین ام و تظاهر به    دنیاطلبگمان نبرند که    

فتم و بـا مکـروه آرام   چنـدین مـدت کـه از متـاع دنیـا عزلـت گـر        . ریبی در کار من است    فو  

 اجابـت   شـوم خوشـبختی رهنمـون      سـوی نیکـی و       بـه   برای آن بود که اگـر کـسی را         مداشت

ســـال عمـــر و   تـــو پـــس از نـــودســـعادتمندهمچنانکـــه پـــدر .  رد نکنـــدنـــصایحم راکنـــد و 

کـرد کـه سـخن     گـاه فکـر نمـی     هـیچ  شـنید و    مـی سـمع قبـول        به م را پادشاهی طبرستان سخن  

  .او گفته باشم باطلی به

. رأی و ساختۀ من نیـست  طریقت و سیرت خویش، به غرض من از اینکه تو را نمودم از 

 لهــو چیــزی حــالل را از زن و شــراب و  در دیــن مــرا چــه زهــرۀ آن باشــد کــه دلیــری کــنم و  

 کـه حـرام را حـالل داشـته          استنان  چ که هرکه حالل را حرام دارد هم       ! حرام کنم  برخود

 دیــن بودنــد و   پیــشوایانِ  کــه  ام  یافتــه مردانــی    از راولــیکن ایــن ســنت و ســیرت    . باشــد

پیـشینه و    و حکمـای     آموختگـانِ مکتبهـای فرزانگـان      کـه اصحاب رأی و کشف و یقین،       

 و خـردان  بـی  ۀارهای نابخردانـ  آنان فسادها و ک.ماندگان دورانِ دارای بزرگ بودند زبا

التفـاتیِ    بـی  تی و مبـاال   بـی  روگردانـی و   و   گـوش شـنیده،     چـشم دیـده و بـه        فرومایگان را به  

 حقیقـت   زیـ تمیدر میانِ عـوام      متوجه بودند که    مشاهده کرده و   فرزانگانْ درحق   جاهالن

 لـذا . غالب گردیده است   و طبیعت حیوانی     رها گشته  برخاسته و سیرت انسانی      از میان 

فرهنـــگ شــوند دل در ســنگ شکـــستند و از    واز مــردم بــی  آ از ننــگ آنکــه همــراز و هـــم   

 بـدفرجام  شهوتهای خودداری از آرام یافته و ترک دنیا و      در انزوا  روباهبازی گریخته و  
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ناکامی پیش گرفته و هالک و قبول تلخیهای   بردباریمجاهدۀ نفس و صبر و       او کرده و  

  .نمودندنفس را برای سالمت روح اختیار 

بـرای   خواننـد کـه     دار   آن پادشـاهی را جهـان      معلومِ شاه و شاهزادۀ جهان باشد که حکما       

 ….آخـرت شـود    دنیا و، تا نیکنامِکوشد زمان خویش امور از پیش آینده روزگارِصالح  

داری را فروگــذارد و گویــد   جهــان خــویش قــانونِ امــروِزآمــِد هــر پادشــاه کــه بــرای خــوش

 که من   کامِ خویش برآورم  اثر فساد این کار صدسال دیگر ظاهر خواهد شد و من امروز             «

اگـر همـه نبیـرۀ    حتـی    آن عهـد ست که زبان خالیـقِ  هرآینه بباید دان،»رسمنبدان عهد  

 پس از او  و طول مدت ذکر،روزگار او درازتر از آن باشد که به    انتقاد از او    بر   او باشند 

  . باشدتر باقی

این معنی برای آن نبشتم از کار خویش، تا بدانی که هرکه با من مشورت کند همچنـان               

د مـن از آن   مـن در او اثـر پدیـد آر   صیحتِچـون نـ   ؛ و  باشـد  است که با مـن نیکـویی کـرده        

اهـل   شـاهان روی زمـین و      کـس از    هیچ و. ست ا شادمان شوم که مرا در دنیا شادی همین       

  .  دیگر بر این توانند افزودتمکین با من نه احسان توانند کرد و نه شادیِ قدرت و

چه .  دین صالح دنیا برای استقامت قواعد احکام        و رغبت من به    عالقهو عجب مدار از     

 و ؛ هرگــز از یکــدیگر جــدا نــشوند ؛یــک شــکم زادنــد دوســیده   هــردو بــهســلطنتدیــن و 

ــصــالح و فــساد و صــحت    ــه .  هــردو یــک مــزاج دارد  قمِو س عقــل و رأی و فکــرت   و مــرا ب

خویش ـوِّل  بیش از آن اسـت کـه         لذتمتلـذت مـن از     و. فرزنـدان   پـدر را بـه     مـال و     را بـه   م 

چـه  . لـذت شـراب و غنـا و لهـو و لعـب اسـت             ردم بیش از  نتایج رأی خویش در هدایت م     

دهـد و پـس از       بینم اقدامات من در این دنیا ثمر مـی          آنکه می  اول: رور است  س مرا انواعِ 

دوم آنکــه ارواح . فــسادها صــالح پدیــد آمــده و پــس از باطلهــا حــق ظــاهر گردیــده اســت  

م کـه آوازهـای     ا  نـان  همچ ؛شوند  گذشتگان نیکوکار از رأی و علم و عمل من شادمان می          

 دانـم   سوم آنکه مـی   . بینم  می  را  روی ایشان  گشادگِیشنوم و شادی و       میرا   ایشان   آفریِن

 از  همـدیگر رسـیم      چون بـه   مالقات خواهد کرد؛   با ارواح ایشان     من روح    بس نزدیک  که

  .  حکایتها کنیم و شادیها یابیمایم آنچه کرده

 ویـژه   بـه .  نیـست  احتـرام  نیکـی و  خالیـق جـز      عامـۀ    ۀدربـار  که رأی من     بداندآن شاهزاده   

درگاه شهنشاه آئی و  رأی من برای تو آن است که بر اسپی نشینی و تاج و سر برگرفته به              

تــو نهــد، و  را دانــی کــه او برســرِ    آنتــاج ــه    آنســلطنت تــو ســپارد، کــه    را شناســی کــه او ب

شـاه بـود    آنها کاووس و یکی از    .  از او گرفت چه کرد     سلطنتی او با هرکه تاج و       ا شنیده
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 و  شـد بوسی نائـل      شرِف پای  خدمت او رسید و به       به که ازدِر اطاعت درآمده   شاه کرمان،   

 در سـرزمیِن     کـه  نظـر مـا آن نیـست      «: شاهنـشاه مؤبـدان را گفـت      . تاج و تخت تسلیم کـرد     

 أیـی رمـا کـرد       که کـاووس پنـاه بـه      ؛ ولی چون   نام شاهی برهیچ آفریده نهیم     پدرانِ خویش 

چیزی در سـلطنت او  خواهیم هیچ     می او داریم  که به سبب توجهی     به.  پدید آمد  در ما  نو

 پـیش مـا     اطاعـت   نیـز هرکـه بـه     .  کنـیم  ملحـق  او    بـا تـاج و تخـتِ       اقبال و بخـت   . کم نگردد 

 و هـیچ آفریـده را کـه         . باشد نام شاهی از او نیفکنـیم       استقامت اطاعت و آید، تا برجادۀ    

شــهریارانِ ســرزمینهای  عــده را کــه   یــد خوانــد جــز آن  با باشــد شــاه نمــی  خانــدانِ مــا ن از 

میــراث نــدهیم  و پادشــاهی بــه.  مغــرب و خــوارزم و کابــلۀاالن و ناحیــانــد، یعنــی  مــرزی

د و  ن مـالزم باشـ    نوبـت   درگـاه بـه      جملـه بـه    و پادشـاهزادگانْ  . چنانکه دیگـر مراتـب دادیـم      

یــل و قــال افتنــد و    و جــدال و قبــه درگیــری  جوینــد مقــام کــه اگــر  ، نــسزدمقــامایــشان را 

گوئیـد؟ اگـر ایـن رأی     شما در این چـه مـی  . چشمها حقیر گردند  و به  برودشمِت ایشان   ِح

  .» بازنماییدگرنه آنچه صالح استپسندیده است تنفیذ فرمایید و

 صـــالح و نجـــاح مقـــرون بـــود، نفـــاذ یافـــت و کـــاووس را  چـــون افتتـــاح و اختتـــام ایـــن بـــه

فرمـوده اسـت کـه آنچـه        آن شـاهزاده    زیـرا   ن نمـودم    قـدر بـدا     ایـن  . بازگردانیـد  سـلطنت   به

خـدمت    زودی بـه    و بـه  در تـصمیمت شـتاب کنـی        بایـد کـه تـو       . صالح است فوراً بیان کنم    

 تـو ذلیـل     دنبالگـانِ  یابنـد و     سرشکـسته  کـه تـو را طلـب کننـد و            آنجـا نرسـد     کار بـه  رسی تا   

 مم فــردا نتــوانتــو امیــد دار  و آنچــه امــروز بــه ، گردنــددچــار شاهنــشاه غــضِب شــوند و بــه

اکــراه و  جــای آنکــه محترمانــه از درِ اطاعــت درآمــده باشــی تــو را بــه   آنگــاه بــه و ،داشــت

  .اطاعت آورند اجبار به

و برخـی   نیـست  ناپـسند  که از احکام شاهنشاه کردی و گفتـی بعـضی      هائی  پرسشدیگر  

هنـشاه  آنچه نبـشتی کـه شا     .  جواب گوئیم  ی،ا طور غیرمستقیم ناپسند دانسته     به دیگر را 

دیــن  دنیــا راســت باشــد بــه   و اگــر بــه١،نشاید گفــتنــت  تــرک ســنو ،پیــشینیان طلبــد حــِقّ

 عدل  اولینسنتِ.  آخرین اولین و سنِت است، سنِتتا دو بدان که سنتباشد؛ندرست 

 عادلاند که اگر در این عهد یکی را     گردانیده مخدوش عدل را چنان     طریِقولی   ؛است

ــرد  خودشــیفته گــردد و ب خــوانی  ــردم ســخت گی  مــردم ؛ جــور اســت  آخــرینو ســنتِ. رم

                                                 
دانـد؛   داند و سـلطنت اشـکها را نامـشروع مـی            تاج و تخت دارا می     یعنی اردشیر بابکان خود را وارث      1

ولی این روا نیست زیرا اکنون سنت بر آن اسـت کـه سـلطنت ازآنِ اشـکها باشـد؛ و شـرعاً جـایز نیـست               
  .که کسی برخالف این سنت عمل کند
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 و فـضیلتِ آن  مزایای عدل   و به  ،ستم را نشناسند   زیانِ که   اند  خو گرفته  ستمئی با     گونه  به

کننـد    مـی برقـرار  عـدلی   اگـر آخرینـانْ  ئی کـه  گونه  نبرند؛ به  راه عدلْ  بازگشت از ظلم به   و  

 اگـر  و. ه اسـت  ر وآثـار عـدل نمانـد       ذکـ  سـبب   این به. »الیق این روزگار نیست   «گویند    می

کند که صالح این عهـد و زمـان نیـست             ناقص می   پیشینگان  ستمهای شاهنشاه چیزی از  

  . » استپیشینهقاعدۀ   قدیم واین رسمِ«گویند  می

، چه ظلمِ اولین باشد و چـه ظلـمِ          اید کوشید ب   می  که بر تبدیل آثار ظلم     باید اذعان داشت  

 اگـر  ، اسـت ناشایـست  ظلـم در عهـدی کـه کردنـد و کننـد         اعتبار بر این است که    . آخرین

دیـن بـا او       مـسلط اسـت، و      بـر انجـام ایـن امـور        و این شاهنشاه  .  و اگر آخرین   باشداولین  

 برتـر  پـسندیده  اوصـافِ   تغییر و سرکوب اسباب جور توانا است، که ما او را بـه             یار، و بر  

 دین اسـت  و اگر تو را نظر برکارِ   . ها است   شیوه او بهترین    شیوۀبینیم، و     می پیشینیاناز  

دانـی    مـی  تا براسـاس آن عمـل کننـد؛   یابند از آنکه در دین وجهی نمی داری   و استنکار 

سکی از  چند ن . استخر  بسوخت به  دوازده هزار پوست گاو    که اسکندر کتاب دین ما    

د، تـا   ؛ و شرایع و احکـام ندانـستن       اسطوره و   داستانآن در دلها مانده بود و آن نیز جمله          

 بسیاری ، و حرصِسلطنت ازبین رفتنِفساد مردم روزگار و   نیز ازاساطیر داستانها وآن  

، از یاد خالیق چنـان شـد   الش نام و آوازه و ت  توجیه کارهای ناروا  بدعت و     بر از مردمان 

 بــر شایــسته و درســتپــس چــاره نیــست کــه رأی  . نمانــدچیــزی بــاقی  آن حقیقــتِ از کــه

چ پادشاه را وصف نـشنیدی و ندیـدی جـز شاهنـشاه را کـه بـرای                  و هی . احیای دین باشد  

 نیـز ضـایع   هـا  سـیره  علـم انـساب و اخبـار و    ، دیـن  رفـتنِ  و بـا از میـان  .پا خاست  کار به  این

عهــد   و آنچــه بــههــای شــاهان ســیره از کارهــای عامــه و و؛ اذهــان مــردم برفــتگردیــد و از 

 بعــضی بــر دفترهــا  لــی اکنــون  و؛نمانــده اســت  هــیچ برخــاطر  انجــام گرفتــه  شــما انپــدر

 خاصــه دیــن کــه تــا . تــا بــرای آینــدگان بمانــدنویــسند و بعــضی برســنگها و دیوارهــا، مــی

و دیـن را تـا   ؟   داشـت  تـوان   نگـاه  گونـه    چـه   اگر نوشته نگردد   را پایان نیست     دنیا آن  پایانِ

ن  انسا با کمال معرفتِ نیز نیست که در روزگار اول    شکی  و  . رأی بیان نکند قوام نباشد    

پادشـاهی    واقع شد بـه   شان  حوادثی که در میان    سبب   یقین، مردم را به    علم دین و ثباتِ     به

  … … …. رأی نیاز بود صاحب

سـر بخوانـد      شاه نبشتۀ تـن     ام که چون گشنسپ     افزاید که در کتابها خوانده      اسفندیار می   ابن

ایـسته قـرار داد، و   را مـورد احتـرام ش   اردشـیر وی . خدمت اردشیر شد و تخت و تاج تسلیم کـرد          به

پادشـاهیِ طبرسـتان تـا      . او سـپرد    با عزت به طبرستان برگردانـد، و طبرسـتان و پدشـخوارگر را بـه              
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  ١.آن دیار فرستاد پادشاهی به زمان قباد در خاندان او بماند؛ و قباد پسر خویش کاووس را به

  شخصیت اردشیر بابکان. ۳

  را بـه شنـسب رای خـودش ترتیـب داد کـه    ئی ب نامه بابکان وقتی شاهنشاه شد شجره   اردشیر

در پرداخــتِ نــوینِ تــاریخِ داســتانی در زمــان ساســانی دنبالــۀ همــان  . رســاند مــیاوســتایی  شــاهان

لهراسپ و گشتاسپ و اسفندیار و بهمن که در  داستان داستانهای اساطیری را گرفتند، و در پِی

نحـو مبهمـی زمـان     به ران ساسانیشده در دو   اوستای کهن شاهان بلخ بودند، داستانهای تألیف      

 تــاریخیوارد دوران یکبـاره   گــذارد، و بـه  نــوردد، چنـدین سـده را پــشت سـر مـی     و مکـان را درمـی  

 دختـر بهمـن  » مـانی خ«نـام   شود، و با درآمیختن زمانها و مکانها و اختالط نامها، از زنـی بـه              می

دارای «خن از پــسرش دنبــال خمــانی ســ   بــه.بــود بهمــنِ اســفندیارگویــد کــه جانــشین   ســخن مــی

رسـند، و دارای   سلطنت می آید و پس از او اردشیر درازدست و دارای دوم به        میان می   به» بزرگ

چنین بود که دوران شکوهمند هخامنشی با تاریخ . شود دوم توسط اسکندر از میان برداشته می

 نوادگانش داستانی در هم آمیخته شد، بهمن بنیانگذار این شاهنشاهی شد، دخترش خمانی و

دارای بــزرگ و اردشــیر و دارای دوم نیــز جانــشینانش بودنــد، و ایــن دوران شــکوهمند بــا حملــۀ  

شاهنـشاهان  . پایـان رسـید     بـه ) گفتنـد   می» اسکندر رومی «که در زمان ساسانی     (ایران    اسکندر به 

. بودنـد نیز از خاندانی بودند که سلطنت را در بلخ آغاز کرده و پـارس و سراسـر ایـران را گرفتـه                   

هــای جمــشید بــود و  کـاخ بــزرگ شاهنــشاهان هخامنــشی در اسـتخر نیــز در ایــن داســتان از سـاخته   

بــا اســتفاده از خــاطرۀ مبهمــی کــه از کــوروش و داریــوش در   . نامیدنــد را تختگــاهِ جمــشید مــی آن

ئـی یافـت، و جمـشید تبـدیل بـه        اذهان جمعی ایراینان مانـده بـود داسـتان جمـشید پـر و بـال تـازه                 

نــام خمــانی در ایــن داســتانهای    شاهنــشاه شــدنِ یــک زن بــه  . گــذار شاهنــشاهی ایــران شــد  بنیان

شـده در زمـان اردشـیر بابکـان زن نیـز بـرای         تاریخی بیانگر آن است که در نظریۀ سیاسی تـدوین         

ئـی معـادل مـرد شـناخته شـده اسـت، و بـرای تأییـد آن شـاهد تـاریخی                        کسب سـلطنت دارای پایـه     

 در فرهنـگ و سـنتهای ایرانیـان از دیربـاز دارای مقـام ارجمنـد بـود تـا            هرچند که زن  . اند  ساخته

از عبارتهــای نمــاز بــود، ولــی اکنــون  …» ســتائیم کــه و زنــان را مــی«جــائی کــه در اوســتا عبــارت  

موضــوعِ آنکــه یــک زن نیــز از بنیانگــذاران شاهنــشاهی ایــران بــوده اســت یــک تحــول نــوین در      

در زمـان اردشـیر بابکـان رخ داد، و زن از مقـامی واالتـر      اجتماعی ایرانیان بود کـه       بینش سیاسی 

 زن در تاریخ ساسـانی نایـبِ سـلطنت          یکبعدها  دانیم،    ؛ و چنانکه می   از پیش برخوردار گردید   
                                                 

 .۴۱ ۱۵: تاریخ طبرستان 1
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   ١.اینها اشاره خواهیم کرد شدند، و در جای خود به نشاهشاهنیز  دو زن، و شد

کردنـد تـا نـسب اردشـیر بابکـان را           داستانِ یادشده را در اوایل دوران ساسانی وارد اوسـتا           

را از کجـا آوردنـد؟ در جوامـع ایـرانِ باسـتانیِ ماقبـل       » خمـانی «و امـا  . به شـاهان اوسـتا برسـانند     

باک تنهـا حـامی و نگهبـانِ جوامـعِ روسـتایی            پادشاهی و دورانِ حماسی که زورِ مردانِ دلیر و بی         

.  چنان منزلتی باشد که کاوے شود      توانسته دارای   دربرابر اطماع همسایگان بوده است زن نمی      

دنبــال یــک مــرِد تــاریخی  کــه گفتــه شــده دختــر بهمــن بــوده بایــد بــه » خمــانی«مــا بــرای شــناختنِ 

