
  گفتار دوم

  ایران شکوه احیای  اولشاپور

  . سلطنت رسید درگذشت و پس از او شاهپورِ اردشیر به ۲۴۰  در سالاردشیر بابکان

عهـد معرفـی     آید اردشیر تا اواخر عمرش ولیِ    سر به شاه طبرستان برمی      چنانکه از پاسخ تن   

یـدا اسـت کـه شـاه طبرسـتان      انـد؛ و پ   گرفتـه   تـوجهی بـر او مـی        نکرده بوده؛ و بزرگان برای این بی      

  :خوانیم سر به شاه طبرستان چنین می در پاسخ تن. هوای جانشینِی اردشیر در سر داشت است

عهــدی بعــدِ خــویش معــین   شاهنــشاه را چــه مــانع آمــد از آنکــه ولــیِ  «ســؤال دیگــر آنکــه  

بدانـد کـه در ایـن امـر از مفـسدۀ آن شـخِص منـصوب        : جواب» نهد؟  کند و نام نمی     نمی

کـس بـا همـۀ اهـل          س از او خواهد بود اندیشه کـرد کـه اگـر پدیـد آرد و نـام نهـد، آن                    که پ 

و نیـز   . اگـر کـسی از او دوری گزینـد او بـر وی کینـه ورزد               . جهان به اندیـشه و فکـر باشـد        

عهد خویشتن را شاه پندارد و منتظر و مترصـد مـرگ شاهنـشاه باشـد و دل شاهنـشاه                      ولی

 و کـــسی را پـــس از خـــویش ننهـــاداه ایـــن را ســـنت و شاهنـــش… . از مهـــر او ســـرد گـــردد

  .عهد نکرد ولی

واجب کند که با اُمناء و اصحابِ تدبیر مشورت رود در این باب «دیگر آنکه نبشتی که    

بــاره  ، بدانــد کــه مــا چنــان خواســتیم کــه شاهنــشاه در ایــن»عهــدی معــین گرداننــد تــا ولــی

 سخن و اشاره کسی را معین خودش تصمیم بگیرد و با هیچ مخلوقی مشورت نکند و به       

خـِط خـویش و هریـک را بـه شخـصیت مـورد اعتمـادی         نکند، بلکه سه نسخه بنویسد به    

ــپارد ــپهبِد     : سـ ــه سـ ــران، و ســـومی بـ ــِر دبیـ ــه کالنتـ ــِر مؤبـــدان، دیگـــری بـ ــه کالنتـ یکـــی بـ

تا چـون شاهنـشاه از جهـان بـرود مؤبـدان و ایـن دو کـس بـا هـم جمـع شـوند و                          . سپهبدان

کدام فرزنـد قـرار    ها برگیرند، تا بنگرند که رأیِ این سه کس به       از نبشته رأی زنند و مهر     

  .خواهد گرفت

ــشاه خویــشی اســت و پیوســتگی از اردشــیر پــور       «دیگــر آنکــه نمــودی کــه     ــا شاهن ــرا ب م

جواب من بـه تـو آن اسـت کـه ایـن اردشـیرِ آخـرین درنظـِر                   . »اسفندیار که بهمن خوانند   

تـو بایـد کـه مرتبـۀ خـویش نگـاه داری و              … . ستین اسـت  تر از آن اردشیرِ نخ      من بلندپایه 

  ١.…خدمت شتابی نصیحت مرا بپذیری و به
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تـدبیر و    سال بـه ۱۴مدت  به«: گوید سر که دربارۀ اقدامات اردشیر می  از یک جملۀ نامۀ تن    

اینجا رسانیده، در جملۀ بیابانها آبها روان گردانیده، و شـهرها بنیـاد نهـاده،                 نیرو و کاردانی به   

چنـدماهی   شـود کـه ایـن نامـه مربـوط بـه       معلـوم مـی  »  روستاها پدیـد آورده، و راههـا ایجـاد کـرده      و

 یـا  ۱۴نگـاران سـنتی دوران شاهنـشاهِی اردشـیر را           پیش از درگذشتِ اردشـیر اسـت؛ زیـرا تـاریخ          

که پسر اردشیر باشد در میـان نیـست؛ کـه اگـر               زمان هیچ سخنی از کسی      تا این . اند  سال نوشته ۱۵

  .آمد همه مجادله برسر جانشینِی او پیش نمی یازی به اینبود ن

  آیا شاپور پسِر اردشیر بود؟. ۱

 در آغـاز    و بـود    دختـر اردوان پـنجم     شـاهپورِ اردشـیر از    گویـد کـه        می ساسانیروایات سنتی   

پور در آغـاز   هدهـد کـه شـا       درعـین حـال یـک روایـت نـشان مـی           . ه بـود  دنیا آمـد    سلطنت اردشیر به  

نبــرد معــروف  ســنین جــوانی بــوده و در  در پــیش از برافتــادن ســلطنت پارتیــان وســلطنت اردشــیر

   ١.هرمزگان که اردشیر بر اردوان پنجم پیروز شد شرکت داشته است

 بــوده یانــه، اثبــات و نفــی آن  دختــر اردوان پــنجم واقعــاً اردشــیر شــاپورِمــادرِ اینکــه آیــا 

س از اردشیر جز شاهپورِ اردشیر را کـسی         نگارانِ ما پ    تاریخآنچه مسلم است آنکه     . دشوار است 

  .اند  اینکه شاهپورِ اردشیر چه نام داشته نیز گزارشها خاموش٢.اند نام پسر اردشیر نشناخته به

ایـن    کنـیم بـه     ما وقتی همۀ روایتها دربـارۀ شـاپور اول را در کنـار هـم گذاشـته بـازخوانی مـی                    

خـودش   بـه » شـاهپورِ اردشـیر  «سر را بـا لقـب   افتیم که شاید اردشیر پسر نداشته، و این پـ  گمان می 

شاید او پسِر همان برادرِ اردشیر بوده کـه گفتـیم پـیش از    . عهدِ خویش کرده است    منسوب و ولی  

خــودش  اردشــیر بــرای مــدتِ کوتــاهی شــاه پــارس شــد، ولــی اردشــیر خواســته بــا انتــساب وی بــه   

  . سلطنت را در نسل خودش تثبیت کند نه نسل برادرش

کــه گویــد کــه اردشــیر پــس از کــشتن اردوان پــنجم دختــر او را    ساســانی مــیروایــت ســنتی

زنی گرفت، و وقتی متوجه شد          به خودش را از خدمتکاران زنان خانۀ اردوان معرفی کرده بود         

هیربـد  . که نه خدمتکار بلکـه دختـر اردوان اسـت او را بـه هیربـد ابرسـام سـپرد تـا اعـدامش کنـد                  

ابرسـام  . او گفت که از اردشیر آبـستن اسـت          رفته با خود برد دختر به     ابرسام وقتی او را تحویل گ     

ابرسـام او را شـاهپور   . اش را زائیـد  او را در خانۀ خودش نگاه داشـت تـا بچـه            خبِر اردشیر   بی

اردشـیر در اواخـر عمـرش نـزد ابرسـام دردِ دل کـرد       . و نهانی در خانۀ خـودش پـرورش داد       نامید  
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او خبـر داد کـه دختـر         ابرسـام بـه   . پـسری نـدارد تـا جانـشینش شـود         که جهـان را گرفتـه اسـت ولـی           

او سپرده شده آبستن بوده و سپس پسری زائیده و من نـامش   روز که به اردوان زنده است و در آن 

   ١.نزد اردشیر آورد و او را به. ام ام و در خانۀ خویش پرورده را شاهپور گذاشته

نویسد که شاه جهرم که پیرمردی        او می . ه است تفصیل آورد   این داستان را فردوسی نیز به     

او در جنگ هرمزگـان  . او پیوسته بود  در آغاز قیام اردشیر با سپاهیان جهرم به   ٢نام سباک بود    به

زنـی   چـون اردوان کـشته شـد بـه اردشـیر پیـشنهاد کـرد کـه دختـر اردوان را بـه                      . همراه اردشیر بود  

این پیشنهاد عمل  نِی اردوان دست یابد؛ و اردشیر بهوسیلۀ او بتواند بر گنجهای نها بگیرد تا به

  :دهد گونه ادامه می سپس داستان را این. کرد

  اســت و کــشته شــد دختــرش را بخــو   و اچــ

ــِد دو فــــــر   وســــــتان  او شــــــد بــــــه هنــــــد زنــــ

   شـــــــاه انـــــــدروندو ایـــــــدر بـــــــه زنـــــــدانِ 

  وســـــــتان بـــــــود مهتـــــــر پـــــــسر  بـــــــه هنـــــــد

  ست بـــــا رای و هـــــوشئـــــی جـــــ فرســـــتاده

ــا ــریـــــد دشـــــاهی نـــــد چـــــو از پـــ    ایـــــچ بهـــ

  هــــر بگــــوی  رو پــــیش خــــوا:بــــدو گفــــت

ــد  ــه هنـــــــ ــرادر دو داری بـــــــ ــتان بـــــــ   وســـــــ

  دو در بنــــــــد و زنــــــــدان شــــــــاه اردشــــــــیر 

  نـــــه مهـــــر تـــــو از مـــــا گســـــسته بـــــدین گـــــو

  نـــوی ایـــران شــــوی   چـــو خـــواهی کـــه بـــا    

  هــــــل چنـــــین زهــــــر هنـــــدی بگیــــــر   هـــــال 

ــر ــام   فـــــ ــام شـــــ ــه هنگـــــ ــد بـــــ ــتاده آمـــــ   ســـــ

ــرادر بـــــــسوخت  ــر بـــــ   ورا جـــــــان و دل بـــــ

  زهـــــــریـــــــه  مـــــــا ز انـــــــدوه بـــــــستد گـــــــران

ــ  ــان بــ ــیر  چنــ ــاه اردشــ ــه یــــک روز شــ   د کــ

ــذ  ــو بگــــــ ــی ز روزِ  چــــــ    درازشــــــــت نیمــــــ

ســت  یــد کــه گــنجش کجــا     بــدان تــا بگــو  

اســــتان بــــه هــــر نیــــک و بــــد گــــشته همــــد

ــر از آب و د  ــده پــــ ــون دو دیــــ ــر ز خــــ ل پــــ

ــه بهمــــــــن بــــــــ  ــام کــــــ ــام آن نــــــ ور دی نــــــ

ــوش    ــار گــــ ــه گفتــــ ــه دارد بــــ ــوانی کــــ جــــ

گـــــــه یکـــــــی پـــــــاره زهـــــــر  بـــــــدو داد نـــــــا

بــــانی مجــــوی از دشــــمن ایــــن مهــــر«کــــه 

ــد   ــه رنــــــج و بــــــال گــــــشته همــــ ــتان بــــ اســــ

ـــــ شته و زنــــــده خــــــسته بــــــه تیــــــر پــــــدر کـُ

!؟دگـــــــار ســـــــپهر پـــــــسندد چنـــــــین کـــــــر

ــوی    ــران شــــــ ــسند دلیــــــ ــه گیتــــــــی پــــــ بــــــ

ــبــــــه کــــــار آر یــــــک   ــیربــــ »ار بــــــر اردشــــ

ــام   ــداد آن پیـــــ ــه دخـــــــت گرامـــــــی بـــــ بـــــ

ــر   ــردار آتــــش رخــــش بــ ــه کــ ــر بــ وخــــت فــ

 بهــــــرد کــــــه بــــــردارد از کــــــامبــــــدان بــــــ

بــــــه نخچیــــــر بــــــر گــــــور بگــــــشاد تیــــــر      

ــر  ــپهبد ز نخچیـــــ ــاز   ســـــ ــشت بـــــ ــه گـــــ گـــــ
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ــرِ  ــوی دختــــــــــ ــد ز راهســــــــــ    اردوان شــــــــــ