 تواند شکل دیگـری از هخـامنش    نام خمانی می.بگردیم که نیای شاهنشاهان بعدی بوده است     

ی یافتـه       شـک    ایرانیان مانده بـوده سـپس بـه        جمعِیشکلی مبهم در یادهای       که به باشد   ل زنـی تجلـّ

نامهــا را بــا  ایرانیــان باســتانآنــست کــه در زبــان  یــک زن شــده   اینکــه او تبــدیل بــه علــت .اســت

 بلــوچی هنــوز هـم ایـن قاعـده در زبـان    . انـد  کـرده  مؤنـث مـی   شــانآخر  را بـه »ینـ « یـا  »ی« افـزودنِ 

ۀ واژ. گوینـد  می) »نوکر« مؤنثِ (»ینوکران« را »کلفَت« وجود دارد و مثالً     )بلوچهای پاکستان (

اســت هنــوز هــم در زبــان ) »متکبــر« معنــای بــه» نــازان «مؤنــثِ(» نــازانی «تحریــِفکــه » نــازنین«

 در  سـدۀ دوم هجـری    تـا   ) زنِ حـاکم  / حـاکمِ مؤنـث   ( »خـدائین «صـفِت   . شـود   پارسی اسـتعمال مـی    

 حــاکم زنِ را بــه ویایرانیهــا  شناســیم کــه یــک شخــصیت امــوی را مــیخراســان رواج داشــته، و مــا 

نـام سـعید بـوده، و وقتـی وارد      او یکـی از والیـانِ امـوی بـه     . انـد   نامیدهخدائین   تشبیه کرده    حلیم

خراسان شـده رختـی مثـل رخـت زنـان حاکمـانِ محلـی خراسـان پوشـیده بـوده و یکـی از بزرگـان                           

او در . ایــن لقــب بــرای همیــشه بــر او مانــد . خراســان بــه دیگــران گفتــه کــه او مثــل خــدائین اســت 

معــروف اسـت، و او و کارهــایش را در کتـاب ســومِ ایـن مجموعــه    » ســعید خدائینـه «ِم تـاریخ بــا نـا  

  .خواهیم شناخت

هرحال، روایت ساسانی نیـای بـزرگ اردشـیر بابکـان را ساسـان پـسر بهمـنِ اسـفندیار و                      به

گونـه   ایـن  .اسـت خمانِی در این داسـتانْ همـان هخـامنشِ تـاریخی     . کند  برادر خمانی معرفی می   

و شاهان دیرینه به اردشـیر بابکـان   ) یعنی هخامنش( و تاج ایران از بهمن و خمانی  بود که تخت  

 بهمـن پـور اسـپندیار پـور         پـور  )داریـوش بـزرگ   (اول   »دارای« کـه    شد   گفته می  .رسید  ارث می   به

                                                 
ران ســلوکی و بطلمــی و رومــی تــا پایــان  ایــن در حــالی اســت کــه در هــیچ جــای دیگــِر خاورمیانــه در دو  1

پیش از آن نیز یونانیها برای زن حیثیتی جـز ابـزار   . دوران ساسانی زن حق کسب مقام سیاسی نیافت      
تـر از     پایـه   وقتـی هـم کـه امپراتـوری روم دیـن مـسیحیت گرفـت زن موجـودی دون                  . شهوت قائل نبودنـد   

ــسا حــسابش جــدا بــود،    . انــسان تلقــی شــد  ــه مــریم مــادر عی ــرا او در نظریــۀ دینــی مــسیحیانْ زِن   البت  زی
 .معمولی نبود بلکه یک موجود آسمانی بود که صورت زن گرفته بود تا پسر خدا را بزاید
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. ارث بـرده بـود      مادرش خمانی دختر بهمـن بـود کـه سـلطنت را از بهمـن بـه                  بود و   بلخ گشتاسپِ

هنگـام    دارای اول رسید کـه بـه       پسرش  بهعنوان میراث بهمن       و به  خمانیسپس همین سلطنت از     

 بزرگبرادر نیای بزرگ اردشیر بابکان   گفته شد که ساسان. بهمن در شکم مادر بوددرگذشتِ

 و ه و در آنجا شـیوۀ زاهـدان گرفتـ   هپارس رفت  بهبلخ که در اواخر حیات پدرش از ه بودی اول دارا

 گوســفند کــه چنــدتاوســیلۀ پــرورش   و خــوراکش را بــههدت پرداختــعبــا در کــوهی مــستقر شــده بــه

 بـود   بزرگ از نوادگان ساسان، برطبق این داستان،   اردشیر بابکان . ه است کرد   تأمین می  هداشت

شـمار    ارث برده بود و وارث قانونی تاج و تخت ایـران بـه              که سلطنت را از راه ساسان از بهمن به        

  ١.شد که از بلخ بوده است ن نیز گفته میاصل و ریشۀ اردشیر بابکا. رفت می

کنــد کــه پــدر  ایــن حقیقــت را افــشاء مــی نوبــۀ خــود بــهبــازخوانی داســتانِ ساســانِ بــزرگ 

از یـک   ) مقام مهمِ حکـومتی رسـید       یعنی ساسان پدرِ بابک که در زمان گوزهر به        (بزرگِ اردشیر   

رئــیس یــک روســتا بــوده  خانــدان هیربــدانِ روســتایی در جــائی از پــارس بــوده، و شــاید پــدرش    

همــین  یافتــۀ کپرهــای کــردان نامیــد نیــز بــه زاده و پــرورش اردوان پــنجم کــه اردشــیر را کــرد. اســت

خانـدانهای   موضوع اشاره دارد که تبار روستاییِ اردشیر بابکان هیچ ریشۀ اشـرافیت نـدارد و بـه      

  .رسد بزرگان حکومتگرِ سنتی نمی

پـدر بابـک و نیـای اردشـیر یـک مـرد روسـتایی            خوانیم که ساسـان       در شاهنامۀ فردوسی می   

جایگــاه بلنــد  افکنــد و بــه) شــاید پـدر همــان گــوزهر (» بابــک«دربــار  بـود و او را دســت روزگــار بــه 

زمــان مردمــی  آمدنــد ولــی در آن افزایــد کــه پــدرانِ ساســان گرچــه از تبــار کیــان برمــی  و مــی. رســید

  :کش بودند و معموال پیشۀ شبانی داشتند دست و رنج تهی

بــــــان ســــــار نــــــدی و گــــــر  بــــــدنــــــان شــــــبا

رســـــید  کهتـــــر پـــــسر ســـــوی بابـــــک چـــــو

کــــــار ه گفــــــت مــــــزدورت آیــــــد بــــــ بــــــدو

ــذرفت ــدبخت رابپــــــــــ ــبان  بــــــــــ سرشــــــــــ

ــو ــار چـــ ــد کـــ ــد   شـــ ــرد و آمـــ ــر مـــ ــسند گـــ پـــ

مـــــــــرد  آن روزگــــــــاری همـــــــــی بـــــــــود در

 یــــــابرود بــــــک  خفتــــــه بــــــد بــــــاشــــــبی

ــه ــان  کــ ــل ژیــ ــه پیــ ــان بــ ــر  ساســ نشــــست بــ

فــــــراز   آن کــــــس کــــــه آمــــــد بــــــِر او   هــــــر

 گــــــرانکــــــارِ  ســــــاله بــــــا رنــــــج و  همــــــه

ــه ــر  بـ ــدرون سـ ــت انـ ــبان را  دشـ ــد شـ ــد بـ یـ

ــه ــ  کــــ ــه بــــ ــذارد بــــ ــدر گــــ ــار د ایــــ روزگــــ

ــ  داشــــــت بــــــا رنــــــج روز وهمــــــی بانشــــ

ســــپند گــــو شــــبان گــــشت بــــر   دگــــر ســــر 

 دردو  از غـــــم دل و تـــــن پـــــر از رنـــــجپـــــر

ــان ــه   چنـ ــن روانـــش بـ ــد روشـ ــواب  دیـ خـ

 دســـــتبـــــه  تیـــــغ هنـــــدی گرفتـــــهیکـــــی

نمــــــاز   آفــــــرین کــــــرد و بــــــردش  و ابــــــر
                                                 

  .۲۵۵ ۲۵۴/ ۱: مروج الذهب. ۳۳۴ ۳۳۳ /۱: تاریخ طبری ١
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ــین ــو زمــــــ ــه خــــــ ــا بی را بــــــ ــتی بیــــــ راســــــ

بخفـــت  دیگـــر شـــب انـــدر چـــو بابـــکبـــه

ســــت پــــر تش دیــــد در خــــواب کــــآچنــــان

مهـــــر  واد آذرگشـــــسپ و چـــــو خـــــر  چـــــو

بـــــــدی  پـــــــیش ساســـــــان فـــــــروزانهمـــــــه

ــِر ــاســــ  شــــــدبیــــــدار بــــــک از خــــــواب  بــــ

ــر ــا  هـ ــواب دانـ ــه در خـ ــد  آن کـــس کـ ــد بـ نـ

ــه ــا بـــ ــوان بـــ ــد   ایـــ ــد بـــــک شـــ ــن نـــ انجمـــ

نهفـــت گـــشاد از بـــک ســـخن بـــر    بـــاچـــو

ــر ــد پــ ــشه انــ ــد ز آن یــ ــخن شــ ــای ســ رهنمــ

ــرا ــا ســـ ــرا م نجـــ ــراز  گفـــــت ای ســـ ــاه فـــ شـــ

خـــواب ســـان بـــه  را کـــه بیننـــد زیـــنکـــسی

ــدون ور بگــــذرد وه ایــــن خــــواب ز کــــ ایــ

شــاد بــک شــنید ایــن ســخن گــشت    بــاچــو

ســــــتاد تــــــا از رمــــــه   ســــــان فــــــر   ســــــا بــــــه

ــا ــد بیـــــ ــبان پـــــــیش او مـــــ ــا  شـــــ ــیمبـــــ  گلـــــ

ــر ــه  بابــــــک زخــــــتاد بپــــ ــایبیگانــــ  جــــ

ــاز ــر   ســـــ ــان بپـــــ ــید و ســـــ ــواختش ســـــ بنـــــ

نــــــــژاد هــــــــر و از و از گــــــــســــــــیدش بپــــــــر

ــای از ــدو گفـــــت کـــ ــهریار  آن پـــــس بـــ شـــ

هــــست چــــه هــــر همــــه هــــر   ز گــــویــــد بگــــو

ــه ــدی در   کـــ ــسازی بـــ ــن نـــ ــا مـــ ــان  بـــ جهـــ

برگــــــشاد  زبــــــانبــــــک  بــــــشنید بــــــاچــــــو

نــــد  گــــز   بــــر تــــو نــــسازم بــــه چیــــزی    کــــه

ــه ــاب ــین گفــت ز آن پــس    ب جــوان بــک چن

اردشـــــــــیر نــــــــدار شـــــــــاه   جهـــــــــانبیــــــــرۀ 

یــــــــار اســــــــفند  پــــــــور یــــــــلفــــــــراز ســــــــرا

 آبریخـــــت   بـــــشنید بابـــــک فـــــرو  چـــــو

اســــــــــــتی بپیــــــــــــر  تیــــــــــــره از غــــــــــــمدل

جفــــت یـــشه   بـــود بـــا مغــــزش انـــد   همـــی 

ــه ــه  ســ ــروزان بــ ــردی فــ دســــت  آتــــش ببــ

ســـــــپهر  بـــــــه کـــــــردار گـــــــردانفـــــــروزان

بــــــدی ر آتــــــشی عــــــود ســــــوزان هــــــبــــــه

 شــــــــــدتیمــــــــــار  و دلــــــــــش پــــــــــر زروان

ــه ــر  بـــ ــشی بـــ ــر دانـــ ــو  هـــ ــا تـــ ــدانـــ ــد  بـــ نـــ

ــز ــانِ بــــــــــ ــه فــــــــــــر رگــــــــــ زن  و رایزانــــــــــ

بگفــــت یــــشان  خــــواب یکــــسر بــــدهمــــه

ســـــــرای  بـــــــر او گـــــــوش پاســـــــخنهــــــاده 

ــه ــأبـــ ــرد   تـــ ــِل ایـــــن کـــ ــا ویـــ ــاهیـــــد بـــ  نگـــ

ــه ــر از  بـــــ ــرآرد ســـــ ــاهی بـــــ ــاب  شـــــ آفتـــــ

ــز جهـــــان پـــــسر ــر  باشـــــدش کـــ ــورد بـــ خـــ

 دادیــه هــد یــک شــان یــک بــه  زه انــدابــر

ــِر ــابــــــ ــه   بــــــ ــد بــــــ ــهروز بــــــــک آیــــــ  دمــــــ

 نــــــیمدو  از بــــــرف پــــــشمینه دل بــــــهپــــــر

ــه ــر بـــــ ــد پـــــ ــتنده و  در شـــــ ــای ســـــ رهنمـــــ

بنــــــشاختش دیــــــک  خــــــویش نــــــز بــــــِر

ــبا ــرو زان شــــ ــید و  بتــــ ــخ ســــ ــدادپاســــ  نــــ

زینهـــــار  را بـــــه جـــــان گـــــر دهـــــیشـــــبان

دســـت  دســـتم بگیـــری بـــه پیمـــان بـــهچـــو

نهـــــــان  بـــــــر آشـــــــکار و نـــــــه انـــــــدرنـــــــه

ــ ش یـــــــزدانِ نیکـــــــی دهِـــــــز  یـــــــادردکـــــ

ارجمنـــــــــــد  شـــــــــــادان دل وبـــــــــــدارمت

پهلــــــوان ام ای  مــــــن پــــــور ساســــــانکــــــه

ــه ــی  کــ ــدی همــ ــنش خوانــ ــادگیر  بهمــ یــ

یادگـــــــار  گـــــــشتاسپ یـــــــل در جهـــــــانز

خــــواب  آن چـــشِم روشــــن کــــه او دیــــد از
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مــــــــــۀ پهلــــــــــوی  پــــــــــس جــــــــــابیــــــــــاورد

ــدو ــابــ ــه  گفــــت بــ ــر بــــک بــ ــا گــ ــه مــ ــوبــ  شــ

بــــــساخت یــــــه او را مــــــا  کــــــاخِ پــــــریکــــــی

ــو ــای  چـــ ــر جـــ ــاخ بـــ ــر آن کـــ ــرد  او را بـــ کـــ

ــه ــر بـــــ ــر هـــــ ــی ســـــ ــر  آلتـــــ   ازیـــــــش داد فـــــ
 

خـــــــــسروی  بــــــــاره بـــــــــا آلــــــــت  یکــــــــی 

ــی ــا خلعــــــت  همــــ ــاش تــــ ــد  بــــ ــوآرنــــ  نــــ

اخــــت فــــر بـــر  نـــان ســــرش  شــــبا  آن ســـر از

 کـــــــردپـــــــای بـــــــر ســـــــتنده  و پـــــــرغـــــــالم

ــم ــو از هــــ ــت خــــ ــیهاســــ ــازیش  بــــ    دادنیــــ
 

 هرچنـد نـوادۀ یـک       هدفش آن بود کـه نـشان دهـد کـه اردشـیر             هرچه باشد  داستانهااین  

 اشـرافیت  اصالت دارای پایه است ولی حقیقت آن است که ریشۀ خاندانیش   مرد روستاییِ دون  

 »کیـان «وقـت     که در آن   (گشتۀ هخامنشی  شده و فراموش    خاندان منقرض  ریشه در ، و   استسنتی  

 ولـی اینکـه نیاکـانِ روستانـشین و شـبانکارۀ اردشـیر بابکـان آیـا واقعـاً از             .دارنـد  )شـد    مـی  نامیده

اند یا اینکـه اصـالً از    پارس آمده بوده علتی به اند که روزگاری به یک خاندان مهاجرِ بلخی بوده  

کان روزگاری شاید هم حقیقتاً خانوادۀ اردشیر باب. توان نظری داد اند، نمی بومیانِ پارس بوده

  .اند پارس آمده بوده به) شرق افغانستانِ کنونی(از بلخ 

: متون پهلوی دسترسی داشته، سلسه نسب اردشیر را چنین برشمرده است            مسعودی که به  

رمس پـور ساسـان پـور بهمـن پـور        هـ  اردشیر پور بابک پور ساسـان پـور بابـک پـور ساسـان پـور مـه                 

در اینکـه اردشـیر از تبـار منـوچهر          «شود کـه      یادآور می  وی. اسپندیار پور گشتاسپ پور لهراسپ    

 منـوچهر در اسـاطیر ایرانـی از تبـار ایـرج پـور فریـدون بـود کـه              ١.»است همگان اتفاق نظر دارنـد     

عالوه بر این، بنابر روایتی که   . اند  گفتند فرزندانش زادبرزاد پادشاهان ایران بوده       ایرانیان می 

 پــس اردشــیر بابکــان .، زرتــشت از خانــدان منــوچهر بــود د رواج داده بودنــدر آذربایجــانمغــان 

  . رفت شمار می بنابر این سلسله نسب از عموزادگان زرتشت نیز به

تواند درسـت باشـد، ولـی بـا        توضیح نیست که این سلسله نسب از نظر تاریخی نمی           الزم به 

ئـی     شـجره  نتـری   اصـیل تـرین و      این سلسله نسب که اردشیر برای خودش ساخته بود، وی از پـاک            

برآمده بود که در جهان وجود داشت، و هیچ کس در دنیا نبود که از نظـر حـسب و نـسب بتوانـد       

 در ایـــن .بـــا او برابـــری کنـــد و در حقانیـــت او بـــرای تـــصاحب تخـــت و تـــاج ایـــران شـــک نمایـــد

خورد و از  سو با شاهان بزرگ اساطیر اوستا گره می نسب که او ساخته بود، تبار او از یک         سلسله

 این برطبق .هم گره خورده بود سوی دیگر با خاندانِ زرتشت؛ یعنی دین و سلطنت در تبار او به      

دوران دور تـاریخ و از دوران کیـان، زادبـرزاد      بود که درفش کاویان را از     خاندانی از   اوروایت،  

                                                 
  .۲۵۵ ۲۵۴/ ۱: مروج الذهب. ۳۳۴/ ۱: طبری ١
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 درفـش چرمینـی کـه    .دست او رسیده بـود  دست گرفته از آن پاسداری نموده بودند تا به     دست به 

   .گفتند که همان درفش کهنِ کاویان است او در جنگهایش با خود داشت را می

ــا روی کارآمــدن اردشــیر    ــسانهبابکــان ب ــسیاری در بــاره   اف . اش برســر زبانهــا افتــاد   هــای ب

او خبـر داد کـه     در خـوابش بـر او ظـاهر شـد و بـه             وشـی   فـره روزگـار نوجـوانی شـبی         ازجمله آنکه به  

 شـاید   این رؤیا١.را تصاحب خواهد کرد و شاهنشاه ایران خواهد شد      زودی تاج و تخت ایران        به

ــرا او از همــان روزگــار جــوانیش آرزوی شــاه شــدن را در          ــوده، زی ــاده ب ــرای او اتفــاق افت ــاً ب واقع

. کـرده اسـت     دیـده و بـازگویی مـی        پـرورده، و طبیعتـاً آرزوهـایش را در رؤیاهـایش مـی              ذهنش می 

 چنـین القـا     خـت شاهنـشاهی تحقـق یافتـه بـود، از سـوی دیگـر              این رؤیا که پس از نشـستن او بـر ت          

هـای داریـوش       این ادعای او یادآور نوشـته      .است یک مقدر آسمانی بوده       او کرد که سلطنت    می

اهورمزدا سلطنت را بـه  (» َء فَرابر  اَئورمزدا خشتر من  «بزرگ است که در آنها تأکید کرده بود که          

 ظـاهر شـد و نگـین        اووشی شاهنـشاهان در رؤیـا بـر            فره تان دیگر، داس بنابر   ).من عطا کرده است   

این افـسانه را اردشـیر در آغـاز شاهنـشاهیش در دل کـوه بـر چهـرۀ صـخره         . او سپرد   خسروی را به  

کـه سـوار بـر اسـپ و تـاج          اسـاطیر در حـالی     خـسرِو   کـے وشـی     در تصویر نقش رسـتم، فـره      . نقش زد 

شــاهی در دســت دارد و الشــۀ اژدهــاک اســاطیر بــا  کیــانی برســر و رخــت شــاهی دربــر و صــولجان  

اردشـیر     را بـه   )نگـین خـسروی   (نماد سـلطنت    مارهای روی دوشش زیر پای اسپش افتاده است،         

   .سپارد می

 که عمری را در راهِ بازشناسی تمـدن و فرهنـگ کهـن    بزرگانی چون هرتسفلد و کریستنسن 

 سـپردن نگـین خـسروی     که در حالی انسان سنگی نقِش کهاند  گمان کردهایرانی صرف کردند،  

 ایـن    کـه  شـده ناشـی   این گمان غلط از آنجا      .  تصویر اهورمزدا است   نقش سنگی اردشیر است     به

انـد کـه    یـاد نداشـته     انـد، و بـه      ایرانـی انـدکی غفلـت ورزیـده         و اسـاطیر   باورها    به نسبت   بزرگواران

انـد، و ایـن لفـظ شـکل      رده بودهارث ب خسرو باستان به    شاهنشاهان ساسانی تاج و نگین را از کے       

داد  این یک بیان نمادین بود که خبر از وراثت سـلطنت مـی     . دیگری از لفظ کاوے خشتر است     

گونــه  انــد کــه چــه  ایــن بزرگــواران حتــی یــک لحظــه از خودشــان نپرســیده  .نــه یــک عقیــدۀ دینــی 

ۀ و همــ (انــد بــودهصــورت و شــمایل ن  قائــل بــهاهــورمزدا  بــرایگــاه شــود کــه ایرانیــانی کــه هــیچ مــی

؛ و متـون دینـی ایـران در         اند  این عقیده اشاره کرده    تا سدۀ نخست مسیحی به    نویسندگان یونانی   

 را برسـنگ کنـده      او در اینجاهـا تـصویر       ،)چـون بـودن خـدا تأکیـد دارنـد           زمان ساسانی نیز بر بی    

 ایـن نقـش    دنبـال یـافتن صـاحب اصـلی         کردند، حتمـاً بـه      اگر چنین پرسشی را از خود می      . باشند
                                                 

  .همان: طبری ١
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وشـی     جـز فـره     کـه  گرفتنـد   نمـی آن نقـشی    جـای صـاحب اصـلی         چون را بـه     خدای بی  آمدند و   برمی

  . اساطیر ایرانی نیستۀخشتر

رفتـه، و مثـال مجـرد آن          شـمار مـی     سلطنت در عقیدۀ دینی ایران باستان برترین فـضیلت بـه          

نخــست در در بخــش . شــده اســت  بــوده کــه یکــی از صــفات پروردگــار شــمرده مــی مجــردخــشترۀ 

سخن از زرتشت دیدیم که خشتر یکـی از فـضایل ملکـوتی و یکـی از صـفات اهـورمزدا اسـت، و                    

تعبیـری کـه ایرانیهـا پـس از مـسلمان شدنـشان رواج دادنـد                  ، یا بـه   معنایش سلطنت نیک و عادل    

بینـیم   جمـشید و جاهـای دیگـر مـی     دار را در تخـت      پیکرۀ انسان بال  .  است »والیِت عدل و قسط   «

  براسـاس گزارشـهای بازمانـده از مورخـان یونـانی     را نیـز   این. ز دوران هخامنشی برجا است    که ا 

چـون و   اند و او را بی ساخته دانیم که در زمان هخامنشی برای اهورمزدا تصویر و شمایل نمی           می

شاهنــشاهان ســر  بــر فــراز اش  تــصویر ســنگیداری کــه پــس انــسان بــال. انــد دانــسته ماننــد مــی بــی

هـم خـشترۀ   کـه  ( اسـت  »خـشتر «  کیـست؟ جـواب آنـست کـه ایـن تـصویرِ            شـود   دیده می هخامنشی  

خـسرو تبـدیل شـده و وارد اسـاطیر گـشته و       کـه بعـدها بـه    )  است و هـم خـشترۀ زمینـی        مجرِد معنوی 

در نقــشی کــه .  از آن بیــرون آمــده اســت»تخــت خــسروی« و »تــاج خــسروی« و »نگــین خــسروی«

وشـی    نمـادین نـشان داده شـده کـه او سـلطنت را از فـره       صـورتِ  یادگار نهاده بـه    اردشیر از خود به   

 .باشـد ) کـاوے خـشتر  (خـسرو اسـاطیر اوسـتا          دارد کـه همـان کـے        نیای بزرگ خویش دریافت مـی     

أکید شده که اردشیر بابکان سـلطنت را زادبـرزاد از نیاکـانش            ۀ سیاسی ساسانی ت   اینکه در نظری  

  . تارث برده بوده ناظر برهمین موضوع اس به

 او  اسـت کـه اهـورمزدا بـه    ئـی  عطیـه سـلطنتش  کـه  آنچه مسلم است آنکه اردشـیر معتقـد بـود       

  اســتبــرای فــراهم آوردن وســایل خوشــبختی مــردم کــشور خــدا ارادۀ  مجــریتفــویض کــرده و او 

انــسان . )هــایش آورده بــود و خوانــدیم نبــشته همــان ســخنانی کــه داریــوش بــزرگ نیــز در ســنگ(

 روی زمین بپنـدارد،  فرد ترین شایستهئی برسد که اَوالً خودش را    ین عقیده چن  تواند به   زمانی می 

 اردشـیر هـردوی ایـن مـوارد بـرای      . قائـل باشـد  بـشریت  مأموریت خـدمت بـه   و ثانیاً برای خودش     

 از یــک خــانوادۀ دینــی بــود و یکــی از  اواز آنجــا کــه . فــشرد بــود و بــرآن پــامی  خــودش قائــل مــی 

رهبریش   کردند و به    رفت، مردم ایران والیتش را قبول می        شمار می    به ترین فقهای زمان    بلندپایه

  .پذیرفتند  و اوامر و نواهی او را با جان و دل مینهادند گردن می

در زمــانی ظهــور کــرد کــه ایــران وضــعیتی شــبیه وضــعیت زمــان    درســتاردشــیر بابکــان 

دســت  افتــادن ایــران بــهکــرد  زمــان ظهــور نمــی داریــوش ســوم هخامنــشی داشــت؛ و اگــر او در ایــن 

مفهــوم  لــذا ظهــور اردشــیر بابکــان بــه  . رومیــان و تکــرار فجــایع لشکرکــشی اســکندر حتمــی بــود  
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  .نجات تمدن و فرهنگ ایرانی و دوام موجودیت ایران بر صحنۀ تاریخ و جغرافیا است

روی کارآمدن اردشیر بابکان نه یک رخداد سادۀ سیاسی و تغییرخاندان حکومتگر بلکه             

داریـوش  کـوروش و   جهـات بـسیاری شخـصیتی مـشابه          کـه از   او.  بزرگ تـاریخی بـود     یک تحول 

 را دوبـاره تحـت یـک نظـام متمرکـز و حکومـت         رودان  اضـافه میـان      بـه  داشت سراسر فـالت ایـران     

 سـیِر   بعد در حالت جمود و قهقرا بـود بـه   مقتدر درآورد، و تمدن ایرانی را که از حملۀ اسکندر به       

دانــست چــه  او سیاســتمداری باتــدبیر و ســرداری دلیــر بــود کــه دقیقــاً مــی .  نــوینی انــداختشــِدر

 قیـام خـویش را      را برخـود نهـاده بـود      ) سـلطان عـادل   (» خشتر  اَرتە«حق لقبِ     او که به  . خواهد  می

کــه درپــی  ) داریــوش ســوم (اش دارای دوم   بــرای بازیــابی دولــت عمــوزاده  تــالشتحــت عنــوان  

اش   در زیـر درفـش کاویـان، کـه معتقـد بـود از عمـوزاده               او ١.یورش اسکندر کـشته شـد آغـاز کـرد         

برکـت آن همـه را شکـست         جنگیـد و بـه     کوچک و بـزرِگ ایـران      رسیده است، با شاهان      او دارا به 

 را زیـِر سـلطۀ      رودان  اضـافه میـان      بـه   ایـران   فـالت   و سراسـر   اطاعـت کـشاند؛     یـا بـه   داده از میان بـرد      

ریـزی کـرد کـه چارصـد       شاهنـشاهی کـوروش پایـه     روال  خویش درآورده شاهنـشاهی متمرکـزی بـه       

  .اوج شکوه رساند سال با قدرت و شوکت تمام استمرار یافت و ایران و تمدن ایرانی را به

 آخرین حدود تاجیکستان کنـونی در       در شرق از  مسیحی   ۲۳۰اواخر دهۀ   مرزهای ایران در    

ــتن آغــاز مــی   کــستاِن امــروزی را شــامل  شــد، بلــخ، و کابــل و پــشاور و بلوچــستانِ پا   همــسایگی خ

گرفــت، و در غــرب  خــوارزم را تــا کنــارۀ شــرقی دریــای خــزر دربــر مــیســغد و ، خراســان و شــد مــی

رســید و از آنجــا از  قفقــاز مــی گذشــته بــه) آذربایجــان کنــونیکــشور  (االنســرزمین  دریـای خــزر از 

 در شـرق    ندریاچـۀ وا  و جنـوبی    سـرزمینهای ناحیـۀ غربـی         گذشـت و بـه      گرجستان و ارمنـستان مـی     

طـرف جنـوب پـیش        شد، سپس از فرات شمالی در کرانۀ غربـی فـرات بـه              منتهی می ترکیه کنوی   

نجـف و  جـائی کـه اکنـون     شد و بـه  فرات میانه سرزمینهای غربی فرات را شامل می  رفت و در    می

و ( در جائی که اکنون کویـت اسـت   ساحل شمالی دریای پارس رسید و از آنجا به کربال است می 

منطقـۀ    یافـت تـا بـه       شـد و ایـن خـط ادامـه مـی             وصـل مـی    )بع قدیم کاظمـه نامیـده شـده اسـت         در منا 

  و در همـین خـط بـه        ،رسـید    مـی  اردشـیر نامگـذاری شـد      که در آن هنگام فنیـاد     احسای کنونی   

بـه  از آنجا در طول خط ساحلی جنـوب دریـای پـارس              پیوست و  قطر و جزیرۀ بحرین امروزی می     

ایـن مرزهـا بـرای مـدت چهارصـد سـال دیگـر تـا واپـسین دم          . شد   می  منتهی سواحلِ شرقی عمان  

کـه  ی نحـو  اگر بخـواهیم ایـن سـرزمینها را بـه    . نخورده باقی ماند روزگار ساسانی کمابیش دست 

 تاجیکـستان و امروز هستند نام ببریم، ایران ساسـانی در شـرق از بلوچـستان پاکـستان امـروزی و            
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ــستان و  ــستانافغانـ ــاز مـــی ازبکـ ــد، ت  آغـ ــانِ شـ ــران، آذربایجـ ــستان، ایـ ــستقلرکمـ ــستان،  مـ ، ارمنـ

، نیمــۀ شــرقی ســوریه دیــاربکر، عــراق،  و) ارزروم(گرجــستان، ناحیــۀ شــرقی ترکیــه تــا ارزنجــان   

   .گرفت بر میر را د و عمان دریای پارسامیرنشینهایمنطقۀ شرقی عربستان و 

 و شـمالِ ازبکـستانِ    در شـرق  ) اکنون آرال (سراسر فالت ایران از سیردریا و دریای خوارزم         

؛ و از شرق تاجیکستان تـا       )اکنون کشور ترکمنستان  (کنونی و بیابانهای شرقی دریای مازندران       

زمــان هنــوز  کوههــای قفقــاز و ارمنــستان و دریاچــۀ وان و مــاورای غربــی کوههــای زاگــروس تــا آن 

میـانِ آرامـی و    رودان و خوزسـتان جماعـات ایرانـی در کنـار بو             نشین بـود؛ در میـان       خالصاً ایرانی 

هـای دریـای      زیـستند؛ بیابانهـای غربـی و جنـوب فـرات و سـرزمینهای کرانـه                 سامی و خـوزی مـی     

ایـن  . زیـستند   عنوان حکـومتگر در میانـشان مـیِ         نشین بود که جماعات ایرانی به       پارس نیز عرب  

 مــاورای. ســرزمینها تــا پــیش از اردشــیر بابکــان در درون قلمــرو شاهنــشاهی پــارتی قــرار داشــتند 

مرزهای شرقی و شمالی کـشور در بیـرون از ترکمـستان و ازبکـستان کنـونی سـرزمینهای بیابـانِی              

مــاورای شــمالی کوههــای قفقــاز نیــز در    . شــد قبایــل پراکنــدۀ تــرک بــود و ترکــستان نامیــده مــی    

شـامل کابـل و     در سـرزمین کابلـستان      . زیـستند   نـام خـزر مـی       نـشین بـود و قـومی بـه          زمان تـرک    آن

» تـورانی «زمـان   زیستند که نیاکان پختونهای کنونی بودند و در آن         ومی آریایی می  نیز ق  پشاور

تر از اینها در منطقۀ کویته تا خضدار در پاکستان کنونی ایرانیـانِ قبایـل             پائین. شدند  نامیده می 

ایـن سـرزمین تـا چنـد سـده پــس از      (شـد   زیـستند و سرزمینـشان تـوران نامیـده مــی     کهـنِ تـوران مـی   

  ).اهنشاهی ساسانی نام توران را حفظ کردبرافتادن ش

  اقدامات عمرانِی اردشیر بابکان. ۴

 یـک   کـرد   گرفت پس از آنکه تاراج می       هرجا را می  مانند اسکندر مقدونی نبود که      اردشیر  

خیـال     تـا بـه    کـرد   مـی  رهـا     یونـانی  دست سپاهیان غـارتگر      و مردم مغلوب را به     ساخت  میپادگانی  

اسـکندر در هرسـرزمینی کـه پادگـانی     . امر انسجام دولت بپردازد  خودش بعدها درسر فرصت به    

دسـت آن پادگـان رهـا     گذاشـت و منطقـه را بـه     مـی  پادگـان  کـرد نـام خـودش را بـر روی آن            دائر می 

داد، بـدون اینکـه درصـدد بازسـازی خرابیهـائی       راهش ادامه مـی    کرد و برای جهانگشایی به      می

نویسند که اسکندر شهرهای زیـادی در شـرق    ن غربی میاینکه مورخا. بار آورده بود    باشد که به  

ایـن پادگانهـا نـه شـهر بلکـه      . بنا کرد، همین پادگانهـا بودنـد کـه نـام اسـکندر را برخـود داشـتند               

آوردنـد    بـار مـی     کردند و ویرانیها بـه       بودند، و تخریبها می    یونانیهاگیری   مراکز تاراجگری و باج   

چونکـه ایـن پادگانهـا در کنـار     . دادنـد  شان انجـام نمـی  منطقۀ زیر سلطۀ خود  ولی هیچ خدمتی به   
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آن شـهرها اطـالق    ، نام آن پادگانها را نیز مقـدونیها و یونانیهـا بـه   ندشد  میساختهشهرهای مهم  

پس از اسکندر نیز . گرفتند خودشان می   شد که شهرها نام پادگانها را به        کردند، و طوری می     می

بر پادگانها نهادنـد، چنانکـه مـثالً پادگـانی کـه در شـرق       سلوکیها چنین کردند و نام خودشان را    

یونـانی  مهـاجرانِ   و بعـدها کـه جمعیـت    بـر آن نهادنـد  کردنـد نـام سـلوکوس      دائر شده   ویران بابلِ

  . صورت یک شهر درآمد و نامش سلوکیە شد هاطراف این پادگان زیاد شد ب

هـای دولـت    تحکـیم پایـه   بود، اقدامات الزم را در جهت      کشورگشایی درگیراردشیر گرچه   

او وفـادار    ی که گشوده است کامالً بـه      ئ  ناحیهشد که     آورد، و تا مطمئن نمی      عمل می   خویش نیز به  

 هـای بخت نیز بـا او یـار بـود و نفرتـی کـه جنگ              . جنگ دیگری برود     به تاکرد    را رها نمی    است آن 

شـد کـه      ه بود سـبب مـی     وجود آورد    به اوضاع  بهداخلی و ناامنیهای سالهای اخیر در کشور نسبت         

 ها  اسطوره  و ها  ویژه که هوادارانش افسانه      به ؛عنوان یک نجاتبخش بنگرند     او به  مردم کشور در  

گـشود    کـه مـی  یاو هر شهر. ساختند میآمیز   مشروعیتی تقدسشپراکندند و برای   اش می   درباره

او  بـیش از حـد بـه   شد که مـردم   کار سبب می  و این  ،کرد  را صادر می    درنگ دستور نوسازی آن    بی

ئـی رفتـار    گونـه  او بـا مـردم بـه   . وی یـاری کننـد      برد اهـدافش بـه     امیدوار و وفادار بمانند و در پیش      

 است تا کشور را از پا خاسته بهخواه است و  کردند او پدری نیک کرد که همگان احساس می می

جـا از خـدا و دیـن     مـه سـخن او در ه . میان مردم برگردانـد  ناامنی برهاند و عدالت و سعادت را به    

 و برقــراری عــدل و  دیــن خــدا احکــامخــاطر برقــراری کــرد کــه او فقــط بــه بــود و چنــان وانمــود مــی

های او نیـز نـشان        گذشته. قدرت مادی نیست    سلطه و  خواهان و   پا خاسته است    به آوردن آرامش 

ــاً تعلــق خــاطری بــه    مــی ی کنــد بــرا  زنــدگی شخــصی خــویش نــدارد، و هرچــه مــی    داد کــه او واقع

سر که باالتر خوانـدیم نیـز ایـن موضـوع بازتـاب یافتـه                 در نامۀ تن  . سعادت ایران و ایرانیان است    

گفت پادشاه باید هدف اول و آخرش برقراری          نویسد که اردشیر بابکان می      می  مسعودی  . است

گفـت    و مـی  . عدالت باشد، زیرا نخستین عامل فروپاشی هر سلطنتی از میان رفتنِ عدالت است            

فـضیلت و   ترین آفت کشورداری آن است که پادشـاه مـشاورانش را از میـان فرومایگـانِ بـی       که بد 

  ١.تدبیر برگزیند

 از نوابـغ بـود   بود، در کشورداری نیز  روزگارعالوه برآنکه در کشورگیری از نوابغ     اردشیر

 متون پهلوی دسترسی داشته اسـت  که به مسعودی .کوروش و داریوش داشت و شباهت بسیار به 

  : چنین گفتشگذاری کرد ضمن سخنرانی تاجچون نویسد که اردشیر  می

مــا اختــصاص داد، و مــا را   ســپاس و ســتایش بــاد خــدائی را کــه نعمتهــای خــویش را بــه   
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اطاعـت مـا    مشمول عنایـات خـویش گردانـد، و کـشور را رام مـا سـاخت، و بنـدگان را بـه              