ــا   ــامی ز یــــــــ ــاورد جــــــــ ــوتِ بیــــــــ    زردقــــــــ

   زهــــــرستر و پِــــــمیخــــــت بــــــا شــــــکّ بیــــــا

  فــت شــاه اردشــیر آن بــه دســـت     چــو بگــر  

ــا  ــد آن پــــ ــا شــــ ــ دشــــ ــیم بچــــ ــرزان ز بــــ   ه لــــ

  گمـــــان ز آن لـــــرزه شـــــد بـــــدانـــــدار  جهـــــا

ــر ــرغْ  بفـــــ ــانگی مـــــ ــا خـــــ ــار مـــــــود تـــــ   چـــــ

ــ    ــر پِـــ ــرغ بـــ ــو آن مـــ ــذچـــ ــتند ست بگـــ   اشـــ

ــ    ــورد و بمـــ ــرغ آن بخـــ ــاه مـــ ــم آن گـــ   ردهـــ

ــر ــا مــــــ  بفــــ ــود تــــ   خــــــدای بــــــد و کــــــد ؤمــــ

ــتورِ ــران بپــــــــر ز دســــــ ــید شــــــــاه   ایــــــ   ســــــ

ــه مـــــست   ــر آن گونـــ ــوازش بـــ ــود در نـــ   شـــ

ــادا  ــه بـــ ــ چـــ ــ ــ ه رفـْ ــ ــرآورده را سـ ــن بـــ   ت ایـــ

  ســــت پــــر مهتــــر«چنــــین داد پاســــخ کــــه   

ــ نـــــه ســـــرش بـــــر گُ  ــ   ر ببـــــا  بـــ   یـــــد  ریـــــد بـــ

   اردوانز دختــــــــــــرا«مــــــــــــود ک بفــــــــــــر

ــو  ــشد مـــ ــیِش  بـــ ــد و پـــ ــتِبـــ ــاه او دخـــ    شـــ

ــ   خـــرد ای پـــر«بـــد چنـــین گفـــت ک  ؤبـــه مـ

ــ  ــ ــر کـُ ــا  اگـــ ــرا نـــ ــواهی مـــ ــز شت خـــ ــر گـــ   یـــ

  م بـــــه خـــــون ریخـــــتن ا اگـــــر مـــــن ســـــزای 

 ــاک ــردد از پـــ ــو ایـــــن گـــ ــداچـــ ــادر جـــ    مـــ

  ویــــــــــر  تیــــــــــزبــــــــــِدؤز ره بــــــــــاز شــــــــــد م

ــدو گفــــــت  ــخ «: بــــ ــشنو ســــ ــز مــــ   نزو نیــــ

ــار«بــــد کــــه   ؤبــــه دل گفــــت مــــ    بــــد روزگــ

ــرگ را  ــه مـــــ ــ  اهمـــــ ــم بـــــ ــ ریـــــ ــرنـــــ   ا و پیـــــ

ــا   ــدد ســــ ــی عــــ ــر او بــــ ــشم  گــــ ــان بــــ   ردلیــــ

ــز   ــه کــ ــان بــ ــا   اهمــ ــار نــ ــن کــ ــود یــ ــد ســ   منــ

ــاه را    ز کــــــــشتن رهــــــــانم مــــــــر ایــــــــن مــــــ

چهــــــــره بــــــــشد نــــــــزد شــــــــاه   دوان مــــــــاه

ــر از شـــــــکّ ــپـــــ ــا آبِستر و پِـــــ ــرد بـــــ  ســـــ

ــا  ــر یـــ ــه بهمـــــن مگـــ ــر  کـــ ــام بهـــ ــد از کـــ بـــ

ستز دســــــتش بیفتــــــاد و بشکــــــست پــــــ 

ر زمــــان شــــد دلــــش بــــه دو نــــیم هــــم انــــد

ــد ــر انــــــ ــ پــــــ ـــــ ــمانردِشیــــــــشه از گـَ  آســــــ

 شـــــــــــــهریارد بـــــــــــــِرســـــــــــــتنده آر پـــــــــــــر

اشـــــــتند گمـــــــانی همـــــــی خیـــــــره پنـــــــد   

ردگمـــــــــان بـــــــــردن از راه نیکـــــــــی ببـــــــــ 

رای  پـــــــــاک  خـــــــــسرِومـــــــــد بـــــــــِر  بیـــــــــا

ــه  ــدخو«کـــ ــر بـــ ــاه   اه را بـــ ــه گـــ ــشانی بـــ نـــ

ــانِ   ــه جــ ــازد بــ ــوده یــ ــه بیهــ ــو دســــت کــ  تــ

ــانِ   ــازیم درمـــ ــه ســـ ــودچـــ ــرده را  خـــ »؟کـــ

ــه   ــازد بــ ــو یــ ــانِچــ ــاجــ ــدار دســــت   جهــ نــ

»یــــــد نبایــــــد شــــــنید   کــــــسی پنــــــد گــــــو  

ــر   ــه هـــ ــان کـــــن کـــ ــد روان  چنـــ ــز نبینـــ »گـــ

همـــــــی رفـــــــت لـــــــرزان و دل پـــــــر گنـــــــاه 

ــ  ــرا و تـــــــــ ــذرد و مـــــــــ ــم بگـــــــــ را روز هـــــــــ

یکــــــــــــی کــــــــــــودکی دارم از اردشــــــــــــیر

ــتن  ز دارِ ــدر آویخــــــــــــــ ــد انــــــــــــــ  بلنــــــــــــــ

ــ بکـــــن هـــــر »مـــــان دهـــــد پادشـــــا  فـــــرهچـــ

ــ ــا اردشـــــــیربـــــــشنید هبگفـــــــت آنچـــــ    بـــــ

  » او بکــــــــــنۀ  فــــــــــر  کمنــــــــــد آر و بــــــــــادا

مـــــان چنـــــین آمـــــد از شـــــهریار    کـــــه فـــــر 

یـــــــــار اردشـــــــــیر نـــــــــدارد پـــــــــسر شـــــــــهر

 ــه دشــــمن رســــد تخــــت ــذردبــ  چــــون بگــ

ــد    ــازم بلنــــ ــار ســــ ــردی یکــــــی کــــ ــه مــــ بــــ

مان کـــــــنم شـــــــاه را یمگـــــــر زیـــــــن پـــــــش  
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  و بچـــــه گـــــردد جـــــدا   اهـــــر آن گـــــه کـــــز  