مــا ارزانــی داشــته  ی کــه بــهســتائیم و از نعمتهــائ او را چنانکــه شایــسته اســت مــی. درآورد

ای مردم بدانید که ما همۀ تالشمان را در راه برقراری عـدالت        . کنیم  است قدردانی می  

بنـــدگان و حفـــظ   بـــرای رعیـــت و آبادســـازی و رونـــق کـــشور، و نیکـــی بـــه ایجـــاد رفـــاهو 

بـار آمـده       بـه  )یعنـی دوران پارتیـان    ( یگانگی ملی و بازسـازی خرابیهـائی کـه در گذشـته           

دهـم کـه بـا قـوی و ضـعیف و وضـیع و                 شـما اطمینـان مـی       مـن بـه   . ار خواهیم بـرد   ک  است به 

داد رفتـار خـواهیم کـرد، و اجـرای قـانون را سـرلوحۀ کـار خـویش قـرار                عـدل و    شریف به 

ــواهیم داد، و ــه  خـ ــان بـ ــواهیم      چنـ ــما را برخـ ــتایش شـ ــه سـ ــرد کـ ــواهیم کـ ــل خـ نیکـــی عمـ

ــه ــام   انگیخـــت؛ و بـ ــه انجـ ــائی کـ ــا کارهـ ــار یکتـ ــواه صـــدق  ارادۀ پروردگـ ــواهیم داد گـ  خـ

  ١.بودگفتارمان خواهد 

دهد   نشان میانجام داداقدامات عمرانی بسیاری که اردشیر در مدت کوتاه کشورداریش 

آبــادانی  عمــران و داشــته، بــه هــایش صــداقت داشــته، ایــران و ایرانــی را دوســت مــی  گفتــه کــه در

  و فـراهم ،ر آبـاد و مقتـدر  کشور عالقۀ وافـر داشـته و هـدفش از تـشکیل سـلطنت ایجـاد یـک کـشو            

 در بسیاری از نواحی کشور او.  بوده استمردم کشورآوردن وسائل آسایش و آرامش و سعادت  

ــا کــرد      دســت بــه  از آنجــا کــه  . اقــدامات مهــم عمرانــی زد و شــهرهای متعــددی را بازســازی یــا بن

میـت داشـت، پـس از       اندازۀ ایران داخلی برای اردشـیر اه        بهپارۀ تن ایران بود و       نیز   رودان  میان

 کـــه بازمانـــدۀ دوران  تیـــسپون کهـــنِ دجلـــه در کنـــار شـــهربرکرانـــۀتـــشکیل شاهنـــشاهی خـــویش 

در زمـان   بعـدها    ایـن شـهر    ٢.اردشیر نـام گرفـت       بنای شهری نوین را نهاد که ویه       هخامنشی بود 

او در منـاطق مختلـف کـشور چنـدین شـهر دیگـر       . پایتخت شاهنشاهی ساسانی شد روان  اَنوشە

ــا کــرد کــه هرکــدام بــه     در دهانــۀ واقــعاو شــهر مهــم بنــدری   . خــود گرفتنــد  شــکلی نــام او را بــه   بن

مرکــز  نــشین در یــک روســتای خــوزی . نامیــداردشــیر  آبــاد  وِهــشتهارونــدرود را بازســازی کــرد 

                                                 
  .۲۶۷ ۲۶۶/ ۱ :مروج الذهب ١
ســلوکوس در نزدیــک بابــل و بــر    .  بنــا شــده بــود   برکرانــۀ دیگــِر دجلــه   در کنــار تیــسپون اردشــیر ویــه 2

دســت نیروهــای اســکندر تخریــب شــده بــود، شــهر ســلوکیه را بنــا کــرد  هــای شــهر مــاخوزه کــه بــه ویرانــه
در عهد اشـکان، تیـسپون   ). کلی ویران کردند  به۱۶۵ سال لشکرکشیا نیز بعدها رومیان در   سلوکیه ر (

را  اردشــیر ایــن شــهر را گــسترش داد و نــام آن . در کنــار شــهر ســلوکیه بنــا گردیــد و پایتخــت ایــران شــد  
و اردشیر را که در دوران ساسانی گسترش بسیار زیادی پیـداکرد و مرکـز سـلطنت                   ویه. اردشیر کرد   ویه

شـهرهای   (»مـدائن کـسری  « گفتنـد، و  »بهرسـیر «ادارات دولت ساسانی بود، بعـدها اعـراب مـسلمان       
  .نام دادند) خسرو
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در جـائی کـه      ).اکنـون اهـواز   (نامیـد   اردشـیر   د  هرمـز  کـرده    یـک شـهر مهـم       را تبـدیل بـه    خوزستان  

شـکل    نـامی کـه تـا امـروز بـه          (اردشیر را بنا کـرد      بهمن اکنون آبادان و خرمشهر است شهر بندری      

نیز روستای مرکزی قبایل عبـدالقیس      ۀ بخش شرقی عربستان      برای ادار  .)بهمنشیر مانده است  

او پـیش از اینهـا   ). اکنـون شـهر احـساء     (بـرآن نهـاد     اردشـیر    فنیـاد یک شهر کرده نام        تبدیل به  را

برآنهـا نهـاده    اردشـیر و اردشـیرخوره        رام  فسا و گَور در پارس را نوسازی کـرده نامهـای           شهرهای

 بـود جملـه      کرمـان از آن    اردشـیر    ویـه  کـه چندین شهر دیگر را نیز اردشیر بنا یا بازسازی کرد           . بود

 از دیگر اقدامات او .)گویند ده است که بهرسیر نیز میشکل بهرشیر مان این نام نیز تا کنون به(

های کهن شاهنـشاهی در زمـان اردشـیر       جاده. نوسازی شهرهای بلخ و مرو و هرات و زرنگ بود         

هــا زده شــد تــا رفــت و آمــد   هــای ســِر گــذر جــاده  نوســازی شــد، پلهــای بــسیاری بــر روی رودخانــه  

  . کاروانهای بازرگانی آسان گردد

سـازی ملـت درسـر داشـت در           ردشیر بـرای آبادسـازی کـشور و خوشـبخت         شور و شوقی که ا    

  . حدی بود که توصیفش ممکن نیست

  اصالحات دینی اردشیر بابکان. ۵

عنـوان یـک رهبـر دینـی درصـدد برآمـد کـه بـا                  العاده کاردان بـود، بـه       فوق مردیکه  اردشیر  

هم آمیزد و دین واحد و  د و به مذاهب ایرانی را در یک بوته گرد آور  رسمی کردن دین مزدایَسنە

 نظـارت مـستقیم   زیـر او دستگاه دینی ایران را سـازماندهی کـرده    . کند ایران برقرار  فراگیر را در  

واسطۀ دستگاه دینی بر همۀ شئون کـشور مـسلط نمـود و میـان آحـاد            هدولت درآورد، و دولت را ب     

  او.پـدر نبـود   فرزند بـه رابطۀ  شباهت به رعیت با دولت چنان رابطۀ مستحکمی ایجاد کرد که بی 

او کـه فقیهـی سـخت    . سیاستش را برمبنای عقائد دینی بنا کرد و دین را اسـاس دولـت قـرار داد          

 سعادت دنیوی و    دار بود عقیده داشت که هدف از رفتار انسانی در این دنیا باید رسیدن به                دین

ردد؛ و وظیفۀ دولـت آنـست     گ   و این امر فقط از راه اجرای احکام شرعی میسر می           ،اخروی باشد 

 آور شـوند و از  داری روی خداپرسـتی و دیـن    د که همۀ مردم به    هائی را در کشور پدید آور       که زمینه 

  .  برسندخوشبختی همگانی به پیروی کنند تا اخالق نیکِ برآمده از تعالیم زرتشت

هـــدف از تـــشکیل حکومـــت در نظریـــۀ سیاســـی اردشـــیر بابکـــان، چنانکـــه در نخـــستین         

 گفته بود، برقراری نظم و امنیت در جامعـه، مبـارزه بـا مفاسـد و کجیهـا و نـشر             خویش انیسخنر

، دانـست   مـی  نیازمند قدرت فائقه      را و چون مبارزه با کجی و نشر راستی       . بودفضایل و راستیها    

حاکمیت سیاسـی  دانست که  او میاما . کرد میضرورت پیدا نظر او  تشکیل حاکمیت سیاسی به 
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 دینــی قــادر نخواهــد بــود کــه عــدالت و اصــول اخالقــی را در جامعــه برقــرار کنــد؛   بــدون پــشتوانۀ

پــشتوانۀ یــک قــدرت فائقــه در جامعــه برقــرار    همچنانکــه تعــالیم دینــی و اصــول اخالقــی نیــز بــی  

 اسـت و در راه بـرآوردن امیـال نفـسانی خـویش            جـو    شد؛ زیرا بشر ذاتاً آزمند و برتری       ستنخواه

 دارد و هـا بـازمی    چیـزی کـه بـشر را از ارتکـاب ناشایـسته           نظر او    به. دزن  هر ناشایستی می    دست به 

 تعـالیم دینـی اسـت کـه     کنـد  مهار می و آزمندی انسان را  یخواه  خصایص افزون  امیال نفسانی و  

اساس . آن با مفاسد مبارزه کند باید همچون مهاری در دست قدرت فائقه باشد، و با تمسک به    

  :اند وری به نقل از متون پهلوی چنین آورده  و ابن قتیبه دیننظریۀ سیاسی اردشیر را مسعودی

دیـن  . نیـاز نتوانـد شـد    کدام از دیگـری بـی    دو همزادند که هیچ)دولت(پادشاهی  دین و   

 نداشته باشد فـرو    شالودهاین یک اگر    .  نگهبان دین  پادشاهی است و    پادشاهی ۀشالود

  ١. میان خواهد رفتخواهد ریخت، و آن یک اگر نگاهبان نداشته باشد از

از حمایت همگانی و استحکام تواند  ق از این نظریه آنست که حکومتی میمفهوم یک ِش

 آن شق دیگرمفهوم تعالیم دین و مجری احکام شرع باشد؛ و   که متکی بهو ثبات برخوردار شود 

ربـۀ آشـفتگی    جت. اسـت پـذیر     زیـر چتـر حاکمیـت مقتـدر امکـان          است که اجـرای احکـام شـرع در        

آمدن اردشیر بابکـان    هخامنشی تا روی کاربرافتادن شاهنشاهیقیدتی و تعدد مذهبی پس از    ع

سبب شده بود که اردشیر این نظریـه را اتخـاذ کنـد و در راه پیـاده کـردن آن کمـر همـت بربنـدد و              

  . را در کشور برقرار سازدمقتدر و دولت بخش  همگانیِ وحدتبا تکیه برآن دین

باورهـای  کـرد،      روم تهدیـد مـی     طلـِب   گـسترش  امپراتـوری  ایران را    کهدر سدۀ سوم مسیحی     

توانـست دوام   تنهـا چیـزی کـه مـی       . بـرای ایـران یـک ضـرورت تـاریخی بـود           بخـش     دینِی وحدت 

.  در کـشور بـود  دینیهمبستگی قومی را تضمین کند ایدئولوژی فراگیر و وحدت  وحدت ملی و  

 آشــکار گردیــد؛ و آن زمــانی بــود کــه  وااهمیــت نظریــۀ اردشــیر بابکــان حــدود یــک ســده پــس از   

 جهادگرانشدن   برخوردار، و دین مسیح را در سراسر امپراتوری رسمیت بخشید  بیزانتدولت  

 یک دیـن سیاسـی تبـدیل کـرد؛ و      روم این دین را بهدستگاه دولتی جانبۀ    مسیحی از حمایت همه   

، ایـران در  ه بـود  سـاخت اگرنه سیاست حکیمانۀ اردشیر بود کـه وحـدت دینـی را در کـشور برقـرار          

  .خطرش کمتر از فاجعۀ اسکندر نبودچه بسا شد که  ئی مواجه می سدۀ چهارم با فاجعه

سـاز بـود    همـان انـدازه بـرای ایـران سرنوشـت       ظهور اردشیر بابکان در سدۀ سوم مسیحی به       

دیـن    برسـر کـار آمـد و   بابکـان کـه اردشـیر    زمـانی . م داریوش در سدۀ شـشم پ  که ظهور کوروش و 

ەمیــک ســده تــا رســمیت یــافتن دیــن   را رســمیت بخــشید، هنــوز مــدت زمــانی نزدیــک بــه  زدایَــسن
                                                 

  .۶۷/ ۱: عیون االخبار. ۲۷۲/ ۱ :مروج الذهب ١
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زمان نیز دین مسیح بدون سرپرستی رومیان در          مسیح در امپراتوری روم باقی بود؛ ولی در همین        

 و اگر نه تـالش اردشـیر بـرای    ؛ خاورمیانه در حال گسترش بودخورده در    جماعاتِ سرکوب  میان

ر خوزســتان و زودی د توانــست بــه بــود، دیــن پرکــشش مــسیحیت مــی   مــی   مزدایَــسنە دیــنتقویــتِ

کـه در     آنگاه در آینده وقتی     گسترش یابد و   رودان در میان جماعات سامی و آرامی و خوزی          میان

 را هوادار یک دولت بیگانه سـازد کـه مـشروعیتش            هشد های مسیحی   یافت توده   روم رسمیت می  

توان حدس زد که چـه برسـر          در چنین وضعیتی می   .  ناشی شده بود   شجدید و پرکش   دین    یک از

 و  رومـی بـر روی ایـران گـشوده بـود     کشورگـشایانِ ویـژه کـه از دیربـاز چـشم طمـع            آمد، به   ایران می 

  .ایران بازنایستادند گاه از تالش برای دستیابی به چنانکه دیدیم هیچ

 و در خــالل ، هــستی ایــران بــود پارتیــان درعــین اینکــه نگهبــان پرقــدرتی بــرایشاهنــشاهِی

مرز و بوم ما را یکی پـس      همۀ تالشهای رومیان نیرومند برای دست اندازی به         سالْ ۱۵۰بیش از   

از دیگری با شکست مواجه ساخت، دارای یک نظام سیاسی منسجم و متمرکز نبـود و تـوان آن               

. ذشــته برگردانــدشــکوه گ و تمــدن ایرانــی را بــهرا نداشــت کــه هویــت فرهنگــی ایــران را تقویــت  

 از بــسیاری جهـات آنچنــان آزادمـنش بودنــد کـه حتــی در برابـر زبــان و عـادات یونانیــان      اشـکان 

دانـستند و   دادند، و از این هـم فراتـر زبـان یونـانی مـی       گونه حساسیتی نشان نمی     مقیم ایران هیچ  

حتـی گویـا   دادنـد، و     یونانیانی که تحصیلکرده یا هنرمند بودند را در دامن خـویش پـرورش مـی              

برای شاهنشاهان یک کـشوری چـون ایـران بـا آن            . کردند   یونانی را مطالعه می     داستانهای متون

هـای فرهنگـی خـویش       های فرهنگی ژرف و با آن پیـشینۀ تـاریخی باشـکوه، تکیـه بـر ریـشه                   ریشه

که فرهنگ و تمدن    یا در توانشان نبود     یک ضرورت حتمی بود؛ ولی اشکها درصدد آن نبودند          

ئی بودند و جز این       همۀ اشکان درآخرین تحلیل سربازان شایسته     .  را رشد و توسعه دهند     ایرانی

دانست که یک قوم زمانی شایستۀ سروری  ولی اردشیر بابکان می. هیچ مزیت دیگری نداشتند 

وســیله  آن شــود کــه ارزشــهای فرهنگــی و هویــت تــاریخیش را تبلیــغ و تقویــت کنــد و بــه کــردن مــی

ترین عاملی که یک ملـت   دانست که مهم اردشیر می. لی را مستحکم سازدپیوندهای یگانگی م  

همـین خـاطر هـم بیـشترین همـت       دهد وحدت دینی است، و به   پیوند می  هم طرزی استوار به    را به 

  .گرفت و موفق هم شد کار خویش را در راه ایجاد وحدت دینی کشور به

ل همــۀ عناصــر فرهنــگ ایــران نیــز مثــدیــن ایرانــی پــس از برافتــادن شاهنــشاهی هخامنــشی 

 .انسجام و یکپـارچگی خـود را از دسـت داد          شد و   ها    هِلِنی ه توسط شد  ریزی  شامل تصفیۀ برنامه  

در هــر ناحیــه از ایــران مــذهبی  مــرور زمــان   بــه،غیــاب یــک دســتگاه دینــی متــشکل  دردرنتیجــه، 

 متـداول   آداب و رسـومی    مـذهب  شکل گرفت که با مـذهب نـواحی دیگـر متفـاوت بـود، و در هـر                 
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وجـــدان جمعـــی خـــویش حفـــظ کـــرده بودنـــد و تعـــالیم زرتـــشت  شـــد کـــه اقـــوام کهـــن ایرانـــی در

. زرتشت بـود  تنها وجه مشترک مذاهب ایرانی در این دوران انتساب همۀ آنها به . پنداشتند  می

هـای اوسـتا     ایران که مایه در حقیقـت دارد، اسـکندر مقـدونی نـسخه    چونکه بنابر روایات سنتِی 

بــود، و رهبــران دیــن مانــده  تعــالیم اصــلی زرتــشت در میــان مــردم   انــدکی ازن بــرده بــودرا از میــا

ایرانــی در هرناحیــه برداشــتهای مــذهبی خودشــان را تحــت نــام تعــالیم زرتــشت در جامعــه رواج    

تــأثیری کــه هرکــدام از ایــزدان کهــن ایرانــی در نــواحی مختلــف ایــران       بــا توجــه بــه . دادنــد مــی

سیـستان   از این ایزدان از تقدس برتر برخوردار شد؛ چنانکـه مـثالً در        داشتند، در هرناحیه یکی   

 در  . دین مسلط مردم شـد     آئین میتریَسنە مهر در مرحلۀ نخست تقدس قرار گرفت و          ایزدو پارت   

تـرین     کـه از قـدیم      در آذربایجـان   .ه بود مقام خدای برتر دست یافت      به زروان    ایزد  شاید پتوکَە  کَت

ــین پر  ــه همــین    روزگارهــا آئ ــر داشــتند و ب ــه لقــب       ســتش آت ســبب هــم بخــشی از قبایــل ایــن منطق

ــر(آذر   ایــن برتــری مخــصوص ایــزد داشــتند،» آذرپائیگــان«یــا » آترپاتیکــان« بــود کــه هــستۀ  ) آت

تـر   آب  در بیشتر مناطق ایران که کـم .گرفت داد و مورد پرستش قرار می اصلی دین را تشکیل می 

آذرپرسـتی،  .  انتشار یافـت   مذهب ناهیدی دست آورد و       پرستش را به    مقام اول   اَناهیتە بود ایزد 

 آئـین   شـدند و اهـورمزدا در هرسـه    ئـی مزداپرسـتی تلقـی مـی     گونـه  پرستی به میتراپرستی و اَناهیتە 

 و آذر تجلّیــات ذات پروردگــار  خــدای برتــر و آفریــدگار و پروردگــار یکتــا بــود، و میتــر و اَنــاهیتە  

 ولـی بـسیاری از باورهـائی کـه از ایـن        .شـدند   سبب تقدس داشـتند و سـتوده مـی          مینه  بودند و به  

  .دور از تعالیم اصلی زرتشت بود روزگاران دیرینه و به خاست متعلق به مذهبها برمی

ترین افراد طبقۀ رهبـران دینـی سـنتی         پایه   عهد پارتیان نوادگان دون    رهبران دینی ایرانیانِ  

  رهیــده بودنــد و بــا اطالعــات انــدکی کــه در هِلِنــیتیــغ  بودنــشان ازاهمیــت  کــم بودنــد کــه در اثــر

فرزندانشان منتقل کرده بودنـد، دوبـاره    سینه به  و سینه بهفراگرفتهمراکز دینی دوران هخامنشی   

 ولــی چــون بــا زبــان گــاتە و اوســتا آشــنا  ؛دســتگاه دینــی هرناحیــه از کــشور را ســر و ســامان دادنــد 

هرحیـث از   شـان را اسـاس قـرار دهنـد و بـه      خودهـای   تند کـه دانـسته    آن نداشـ   ئـی جـز     نبودند چاره 

 هم مثل دیگر گروههای بشری داخـل فـالت ایـران            شاهان پارتی .  پاسداری کنند    دین مزدایَسنە 

یـک    رسـمیت بخـشیدن بـه       کردنـد و در بـه       یـی پیـروی مـی     اویژه از مـذهب میتر      از مذاهب محلی به   

  .دادند ئی نشان نمی  چندان عالقه فراگیرِ ایرانی و تشکیل دین  مذهب خاص مزدایَسنە

تعبیــری یــک نهــضت سراســری بــرای  تــشکیل دولــت ساســانی توســط اردشــیر بابکــان، بــه 

اردشیر بابکان تقویـت دیـن      . تمدنی کهن ایرانی بود    های فرهنگی   ریشه  خویش و به    بازگشت به 

 زرتشتی را با هـر مـذهبی کـه    فقیهان این منظور او به .  را اساس برنامۀ خویش قرار داد        مزدایَسنە
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 حمایــت گرفــت، دســتگاه دینــی را تحــت نظــم و ضــابطۀ محکمــی درآورد، و بــرای    زیــرداشــتند 

کـشور   تـاریخِ    بـار در    او بـرای نخـستین    . ئـی ابـداع کـرد       یافتـه   دستگاه دینی سلسله مراتب سـازمان     

 سـر  هیربد تنزمان  را که در آنترین فقیه کشور  وجود آورد و بلندپایه مقام ریاست عالیۀ دین را به 

سـر اهـل تپورسـتان        هیربـد تـن   . معاونـت او گماشـت       را به  هیربد اَبرسام بود در رأس آن قرارداد و       

، و )آیــد اش برمــی چنانکــه از نامــه ( آن ســرزمین بــودحکــومتگرِو ظــاهراً از خانــدان ) مازنــدران(

نویسد   مسعودی می .  بود ی اردشیر بابکان  هیربد اَبرسام اهل پارس و شاید از وابستگان خاندان        

 او ؛زیـست  شناس از خاندان حکومتگر پـارتی بـود کـه در پـارس مـی      سر مردی پارسا و دین   که تن 

گــران را در سراســر ایــران    تبلیــغ دربــارۀ روی کارآمــدن اردشــیر بابکــان پیــشگوییهائی کــرد، و     

رۀ سیاسـت و کـشورداری و مـسائل        کرد؛ و جزوات بـسیاری دربـا        پراکند و برای اردشیر تبلیغ می     

  ١.رشتۀ تحریر درآورده بود دینی به

که خود اردشیر زنده بود، گرچه یکی از مؤبدان در منصب ریاست دستگاه دینی  تا زمانی 

 مثابۀ پدر دین و تعبیری به  ریاست دستگاه دینی در دست شخص اردشیر بود که بهبود، درعملْ

بنـدی   قاعـده  نـده سلـسله مراتـب فقـاهتی تحـت تنظـیم و            در آی . شد  مرجع احکام شرعی تلقی می    

بنـدی شـدند کـه        دو طیـف متمـایز تقـسیم        شدند بـه     نامیده می  »مگوگان« فقیهان که    ؛درآورده شد 

اول و دومــی فقهــای طــراز دوم دیــن   اولــی فقهــای طــراز. اولــی مؤبــدان بودنــد و دومــی هیربــدان 

تـا  . مؤبـد لقـب یافـت      نـی قـرار داشـت مؤبـدانْ       مقامی کـه در رأس دسـتگاه دی         بودند، و    مزدایَسنە

 مـشاور   و مؤبـدان مؤبـد  ،رفـت  شمار مـی   بهشرعکه اردشیر زنده بود شخص او مرجع اعالی       وقتی

در هرکــدام از مراکــز اســتانها یــک مؤبــد انتــصابی وجــود داشــت کــه      . مجــری ارادۀ او بــود  او و

کـرد و بزبـان    ایی اسـتان نظـارت مـی    اردشیر در جامعه بود و بر دستگاه دینی و قض  دینینمایندۀ  

  .حکم امام جمعه و قاضی القضات استان بود امروزی در

را مؤبد هر  ی بنا شد که تولیت آنئمراکز استانها آذرگاهها پایتخت و به فرمان اردشیر، در

در کنــار هــر . کردنــد  هیربــد در هرکــدام از آنهــا خــدمت مــی  ئــی دســتهاســتان برعهــده داشــت؛ و  

 اسـتان بـود و توسـط مؤبـدان و هیربـدان اداره             دینـی مثابۀ حـوزۀ      سه بنا شد که به    آذرگاه یک مدر  

، و در   )قاضـی  (دادورزکردنـد در آینـده هیربـد و           که در ایـن مـدارس تحـصیل مـی            کسانی .شد  می

 بخشی از مالیاتهای زمینهـای کـشاورزی کـشور   فرمان اردشیر  به. شدند مراحل باالتری مؤبد می 

هـای ادارۀ آذرگاههـا و گـذران زنـدگی            کننـدۀ هزینـه     تـأمین  تـا شـد    مـی هـاده   در اختیار آذرگاهها ن   

  .باشدآموزان کشور  مؤبدان و هیربدان و ادارۀ مدارس و تأمین هزینۀ زندگی دانش
                                                 

  .۱۰۳ :التنبیه واالشراف ١
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هـای   چونکه متن مـورد اتفـاقی از اوسـتا در دسـت محافـل دینـی کـشور نبـود، وجـود نـسخه                  

 بــرای از میــان بــردن  انجامیــد؛ مــی مــذهبی  و درنتیجــه اخــتالف مــذهبهاتعــدد  متعــدد اوســتا بــه 

ــر بــرآن شــد کــه نــسخه  اختالفهــای مــذهبی و برقــرار کــردن یــک وحــدت دینــی، مؤبــد تــن   هــای  س

 تدوین کنـد و در اختیـار مؤبـدان و مـدارس     شکل کتاب واحدی  بهآوری و پراکندۀ اوستا را جمع   

 در کتـابی از   ن داریـوش بـزرگ      بار در زما    بنابر روایتهای سنتی، اوستا نخستین    . دینی قرار دهد  

در اینکه مـتن  . ودیعه نهاده شد ۀ استخر بهخان  و در گنج خط زر تحریر شد     پوست گاو به  برگهای  

هــای برخــی   اوســتا در زمــان هخامنــشیان کتــاب بــسیار بزرگــی بــوده اســت روایتهــائی از نوشــته     

میـر بـوده و در سـدۀ        نـام هِرمیـپ کـه اهـل از          مثال یکـی از آنهـا بـه       . مورخان یونانی در دست است    

هـایش نوشـته کـه زرتـشت تعـالیم آئـین خـویش را در دو میلیـون                     زیسته، بنابر شنیده    م می   سوم پ 

هـزار  ١٢گویـد اوسـتا بـر      ایـن روایـت بـا روایـت ایرانـی کـه مـی          ١.نظـم درآورده اسـت      بیت شعر بـه   

  .برگ از پوست گاو تحریر شده بوده همخوانی دارد

اوسـتا در عهـد داریـوش بـزرگ امـروزه اسـناد تـاریخی در        گرچه برای تأیید روایت تـدوین    

توانـد    مـی  شفاهی که سینه بـه سـینه نـزد ایرانیـان مانـده بـوده اسـت                دست نیست، اما این روایتِ    

درســت باشــد؛ زیــرا بخــش قابــل تــوجهی از مجموعــۀ قــوانین مــدون ایــران در عهــد هخامنــشی       

دیگر مذاهب ایرانی  س تعالیم زرتشت ورا مغان براسا) قوانین جزایی و مدنی احکام متعلق به(

شــود  کــه اکنــون وندیــداد نامیــده مــی  ) قــانون بــزرگ ( کتــاب گُونــدداتە  .انــد تــدوین کــرده بــوده 

یادگــاری از آن دوران اســت کــه در زمــان پارتیــان و ساســانیان همــراه بــا دســتکاریهای بــسیاری      

ر زمـان داریـوش را درآن       شـده د    بازتدوین شد؛ ولی هنوز انـدکی از بخـش اصـلی قـوانین تـدوین              

در  اوسـتا   نـسخۀ اصـلی  ودیعـه نهـاده شـدن       بـه  ).آن اشـاره کـردیم      و در جای خود بـه     (توان دید     می

تواند درست باشد؛ زیرا بنـائی کـه اکنـون کعبـۀ       استخر نیز میۀخان  گنجدر  زمان داریوش بزرگ    

 واقـع شـده    رستمدر برابر آرامگاههای شاهنشاهان هخامنشی در نقش     شود و     زرتشت نامیده می  

ئی برخوردار بـوده، و در عهـد ساسـانی نیـز یـک نـسخه از                   است، در تاریخ پارس از تقدس ویژه      

در پاســارگاد نیــز در کنــار مجموعــۀ کــاخ   . ودیعــه نهــاده شــده بــوده اســت   اوســتا در ایــن محــل بــه 

 بــر روی برخــی از .کــورش بــزرگ چنــین بنــائی وجــود داشــته کــه هنــوز بقایــای آن پابرجــا اســت  

. شـود    تصویر این بنا دیده می     دوران شاهنشاهی پارت   شهریاران پارسی جامانده از     های به   هسک

 پـذیرفت تـوان     مـی . انـد   آن واقـف بـوده       نه آذرگاه بلکه مکان مقدسی بوده که پارسیان بـه          این بنا 

 دسـتور کـوروش بـزرگ و داریـوش بـزرگ      بـه  اساسـاً  دو بنای مشابه در پاسـارگاد و اسـتخر   که این   
                                                 

 .۵۹: تاریخ ماد 1
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 سـاخته شـده بـوده و        شده بر ورقهـای پوسـتی       ی نوشته  نسخۀ اوستا   صندقِ حاویِ  گهداریبرای ن 

   .شده است تقدس آن از همینجا ناشی می

محفوظـات  آوری شـد    جمـع پـس از او  و   بابکـان  چندین بخش از اوستا که در عهـد اردشـیر         

 زمـان پارتیـان      و در  گـشت   هخامنـشی بـازمی   مـاد و     روزگـار   به  تألیف آنها  متونی بود که  مؤبدان از   

های شخص زرتشت،  شناسانْ؛ بخشی از سروده اتفاق زرتشت بنابر »گاتە« .بازتدوین شده بود

ــسنە. بازمانــدۀ عهــد شــخص زرتــشت اســت و   و یــشتهادوران دور تــاریخ تعلــق داشــت، و  هــا بــه  یَ

وندیداد، اما . ه استتدوین شده بودباز در زمان داریوش و خشیارشا احتمال بسیار بهدِهِشن   بن

بخــش اســاطیری اوســتا شــامل یــشتها    . تردیــد در زمــان داریــوش بــزرگ تــألیف شــده اســت     بــی

یقـین در زمـان هوخـشتره تـدوین شـده بـوده               احتمـال قریـب بـه       بـه  چنانکه در جای خود گفتیم    

، و فرجـام    )مبـدا (انـسان    بود مسائل خلقت جهان و    باستان  بینی ایرانیان     دِهِشن جهان   بن. است

هـای تـاریخی    ؛ یـشتها اسـاطیر دینـی بـود کـه خـاطره      کرد  بررسی می دیدگاه دین    را از ) دمعا(بشر  

اعمـال عبـادی در مراسـم     هـا مجموعـۀ دعاهـا و نیایـشها و      کرد؛ یَسنە   اقوام ایرانی را بازگویی می    

مجموعـۀ  که در زمان ساسانی با اضافات نوینی بازتدوین شد      ) گُوندداتە( وندیداددینی بود؛ و    

  ١.است  عمدةً مبتنی بر احکام شرعیجزایِی ین مدنی وقوان

قـانونی در زمـان داریـوش و خـشیارشا در مجلـدات              در اینکه بخشهای اصلی متون دینی و      

داریـوش بـزرگ   . توانـد تردیـد کنـد    گر تاریخ نمی   شده باشد، مطالعه    یا بازتدوین  منظمی تدوین 

 بـر   »آریـایی «زبـان     دسـتور او بـه      غـستان بـه   سـند ب    از هـائی   نـسخه در کتیبۀ بغستان تصریح کرده که       

 نوشــته شــده اســت؛ و ایــن تــصریح چنــان اســت کــه زبــان )چــرم گــاو و پوســت آهــو(چــرم و پوســت 

توان احتمال داد که  می. آن نگاشته شده است  بغستان به  سنگنبشۀ که   بوده زبانیآریایی غیر از    

 شـده بـوده و در زمـان         نوشتهبا آن    در زمان هوخشتر   اوستای بوده که     کهن زبان آریایی همان زبان   

آن زبان هم نوشته شـده بـوده تـا           سند بغستان به   هائی از   نسخهداریوش دارای تقدس بوده، و لذا       

هــم اینکــه داریــوش بــزرگ سنگنبــشتۀ خــویش را      . حفــظ گــردد ) اوســتا(در کنــار متــون دینــی   

تحریـر کـرده بـوده،    پوسـت  بر چـرم و   آریایی  زبانِ  به را   اش  نسخه  یک  پارسی نگاشته و   گویشِ  به

بـرد، در عهـد     نـام مـی  »زبـان آریـایی  «عنـوان   خود نشانگر این حقیقت است که آنچه او از آن بـه         

  دارای کـه   ولـی حتمـاً کـسانی     .  فالت ایـران ناشـناخته بـوده اسـت         غربهخامنشی برای ایرانیان    

                                                 
که وندیـداد اثـر بـسیاری بـر     رسد  نظر می   های دوم و سوم هجری که فقه اسالمی تدوین شد، به            در سده  1

که فقهای  » توضیح المسائل «در کتابهای موسوم به     . مؤلفان فقه در نحوۀ تدوین احکام فقهی داشت       
  .خورد چشم می نویسند نیز یادگار بارزِ این اثر به ها است که از روی دست یکدیگر می شیعه سده
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 متـون کهـن ایرانـی       که زبان  پذیرفتتوان    اند، و می     از آن اطالع داشته    اند  بودهتحصیالت دینی   

حدیث سوزانده شـدن ایـن متـون در حملـۀ اسـکندر نیـز دور از                .  بوده است  »زبان آریایی «همان  

د تـا چیـزی از   آتـش کـشیده شـ       فرمان او کتابهای ایران به       شکی نیست که به    . نیست خرد پذیرش

ار خـودش را خـدا کنـد و مـورد پرسـتش قـر             کـه   خواسـت     زیـرا او مـی    . فرهنگ ایرانی برجا نمانـد    

پـس الزم بـود کـه    . در ایـران خـدا شـود      کـه   توانـست     ماند او نمی    اگر دین ایرانی پابرجا می    . دهد

نامـه آمـده    راج  اردوینخسِتدر بخش . همۀ عناصر دین ایرانی از مادی و معنوی را از بین ببرد        

ب ریـزی و تخریـ    ایران گذاشت و کشتار و خـون بهخویی پا  که اسکندر با دنیائی توحش و درنده  

 کـــرد، اوســـتا را کـــه در کـــشتارسراســـری را بـــا خـــود آورد، شـــهرهای ایـــران را ویـــران و مـــردم را  

شد سوزاند، داوران و هیربدان و مؤبدان و رهبران دینی و خردمندان        خانۀ استخر حفظ می     گنج

  .عام کرد و کینه و نفرت پراکند وران را قتل و اندیشه

چنـین   انـد،  تأییـد کـرده   دربار او نگاران قایعرا واین گذشته چونکه شهرسوزی اسکندر     از

آتش کشیده شده لذا هرچـه او   وسیلۀ اسکندر به  شده که به    متونی چون در جاهائی نگهداری می     

حـدیث  . سـوزی او از میـان رفتـه اسـت     آتـش  آن دسترسی نداشـته تـا تعمـداً از بـین ببـرد نیـز در             به

کنـد؛ و آن   را یـک دلیـل دیگـری نیـز تأییـد مـی      فرمـان اسـکندر    سوزانده شدن کتابهای ایرانی به   

پژوهان یونانی پس از اسـکندر نیفتـاد تـا     دست دانش زمان به  کدام از متون ایرانی آن      اینکه هیچ 

که ما تردید نداریم  در حالی. میان آورند دربارۀ آنها در آینده چیزی بنویسند و سخنی از آنها به

های کسانی چون اسخیلیوس و هیرودوت و افالطون و  تهزمان کتابها و نوش که یونانیان که در آن 

همـه   یـی کـه آن    را خوانده بودند، عالقه داشتند تـا دربـارۀ ایـن کـشور افـسانه      و دیگران گزینوفون

اگـر اسـکندر چیـزی از کتابهـای ایرانیـان را بـاقی              . تمجید قدما را برانگیخته بوده تحقیق کنند      

  .رسید ما می توسط یونانیان بعدی به ها از آنهائی ترجمهگذاشته بود حتماً 

ــن  ــر و دســتیارانش  پــس از آنکــه اوســتا را ت کردنــد،فرمــان اردشــیر بابکــان بازتــدوین  بــهس  

کننـد تـا کـل مـتن اوسـتا در       اردشیر مقرر کرد کـه هـر دسـته از مؤبـدان بخـشهائی از اوسـتا را ازبـر        

کـه درطــی قــرون متمــادی در  زمـان در اثــر تحــولی   چونکــه در آن. هــای مغــان محفـوظ بمانــد  سـینه 

کـردن   زبان رایج مردم ایران نبود، و ازبر) ییزبان آریا(زبان ایرانی پدید آمده بود، زبان اوستا    

 حــسِب موضــوع بــهرا  منظــور حفــظ کــردن همــۀ اوســتا آن آن نیــز بــرای مؤبــدان دشــوار بــود، بــه

ئــی از مؤبــدان  دســته  بــه راهــر نــسکتقــسیم کردنــد و حفــظ ) عربــی، نــسخه بــه(نــسک چنــدین  بــه

 ١.ئــی از مؤبــدان محفــوظ بمانــد   هــای مجموعــه  ترتیــب همــۀ اوســتا در ســینه   ایــن تــا بــه  ســپردند،
                                                 

  .۲۵۳/ ۱ :مروج الذهب ١
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  : چنین نوشته استی تدوین شده در عهد ساسانیمسعودی دربارۀ اوستا

الفبای این کتاب شصت حرف است، و در هیچ زبانی این تعداد از حروف الفبا وجود 

را نتوانـد آورد و کـسی    زبـانی آورد کـه کـسی شـبیه آن     اب را بـه   زرتشت این کت  … .ندارد

خط زر   دوازده هزار صفحه به    این کتاب را در    او… . کرد نتواندرا درک      مراد آن  ژرفای

. شـرائع و عبـادات بـود       وعید و امر و نهی و موضـوعات دیگـر از           نوشت، و شامل وعد و    

 بر اسـاس ایـن کتـاب        )داریوش سوم (شاهان تا زمان اسکندر و کشته شدن دارا پور دارا           