  ســــت کــــز دل همــــی بگــــذرد انــــه کــــاری

   خــــویشراســــت جــــائی بــــه ایــــوانِ    بیــــا

ــه زن گفـــــت  ــادِ  « :بـــ ــیچ بـــ ــر هـــ ــوااگـــ    هـــ

  سـت ا  دشمن بسی « هآنک کرد پس اندیشه 

ــه    ــی چــــاره ســــازم کــ    مــــنگــــویِ  بــــدیکــ

ــ     ــد پـــ ــه ببریـــ ــد و خایـــ ــه شـــ ــه خانـــ   ستبـــ

  اگنـــــد زود پـــــر  یـــــه نمـــــک بـــــر   بـــــه خـــــا 

هــــــر کــــــردهــــــم انــــــدر زمــــــان حقــــــه را م  

ــز  ــه نـــ ــو آمـــــد بـــ    تخـــــت بلنـــــددیـــــِک چـــ

  یــــن زینهــــارا«چنــــین گفــــت بــــا شــــاه ک

   آننبـــــــــــشته بـــــــــــر آن حقـــــــــــه تـــــــــــاریخِ

  مـــــــــۀ زادن آمـــــــــد فـــــــــراز چـــــــــو هنگـــــــــا

ــر اردوان    پــــــــــــــسر زاد پــــــــــــــس دختــــــــــــ

ــرد   ــن دور کــــ ــویش انجمــــ ــوان خــــ   از ایــــ

ــال   ــا هفــــت ســ   نهــــانش همــــی داشــــت تــ

ــ   مــــــد وزیــــــر د کــــــه روزی بیــــــاچنــــــان بــــ

ــا«: بـــــدو گفـــــت ــ شـــ ــا انـــ ــ وهـــ ــشـــ   دیه بـــ

   کـــــــــــام دل یـــــــــــافتیۀز گیتـــــــــــی همـــــــــــ

ــوردن   ــادی و مـــی خـ ــاه شـ   ســـت اکنـــون گـ

ــین ــر    هفـــتزمـ ــشور سراسـ ــو را اســـت کـ   تـ

  یــــــــــار چنـــــــــین داد پاســــــــــخ ورا شـــــــــهر  

ــا ــشیِر  زمــ ــه شمــ ــه بــ ــشت نــ ــا راســــت گــ    مــ

 ــر پ ــه و یــــــک رســــــید مــــــرا ســــــال بــــ   نجــــ

ــاپــــسر  ــهیــــد بــ ــه پــــای  اکنــــون بــ    پیــــشم بــ

ــدر    ــسر بـــــی پـــ ــون پـــ ــسر چـــ ــدر بـــــی پـــ   پـــ

  پـــس از مـــن بـــه دشـــمن رســـد تـــاج و گـــنج

ــرِد  ــه دل گفــــــــت بیــــــــدار مــــــ ــنبــــــ    کهــــــ

دشـــــــا بـــــــه جـــــــای آرم ایـــــــن گفتـــــــۀ پـــــــا

ــر ــم   خــــ ــد باشــــ ــهدمنــــ ــرد بِــــ » از بــــــی خــــ

خــــویشرا چــــون تــــن و جــــانِکــــه دارد و 

را مــــــــــــــــن نــــــــــــــــدارم رواببینــــــــــــــــد و«

ســـت  ا و نیـــک بـــا هـــر کـــسی    بـــدگمـــاِن

ــر ــ نــ ــن   انــ ــوی مــ ــت آب در جــ ــه زشــ »د بــ

و داغ و دارو نهـــــــــــاد و ببـــــــــــست ابـــــــــــر

ــه  ــهبــــــ ـــــ ــانِ حقـّ ــر ســــــ ــد بــــــ  دود درآگنــــــ

وشـــــــان و رخـــــــساره زرد مـــــــد خـــــــر بیـــــــا

ــــــههمــــــان  هــــــر و بنــــــد بنهــــــاد بــــــا محـقـّ

ــورِ  ــه گنجــــ ــپارد بــــ ــهریار  ســــ ــود شــــ »خــــ

ــیخِ   ــن و بـــــــــ ــرده بـــــــــ ــدار کـــــــــ  آنپدیـــــــــ

ــار ــشاد راز  از آن کــــــــ ــاد نگــــــــ ــر بــــــــ  بــــــــ

ئــــــــین و روشــــــــن روان آویکــــــــی خــــــــسر

کـــــــــرد »دســـــــــتور شـــــــــاپور «را نـــــــــام و 

ــاهِ  ــــ  یکـــــی شـــ ــا فـَ ــو گـــــشت بـــ ــالر نـــ  و یـــ

ــد ــرۀ اردشــــــــــیر   بــــــــ ــد آب در چهــــــــ یــــــــ

ــو  ــشه تـــــ ــه اندیـــــ ــ  روان را بـــــ ــه بـــــ دیشـــــ

ــر  ــر دشــــــــمن از تخــــــــت بــــــ ــافتی ســــــ تــــــ

ــد   ــام انــ ــه هنگــ ــشه نــ ــردن  یــ ــا کــ ــت اهــ ســ

» تــو گــشت راســتســر از دادِ جهــان یــک

ــ ای پـــــــــاک«کـــــــــه  ــِد ؤدل مـــــــ  رازداربـــــــ

شــــت گــــذ ر خــــوبی انــــد غــــم و رنــــج و نــــا

یــــد پــــد فــــور شــــد مــــشگ و گــــل نــــا  ز کــــا

ه و رهنمــــــــــــــــــایِد  و نیــــــــــــــــــروآرای دل

ــر   ــه بــــــ ــرد بــــــ ــه او را نگیــــــ ــه بیگانــــــ کــــــ

»مـــــرا خـــــاک ســـــود آیـــــد از درد و رنـــــج 

»آمـــــــد کنـــــــون روزگـــــــار ســـــــخن «کـــــــه 
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  نـــــواز  کهتـــــرای شـــــاهِ«بـــــدو گفـــــت ک 

ــر ایــــدون ــهگــ ــار  کــ ــان زینهــ ــه جــ ــابم بــ    یــ

ــاه  ــدو گفــــت شــ ــر«: بــ ــرد  د ای خــ ــد مــ   منــ

ــ     دانــــــی و بفــــــزای نیــــــز  هبگــــــوی آنچــــ

ــد    ــدو کــــ ــخ بــــ ــین داد پاســــ ــدای چنــــ   خــــ

ـــــــقّـــــــیکــــــی حشــــــاهد نــــــزد گنجــــــورِه ب   

   او زینهـــــارهآنکـــــ«: بـــــه گنجـــــور گفـــــت

  بــــــدو بــــــاز ده تــــــا ببیــــــنم کــــــه چیــــــست 

ــورِ   ــه گنجـــــــــــ ــاورد آن حقـــــــــــ    اویبیـــــــــــ

  انــدرین حقــه چیــست  «: بــدو گفــت شــاه  

  ســت  ا گــرم مــن ن خــوِنآ«بــدو گفــت ک 

ــر اردوان  ــرا دختـــــــــــــ ــپردی مـــــــــــــ   ســـــــــــــ

ــر   ــه فــــ ــشتم کــــ ــ  نکــــ ــد بــــ ــانزنــــ   د در نهــــ

  مانــــــــت آزرم خــــــــویش ستم ز فــــــــربجــــــــ

ــا کــــــسی  ــوبــــــدان تــــ ــرا  بــــــد نگــــ   یــــــد مــــ

   تــــوپــــورِ ســــت شــــاه الــــ کنــــون هفــــت ســــا

ــ ــر ون اوچــ ــست فــ ــد  نیــ ــاه را زنــ    یــــک شــ

ــر   ــردم ز مهـــــــــ ــاپور کـــــــــ ــام شـــــــــ   ورا نـــــــــ

ــادر  ــان مـــ ــه جـــــای   شهمـــ ــا او بـــ    نیـــــز بـــ

ــاهِ  ــد شــــ ــدو مانــــ ــان در شــــــگفت بــــ    جهــــ

  خـــدای از آن پـــس چنـــین گفـــت بـــا کـــد    

ــتی ز  ــج برداشــــ ــخن ابــــــسی رنــــ ــن ســــ   یــــ

ــکنــــــون  ــسال اوی صــــ ــر همــــ   د پــــــسر گیــــ

  او بـــــه هـــــمشـــــیده بـــــا  همـــــان جامـــــه پـــــو

ــو  ــه کــ ــر   همــ ــدان فــ ــه میــ ــان را بــ   ســــت دکــ

ــ چــو یــک دشــت کــودک بد خــوب چهــرو  

  بـــــــــدان راســـــــــتی دل گـــــــــواهی دهـــــــــد 

ــا ــه شـــــــبگیر  بیـــــ ــتورِمـــــــد بـــــ ــاه دســـــ    شـــــ

ــر  جــــــوان ــراز مــــــرد و روشــــــن دل و ســــ فــــ

»مــــــن ایــــــن رنــــــج بــــــردارم از شــــــهریار 

 ــ  چـــــرا بـــــیم ؟را رنجـــــه کـــــرد  و  جـــــان تـــ

»!؟تــــر چــــه چیــــز نــــد بــــردم ز گفــــت خــــر

رای  روشــــــن دل و پــــــاکای شــــــاهِ«کــــــه 

ــیشِ    ــون پــ ــوانی کنــ ــر بخــ ــزد گــ ــاهســ » گــ

ــ ــتار  ،را دادو تــــــ ــون خواســــــ ــد کنــــــ  آمــــــ

»یــــشه زیــــست مــــان نبایــــد بــــه انــــد  مگــــر

ــپرد آن ــهســـــ ــتور اوی  کـــــ ــستد ز دســـــ  بـــــ

»؟ کیـــستهـــِرر مبـــ نـــدیـــن ب انهـــاده بـــر 

ســـــت ان پـــــاک شـــــرم مـــــنیـــــده ز بـــــ بـــــر

ــاز خــــــواهی تــــــن بــــــی روان   ــا بــــ ــه تــــ کــــ

دگـــــــــار جهـــــــــان ســـــــــیدم از کـــــــــر تـــــــــرب

یــــدم هــــم انــــدر زمــــان شــــرم خــــویش  بــــر

یـــــــد مـــــــرا بـــــــه دریـــــــای تهمـــــــت نـــــــشو 

ــو     ــتور تـــــ ــاد دســـــ ــرد بـــــ ــم خـــــ ــه دایـــــ کـــــ

ــ ــاه را  نمانـــــــ ــر فلـــــــــک مـــــــ ــر بـــــــ د مگـــــــ

ــادا ســــــپهر   ــاد بــــ ــو شــــ کــــــه از بخــــــت تــــ

ــان ــوی جهــــ ــرجــــ ــای   فــــ ــد را رهنمــــ »زنــــ

ــت    ــا برگرفــــ ــشه هــــ ــودک اندیــــ از آن کــــ

ــه  ــرِد«کـــ ــاک رای ای مـــ ــن دل و پـــ  روشـــ

و گــــــردد کهــــــننــــــم کــــــه رنــــــج تــــــ  نمــــــا

بـــــــــه بـــــــــاال و دوش و بـــــــــر و یـــــــــال اوی

د بـــــیش و کـــــمویـــــد کـــــه چیـــــزی بـــــ نبـــــا

ســـت  گـــان فـــر    گـــوی و چـــو  زیـــدنِ  بـــه بـــا  

   جـــــــانم بـــــــه مهـــــــرزنـــــــد بپیچـــــــد ز فـــــــر

  »مــــــــــرا بــــــــــا پــــــــــسر آشــــــــــنایی دهــــــــــد

همـــــی کـــــرد کـــــودک بـــــه میـــــدان ســـــپاه
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ــا  ــاال یکــــــی   یکــــــی جــــ ــر و بــــ ــه و چهــــ   مــــ