  ١.سپرده سوزاندآتش   این کتاب را بهنسکهای اسکندر سپس. کردند عمل می

بـرای مؤبـدان ایـن عقیـده را در میـان            در زمان اردشـیر بابکـان       دشوارفهم بودن زبان اوستا     

رتـشت  زدلِ  بـر  غیـب  اسـت کـه از   یآنها پدید آورد که زبان اوستا نـه زبـان مـردم دنیـا بلکـه کالمـ               

همه کس در زمرۀ محرمات        آموزش زبان اوستا به    ،بر اساس همین عقیده   .  است  بوده فرود آمده 

انتـشار ایـن عقیـده در میـان     . کردند میمغان و پاکان تدریس    شد و فقط به     و گناهان محسوب می   

 و  زرتـشت بـاور آنهـا عالمـان حقیقـی کـالم             عوام سبب شد کـه عـوام بـرای حافظـان اوسـتا، کـه بـه                

هـای آنهـا را     خاصـی قائـل شـوند و گفتـه         احتـرام رفتنـد،     شـمار مـی      و پاکـان بـه     دیـن ان علـوم    حافظ

  .حکم خدا تلقی کنند

کـرد و جـرائم و جنایـات          جزایی را تعالیم دینی معـین مـی        از آنجا که اساس قوانین مدنی و      

نیـز   در عین حال دستگاه قـضایی        ؤبدانمشد، دستگاه     احکام شرعی تلقی می    مثابۀ تخطی از   هب

قــضاوت در . بــود مؤبـدان مؤبــد  ریاســت دســتگاه دینــی و دسـتگاه قــضایی کــشور در دســت . بـود 

حسب مراتبشان در مقامهای مختلـف قـضایی انجـام            شهرها و روستاها در اختیار فقها بود که به        

را احکـام     رفتنـد، کـه اسـاس آن        شـمار مـی      مراجـع فتواهـای قـضایی بـه        مؤبـدانْ . کردنـد   وظیفه می 

  .داد تشکیل می)  کتابنص: یعنی(در اوستا فقهی مندرج 

بــاالترین مقــام   :ئــی کــه اردشــیر تــشکیل داد دارای مراتبــی بــود    گونــه دســتگاه فقــاهتی بــه 

؛ پـس از او مؤبـدان   شـد   کـه نماینـدۀ شاهنـشاه شـمرده مـی      مؤبدان مؤبـد بـود    فقاهتی در هر استان   

اینهـا عـالوه بـر      . ی آشـنا بودنـد    احکام شـرع     که تحصیالت عالیۀ دینی داشتند و به       فقهائییعنی  

تدریس متون دینی در مدارس و تولیت امور دینی در جامعه ریاست دستگاههای قضایی را نیز           

وظیفـۀ  . مرتبـۀ مؤبـدی نرسـیده بودنـد         هنـوز بـه   کـه    پس از آن هیربـدان بودنـد         .در اختیار داشتند  

 و نیز   ،قربانیها  نیایشها و  هیربدان ادارۀ آذرگاه، پیشنمازی و رهبری مؤمنان در مراسم عبادی و          

  . داوری در مرافعات مدنی و جزایی بود قضاوت و
                                                 

  .۲۵۲۲۵۳: همان ١



۶۹۱  شاهنشاهی ساسانی                                                                                                                                               اردشیر بابکان

ماننـد را تـشکیل داد کـه خـود          اردشیر بابکان یک حوزۀ منسجم فقـاهتی هـرم         ترتیب  این به

ایـن هـرم   .  مؤبـدان مؤبـد در رأس ایـن هـرم قـرار داشـت      اوپـس از  . گرفـت  او در نوک آن قرار می   

نخـست مؤبـدان مؤبـد      : ایـن شـکل بـود       بـه   روزگار دولـت ساسـانی     و تا واپسین  پس از اردشیر    

عنوان علمای دین و مفتیـان بـزرگ کـشور در      در رأس هرم؛ دوم مؤبدان به     ٰىعنوان مرجع فتاوی    به

عناصـر ایـن دسـتگاه دینـی       . تر در قاعدۀ هـرم      پایه   دون فقهایعنوان    کمر هرم؛ و سوم هیربدان به     

 هیربـد و یـک آذرگـاهِ        شـماری  هر روسـتا یـک مؤبـد محلـی و            در.  بودند پراکندهدر سراسر کشور    

 در  و تقـسیم میـراث  طالق قضاوت و امر نکاح و امامت و دین و روستایی وجود داشت و کار نشرِ  

چنان بود که همۀ زوایای زندگی روزمـرۀ مـردم     این دستگاهِ دینی     .دست مؤبدان و هیربدان بود    

کـام فقهـی خـویش رفتـار روزمـرۀ مـردم را تحـت یـک         را در شهر و روستا زیر نظـر داشـت و بـا اح    

 احکــامِ. اطاعــت از آنهــا ســاخت  آداب شــرعی درآورد و همگــان را موظــف بــه   سلــسله قواعــد و 

    ترین زوایـای زنـدگی فـردی نیـز نفـوذ            ی چنان بود که حتی در نهان      اخالقیِ برآمده از تعالیم دین

بـستر    هـم  در حـال حـیض اسـت          وقتـی  زوشکـرد کـه مـرد نبایـد بـا              چنانکـه مـثالً مقـرر مـی        ؛داشت

حــسب احکــام شــرعی معــصیت داشــت مــرد و زن در خوابگاههــای        چــون ایــن کــار بــه    ؛ وشــود

  .دانستند را جائز نمی دادند و تخطی از آن آن پابندی نشان می نسبت بهنیز شان  خصوصی

 نمازهـای یومیـه در پـنج    : قاعـده درآورده شـد     فرمـان اردشـیر تحـت نظـم و          مراسم عبادی بـه   

گردید و ضوابطی برای تشویق مردم     مقرر بامداد، پیشین، پسین، شامگاه، و شبانگاه     نوبت  

جملــه  محرمــات شــرعی وضــع شــد کــه از آن   احتــراز از نمازگــذاری و بــرای واداشــتن مــردم بــه   بــه

این احکام . منظور توبه و تطهیرآنها از خطا و گناه بود  بهخطاکارافراد ) ۀکفار (کیفرهای مادیِ

حکم شرع موظف بود که  هشد ب که مرتکب گناهی می کسی. در کتاب وندیداد تدوین گردیدنیز 

در پیــشگاه مؤبــد حــضور یابــد و توبــه کنــد و بــرای بخــشوده شــدن گناهــانش کفــاره بدهــد، و بــا      

گـاه مرتکـب هـیچ گنـاهی نـشود و همـواره نیکوکـاری                پس هـیچ    خدای خویش عهد کند که از آن      

 ، برای آنکه اثر روانی توبه و خودداری از معـصیت شـدیدتر باشـد،              در چنین موردی  . پیشه کند 

پـس از آن مؤبـد   . ئـی متناسـب بـا گنـاهش تقـدیم دارد      کرد که این گناهکـار کفـاره        مؤبد مقرر می  

نیرنـگ در بیـشتر مـوارد گـل          .شـد    نامیـده مـی    »نیرنـگ «داد کـه      گناهکار یک هدیۀ رمزی مـی       به

شـیوۀ   بایست این گل را برای تطهیـر شـدن از گنـاه بـه      ر می گناهکا شاش گاو بود و     رس آمیخته به  

 اسـتفاده از   گـشت، و    زمانهـای بـسیار دور تـاریخ برمـی          شاید رسم نیرنگ به   . خاصی بر تن بمالد   

سبب خاصیت ضدعفونی کردنش بود کـه نـسبت زیـادی از آمونیـاک را                 نیرنگ به  شاش گاو در  

ی پوستی و جراحتها در زمانی مرسوم شده        درخود دارد و احتماالً در ضد عفونی کردن خراشها        
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آداب دینــی درآمــده مــورد  شــکل یکــی از ســبب همــین خاصــیت شفابخــشی بعــدها بــه بــوده، و بــه

  ١.خود گرفته بوده است و بتدریج شکل بخشی از مراسم دینی بهگرفته  استفاده قرار می

پرورش دبیران  منظور    کودکان و نوجوانانِ خاندانهای حکومتگر کشور به        برای آموزش به  

زبــان تــدریس در . و کارمنــدان دســتگاه بوروکراســی نیــز مدارســی در سراســر کــشور تأســیس شــد

تحریــر گرفتــه شــده بــود   آرامــی ی کــه از نویــسۀالخطــ  زبــان پهلــوی بــود و بــا رســم   کــشورمــدارس

تا آخرین روزگار دولت ساسانی، زبان پهلوی زبان رسمی دستگاه دولتی و دینی کشور  .شد  می

) الفبـاء / نویـسه (دبیـره  نویـسد کـه ایرانیـان هفـت گونـه           نقـل از ابـن مقَفَّـع مـی           نـدیم بـه     ابـن  .ماند

، مخـصوص  دبیـره  دیـن ) ۱: قـرار زیـر اسـت     نـدیم ذکـر کـرده بـه      که ابـن  هائی  دبیرهانواع  . داشتند

 حرف داشته و صداها و اشارات را حتی صدای جریان آب و ۳۶۵ که دبیره ویس) ۲ ؛متون دینی

وسیلۀ آن انجام     ات شهریاران به  تب که مکا  هدبیر شاه) ۳ ؛اند  نگاشته  شارات پلک چشم با آن می     ا

شتگ  کـِ  )۵؛   عادی بـوده   تألیف کتابهای  حرف داشته و مخصوص      ۳۳ که   هدبیر نامه) ۴ ؛شده  می

جــات و قراردادهــای مــدنی بــوده   ل قبالــهیــ حــرف داشــته و مخــصوص اســناد رســمی از قب ۲۸کــه 

ــ  نــیم)۶ ؛اســت ــا آن مــی     حــرف داشــته و ۲۸شتگ کــه ِک ) ۷ ؛انــد نوشــته متــون طبــی و فلــسفی را ب

ــوده و     رازشــهری کــه مخــصوص نوشــتن نامــه    ــۀ رســمی ب  ٢. حــرف داشــته اســت  ۲۴هــای محرمان

 ۶۰بودنـد، و دارای      با آن نگاشـته       را  اوستا ئی بود که    نویسه »هدین دبیر «نویسد که     مسعودی می 

نویسد که این  برد، و می نام می» دبیره گشن«مچنین از  ه. شکل متمایز بود۶۰حرف و صوت با    

 شکل متمایز، و کالم همۀ اقـوام جهـان و همـۀ آنچـه     ۱۶۰ حرف و صوت با  ۱۶۰خطی بود دارای    

افزایـد کـه در      و مـی  . شـد بـا آن نوشـت        شنود ازجمله آواهای جانوران و پرنـدگان را مـی           گوش می 

انــدازۀ ایــن دوتــا خــط دارای حــرف و  د کــه بــهکــدام از اقــوام جهــانْ خطــی وجــود نــدار میــان هــیچ

  ٣.صوت باشد

دهـد کـه در دوران شاهنـشاهی پـارتی      نـشان مـی   نوبۀ خـود  بهها    همین متعدد بودن دبیره   

ئـی ابـداع کـرده بـوده انـد؛ در زمـان ساسـانی                 مردمِ هر منطقه از کشور برای خودشان نویسۀ ویـژه         

. رفته است کار می  از آنها برای منظور خاصی به ها رواج داشته، ولی هرکدام      نیز همۀ این نویسه   

                                                 
متولیــان ت و پیــران طریقــ. ز هــم در بــسیاری از منــاطق ایــران بــا همــین نــام وجــود دارد  هنــو»نیرنــگ «1

ایـن گـل را     . دهنـد   مراجعـه کنندگانـشان نیرنـگ مـی         گنبدها همیشه مقداری گل رس آماده دارنـد و بـه          
  سایند تا آنها را متبرک کنند مادربزرگها برگردن، مچ دست و پا، و بر پیشانی کودکان می

  .۲۵ ۲۳ /۱:الفهرست ٢
 .۹۶: التنبیه واالشراف 3



۶۹۳  شاهنشاهی ساسانی                                                                                                                                               اردشیر بابکان

ها بوده تا اوایل خالفت عباسی وجود داشته، و مورد استفادۀ  این نویسه برخی از تألیفاتی که به    

زبــان عربــی ترجمــه شــده   هــا قــرار گرفتــه و بــسیاری از آنهــا بــه  مؤلفــانِ دوزبانــۀ ایرانــی در ترجمــه 

وری و مـسعودی و   وری و ابوحنیفه دیـن  ظ و ابن قتیبه دین   های ابن مقَفَّع و جاح      در نوشته . است

. هـا تـا امـروز بـرای مـا مانـده اسـت            ئـی از ایـن ترجمـه        هـای گزیـده     طبری و ابوریحان بیرونی پـاره     

هـای   در سـده ) زبان پهلویِ دوران عباسـی  (زبان نوترِ ایرانی      برای بازنویسی متنهای اوستایی به    

ویژه نیمی  بهاستفاده شده است، که چندین نمونه از آنها دوم و سوم هجری نیز از همین متون 

فرهنـگ  «باره در کتـاب چهـارم در گفتـار         در این . تا امروز برجا است    کرد  از کتاب بزرگ دین   

یکــی از علتهــای اینکــه بخــش بزرگــی از    . ســخن خــواهیم داشــت » ایرانــی در خالفــت عباســی 

مـا نرسـیده نیـز همـین بـوده کـه بخـشی از                 هتألیفات زمان ساسانی که در حملۀ عرب نـابود نـشد بـ            

کلـی متـروک مانـده بـوده و بـرای             هائی نگـارش یافتـه بـوده کـه تـا دوران عباسـی بـه                 نویسه  آنها به 

لـذا بیـشترینۀ آنچـه در دوران عباسـی ترجمـه شـده همانهـا بـوده کـه                 . ایرانیها ناآشـنا بـوده اسـت      

  .نویسۀ رسمِی پهلوی بوده است به

سنە بـود و بـزم شـادی و سـاز و آواز و                        از پایه  از آنجا که شادزیستی    هـای اساسـی دیـن مزدایـَ

شد که باعث خـشنودی خـدا اسـت، اردشـیر بابکـان در       رقص از جملۀ کارهای نیکی شمرده می 

و دو  روزِ هفتـه بـرای کـشورداری و کـار و فعالیـت باشـد        ترتیباتی که وضع کرد مقرر نمود کـه پـنج   

بنــدی از  معلــوم نیــست کــه ایــن تقــسیم . گــذرانی ری و خــوشگــسا روزش بــرای بــزمِ شــادی و مــی 

روزهای هفته که دو روزش را به شادزیستی و جشن اختصاص داد بازمانـدۀ دوران هخامنـشی و                   

  . پارتی بوده یا اردشیر بابکان ابداع کرده است

  اصالحات سیاسی اجتماعی اردشیر بابکان. ۵

شکل دیگری بود از همان نظـامی       داد  اجتماعی که اردشیر بابکان تشکیل        نظامی سیاسی 

عنــوان رئــیس دولــت در رأس هــرم  شاهنــشاه ساســانی بــه. کــه در زمــان هخامنــشی ســریان داشــت 

مثابـۀ سـتون    هفت خاندان بزرگ کشور به  . گرفت، و مقام او موروثی بود       قدرت سیاسی قرار می   

فرمانداران کشور از میان  و وزرا و بلندپایهرفتند و سپهداران و افسران  شمار می فقرات دولت به

در زمــان داریــوش بــزرگ  . میــراث رســیده بــود  ایــن نظــام از دوران هخامنــشی بــه  . اینهــا بودنــد 

نــام ســران شــش خانــدان را داریــوش بــزرگ در   . حاکمیــت کــشور در دســت هفــت خانــدان بــود  

طبـری نـام برخـی    . سنگنبشتۀ بغستان ذکر کرده، و خاندان هفتم خاندان هخامنـشی بـوده اسـت             
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 و ، سـورن ، مهـران ، کـارن خانـدانهای  ١. خاندانهای بزرگ عهـد ساسـانی را ذکـر کـرده اسـت          از

، ســورن در )غــرب ایــران(کــارن در مــاه نهاونــد . نــدا  قابــل شناســاییمتــون امــروزیاســپندیار در 

خانـدان سـوخرا نیـز در عهـد ساسـانی از            . و اسپندیار در ری اسـکان داشـت       ) سیستان(سجستان  

در مازنــدران کــه از  خانــدان ســپهبد  .  و خــود از کــارن متفــرع شــده بــود   خانــدانهای متنفــذ بــود  

ــز یکــی از    ایــن شــش  . اســت نامــدار عهــد ساســانی   های خانــداناســپندیار منــشعب شــده بــود نی

عالوه خانـدان ساسـانی کـه در مجموعـشان هفـت خانـدان بودنـد، کـشور را در دوران                       خاندان به 

اینهــا در .  پــدران ملــت بــزرگ ایــران بودنــد  کردنــد و در حکــم  شایــستگی اداره مــی  ساســانی بــه 

  .آنان وابسته بود هفت تیرۀ بزرگ ملت بودند که در مجموعشان همۀ ملت بهاز حقیقت خویش 

شود منظور آن نیست که اینها هرکدامشان چنـد   در اینجا وقتی از خاندانها سخن گفته می       

ــه      خــانواد ــازاتش را ب ــضه کــرده امتی ــد کــه قــدرت را قب ــد بودن خودشــان اختــصاص داده   ۀ زورمن

ۀ بخــش بلکــه هرکــدام از اینهــا خانــدان حکــومتگرِ کهــنِ یــک بخــش از ایــران و نماینــد  بودنــد؛ 

 را اداره  اسکان داشـتند و آن بخـش    مشخصی از کشور   بخشعظیمی از ملت ایران بودند که در        

یجـاد  ا ،سـازی  ، پـل سـازی  چون ایجاد قنوات، جادهالمنفعه  کردند، و کارها و خدمتهای عام     می

هــای آبیــاری، ســاختن مــدارس و  ، حفــظ و تعمیــر شــبکهرو هــای کــاروان ســرا برســر جــاده کــاروان

  .دادند انجام میدر منطقۀ خودشان بیمارستانها و درمانگاهها و اموری از این قبیل 

ترین وزیر در دولت ساسانی همان لقبی داشت کـه از دوران هخامنـشی برجـا مانـده                    بزرگ

. نامیدنـد  مـی  »هزاربنـدگ «عهد ساسـانی   ، و در»هزارپت« عهد هخامنشی   را در  این وزیر . بود

رسـد کـه    نظـر مـی      بـه  ٢.دوم بود و هزاربنده لقب داشت      نویسد که مهرنرسی وزیر شاپور      طبری می 

. بـود فرمانـدار     وزیر در زمان ساسانی بـزرگ      این منصب رسمی    .خاندان سلطنتی بودند   وزرا از 

مـا   اطالع مبـسوطی در دسـت نیـست، ولـی             در دوران ساسانی   رفرماندا  گرچه از اختیارات بزرگ   

فرمانـدار را بـا بـازخوانی تـشکیالت دولـت عباسـی کـه                 توانیم اطالعاتی از اختیارات بـزرگ       می

» وزیــر«فرمانــدار در دولــتِ عباســی   بــزرگ. نــسخۀ دوم شاهنــشاهی ساســانی بــود حاصــل کنــیم   

او داده بــود توســط او انجــام   یفــه بــهشــد، همــۀ امــور کــشور براســاس تفویــضی کــه خل   نامیــده مــی

گرفــت، عــزل و نــصب فرمانــداران سراســر خــاک پهنــاور خالفــت عباســی، و عــزل و نــصب        مــی

در دوران آغاز خالفت . داد فرماندهان ارتش درا ختیار او بود که البته با اطالع خلیفه انجام می

یــر بــود، و اختیــارش  رئــیس کــل امــور دربــار نیــز همــین وز   تــا پایــان دوران برمکیــان عباســی 

                                                 
  .۳۳۰/ ۱: طبری ١
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نام  چندان گسترده بود که مهر خالفت نیز در دست او قرار داشت، و مجاز بود که هر امری را به                 

  : نویسد مسعودی می. خلیفه صادر کرده مهر خلیفه را برپای آن بزند

کـشد، امـور دولـت را اسـتحکام      گفتند که وزیر بارهای دولت را بردوش می    ایرانیان می 

رسـاند؛ نظـام امـر     سـرانجام مـی   وسـیلۀ تـدبیر و کـاردانیش بـه       ر مهـم را بـه     بخـشد، امـو     می

کشور و جمال سلطنت و ابهت پادشاه از او است؛ زبان گویای پادشـاه و حـافظ خـزائن                    

  ١.سلطنتی است

کـرد کـه هرکـدام از ایـن طبقـات دارای             مقـرر   طبقه تقسیم نمـود و     چهار  بهجامعه را   اردشیر  

ناپــذیرترین طبقــۀ اجتمــاعی کــه در عهــد    نفــوذ. باشــدوده بــوضــعیت اجتمــاعی خــاص خــودش  

ئـی ابـداع      حکـم نفـوذ کالمـشان بـرای خودشـان نظریـه            همغان بـ  . اردشیر پدید آمد طبقۀ مغان بود     

بـه منـوچهرِ اسـاطیری و        را   تبارشـان شان از یک تبار ویـژه بودنـد و            کرده بودند که برطبق آن همه     

دارنـد و     رزاد دریافـت مـی     را زادبـ   دیـن کردند که علم      ی و چنین القا م    ،رساندند   می قبیلۀ زرتشت 

 تنهـا نقطـه از ایـران بـود کـه پـس از      و تپورسـتان  از آنجـا کـه آذربایجـان     . ندا  مفسران احکام شرع  

ســقوط دولــت هخامنــشی از تخریــب سیــستماتیک اســکندری رهیــده بــود، بقایــائی از مغــان در    

 اردشــیر بابکــان ایــن مغــان متولیــان دیــن    بــا روی کارآمــدن.زیــستند  مــیآذربایجــان و طبرســتان

ند، و از ایـن لحـاظ       ساخت  میمنوچهر و زرتشت منتسب        را به  شان  کل قبیله رسمی کشور شدند، و     

مغـان تـا یکـی دو سـده پـس      ۀ  بقایای قبیلـ  .شدند   شمرده می  » اهِل بیت  ساداتِ«تعبیر امروزی     به

 در دماونـــد حاکمیـــت در دســـت از اســـالم نیـــز در جاهـــائی از شـــمال ایـــران بـــاقی بـــود؛ چنانکـــه

  . داشت و عربها او را مصمغان گفتند»مغان مهِست«پادشاهی بود که لقب 

لفـــظ ارتـــشتاران . نـــد طبقـــۀ دیگـــر بودانبـــا سلـــسله مراتبــش ) نیروهـــای مـــسلح(تاران ارتــش 

فرمانـده کـل   . شـد  تلفظ می» یِشتر رتە«بازمانده از دوران هخامنشی بود، و در دوران هخامنشی         

ــشتاران«رتــشتاران در زمــان ساســانی   ا ــده مــی  »ســاالر ارت ــه  نامی ــران«او  شــد، و ب ــز » ســپاهبد ای نی

 در هر منطقه و استان نیز یک سپاهبد وجود داشت که بـر سـپاهیان محلـی فرمانـدهی       .گفتند  می

ســپاهبد در زیــر فرمــان   ســپاهبد بودنــد، و ایــران  ســپاهبدان کــشور در زیــر فرمــان ایــران  . کــرد مــی

نظر، فرماندِه حقیقی کل ارتشتاران خود شاهنشاه بود کـه ایـن وظیفـه را بـه       از این . شاه بود شاهن

ارتش در زمان اردشیر بابکان و  . تفویض کرده بود  ) عنوان وزیر دفاع و جنگ      به(ساالر    ارتشتان  

مراتب طبقاتِ چهارگانۀ ایران در    پس از او چنان اهمیتی کسب کرد که ارتشتاران ازنظر سلسله          

  .گرفتند مرتبۀ نخست و پیش از مغان قرار می
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مالیـاتی    اداری و   دیـوانی و    کارمنـدان  کردگان و دانـشمندان و       تحصیل  یعنی ،طبقۀ دبیران 

پزشکان، مهندسان، منـشیان، حـسابداران، مـأموران        . دادند  ، سومین طبقه را تشکیل می     دولت

م ایــن طبقــه نیــز چنــان بــود کــه    تنظــی.  از ایــن طبقــه بودنــد  مــأموران مالیــات و آموزگــاران آمــار،

ایـن   تـر بـه   پایـه   طبقـات دون کـسی از میـان  افتـاد کـه    وظائفشان نسبةً موروثی بود و کمتر اتفاق مـی        

  .داشت قرار »دبیربد ایران«در رأس این طبقه یک وزیر با منصب . مشاغل دست یابد

  :شدند سیم میدادند که خود به چند قشر تق های ملت را طبقۀ چهارم تشکیل می بقیۀ الیه

» هـویتی « که   بودندهای دستی      صاحبان حرفه   صنعتگران و  وران و   پیشه افزارمندان و یکی  

هوتخشان شاید افزارمندانِ روسـتایی، و هـویتی شـاید صـنعتگران            . شد   نامیده می  »هوتخشان«و

 یـک وزیـر بـا     . بـاره در کتابهـای تـاریخی و ادبـی توضـیحی وجـود نـدارد                  در ایـن   ١.بزرگ بودنـد  

 فراهم آوردن وسایل و ابزارهای الزم .کرد امور این طبقه را تنظیم می     »ساالر هوتخشان«منصِب  

وران قراردادن آنهـا برعهـدۀ       ها و در اختیار افزارمندان و پیشه        برای رشد و توسعۀ صنایع و حرفه      

رت ئـی از کارمنـدانش بـر امـور ایـن طبقـه درسراسـر کـشور نظـا             وسـیلۀ شـبکه     این وزیـر بـود کـه بـه        

  . گرفتند نیز در درون این طبقه قرار می) بازرگانان، تاجران(» بازارگان«. داشت

یعنـی  (  نـام داشـت  »اُوشانتوستر «که کشاورزان روستایی بودند دومین بخشِ این طبقه     

ــتر«  وزیــری بــا منــصب  در دســت نظــارت بــر امــورش  و٢)فــشانبذراَ سشــانت ســاالر وبــود»اُو . 

هـای آبیـاری و تـشویق کـشاورزی و      بنـدها و کانالهـای آبیـاری و ایجـاد شـبکه      نظارت بر امور آب   

ــایر و امــوری از ایــن    ــود   اصــالح زمینهــای ب ــا او ب ــه   . قبیــل ب ــز ب ــر نی وســیلۀ شــبکۀ گــسترۀ    ایــن وزی

این بخش که عمـوم ملـت بودنـد از          . کارمندانش بر امور کشاورزیِ سراسر کشور نظارت داشت       

حـساب   جـا شـوند یـک طبقـه بـه           توانـستند در درون خودشـان جابـه        هایش می   رو که عناصر الیه     آن

  .آورده شده بودند

نویسد که در ترتیباتی که اردشیر بابکـان ابـداع کـرد بـاالترین مرتبـه ازآنِ طبقـۀ               جاحظ می 

گرفتنـد؛ دبیـران و کارمنـدان      ارتشتاران بود؛ مغان و هیربدان در مرتبۀ بعد از ارتشتاران قرار می           

ــشه      انو پزشــکان و کیهــ  وران و  شناســان در طبقــۀ ســوم بودنــد؛ و چهــارمین طبقــه کــشاورزان و پی

گفــت کــه هــیچ امــری بــرای امــور کــشور و ملــت         اردشــیر مــی . صــنعتگران و امثــال آنهــا بودنــد   

                                                 
کـار بـرده شـد و از راه زبـان      در زبـان عربـی بـه   ) یعنـی شـغل مـشخص   (همین معنـا     که بعدها به  » هویت «1

 .است» هویتی«عنوان لفظ عربی به ایرانیان برگشت از همین لفظِ  عربی به
عنـوان یـک لفـظ عربـی بـه ایرانیـان            از راه عربها بـه    » بذر«تلفظ کردند و    » بذر« را بعدها عربها     وستر 2

 .برگردانده شد
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هــم بخــورد و بلنــدپایگان بــه مرتبــۀ    بــارتر از آن نیــست کــه وضــع ایــن طبقــات چهارگانــه بــه    زیــان

  ١.بۀ بلندپایگان انتقال یابندمرت پایگاه به پایگان، و دون دون

منظور آنکه در ترتیبات اجتماعی که اردشیر بابکان تشکیل داد، هرطبقه دارای هویت و              

 اگــر بخــواهیم  . شــده بــود تأســیس هرکــدام بــرای ویــژهۀ وظــایف خــاص بــود و یــک وزارتخانــ    

: شـود  مـی زبان امروزی بیـان کنـیم چنـین     شده توسط اردشیر بابکان را به  های تشکیل   وزارتخانه

وزارتِ آموزش و علوم، وزارتِ جنگ و دفاع و امور خارجه، وزارتِ صنایع       ، امور دینی  وزارت

  . ها، وزارت کشاورزی و امور آبیاری و حرفه

هـای    آن بود که الیـه بندیِ کارآمد از اقشار جامعه      از ایجاد این تقسیم    اردشیربابکانهدف  

 کــارآزموده شــوند و بهتــر  مــشاغل مختلــف  هــای تخصــصی در  مثابــۀ الیــه  مختلــف اجتمــاعی بــه 

و تــشکیل وزارتخانــۀ ویــژه بنــدی  یعنــی منظــور وی از ایــن طبقــه. کــشور خــدمت کننــد بتواننــد بــه

بهتـرین وجهـی بـرای خـدمت بـه همـۀ اقـشار کـشور                 هم دولـت بتوانـد بـه       آن بود که  برای هر طبقه    

از پــدر و بــرادر از بــرادر،  تخصــصها در خانــدانها مــوروثی گــردد و پــسر ریــزی کنــد، و هــم برنامــه

نیکـی بیــاموزد و هـرکس در کــارش از خبـره و مهــارت کـافی برخــوردار      مـشاغل خـانوادگی را بــه  

طبقـات   شناسـی سـخن گفـتن از       اگر امروز در جامعه   . بخش باشد   گردد و بازدهی کارش رضایت    

ی بـودن  کند، در جامعـۀ عهـد ساسـانی طبقـات       کشی را تداعی می    اجتماعی نوعی استثمار و بهره    

آنهـا کـه متولیـان امـور     . کـشور ضـرورت داشـت    جامعه یک امر الزم و مفیـد بـود کـه بـرای توسـعۀ      

آموختنـــد و خبـــره   مـــیشان بودنـــدپـــدران و بزرگانـــمعلمـــانی کـــه دینـــی بودنـــد علـــوم دیـــن را از 

گرفتنـد؛    را از اسـتادان و پـدران و بـرادران یـاد مـی     هـا  پیـشه  بودنـد  پیـشه شـدند؛ آنهـا کـه اهـل         می

 شان بودنـد  پدران و بزرگان معلمانی کهسان بودند کارمندان اداری که فنون اداری را از          همین  به

 مشخـصی ۀ  صـنعتگران نیـز دریـک طبقـ    .گرفتند و در کارهایشان بهتـرین بـازدهی را داشـتند     می

 کـشاورزان نیـز بـر       .دادنـد   نسلهای پس از خـود انتقـال مـی          هایشان را به    صورت موروثی تجربه    به

کردند و همواره در   کشت و زرع می)حاکمان روستایی (دهیگان   یا زمینهای     خود نهایروی زمی 

این نظام در حقیقتش نه یک نظـام طبقـاتی         . دادند  کار و تولید ادامه می      این مشاغل در ثبات به    

ناپــسند و ظالمانــه بلکــه نظــامی بــود کــه بــرای کــشور ســودمند بــود؛ زیــرا بــا بــاال بــردن تخصــصها  

توسـعۀ اقتـصادی    توانـست در  کـرد و مـی   هـا فـراهم مـی     ی کاری را برای همۀ زمینـه      ماهرترین نیرو 

 نویسندگان ایرانِی دوزبانۀ رسائل اخوان الصفا در سدۀ .کشور بهترین سوددهی را داشته باشد

                                                 
 .۱۱۲ ۱۱۱: ابوعثمان جاحظ، کتاب التاج فی اخالق الملوک 1
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نویسند که منظور اردشـیر بابکـان کـه مقـرر کـرده بـود        این موضوع می  در اشاره به١چهارم هجری 

اعـضای هـر طبقـه علـوم و صـنایع پدرانـشان        آن بود کهها موروثی شود  انوادهعلوم و صنایع در خ   

امــر آن بــود کــه وقتــی یــک صــنعتی را فرزنــدان از پــدران و     و علــت ایــن. درســتی بیاموزنــد را بــه

نیاکــان بیاموزنــد مهارتــشان در آن صــنعت بــسیار بــیش از مهــارت در صــنعتی خواهــد بــود کــه از  

حدی بود که ایرانیان پنداشتند کـه حکـم خـدایی اسـت و                 رسم به  رواج این . بیگانگان بیاموزند 

  ٢.زرتشت در کتابش مقرر داشته است

دستگاه قضایی ساسانی بـه وضـعی کـه تـا آخـرین دوران عمـر دولـت ساسـانی ادامـه یافـت                        

نامیدنـد، دادسـتانِ      مـی ) مجـری قـانون   (» دادورز«قاضی را   . عمدةً در دست مؤبدان قرار داشت     

ــده مــی » ان دادورزایــر«کــل کــشور   » شــهر دادورز«شــد، دادســتانهای ایالتهــا و اســتانها را    نامی

ــا بــر ســنتی کــه از دوران هخامنــشی    . نــام داشــت »  دادورز ســپاه«نامیدنــد، قاضــِی ارتــش   مــی بن

تـرین   دامـن  کرد؛ لذا قاضیان از میـان پـاک    بازمانده بود، دولت بر عدالت قاضی تأکید بسیار می        

قاضـیان ساسـانی   . شـدند  نامی همگانی تعیین مـی       تقوا و نیک    رای شهرتِ مؤبدان و هیربدانِ دا   

توانـست بـه مقـام دادورز         آمده کـسی مـی    ) سکادم نسک (بنابر آنچه در اوستا     . عموماً مرد بودند  

دار و   سـاله را گذرانـده باشـد و در محـضر یـک قاضـی سـابقه       ۱۵ تـا  ۱۲برسد کـه دوران تحـصیلیِ       

نشست دارای احاطـۀ بـسیار    رو کسی که بر منصبِ دادورزی می       اینباتجربه دوره دیده باشد؛ از      

وسیعی بر قوانین شرعی و عرفی و همچنین شگردهای ضروری برای استبیان حقیقـت در حـین                 

و در زمـان ساسـانی      » دات«لفظ قانون را در زمان هخامنشی       . استماع دعاوی و صدور حکم بود     

» آئــین نامــه«و مجموعــۀ قــوانین را » آئــین«انی گفتنــد؛ قــانون مــدون را در زمــان ساســ  مــی» داد«

مثابۀ وزارت بود ناظر بر امر صدور و تـدوین       یک دستگاه ویژه که به    . نامیدند  می) کتاب فانون (

رئـیس کـل   . بـود » بـد  آئـین «و اجرای درستِ قوانین بود، و ریاستش در دست مؤبدی با منصب          

را شــاید بتــوان » داد دســتور همــه«. دبــو» داد دســتور همــه«قاضــیان کــشور نیــز وزیــری بــا منــصب  

  .اکنون وزیر دادگستری گوئیم. ترجمه کرد» وزیر قوانینِ همگانی«

                                                 
آموختگــانِ  تــن از دانــش عقیــدتی بــود کــه توســط هفــت اخــوانُ الــصفاء یــک جریــان زیرزمینــیِ فکــری  1

هدِف اینها معربیِ . انۀ بصره در اوائلِ سدۀ چهارم هجری در همان بصره بنیاد نهاده شد        ایرانیِ دوزب 
نـامی کـه در سـدۀ    . تمـدن انـسانی بـود       منظور باالبردن معارف بشری و رشد دادن بـه          یک دین عقلی به   

ء  رسـاله بـا نـام رسـائل اخـوان الــصفا     ۵۱تـألیف بــزرگ اینهـا در   . بـود » باطنیـان «اینهـا دادنـد    پـنجم بـه  
  .تفصیل سخن خواهیم داشت دربارۀ اخوان الصفاء در کتاب چهارم به. برای ما بازمانده است

  .۲۸۱/ ۱: رسائل اخوان الصفا 2
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تـوان    ئـی از آن را مـی        برخی از ترتیبات ابداعِی اردشیر مخالفتهائی برانگیخت کـه نمونـه          

  :شاهِ طبرستان دید سر به گشنسپ در پاسخِ هیربد تن

ز عقوبتهــای شاهنــشاه و اســرافی کــه در کــشتن    تــو ا نمایــد در نظــِر  امــا آنچــه بــزرگ مــی  

رو  سـازند، بدانـد کـه پیـشینیان از آن     خالف رأی و امر او کـاری مـی         کند که به    کسانی می 

طاعتی و ترک ادب منسوب نبودند، و  بی  دست از این شیوه کوتاه داشتند که خالیق به        

ه کیفرهــا هــرکس بــه کــار و شــغل خــویش مــشغول بــود، و بــا عصیانــشان شــاه را وادار بــ     

 بیـرون   )یعنـی دولـت   (چون فساد بسیار شد و مردم از طاعت دیـن و سـلطان              . کردند  نمی

کیفرهـای سـخت پدیـد     شدند و حساب از میـان برخاسـت آبـروی اینچنـین ملـک جـز بـه                

ــد ــه    … . نیایـ ــردم بـ ــدن مـ ــشغول گردانیـ ــود از مـ ــشاه فرمـ ــه شاهنـ ــویش و   آنچـ ــای خـ کارهـ

منزلــۀ  م عــالَم و نظــام کــار جهانیــان اســت، و بــهاقــو،  از کارهــای دیگــرانْ آنهــابازداشــتنِ

اگـر او  . باران است که زمین را زنده کند و آفتـاب کـه یـاری دهـد، و بـاد کـه روح افزایـد                       

ــا آن  کیفرهــای شــدید مــی   ــد م ــده     را زنــدگانی مــی  کن ــیم و صــالح؛ کــه در روزگــار آین دان

  . تر خواهد شد ستونهای دین و سلطنت مستحکم

ئــی رئیــسی منــصوب کــرد و در کنــار   ن اقــدامات، برســِر هــر طبقــه و شاهنــشاه در کنــار ایــ

رئیس یک ناظری تعیین نمود تا آمار دقیق ایشان را داشته باشـد، و در کنـار نـاظر یـک        

بازرسی تعیین نمود تا در امور ایشان کَند و کـاو کنـد، و معلمـی گمـارد تـا کودکـان را از                

ــه    ــا حرف ــیم داده ب ــشه  کــودکی تعل ــه معیــشت خــود     هــا آشــنا ســ   هــا و پی ــا در بزرگــی ب ازد ت

اند، و مربیانِ سپاه  فروآرامند، و مربیان و قاضیان را گماشت تا به تذکیر و تعلیم مشغول

گونه ترتیب داد تـا       را گماشت تا در هر شهر و روستائی سربازان را آموزش دهند؛ و این             