  بــــه میــــدان تــــو گفتــــی یکــــی ســــور بــــود  

  چـــو کـــودک بـــه زخـــم انـــدر آورد گـــوی     

ــا ــدان پگــــــاه اردشــــــیر     بیــــ   مــــــد بــــــه میــــ

ــرد  ــه کـ ــو ،نگـ ــون کـ ــان   و چـ ــددکـ ــد را بـ   یـ

  خــــــدای بــــــه انگــــــشت بنمــــــود بــــــا کــــــد

ــر گفـــــــت ک  ــدو راهبـــــ ــا«بـــــ   های پادشـــــ

ــیر    ــاه اردشــــ ــده را گفــــــت شــــ ــی بنــــ   یکــــ

ــو  ــا کـــ ــازه روی همـــــی بـــــاش بـــ ــان تـــ   دکـــ

ــو ــه آیــــــد دلیــــــر     از آن کــــ   دکــــــان تــــــا کــــ

ــردز دیــــــــدار مــــــــن گــــــــوی بیــــــــرون     بــــــ

ــ ــر   وبـــ ــاک فـــ ــان پـــ ــی گمـــ ــن  د بـــ ــد مـــ   زنـــ

ــر  ــه فــــ ــهر   بــــ ــدۀ شــــ ــشد بنــــ ــان بــــ ــار مــــ   یــــ

ــو ــ دوان کــــ ــان از پــــ ــر ِسدکــــ ــو تیــــ    او چــــ

ــا ــد بمــ ــا  نــ ــد نــ ــویش   نــ ــای خــ ــر جــ ــام بــ   کــ

ــر   ــوی بــــ ــدر گــــ ــرد  ز پــــــیش پــــ ــود و بــــ   بــــ

   اردشــــــــیرز شــــــــادی چنــــــــان شــــــــد دلِ  

  داشـــــــــتند ســـــــــوارانش از خـــــــــاک بـــــــــر

  شهنــــــشاه ز آن پــــــس گــــــرفتش بــــــه بــــــر 

ــو   ــشم و رویـــش ببـ ــر و چـ ــت  سـ ــید و گفـ   سـ

  اشــــــتم بــــــه دل هرگــــــز ایــــــن یــــــاد نگــــــذ 

  یــــــاری فــــــزود چــــــو یــــــزدان مــــــرا شــــــهر 

  مــــــــان او بــــــــر نیــــــــابی گــــــــذر  بــــــــه فــــــــر

  از گــنج و دینــار خواســت  گهــر خواســت  

ــر ــوو زر ابـــــ ــد   و گـــــ ــسی ریختنـــــ ــر بـــــ   هـــــ

ــا   ــارکش نـــــ ــد تـــــ ــار شـــــ ــد ز دینـــــ ــد پـــــ   یـــــ

  هــــــر فــــــشاند بـــــه دســــــتور بــــــر نیـــــز گــــــو  

ــو   ــدان ورا خـــــــ ــشید چنـــــــ ــته ببخـــــــ   اســـــــ

ــدا نبـــــــ  ــه پیـــــ د ایـــــــن از آن انـــــــدکیـُکـــــ

شــــــــاپور بــــــــودمیــــــــان انــــــــدرون شــــــــاه 

ــز ــ   فـ ــی جـ ــی همـ ــ ونـ ــر یـ ــدویست هـ ک بـ

ــژ  ــد از ویــــ ــا  تنــــــی چنــــ ــان نــــ ــز گــــ ــر گــــ یــــ

کـــــشید  یکـــــی بـــــاد ســـــرد از جگـــــر بـــــر    

ــه  ــای  «کــ ــه جــ ــیری بــ ــد یکــــی اردشــ »آمــ

» خــــود بــــر گــــواهزنــــِد دلــــت شــــد بــــه فــــر

گـــان بگیـــر رو گـــوی ایـــشان بـــه چـــو «کـــه 

ــو  ــه چـ ــوی     بـ ــداز گـ ــن انـ ــیش مـ ــه پـ ــان بـ گـ

 شــــــــیرکــــــــردارِمیــــــــان ســــــــواران بــــــــه   

دَ ریــــن انجمــــن کــــس بــــه کــــس نــــشم ااز

  ــاک ــر و پـــــ ــم و بـــــ ــن ز تخـــــ ــد مـــــ » پیونـــــ

ــوار    ــیش ســـــ ــد پـــــ ــوی و افگنـــــ ــزد گـــــ بـــــ

ــیر   ــا اردشـــــ ــو گـــــــشتند نزدیـــــــک بـــــ چـــــ

ـــِر پــــو چــــو شــــا رد انــــدر آمــــد بــــه پــــیش گـُ

ــد دور  ــو شــ ــو ،چــ ــر کــ ــپرد   مــ ــان را ســ دکــ

کــــــه گــــــردد جــــــوان مــــــردم گــــــشته پیــــــر

اشـــــتند همـــــی دســـــت بـــــر دســـــت بگـــــذ 

همـــــــی آفـــــــرین خوانــــــــد بـــــــر دادگــــــــر   

یــــد نهفــــت چــــونین شــــگفتی نــــشا «کــــه 

ــا  ــه شـــــ ــو کـــــ ــ پـــــ ــــ ــدر را کـُ ــ شته پنـــــ تماشـــــ

ز مــــــــن در جهــــــــان یادگــــــــاری فــــــــزود   

»رشــــــید ســــــر تــــــر آری ز خــــــو وگــــــر بــــــر

ــران مـــا  اســـت ت بـــسیار خـــو  قـــو یـــه یـــا  گـ

ــد    ــسی بیختنــــ ــر بــــ ــر مــــــشگ و عنبــــ زبــــ

ــرۀ او ندیــــــــد  ز گــــــــو ــر کــــــــسی چهــــــ هــــــ

نــــــشاند  زر پیکــــــرش بــــــرســــــِی بــــــه کــــــر

ــته    ــوانش آراســـــ ــاخ و ایـــــ ــد کـــــ ــه شـــــ کـــــ
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  مـــــــــــــود تـــــــــــــا دختـــــــــــــر اردوان بفـــــــــــــر

ــش ــاهِ ودببخـــــــــــــــ ــرده گنـــــــــــــــ   را و کـــــــــــــــ

  

بــــــه ایــــــوان شــــــود شــــــاد و روشــــــن روان

  را وز زنگــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــزدود مــــــــــــــــــاهِ

  

در .  ایــن داســتانها، پــذیرفتِن اینکــه شــاپور دختــرزادۀ اردوان باشــد دشــوار اســت    رغــمِ بــه

بینــیم کــه شــاهپور همــراه اردشــیر اســت، و پــیش از آن نیــز پــسر اردشــیر کــه    جنــگ هرمزگــان مــی

توانـد همـان شـاهپورِ     شاپور اول می. بینیم که شهریار کرمان است اند می نامش را اردشیر نوشته   

او حتمـاً   ). مـان شـهریار کرمـان و همـان همـراه اردشـیر در جنـگ هرمزگـان                 ه(اردشیر بوده باشد    

. یــک نــام خــاص داشــته کــه بــرای همیــشه فرامــوش شــده و فقــط شــاهپور بــر رویــش مانــده اســت   

شـاهپورِ  «را پـسرخواندۀ خـویش و    چنانکه گفتیم، شاید او برادرزادۀ اردشیر بـوده و اردشـیر وی           

  . هاده شدنِ عمدیِ نام او نیز همین بوده باشدشاید علِت کنار ن. کرده است» اردشیر

این قصد شـایع شـد    بهکه توانیم چنین حدس بزنیم   میبه اردوان    شاپور  دادن دربارۀ پیوند 

اثبــات برســاند و وفــاداری  مــشروعیت ســلطنتش را بــرای خانــدانهای بــزرگ دوران پیــشین بــهتـا  

آن توانـسته     مـی ئـی     نامـه  بسنـین حـ   علت ساختن چ  .  سران این خاندانها را تأمین کند      درازمدتِ

سـلطنتی پـارت   صفیۀ جـسدی خانـدان    تعقیـب و تـ   که پس از روی کارآمـدن اردشـیر و       باشدبوده  

چون اردشیر قدرت را از ، پیشگویی پیشنیان بنا بر، شایع کردند کهپارتیان ، برخی از توسط او

 دوبـاره  خانـدان ان ایـن  آنـان تیـغ بگـشاید، یکـی از فرزنـد       بیـرون کـشد و بـر      پـارتی دست شـاهان    

 شـاپور بـرای اینکـه ثابـت کننـد کـه آن         احتمـاالً اردشـیر یـا خـودِ       . سلطنت دسـت خواهـد یافـت        به

 اسـت،  شـاهزادۀ پـارتی و دختـر اردوان      گیـرد، زیـرا مـادرش         فرزند اردشیر تعلـق مـی       پیشگویی به 

انتظـار ظهـور یـک       را از  پـارتی این روایت را برسر زبانها انداخته باشند تا خیال رؤسـای قبایـل              

  . شورشگر پارتی راحت کنند و اطاعت همگان را تأمین نمایند

زنـی از      هرمـز نیـز تکـرار کـرد و او را بـه             عهـدش   پسر و ولـی   دربارۀ  اول   را شاپور    داستاناین  

 در ایـن  . پیشین منسوب نمود و والیتعهدی او را مصداق آن پیشگویی تلقی کرد     شاهانخاندان  

بــود کــه توســط   )الرســتان(ِ ایراهــستان  شــاهدر هرمــز دختــر مهــرک  داســتان گفتــه شــده کــه مــا  

گفتـه  . نوشـته اسـت   » زاد  مهـرک انـوش   «فردوسی نام این شاه را      . اردشیر بابکان کشته شده بود    

دختـر  . زودی شـاه خواهـد شـد    شده که اخترشناسان خبر داده بودند که پسری از نسل مهـرک بـه            

ــ مهــرک پــس از کــشته شــدن پــدرش گریختــه بــه    زد یــک مــرد چوپــان پنــاه گرفتــه بــود، و شــاپور    ن

. زیـست  گاه همان چوپان رسید کـه دختـر مهـرک در آن مـی         شکار رفته بود، و به خیمه       روز به   یک

زیبــایِی دختــر چــشم شــاپور را گرفــت و او را از  . او در آنجــا آب طلبیــد و دختــر بــرایش آب آورد 



۷۱۳  ، احیای شکوه ایرانشاپور اول                    شاهنشاهی ساسانی                                                                                         

داد، و  خــود راه نمــی او شــاپور را بــهدختــر را بــه شــاپور دادنــد، ولــی  . چوپــان خواســتگاری کــرد 

شاپور از این امر در  . نمود  کوشید که او را با زور رام خود کند دختر مقاومت می             شاپور وقتی می  

دختـر حقیقـتِ امـر خـویش را بـرای شـاپور       . دختر فشار آورد کـه علـت را بگویـد           شگفت شد و به   

 بداند کـه او دختـر مهـرک اسـت او را     دارد اگر آبستن شود و اردشیر    بازگفت و یاوآور شد که بیم     

پــس از آن او از شــاپور آبــستن شــد و هرمــز را . شــاپور او را مــورد نــوازش بیــشتر قــرار داد. بکُــشد

روز اردشیر وارد منزل شاپور  شاپور موضوع را به اردشیر نگفته بود؛ و اتفاق افتاد که یک. آورد

 اردشـیر او را در آغـوش گرفـت و از            .کـرد   شد و چشمش به کـودکی افتـاد کـه در حیـاط بـازی مـی                

اردشــیر . شــاپور پرســید کــه ایــن پــسِر کیــست؟ شــاپور چــاره نداشــت جــز آنکــه حقیقــت را بگویــد

اکنــون پیــشگوییِ اخترشناســان تحقــق یافتــه، زیــرا دختــرزادۀ مهــرک فرزنــِد مــا اســت و  «: گفــت

  ١».سلطنت خواهد رسید به

پور در زمـان اردشـیر دارای پـسری بـوده     دهـد کـه شـا    این داستانِ هرچه باشد خبـر از آن مـی     

ولی همین داستان نشان . شاید هم واقعاً هرمز دخترزادۀ شاه مقتول ایراهستان بوده      . نام هرمز   به

ــنجم باشــد کــه در ســال       دهــد کــه شــاپور نمــی    مــی ــرزادۀ اردوان پ ــسته دخت  کــشته شــد و  ۲۲۴توان

شــاپور اگــر . سر آورده باشــد یــا پــس از آن بــرای اردشــیر پــ ۲۲۵بایــست کــه دختــرش در ســال   مــی

 ســال نداشــته؛ در حــالی کــه ایــن ۱۵دختــرزادۀ اردوان باشــد وقتــی اردشــیر درگذشــته او بــیش از  

  .دهد که هرمز پسر شاپور در زمان مرگ اردشیر در سنین نوجوانی بوده داستان نشان می

دشـیر او را    گفتیم که شاید شاپور نه پسر حقیقی اردشیر بلکه برادرزادۀ اردشیر بوده کـه ار              

و دیدیم که اردشیر در اواخر عمـرش نـزد مؤبـد درد دل کـرد کـه                  . پسرخواندۀ خویش کرده است   

نامهـای مهرِشـاه      سلطنت رسیده دو برادر بـه       گویند که شاپور وقتی به      گزارشهائی می . پسر ندارد 

ه؛ زیـرا  زیـست   در پایتخـت مـی     ظـاهراً دار میـسان بـوده، و فیـروز           و فیروز داشته، مهرِشـاه اسـتان      

 پــس ٢.حــضور شــاپور رســید  توســط فیــروز بــرادر شــاپور بــه  گویــد کــه مــانِی پیــامبر بــه  روایتــی مــی

  .اند برادران شاپور نیز در زمان درگذشت اردشیر بابکان در سنین جوانی بوده

  آوردهای اردشیر بابکان توسط شاپور اول حفظ دست. ۲

یکـی شـورش    . رو شـد    لـی روبـه   طلبانـۀ مح    شاپور در آغاز سـلطنتش بـا چنـد شـورش جـدایی            

دیلمان بود؛ دیگر شورش خوارزمیان بـود؛ دیگـر شـورش کوهـستانهای غـرب مـاد در کردسـتان            

                                                 
 .۳۹۷/ ۱: طبری 1
 .۵۰۹: الفهرست ابن ندیم 2
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قبایل تورانی جنـوب افغانـستان کنـونی    . تدبیر فرونشاند این شورشهای جزئی را شاپور به  . بود

انـدازی   سـت شـورش برداشـته درصـدد د    اند سـر بـه   همراه رئیسشان که نامش را پهلیزگ نوشته  به

ســرزمینهای  خراســان رفــت، پهلیــزگ را کــشت و تورانیــان را بــه  شــاپور بــه. خراســان برآمدنــد بــه

بـرای ادارۀ خراسـان تأسـیس    ) اکنـون نیوشـاپور  (» نیوشـاپور «نام   خودشان عقب زد، و شهری به     

اطاعـت   سـپس بـرای بـه   .) »مـشرق «یعنی  » خراسان«. (را مرکز فرمانداری خراسان کرد      کرده آن 

سرزمینهای جنـوب افغانـستان کنـونی لـشکر کـشید و تـا جنـوب کابـل پـیش                      دن تورانیها به  کشان

  ). اکنون پشاور در شمال پاکستان(نامید » شاپور پی«رفت؛ و شهری در آنجا بنیاد نهاده 

» الحــضر«رودان در شــهری کــه نــامش را منــابع عربــی   یــک شــاهک محلــی در غــرب میــان 

شاپور به الحضر لشکرکشی کرد     . دد جدایی از ایران برآمد    تحریک رومیان، درص    اند، به   نوشته

داســتان ایــن ســاطرون را منــابع عربــی . انــد کــشت نوشــته» ســاطرون«و شــاه الحــضر کــه نــامش را 

انـد کـه شـاپور دژِ مـستحکمِ الحـضر را محاصـره کـرد ولـی                 نوشـته . اند  هایی آورده   همراه با افسانه  

ون در یکی از روزها شاپور را دید و عاشقش شد و دختر ساطر. توانست که برآن دست یابد نمی

همسری بپذیری من راهی را به تو نشان خـواهم داد کـه بتـوانی بـر              او پیام فرستاد که اگر مرا به        به

دسـت شـاپور    شـاپور پـذیرفت؛ و دختـر زمینـۀ سـقوط دژ را فـراهم آورد و شـهر بـه            . دژ دست یـابی   

نگـاران عـرب      این داسـتان را همـۀ تـاریخ       . ی گرفت زن  او ساطرون را کشت و دخترش را به       . افتاد

رسد که داستانی ساختگی باشد برای نشان دادن آنکه ساطرون نـه در           نظر می   اند، ولی به    نوشته

  . سبب خیانت دختر خودش از شاپور شکست خورد و کشته گردید جنگ که به

نـشاِه ایـران و     شاه«استحکام مرزهای کـشور پرداخـت و لقـب            شاپور همراه این اقدامات به    

زمــان تورانیــان در  در آن» ایــران اَن«. را برخــود نهــاد) یعنــی ایرانیــان و غیــر ایرانیــان(» ایــران اَن

ــان    ــانِ میـ ــونی، بومیـ ــستانِ کنـ ــستان و پاکـ ــشی از    افغانـ ــای بخـ ــتان، عربهـ ــانِ خوزسـ رودان، بومیـ

  . عربستان، و مردم گرجستان و ارمنستان بودند

  ایران راتوران روم بهآمیز امپ لشکرکشیهای شکست. ۳

دولتی که اردشـیر بابکـان تـشکیل داده بـود چـشم طمـع بـه فراسـوی مرزهـای غربـی فـرات                         

بنـا بـر   . آمیـز بـا دولـت روم قـرار داده بـود      نداشت، بلکـه سیاسـت خـویش را همزیـستی مـسالمت           

شـد؛ در اوسـتا نیـز         سنتی کـه از دیربـاز بـرای ایرانیـان مانـده بـود جنگهـای هجـومی تجـویز نمـی                     

. جنـگ دفـاعی داده شـده جنـگ هجـومی تجـویز نـشده اسـت                  رغم ارزش بـسیار زیـادی کـه بـه           به

بـر همـین    . شـود در فرهنـگ ایرانیـان وجـود نداشـته اسـت              نامیده می » جهاد«جنگ هجومی که    
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ــا و هخامنـــشیان و پارتیـــان بـــه اســـاس بـــود کـــه   یـــاد داریـــم چنانکـــه از جنگهـــای دوران مادهـ

در سـدۀ هفـتم     . ا جنگهـای هجـومی نبـود، بلکـه همـه دفـاعی بـود              کدام از جنگهـای ایرانیهـ       هیچ

جنگ خود  پیش از مسیح، ارمنستان با اتحادی که با آشوریان برضد ایران بست هوخشتره را به

ایـران اعـالن جنـگ دادنـد و           در همان زمان، آشوریان بـه     . کشاند و هوخشتره ارمنستان را گرفت     

جنگ ایـران و لیـدیە      . دست ایران بود    شور آشور به  نتیجۀ جنگ نابودی دولت آشور و افتادن ک       

دســت کــوروش بــزرگ افتــاد را دیــدیم کــه آغــازگرش شــاه لیــدیە بــود کــه     افتــادنِ لیــدیە بــه کــه بــه

همچنـین دیـدیم کـه کـوروش     . جنـگ خـویش کـشاند    مرزهای ایران تجاوز کرد و کوروش را به  به

مرزهـای   فرعـون مـصر بـه   . گ گرفـت بابل رفت و بابل را بدون جنـ    دعوت سران بابل به     بزرگ به 

خاطر دفاع از مرزهای ایران با او وارد جنگ شـد       بوجیە به   اندازی کرد و کام     ایران در شام دست   

دیگــر جنگهــای زمــان هخامنــشی و پــارتی را نیــز  . دســت ایــران بــود اش افتــادن مــصر بــه و نتیجــه

و دیدیم که   . انجامید  یران می پیروزی ا   شد و به    دیدیم که همه با تجاوز همسایگان ایران آغاز می        

هرچند که یونانیان قدیم قلمفرسایی بسیار لشکرکشی داریوش بزرگ و خشیارشا به یونان نیز 

 کننـد  زنیهـای آنهـا را بازنویـسی مـی     نگـاران نـوین غربـی نیـز الف          انـد و تـاریخ      اش کرده   درباره

انـدازی    ی ایـران دسـت    مرزهـا   جنگ هجومی نبود؛ بلکـه آغـازگرش خـودِ یونانیهـا بودنـد کـه بـه                

ما در همۀ دوران ماد و هخامنشی و پارت و ساسانی هـیچ جنگـی را سـراغ نـداریم کـه       . کردند  می

این سنت فرهنگی ایرانیان در دوران ساسـانی و سـپس           . سبب تجاوز ایرانیان آغاز شده باشد       به

ــز تــداوم یافــت   ن جهــاد همینکــه دولــت عباســی را ایرانیــان تــشکیل دادنــد بــه دورا    . عباســی نی

چندسده بعد که سلطنتهای ایرانیان مسلمان برافتـاد و ترکـان بـر             . اسالمی نقطۀ پایان نهاده شد    

محمود سبکتکین، . سرنوشت ایرانی مسلط شدند، ترکانِ حاکم بر ایران جهاد را احیاء کردند       

ند و درون ایران خزید پس از او ترکان اوغوز به. با احیای جهاد، به هندوستان لشکرکشیها کرد

. گــستری کردنــد ســلطنت ســلجوقی را تــشکیل دادنــد و دنبالــۀ جهــاد را گرفتــه در انــاتولی اســالم 

بعـدها ترکـان قزلبـاش پـس از تـشکیل دولـت صـفوی بـا تحریکـاتی کـه در کـشور عثمـانی انجــام             

  .اما سنت دیرینۀ ایرانیانْ جنگ هجومی را تجویز نکرده بود. دادند بالها برسِر ایران آوردند

 حاضـر  شـان   دیرینـه  خـوی تجـاوزگریِ    حکـمِ   بهرومیان  تشکیل شاهنشاهی ساسانی،    پس از   

انگــار از امنیــت و آرامــش در . مرزهــای ایــران خــودداری ورزنــد انــدازی بــه نبودنــد کــه از دســت

. خواســتند کــه همیــشه بــا ایــران در جنــگ باشــند   آمــد، و مــی مرزهــای کــشورشان خوشــشان نمــی 

بودنــد کــه شــهرهای حــران و نــصیبین کــه ســاکنانش بقایــای    امپراتــوران روم از دیربــاز درصــدد  

تالشهای ناکـام آنهـا در   . تبارها بودند را از ایران جدا کرده ضمیمۀ کشور خودشان کنند  یونانی
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منطقۀ آمیدا در جنوب دریاچۀ وان که در حِد . این زمینه در دوران پارتیان را پیش از این دیدیم   

نقشۀ آنها آن بود که     . ودان واقع بود هدف دیگر آنها بود      ر  فاصل جنوب ارمنستان و شمال میان     

سوی  با دستیابی بر منطقۀ استراتژیک آمیدا بتوانند ارمنستان را از ایران جدا کنند و از آنجا به