  . یاویزدکار خود شروع کنند و کسی دست به بزه و بزهکاری ن جمله اهل ممالک به

هم آورد و هرکـدام را در جایگـاه خـویش           شاهنشاه این اعضاء را که از هم پاشیده بود به         

بـرای جهانیـان بگـشوده اسـت        ٰى صنعتی که خـدای تعـالی       قرار داد، تا هرکسی از مردم به      

دری را بـرای جهانیـان بگـشود کـه در           ٰى  او تقـدیر خـدای تعـالی        مشغول شـود، و بـر دسـتِ       

  . ر کسی خطور نکرده بودروزگار گذشته به فک

هرکدام از سران طبقات چهارگانه دستور داد که چنانچه در یکـی از اعـضای طبقـه             و به 

طبقــۀ دیگــر باشــد امــر او را بــر شاهنــشاه  اثــر پیــشرفت و خیــر بیابــد کــه شایــستۀ انتقــال بــه

  …. را صادر کند عرضه بدارد تا شاهنشاه حکم آن

شاهنـشاه بـدعتهای   « یـاد کـردی و گفتـی کـه     دیگر از ترتیب مراتـب خانـدانهای بـزرگ       
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انـد کـه خانـه بـرآن اسـتوار       تازه و ناشناخت آورده، و خاندانهای بزرگ ستون و شـالوده        

شاهنشاه برای بـاال بـردن   … ؛ بداند که »است، و چنانچه بنیاد زایل شود خانه فروریزد 

؛ و آن  ته اسـت   کـه تـا پـیش از ایـن سـابقه نداشـ             همراتب ایشان چنان اقداماتی انجام داد     

اینکـــه میـــان درجـــات عمـــوم مـــردم کـــشور ازنظـــر ســـواری و رخـــت و ســـرا و بـــاغ و زن و   

هـای هـر طبقـه نیـز تفـاوت ایجـاد کـرد در                 خدمتکار تمایزی پدید آورد؛ سپس میان الیـه       

مقام و منزلت و ظواهر لباس و وسائل زندگی، تا هرکدام جایگـاه خـویش را نگـاه دارد                   

 چنانکه عوام با بزرگان در وسایل زیستی مـشارکت نکننـد،   و مرتبۀ خویش را بشناسد، 

زادگــان  و بــرای هــر دو طــرف ازدواج از یکــدیگر ممنــوع باشــد، و فــروش امــالک بــزرگ 

و فرمـود کـه چـون    … . عموم را ممنوع کرد تـا مراتـب شـرف در خانـدانها برجـا بمانـد              به

 طبــق ســنت و بــربرکــسی از جهــان بــرود و مــال و ملــک بگــذارد مؤبــدان را خبــر کننــد تــا  

حوصـ  ِبس و حکـم کـرد کـه        … . کننـد بـر بازمانـدگانِ او       بخـش آن مـال و ملـک را         ِت او ي

و . فرزندخواندگانِ بزرگزادگان بزرگزاده باشند و فرزندخواندگان شاهان هم شاهزاده        

  .توان ایراد گرفت در این امر، ازنظرِ شرع و عقل نمی

هـا برگرفـت و بکـشت و نیـست      ا از آتـشکده شاهنـشاه آتـشها ر  «دیگر آنکه یاد کردی که  

این سختی  ؛ بداند که این حال به   »کرد، و چنین دلیری هرگز کسی در دین نکرده است         

بلکه چنان اسـت کـه پـس از دارا          . خالف است   نیست، و آنچه تو را معلوم شده است به        

 فرماِن ملوکِ طوایف هریک برای خویش آتشکده ساخت، و آن همه بدعت بود که بی             

شاهنــشاه اینهــا را باطــل گردانیــد، و آتــشها را بــه جایگاههــای   . شــاهان دیرینــه نهادنــد 

  .دیرینه برگرداند

شاهنــشاه مــردم را از فراخــی معیــشت و خــرج کــردِن بــسیار منــع  «دیگــر آنکــه نبــشتی کــه 

؛ این سنت را وضع کرده زیرا قصدش آن است که مردم در خورد و نـوش و                  »کرده است 

ــه    ــر      رخــت در حــِد میان ــدگان را در خــورد و نــوش و رخــت ب باشــند، و ســپاهیان و جنگن

دیگـران امتیــاز داد زیــرا اینهــا بـه جــان و مــال و وابــستگان خـویش بــا دشــمنان کــشور در    

سـازند، و اینهـا    وران و افزارمنـدان فـدا مـی    اند و خویشتن را در راه آسـایش پیـشه       جنگ

همـین سـبب      بـه . انـد   رام نشـسته  ها و مشاغل خویش و با زن و فرزنـدان خـویش آ              در خانه 

درجـات و مراتـِب سـپاهیان احتـرام بگذارنـد و       وران و افزارمندان بایـد بـه        است که پیشه  

ســپاهیان نیــز بایــد کــه در . در پیــشگاه ایــشان ســالم کننــد و مرتبــۀ ایــشان را پــاس بدارنــد

مراتــب خــویش مراعــات حــال آنهــا را داشــته باشــند، و چنــان نــشود کــه مــردم درویــش و 
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اجتمنــد شــوند؛ زیــرا رعیــت اگــر درویــش شــود خزانــۀ پادشــاه خــالی شــود و ســپاهیان    ح

  . نفقه مانند و کشور از دست برود بی

. وران و افزارمندان نشوند و بزرگزادگان را از ریخت و پاش منع کرد تا نیازمند به پیشه          

کی دارد و طرز زندگی ایشان را چنان تنظیم کرد که اگر یکی هزار گنج دارد و یکی اند        

  ١.زندگانی بر سنت کنند و همسان باشند

بندی تخصصها در علوم و هنرها         را با تقسیم   بابکانتوانیم نظام طبقاتی اردشیر       امروز می 

شناسـانۀ نـوین بـر ایـن      ولـی عیبـی کـه بنـابر معیارهـای جامعـه      . های مختلـف مقایـسه کنـیم       و پیشه 

طبقۀ  ئی به جایی از طبقه  راه افراد برای جابهندهائی که برسر   و ب  شود آنکه با قید     نظام گرفته می  

پیوسـتن  توانـستند بـا    شد که مـی  دیگر گذاشته بود، مانع از بروز خالقیتهای عناصر مستعدی می    

تـوان قابـل     این امر را نیز بـرای دوران ساسـانی مـی          .  دهند بروز استعدادهایشان را    طبقۀ دیگر  به

یافـت و در آن      درون هرکـدام از طبقـات نـضج مـی          قبول دانست، زیـرا اسـتعدادها و خالقیتهـا در         

شـد،   راه عایـد عمـوم کـشور مـی     ؛ و سـودی کـه از ایـن   داد طبقه بهترین بازدهی را برای کـشور مـی   

  .طبقۀ دیگر مسدود بود رسید که راه ورودشان به استعدادهائی می بیشتر از زیانی بود که به

را ) کارمنـدان اداری  ( بابکان دبیـرانْ     نویسند که اردشیر    وری می   مسعودی و ابن قتیبه دین    

کننــدگان کــشور، فقیهــان را ســتونهای دیــن، ســپاهیان را نگهبانــان کــشور، و کــشاورزان را  اداره

کرد  نویسد که اردشیر بابکان تعلیم و تعلّم را تشویق می  ابن قتیبه می٢.نامید  آبادگران کشور می  

  ٣».عقل را باید با آموختن تقویت کرد«: گفت و می

پایـه از ارتـشتاران و دبیـران و     نویسد که اردشیر بابکان چنان بـر کارمنـدان بلنـد            جاحظ می 

کردنــد وقتــی در مجلــس او  هــای خودشــان مــی دیگــران نظــارت داشــت کــه هــر کــاری کــه در خانــه

پنداشـتند کـه نیروهـای غیبـی      داد؛ و چنـان بـود کـه مـردم مـی      آنها خبـر مـی    یافتند او به    حضور می 

اش بر رفتار و کردار آنها  رو بود که توسط عوامل ویژه ولی اطالعات او از آن. دهند او خبر می به

همین سبب بـود کـه    افزاید که به و می. کرد تا بر امور رعیت آگاهی دقیق داشته باشد       نظارت می 

  ٤.خشم آورد را به همگان از اردشیر در بیم بودند که مبادا کرداری از آنها سر بزند که وی

برآمده از نظامات و ترتیباتی که اردشیر بابکان تـشکیل داد مثـل دوران هخامنـشی                دولتِ  

                                                 
 .۲۷ ۱۹: تاریخ طبرستان 1
  .۶۰/ ۱: عیون االخبار. ۲۷۲/ ۱: مروج الذهب 2
  .۲۰۸/ ۳: عیون االخیار 3
 .۲۳۷: کتاب التاج 4
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دولت اردشیر بابکان مثل دولت . و پارتی دولتِ سکوالر و الئیک نبود بلکه دین رسمی داشت      

سن                 رودان و    مشخـصاً در میـان    (همامنشی برای گسترش مراکز فرهنگـی و دینـِی اقـوامِ غیـِر مزدایـَ

آنهـا کمـکِ مـالی        پرداخـت و بـرای سـاختن معابـد و مراکـزِ دینـی بـه                  مـالی نمـی    هزینۀ) خوزستان

گونــه کــه ســنت فرهنگــِی تــسامح و مــدارای بازمانــده از روزگــاران    حــال، همــان بــا ایــن. داد نمــی

ــسن  دیرینـــه در قـــوم ایرانـــی مقـــرر مـــی کـــرد، آزادی دینـــی بـــرای همـــۀ پیـــروان ادیـــان غیـــِر مزدایـَ

ــ ( ــسیحیان و منـ ــان و مـ ــانیهودیـ ــستان  دائیان میـ ــان کابلـ ــتان، و بودائیـ ــات ) رودان و خوزسـ مراعـ

سن از حقـوق مـساوی بـا مزدایَـسنان برخـوردار بودنـد و در همـۀ             . شد  می پیروان ادیان غیـر مزدایـَ

. کـرد   های دولت کمک مـی      نوبۀ خود به استحکام پایه      امور کشور شرکت فعال داشتند؛ و این به       

دیـن  . گونـه آزادی برخـوردار بودنـد    رودان از همـه  زسـتان و میـان    پیروان ادیان غیر ایرانی در خو     

مسیح در زمان تشکیل شاهنشاهی ساسانی از نظر شکل و محتـوا چنـدان تفـاوتی بـا ادیـان کهـن               

تجلــی » مــریممــسیحایــل«گانــۀ  خــدای ایــن دیــن کــه در ســه . رودان و خوزســتان نداشــت میــان

آسـمانیِ  سلطنت زمینـی  . رودان بود   ۀ میان یافت شکل دیگری از خدایان کهن ادیان دیرین         می

نظـارتِ ابـدی مـسیح بـر امـور         . مسیح شکل دیگری از همـان سـلطنتهای کهـنِ ایـن سـرزمین بـود               

تبلیغـاتی کـه    . رودان بـود     مـردم میـان     پیروانش در این دنیا شکل دیگری از همان باورهای کهـنِ          

کردنـد، ادعـای آنهـا برآنکـه          یرودان مـ    کشیشان دربارۀ معجزات و کرامـات در میـان عـوام میـان            

هرکه با صدق دل و نیِت پاک مسیحی شود هر حاجتی که داشته باشد درجا توسط مسیح و مریم   

ها و  برآورده خواهد شد، داستانهائی که از شفا یافتنِ بیمارانِ درحال مرگ یا بهبود یافتن پیسه  

زاد و حاملــه شــدنِ پیــرزن نــازای زبــان آمــدنِ گنــگ مــادر هــا و بینــا شــدن کــورِ مــادرزاد و بــه  افلــیج

شـد، حاضـر شـدن مـریم یــا      برکــت مـریم حاملـه مـی    نیـاورده کـه در لحظـۀ ورود بـه مـسیحت بـه       بچـه 

اند در میان زمین و آسـمان       های خاصی در برابر مردمی که تازه ایمان آورده بوده           مسیح در لحظه  

بـه صـورت     ر کتابها مانده است   که تا امروز د   های مشابه اینها      آنها؛ و افسانه    و برکت دادن به   

یافـت و آنهـا را بـه مـسیحیت      تبـار انتـشار مـی      تبـار و خـوزی      ئی در میان عوامِ آرامی      بسیار گسترده 

نـام     همزمـانِ مـسیح بـه       که پیـروان یـک پیـامبر دیگـرِ        ) صابین(گرانِ دیِن مندایی      تبلیغ. کشاند  می

رودان  کردند و بخشی از مردم میان لیغ میها برای دین خودشان تب همین شیوه یحیا بودند نیز به

درنتیجه مردم این دو نقطه از سرزمینهای زیِر سـلطۀ         . کردند  خودشان جلب می    و خوزستان را به   

آور  ســوی مــسیحیت روی انــدک ادیــان کهــن خــویش را فرونهــاده بــه شاهنــشاهی ساســانی انــدک

گونـه آزادی برخـوردار بـود، و     مهرودان و خوزستان از ه     فعالیتهای همۀ اینها در میان    . شدند  می

داد؛ زیـرا در نظـامی        دولت ایران در برابر مسیحی شدن و مندایی شدنِ مردم واکنشی نشان نمی            
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خاطر ایجاد وحدتِ کامـل در میـان ایرانیـان بـر          که اردشیر بابکان تشکیل داده بود هرچند که به        

مذهب و انجام مراسم دینی برای شد ولی آزادی انتخاب دین و  تقویت دین مزدایَسن تأکید می

شـان در دو شـهر    هـا تمرکـز عمـده    منـدایی . گردیـد  طور کامـل مراعـات مـی    اقوام غیر ایرانی نیز به   

. شـدند  نصیبین و حران بود که آخرین شهرهای بزرگ مرزی ایران با امپراتوری روم شمرده می     

ردمــشان را تارانــده یــا کــشته  یونانیهــا پــس از اســکندر ایــن دو شــهر را بــرای خودشــان گرفتــه و م  

تبارهــا  در زمــان تــشکیل شاهنــشاهی ساســانی عمــدۀ جمعیــت ایــن دو شــهر را یونــانی        . بودنــد

زمـان منـدایی شـده و بـرای خودشـان دارای تـشکیالت و        اینهـا عمومـاً تـا ایـن     . دادنـد   تشکیل می 

هــای   بــا مایــهپرســتِی بـابلی  مدارسـی بودنــد کــه نـوعی دیــن منــدایی برآمــده از دیـن کهــنِ اختــران   

  .کرد ژرفی از عرفانِ اشراقیِ ایرانی را ارائه می

راه   امـر اردشـیر بابکـان بـه         نهضت بازتألیف و تـألیف متـون دینـی و تـاریخی و ادبـی کـه بـه                  

 اکنـون «: گویـد   شـاه طبرسـتان مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت آنجـا کـه مـی                     سـر بـه     افتاد در نامۀ تـن    

 خاصـه دیـن     . تا بـرای آینـدگان بمانـد       برسنگها و دیوارها،  نویسند و بعضی      بعضی بر دفترها می   

همـین نامـه کـه    » ؟ داشـت تـوان   نگاهگونه  چه اگر نوشته نگردد  را پایان نیست     دنیا آن  پایانِکه تا   

بـوده کـه در زمـان    » نامـه  خـدای «نـام   ئی از چند صفحۀ یک کتاب تـاریخی بـه     بخش مختصرشده 

عربی ترجمـه   به) معروف به ابن مقَفَّع(وزبه پور دادبه اردشیر بابکان تألیف شده بوده و بعدها ر     

شــیوۀ زمــان  دهــد کــه نهــضت تــألیف تــاریخ ایــران در زمــان اردشــیر بابکــان بــه     کــرده، نــشان مــی 

ایـن شـیوۀ    . آغـاز گردیـده اسـت     ) نـامیم   ئی که ما اکنون تألیف علمی تـاریخ مـی           شیوه(هخامنشی  

هائی که پس از اردشیر بابکـان   نامه خدای.  استتألیف عمدةً بر گزارش رخدادها تأکید داشته  

ــاره   ــألیف شــد، و پ ــوبی و ابــن قتیبــه و         ت ــل جــاحظ و یعق ــا را مؤلفــان مــسلمان از قبی هــائی از آنه

وری و طبری و مسعودی و حمزه اصفهانی و بیرونی و ابن ندیم و دیگران برای ما      ابوحنیفه دین 

مجموعۀ دستورالعملهای کتبی اردشـیر    . ادنداند، همین شیوۀ نگارش را ادامه د        محفوظ داشته 

در زمان دیگـر شـاهان ساسـانی        . شد  نامیده می » نامه  تاج«بابکان نیز در کتابی گردآوری شد که        

در تألیفـات تـاریخی و      . نامـه افـزوده گردیـد       از همین شیوه پیروی شد؛ و در هر زمانی بر متن تاج           

تـألیف جـاحظ، و   » در کتـاب تـاج  «ویـژه   ، بـه ادبی ایرانیان دوزبانۀ دوران اولیـۀ خالفـت عباسـی    

در . نامــه بــرای مــا مانــده اســت  هــائی از تــاج هــای پــاره ابــن قتیبــه ترجمــه» عیــون االخبــار«کتــاب 

رهنمودهـای قـانونی کـه اردشـیر     . هـائی از ایـن کتـاب را دیـد     تـوان پـاره   شاهنامه فردوسی نیز می 

ــز        ــه بابکــان بــرای کــشورداری و امــور جنــگ و صــلح وضــع کــرد نی ــابی ب ــام  در کت » نامــه آئــین«ن

کتـاب بزرگـی تبـدیل     نامـه نیـز در دوران بعـدی بـر متـنش افـزوده شـده بـه                  آئین. گردآوری گردید 
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شــد، ســپس در اوائــل خالفــت عباســی توســط ابــن مقَفَّــع ترجمــه گردیــد و مــورد اســتفادۀ مؤلفــان 

 جـاحظ و ابـن قتیبـه و         شدۀ این کتاب نیز توسـط       هائی از متن ترجمه     پاره. نگار قرار گرفت    عربی

کـدام از ایـن    هـای عربـِی هـیچ    نـه مـتن پهلـوی و نـه ترجمـه      . دیگران برای ما محفوظ مانـده اسـت       

کتابها برای ما نمانده است، و اطالعمان از آنها از راه تألیفاتِ تاریخی و ادبـِی دوران خالفـتِ                   

ته باشــد کتــاب بــرای آنکــه دربــار و شاهنــشاه از اوضــاع سراســر کــشور خبــر داشــ    .عباســی اســت

هـا و کاورانـسراها و پلهـا و جمعیـت             تألیف شـد کـه وضـعیت راههـا و جـاده           » شهرهای ایرانشهر «

شهرها و حتی وضع آب و هوا و محـصوالت کـشاورزی و صـنعتی منـاطق مختلـف کـشور را شـرح                        

تکرار تألیف مشابه این در دوران ساسانی ادامه یافـت، سـپس در دوران عباسـی همـین           . داد  می

بـر خـود دارنـد از زمـان         » مـسالِک و ممالـک    «مورد پیـروی قـرار گرفـت و کتابهـائی کـه نـام               شیوه  

. بعد توسط ایرانیان نومسلمانِ دوزبانه تألیف شد کـه تـا امـروز بـرای مـا مانـده اسـت        برمکیان به 

توانند کـه نمونـۀ مختـصری از چنـین کتـابی       زبان عربی آشنایی ندارند می خوانانی که به   پارسی

  .ببینند) معروف به فارسنامۀ ابن بلخی(تألیف دبیر بلخی » نامه پارس«بخش دوم کتاب را در 
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