  .جنوب رفته حران و نصیبین را نیز بگیرند

ی پتـوکە بـه ارمنـستان لشکرکـش      از کـت ۲۴۳در سال ) فیلیپ عرب معروف به(قیصر فیلیپ   

. فـت یاسـختی شکـست       قیـصر بـه   . جنـگ قیـصر شـتافت       شـاپور بـرای دفـاع از ارمنـستان بـه          . کرد

 کـه  کـرد  معاهـدۀ صـلحی   انعقـادِ  بـه  مجبـور     غرامت جنگی بر او تحمیل کرد و        و را اسیر   شاپور وی 

دولت روم همچنین . سپرد که در آینده متعرض مرزهای ایران نشود      تعهد می طبق آن دولت روم     

  . )م۲۴۴سال (ه پذیرفت که ارمنستان یک شهریاریِ خودمختارِ تابع ایران است در این معاهد

پیمـان دولـت روم    شـدۀ گذشـته در اثـر نقـض      هـای نقـض     ولی این معاهـده مثـل همـۀ معاهـده         

ــدان دوام نیافــت  ــان .چن ــان م بــه۲۵۹درســال  وس قیــصر والیری ــشکر کــشید رودان می  شــاپور در . ل

اندن شورشـی بـود کـه تورانیـانِ جنـوب افغانـستان کنـونی        زمان در شرق کـشور درگیـر فرونـش         این

رودان را گرفتنـد و گویـا در خوزسـتان نیـز پیـشروی               رومیانْ میان . راه افکنده بودند    به) پختونها(

پــس از آرام کــردِن  شــاپور .را تخریــب کردنــد) شــاپور جنــدی(کردنــد و شــهر نوســازِ گوندشــاپور 

ــهشــرق کــشور   ــۀ  ب ــان ،  شــتافتتجــاوزگرانمقابل ،  کــردرودان شکــست داده اســیر  قیــصر را در می

؛ روی کـرد     در شـام پـیش     رودان گریختنـد، و شـاپور آنهـا را تعقیـب کـرده              سپاهیان رومـی از میـان     

روی کـرده     درون اناتولی پـیش     انتاکیە که پایتخت شرقی امپراتوری روم بود را گرفت، سپس به          

ارمنـستان را ازمیـان    پتـوکە بـه   ناتولی و کتپتوکَە را گرفت تا احتمالِ لشکرکشی رومیان از ا        کت

  .برداشته باشد

او پــس از . شــاپور درصــددِ آن نبــود کــه ســرزمینهائی کــه گرفتــه بــود را ضــمیمۀ ایــران کنــد    

نام کیریادوس را ملقب به امپراتور روم کرده او را  پتوکە یک افسر رومی به گرفتن انتاکیە و کت

امـضای او رسـاند، دولـت روم تعهـد سـپرد کـه               ئی که به   بر ارتش روم تحمیل کرد؛ و طبق معاهده       

ایــران بپــردازد، هزینــۀ بازســازی شــهرهائی کــه والیریــانوس تخریــب کــرده را   غرامــت جنگــی بــه

شاپور  .دولت روم بپردازد، و برای این بازسازیها نیروی انسانی در اختیار دولت ایران بگذارد

کـار   خوزسـتان بـه    آورده بـود در   از انتـاکیە   کـه    م ارتش رو   مهندسان با را    رومی افسران و سربازان  

 کـرده بـود گماشـت، و بـرای آنکـه خـاطرۀ         منهـدم  والیریـانوس  اقتـصادی کـه      تأسیساتِبازسازی  

 بنــا کردنــد بنــام  شوشــتر را بــرای تــاریخ بــاقی بگــذارد ســدی را کــه اســیران رومــی دررخــدادایــن 

سـبب    کـه بـه   طبـری   . )ز برجـا اسـت    این سـاخته هنـو     ( خواند » کیسر بندِ« هقیصر نامگذاری کرد  
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 قیـصر را  شـاپور نویـسد کـه      مـی  شاپور دوم نسبت داده اسـت       اشتباه روایتگرش این رخداد را به     

جـای     و بـه   بازسـازی کنـد،   بـار آورده بـود        کرد که خاک از روم بیـاورد و ویرانیهـائی کـه بـه              مجبور

  ١.نخلستانها و باغستانهائی که نابود کرده بود زیتون بکارد

چنـد نقطـۀ ایـران برسـنگ کوهـستان نقـش         را دربـر والیریـانوس   پیـروزی   دستور شاپور،   به

اسـپ   رخت و زیور شاهنـشاهی سـوار بـر    بینیم که در  شاهنشاه را میدر تصویر نقش رستم  . ندزد

سـبب دویـدن و شـتاب         کـه بـه     روم در برابر او خاضـعانه زانـو زده و در حـالی             خویش است و قیصر   

 بخشایش از شاهنشاه، رخت او را وزش بـاد از پـشت بـدنش دور سـاخته            کردن برای درخواست  

عالمـت    کنـد، و شاهنـشاه دسـت خـویش را بـه             شاهنشاه التماس می    است با دستهای درازکرده به    

 شـاید ایـن نیـز از کارهـای پیکرتراشـان            .کنـد   قیـصر عطـا مـی        کرده زندگی دوبـاره را بـه       بلندامان  

. دست خودِ رومیها داستان را بـرای تـاریخ بگـذارد            ه بوده تا به   رومی باشد که او از انتاکیە آورد      

) در منطقـۀ کـازرون کنـونی      (شاپور    نقش مشابهی که بر سنگهای کوهستان کنار شهر نوبنیاد بی         

بینـیم   شاپور می باز در نقش دیگری در بی  . کند  نگاشته شده است نیز این حکایت را تکرار می        

غنیمت گرفته برای  اند و پرچم امپراتوری را ایرانیان به نیانهای رومیان در اسارت ایرا که دسته

  . دهد سربازانِ اسیرشدۀ رومی اشارتِ آزادی می آورند، و شاهنشاه به شاهنشاه می

کریـستنس گمـان کـرده کـه شـاید        . از فرجام والیریانوس پس از آن خبری داده نشده اسـت          

را  رسد که شـاپور وی  نظر می ولی به. ذشتزندان کرد و همانجا درگ    را شاپور در خوزستان به      وی

  .خواست ایران اعدام کرده باشد را به رومیان تحویل داده و قیصر جدید رومیان وی به

  باِر قیصر در سرزمینهای امپراتوری آمدهای شکستِ خفت پی. ۴

نـشانده برتخـت امپراتـوری     و نـشاندن یـک دسـت   شکست والیریانوس در جنـگ بـا ایـران      

داشت و مـسائل و مـشکالتی را در روم         نتایج وخیم سیاسی برای روم دربر      ایران   توسط شاهنشاهِ 

گران تاریخ  عنوان مطالعه به ولی آنچه برای ما . نیستگفتارکه جای آن در این  ،  دنبال آورد   به

اهمیــت دارد آن اســت کــه شــاپور درعــین حــالی کــه شــام را گرفــت ولــی    زمــین و فرهنــگ ایــران

هـای ایـران بـر        سرزمین را ضمیمۀ ایران کند، بلکه پس از تحمیل خواسته           درصدد برنیامد که آن   

مرزهای دو دولت پس از آن در همان نقـاطی تثبیـت شـد کـه                . رومیان بازداد   دولت روم شام را به    

   .توسط اردشیر بابکان برقرار شده بود

در شـام  میدان آمدن قدرت سیاسی قابل تـوجهی     به شکستِ رومیان از ایران   یکی از نتایج    
                                                 

  .۴۰۲: طبری ١
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رقیبی برای دربار روم تبدیل شـود و خطـر بزرگـی بـرای امپراتـوری ایجـاد                    توانست به   بود که می  

اُذَینه بود کـه     در دست یک پادشاه عرب موسوم بهغرب فرات میانه زمان بیابانهای     در آن . کند

  در م و قبایـل عـرب بیابانهـای شـا         اسـتقرار داشـت   ) اینـک در شـرِق میـانی سـوریه        (در شهر تـدمر     

یـک قـدرت سیاسـی مهـم در شـام             پـس از شکـست والیریـانوس بـه          این پادشـاه   .اطاعت او بودند  

نیروی قبایل عرب بیابانهـای       میان آشفتگیهای ناشی از این شکست با اتکاء به         تبدیل شد و در   

  . خواندسوریه امپراتوررا ش شام خود

کوشـیدند بـا بـرهم زدن          مـی  دیرباز این بود که    فتوحاتشان از  سیاستهای رومیان در   یکی از 

سلطۀ خـویش را در ایـن          جماعات انسانی وفادار به    شان  اشغالیسرزمینهای   ترکیب جمعیتی در  

 اجـرای ایـن سیاسـت     دهد کـه قیـصران روم در        قرائن تاریخی نشان می   . وجود آورند   سرزمینها به 

. شــام بخزنــددرون مــصر و  بــهکردنــد کــه از نــواحی شــمالی عربــستان   قبایــل عــرب را تــشویق مــی 

اشــغال درآوردنــد خــزش قبایــل  رودان را بــه چنانکــه در اواخــر دورۀ پارتیــان کــه منــاطقی از میــان 

ــ نـــوخ و تـــشویق کردنـــد و قبایـــل تشـــرق فـــرات عـــرب را بـــه  ۀ فـــراتجزیـــر ضاعه در منـــاطقی ازقـُ

 این  بخش اعظِمبعدها. در حوالی انبار جاگیر شدند  و فراتِ میانه)بیابانهای حران و نصیبین(

از ایـن نـواحی   بابکـان  وسـیلۀ اردشـیر       کردند بـه    سبب ناامنیهائی که در منطقه ایجاد می        قبایل به 

  در در بیابانهای شـام یافته   اسکان  رومیان از این جماعاتِ    ١.درون بیابانهای شام رانده شدند      به

ن سـرباز  عنـوا  کردنـد و عربهـا را بـه        سرکوب مقاومتهای داخلی سرزمینهای اشغالی استفاده مـی       

در سدۀ سوم مـسیحی جماعـات بزرگـی از عربـان در بیابانهـای شـام           . گرفتند  کار می   ارتش به  در

ــانی  ــتند، و زمـ ــه  اســـکان داشـ ــهکـ ــه  اُذَینـ ــام بـ بهـــای متـــصرفات   درصـــدد گـــسترش نفـــوذش در شـ

  .توانست از این عربان در ارتش خویش استفاده کند امپراتوری روم برآمد، می

ایـن شـهر در سـدۀ دوم مـسیحی       . ذَینـه در شـهری بـه نـام تـدمر بـود            گفتم کـه مرکـز سـلطنت اُ       

ــام داشــت، و            ــدوم ن ــود کــه روزگــاری ای جانــشین یــک شــهر مهــم دیگــرِ شــمال عربــستان شــده ب

ۀ نوشـت  این منطقه در زمـان هخامنـشی، بنـا بـه          . نامیدند) سنگستان(را پترا     یونانیهای سلوکی آن  

آخـرین پادشـاه   (ضـمن سـخن از نبونِهیـد    . شـد    مـی  نامیـده ) عربـستان  (»عربیـه « داریوش بزرگ، 

سفر او به ایدوم اشاره داشتیم، و دیدیم که او هفت سال از اواخر سلطنتش را در همـین                     به) بابل

سبب آنکه بر   بهایدوم. را پایتخت خویش قرار داد نام تیماء اقامت گرفته آن منطقه در شهری به

طرف شـکوفایی حرکـت کـرد،     ود، در عهد هخامنشی بهرو بین المللی قرار گرفته ب    جادۀ کاروان 

ش را از جنـوب بحرالمیـت تـا         وو در زیر چتر هخامنشی تـشکیل قـدرت قابـل تـوجهی داده قلمـر               
                                                 

  .۳۹۲: همان ١
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آثـار باشـکوهی از ایـن    . تشکیل تمدنی داد که قرنهـا تـداوم یافـت      ه  شمال عربستان گسترش داد   

کردنـد کــه  ویـران  چنـان   اشـغال و   راشـهر پتـرا   م۱۰۶ در سـال   رومیـان .تمـدن هنـوز پـا برجـا اسـت     

گران مسیحی علت ویران شدن  تبلیغهای بعدی  در سده. خود ندید گاه روی آبادی به دیگر هیچ

دانـستند    مـی خدا و مورد خشم قرارگرفتنشان ازجانب خـدا این شهر عظیم را دشمنی مردمش با     

افکندنـد و از مـردم    ا مـی گفتنـد و برسـر زبانهـ     مـی  آنهـائی دربـارۀ       و برای تبلیغ مسیحیت افـسانه     

 نین سرنوشتی دچار نگردند که اینها دچارش شدند    چ دین مسیح درآیند تا به      خواستند که به    می

ــابود گــشتند   و بــه ــرا نــزد     هــا   در اثــر ایــن افــسانه  .کلــی ن بقایــای معابــد و کاخهــای کوهــستانی پت

م مـسیحی  مـردم حجـاز در سـدۀ شـش       . یافـت  شـهرت    »غار اصـحاب کهـف     «نشینان عرب به   بادیه

، کـه  کردند هائی دربارۀ آن نقل می نامیدند و افسانه  می »شهر قوم ثمود  «های این شهر را       ویرانه

اکنـون  . بـرد  جـائی نمـی     هـا راه بـه       ولـی البتـه ایـن افـسانه        .از آن جملـه اسـت     » ناقۀ صالح «داستان  

ایـن   بـی بـه  های زیبا و شکوهمند پترا در کشور اردن مهمترین مرکـز جـذب گردشـگران غر       ویرانه

  .کشور است

المللـی   رو بـین  یک مرکز تمدنی عرب بر سر جـادۀ کـاوران      بهتدمر  پس از ویرانی پترا شهر      

 بیابانهای شمالی عربستان درمنطقۀ وسـطای   آخرین حدیک شهر باستانی درتدمر  . تبدیل شد 

 شـهر   یـک   زودی بـه    جانشین پتـرا گردیـد و بـه       در سدۀ دوم مسیحی     این شهر   . استسوریۀ کنونی   

 غربی فرات در فراسـوی مرزهـای غربـی ایـران تـا      ۀرانثروتمند تبدیل شد و دامنۀ نفوذش را از ک        

 از قبــایلی کــه در کــشور تــدمر اســکان     . گــسترش دادآخــرین حــدود غربــِی کــشور اردن کنــونی    

همــین روایتهــا شــهر تــدمر را بــا . داشــتند، در روایتهــای عربــی بــا نــام قبایــل عــاد یــاد شــده اســت

ــۀ ســرباز عــرب بــرای رومیــان نقــش عمــده ایفــا       .انــد م یــاد کــرده صــفِت إر  چونکــه تــدمر در تهی

صـورت یـک کـشور نـسبةً نیرومنـد        ه امپراتوران روم تقویت شد، و در سدۀ سوم بـ          توسطکرد،    می

  .کرد صورت یک سرزمین حائل میان ایران و روم عمل می عرصۀ ظهور نهاد، و به تابع روم پا به

پـس از مـذاکرات و    پادشـاه تـدمر  اپور اول بـا والیریـانوس، اُذَینـه    ظاهراً در جنگهای ش   

 را امپراتـور شـام      توافقهائی با شاپور همکـاری داشـته اسـت؛ زیـرا او پـس از ایـن قـضایا خـودش                    

. عنوان پادشاه مـستقل سـوریه بـا شاهنـشاه روابـط دوسـتانه داشـته باشـد                    و کوشید که به    لقب داد 

 نامــه و هــدایائی را ایــران برگــشت اُذَینــه ارداد صــلح بــا رومیــان بــهچــون شــاپور پــس از انعقــاد قــر

از اینکه اذینه خـودش را پادشـاه مـستقل          ولی شاپور   .  فرستاد ایران همراه یک هیأت بلندپایه به    

را ش   هـدایای   تـا  دسـتور داد    و حـضور نپـذیرفت     را بـه   شهیـأت اعـزامی   خـشم شـد و        خوانده بود بـه   

ــه ــد   ب ــه.آبهــای فــرات ریختن ــاطق        اذین ــران شــورید و من ــران را قطــع کــرده برضــد ای ــا ای  روابــط ب
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جانب رومیان برگرداند و درصـدد برقـرار کـردن روابـط       نشین فرات میانه را گرفت و رخ به         عرب

وضـع موجـود نداشـت     ئی جـز گـردن نهـادن بـه          دربار روم که چاره    .دوستانه با قیصر جدید برآمد    

 امپراتـور   لقـب حفظ شـود  با دربار روم  اوه روابط    و برای آنک   ،قدرت اذینه را برسمیت شناخت    

  .ادخودش داده بود تأیید کرد و او را با همین لقب مورد خطاب قرار د  بهاو را که سوریه

دانــست؛  ولــی دربــار ایــران ایــن قــدرت نوخاســته را خطــری نــوین در همــسایگی ایــران مــی 

 درون مرزهـــای ایـــران ویـــژه کـــه بخـــشی از قبایـــل عـــرب در همـــسایگی شـــرقی ایـــن دولـــت در بـــه

توانــستند کــه بــا ایــن دولــتِ عربــی در اتحــاد شــوند و بــرای ایــران در     زیــستند و در آینــده مــی  مــی

نـام جذَیمـه    گوینـد کـه یـک پادشـاه عـرب بـه         روایتهای عربی می  . رودان دردسر ایجاد کنند     میان

  . تدمر را تاراج کردبا اذینه در جنگ شد و او را کشت و شهر  بودۀ شرقی تدمر اَبرش که همسای

جذیمه رئیس اتحادیۀ قبایل تنوخ بود و مرکز امارتش در غرِب شهر انبار کنـونی واقـع در                   

حــاکمیتی  ایــن قبایــل در زمــانی از دوران پــس از هخامنــشی کــه منطقــه در بــی . غــرِب عــراق بــود

کوچـشان از  خود رها و گرفتار آشوبهای ناشی از درگیریهای جانشینان اسکندر بود در دنبال       به

جـاگیر  ) نـشین بـود     ئـی کـه تـا پـیش از آنهـا آرامـی              منطقـه (این ناحیه رسیده در این منطقـه          یمن به 

منطقـه آمـده      هـائی کـه در کتابهـای عربـی دربـارۀ ایـن قبایـل و رسیدنـشان بـه                     افـسانه . شده بودند 

شـاپور اول  . دهـد  این منطقه می  خبر از آمدنشان از یمن بهاست مورد اعتماد نیست، ولی عموماً   

شــهر الحــضر را گرفــت و پادشــاهش را کــشت بــرای  چنانکــه بــاالتر اشــاره رفــتپــس از آنکــه 

نظــارت بــر امــور عربهــای بیابانهــای غربــی فــرات یــک امــارت دیگــر از قبایــل عــرِب منطقــه            

رو  ۀ کـاروان  مرکـز ایـن امـارت برسـر جـاد     از آنجـا کـه  . ریاست همین جذَیمه اَبرش تـشکیل داد   به

هـم   راه افکنـد ثـروت هنگفتـی بـه           با کاروانهای تجارتی کـه بـه       جذیمهالمللی واقع شده بود،       بین

رقابـت برخاسـت و عاقبـت هـم توانـست اذینـه را             بـا تـدمر بـه     دسـت آورده      زد و قدرت فراوانی بـه     

دســتور دربــار ایــران  تحریــک یــا بــه هاحتمــال بــسیار بــ  قتــل اذینــه بــه.)م۲۶۶ســال (قتــل برســاند  بــه

جذیمـه ابـرش در تـاریخ داسـتانی قبایـل عربـستان معروفیـت همگـانی داشـت و                    . صورت گرفت 

  .زدند شاعران عرب پیش و پس از اسالم مثلهای بسیاری دربارۀ بلندهمتی او می

. ســلطنت نشــست  بــه الــالت وهــب کــودکش نایــبعنــوان  اش زنوبیــا بــه  بیــوهپــس از اذینــه

او پیـشنهاد کـرد       نوبیا برای آنکه از جذیمه ابرش انتقام بگیرد قاصـدانی را نـزد او فرسـتاده بـه                 ز

تدمر رفت؛ و زنوبیـا   جذیمه فریِب او را خورده به. زنی بگیرد تا قبایلشان متحد شوند که او را به   

 پـس . در مجلس بزمی که ترتیب داد، او و همراهانش را مـست کـرده بازداشـت کـرد و گـردن زد      

جای او نشـست و مرکـز حـاکمیتش را شـهر حیـره در              اش عمرو ابن عدی به      از جذیمه خواهرزاده  
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تـا اواخـر دهـۀ     نجِف کنونی قرار داده کشور حیره را ایجاد کـرد کـه          محلِۀ جنوبی فرات در     ناحی

عمرو ابن عدی از قبایـل لخـم بـود کـه بـاز در زمـانی       . نخست سدۀ هفتم مسیحی استمرار داشت     

اینجـا روزگـاری سـرزمینهای      . نشین رسیده بودند    این منطقۀ آرامی    ل کوچشان از یمن به    در دنبا 

) عبـرایم (قبایـل عبـری     . اصلی سومر و کلده بود و یادگارها از شـکوه دیرینـه در دل خـود داشـت                 

بـه  ) از اورِ کَلـده (اسرائیل از آنها بیرون آمده بودند نیـز روزگـاری از همـین منطقـه              که بعدها بنی  

  . رود اردن کوچیده بودندنواحی

 ۲۷۱سـال   در. عنوان نایب سـلطنت کـودش وهـب الـالت شـاه تـدمر شـد        گفتیم که زنوبیا به   

 لقــب ســن رشــد رســیده بــود، ضــمن برخــورداری از حمایــت شــاپور اول، بــا      کــه بــه الــالت وهــب

ان زمـ    مشکالت دربـار روم در ایـن       .و امپراتور سوریه بر تخت سلطنت تدمر نشست       اوگست کبیر   

سال  قیصر در اواخر این. از میان رفته بود و قیصر اوریلیان از یک ارتش نیرومند برخوردار بود           

 پادشـاه تـدمر   .شام لـشکر کـشید   بهبا استفاده از فرصتی که درگذشت شاپور اول پیش آورده بود      

نــشینی کــرده  خــرج داد مجبــور شــد کــه در برابــر قیــصر عقــب    ئــی کــه بــه  بــا همــۀ مقاومــت جانانــه 

او بـرای مقابلـه بـا قیـصر از دربـار ایـران اسـتمداد جـست، ولـی ایـن وقـایع                  . پایتخت پناه ببـرد     به

افتاد که شاپور از دنیا رفته بود و ایران خـود گرفتـار مـشکالت سیاسـی ناشـی از             زمانی اتفاق می  

قیــصر پــس از در هــم شکــستن  .  کــاری انجــام دهــد تــدمربــرای کــه شــاهمردگی بــود و نتوانــست  

 شاه تدمر را دستگیر کرده بردار زد و مـادرش زنوبیـا را اسـیر کـرده کـشت و شـهر                       مر،مقاومت تد 

 تـدمر   منطقـۀ پـس از آن     . درون بیابانهـا تارانـد      و قبایل تدمر را بـه     کلی ویران      را آتش زده به    تدمر

در بیابـان شـرقی    که تا امـروز  »بعل«های معبد بزرگ  خرابه .در زیر ادارۀ مستقیم رم قرار گرفت    

 نــشان از تمــدن شــکوهمندی   و از مراکــز مهــمِ گردشــگری در ســوریه اســت  پابرجــا اســت ه ســوری

   .وجود داشته اینجادهد که در  می

از . های زیبای دوران شکوه تدمر و اندوه ویرانی آن در اذهان قبایل عربستان ماند               خاطره

یـاد  » عـاد « قبایـلِ  های عربی بـا نـام   ئی که سلطنت تدمر را تشکیل داده بودند در افسانه  اتحادیه

شـدنِ ناگهــانی بهـشت و صــاحبش کـه عربهــا ســاختند     و گــم»  شـداد  بهــشِت«افـسانۀ  . شـده اســت 

گـران مـسیحی    هـائی کـه تبلیـغ    بعـدها افـسانه  . یادآور ثـروت و مکنـتِ نابودشـدۀ همـین تـدمر بـود           

پیـرو  پرسـتیدند و نخواسـتند کـه     گفت که مردم این شهر چونکه بـت مـی   دربارۀ تدمر ساختند می   

گفــت کــه شــداد ابــن عــاد در شــهر إرم بــرای  همچنــین مــی. امــر خــدا نــابود شــدند مــسیح شــوند بــه

پرسـتید    بر آن نهاده بود؛ ولی چونکه بـت مـی         » بهشِت شداد «خویش باغستانی ایجاد کرده نامِ      

و امـر خـدا فروبلعیـد     ورزید خدا بر او خشم گرفت و او و بهشتش را زمـین بـه    و با خدا دشمنی می    
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إرم دارای (» إرم ذاتِ العِمـــاد«از بقایـــای شـــهر تـــدمر در قـــرآن بـــا نـــام . کـــام خـــویش کـــشاند بـــه

پرسـتیدند گرفتـار خـشم اهللا         یاد شده و گفته شده که مردمش چونکه اهللا را نمـی           ) ستونهای بسیار 

  . شدند و شهرشان را اهللا ویران و خودشان را نابود کرد

  نظام شاهنشاهِی شاپور اول. ۵

 چنـدین شـهر را   او. دوسـت و آبـادگر بـود    ور نیز مثل اردشـیر بابکـان شاهنـشاهی ایـران         شاپ

در شــاپور   پــی در خراســان،)نیــشاپور(نیوشــاپور . نوســازی یــا بنــا کــرد و نــام خــود را برآنهــا نهــاد

ــوران ــین  تـ ــشاور (زمـ ــون پـ ــمالِ  در اکنـ ــستانشـ ــاپور ،)پاکـ ــشاپورج( گُوندشـ ــتان، )ندیـ  در خوزسـ

غـــرِب تیـــسپون، و  شـــرق عـــراق و غربـــِی دجلـــه، پیروزشـــاپور در شـــمال وبشـــاپور در جنـــ بـــزرگ

ــونی  (شــاپور در پــارس   بــی ــه بــود   از آن)نزدیکــِی کــازرونِ کن هرکــدام از اینهــا مرکــز یــک   . جمل

شــاهان بعــدی  . امیرنــشیِن تــابع شاهنــشاهی بــود؛ و معمــوالً امیــرانش از خانــدان شــاهی بودنــد     

شاپور و نیوشـاپور در   ویژه گُوندشاپور و بی ل داشتند؛ بهساسانی به این شهرها توجه بسیار مبذو   

گوندشـــاپور در آینـــده . رفتنـــد شـــمار مـــی دوران ساســـانی از شـــهرهای مهـــم و پیـــشرفتۀ ایـــران بـــه

شـاپور نیـز تبـدیل بـه آرشـیو بـزرگ         بزرگتـرین مرکـز علمـی و فرهنگـی ایـران تبـدیل شـد؛ و بـی                   به

جمعیت بـودنش از نظـر زیبـایی          رد که درعینِ کم   سلطنتی ایران گردید، و چنان اهمیتی کسب ک       

مرکــز فرمانــداری خراســان تبــدیل شــده نــام  شــهر نیوشــاپور نیــز بــه. کــرد بــا پایتخــت همــسری مــی

  .اَبرشهر گرفت و پایتخت شرقی کشور شاهنشاهی شد

حکم قلمرو وسیعش که اقوام و ادیان متعددی را زیر چتر داشت، سیاست تسامح   بهشاپور

بخـشهائی  .  پیش گرفت و همۀ ادیان موجود در کشور را زیـر پوشـش دولـت قـرار داد               دینی را در  

کردنـد؛ در ارمنـستان و گرجـستان و      از آئـین بـودا پیـروی مـی        ) مشخـصاً کابلـستان   (شرق کشور   از  

ــسنە شــرق انــاتولی  ـسنە و زروانــی   و    آئینهــای مزدایَ  دوشــادوش هــم  نومــسیحیبــا اقلیــت  میتریـَ

 جــای دینهــای کهــن بــومی را   و منــداییرودان آئینهــای غنوصــی و صــابی  یــانزیــستند؛ در م مــی

؛ بخــشهای قابــل رودان بــود درون جماعــات میــان ، مــسیحیت نیــز در آغــاز خــزش بــه  گرفتــه بــود

شــاپور اول در عــین  . زیــستند تــوجهی از جماعــات یهــودی در اســپهان و بابــل و خوزســتان مــی     

 را مـورد احتـرام قـرار داد و آزادی فعالیـت دینـی را در           آئـین ایرانـی، همـۀ ایـن ادیـان           پایبندی به 

سراسر کـشور تـأمین کـرد و وحـدتی ملـی شـبیه آنچـه در زمـان کـوروش و داریـوش برقـرار بـود در                        

که دراثر دو شکـست بـزرگ رومیـان         برکت توقف جنگهای ایران و روم         به. کشور برقرار ساخت  

گیـر یافـت و از    گذشت رونـق چـشم   ن میراههای تجارت شرق و غرب که از ایراحاصل شده بود    
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دنبال آورد که     کوفایی اقتصادی را به   رونق و ش  این رهگذر ثروتهای انبوهی نصیب ایران شد و         

سبب رونق هنرها و صنایع شد، و ایران پس از قرنها دوبـاره حرکـت تمـدنی شـکوهمند خـویش                 

ــه    ــون در ا خــشیارش ئــی نهــاد کــه در زمــان داریــوش و    عرصــه را ازســر گرفــت و قــدم ب  گرچــه اکن

  .کرد راه حرکت و تالش می در آن تر مقیاسی کوچک

شــاپور اول ترتیبــاتی کــه اردشــیر ایجــاد کــرده بــود را توســعه داد و بــرای ارتــش و ادارات      

قبایــل . دولتــی ترتیبــات نــوینی ابــداع کــرد کــه یــادآور ترتیبــات پیــشرفتۀ دوران هخامنــشی بــود    

ساسانیان واگـذار کـرده بودنـد، ولـی در ترتیبـاتی کـه از                 هرچند که سلطنت را به    ) پارتی(پهلوی  

) سـپاهبد  ایـران / ساالر ارتشتاران(زمان شاپور اول وضع شد معموالً فرماندهی ارتش شاهنشاهی   

بـود؛ و در جـای خـود خـواهیم      ) پهلـوی (در دست یکـی از سـپهداران خانـدانهای بـزرگ پـارتی              

یعنــی خانــدان کــارن  خانــدان بــزرگ پــارتی   ســپاهبد معمــوالً در میــان ســه   دیــد کــه مقــام ایــران  

نظـر،   از ایـن . شـد  دسـت مـی   بـه  دسـت  پهلوی، خاندان سورن پهلوی، و خانـدان مهـران پهلـوی    

همـراه مغـان در       شـدند و بـه      بعد شریکان واقعی سـلطنت شـمرده مـی          پارتیان از زمان شاپور اول به     

  .عزل و نصب شاهنشاه دخالت مستقیم داشتند

 چهــار شــهریاری بــزرگ در چهــار نقطــۀ شــرقی و شــمالی کــشور ایجــاد   در زمــان شــاپور اول

شاه در  شاه در کابلستان، خوارزم کابل: گردید که هرکدام دارای یک شاه محلی خودمختار بود

شـاه در پاکـستان کنـونی     ، کوشـان )شمال رود ارس تـا کوههـای قفقـاز        (شاه در االن      خوارزم، االن 

شــامل ارمنــستان کنــونی و بخــشی از شــرق ترکیــۀ   (نــستان ارم. شــامل کویتــه و حــضدار تــا پــشاور 

نیـز دارای شـاهِ دارای اسـتقالل داخلـی از بقایـای      ) کنونی تا دریاچۀ وان و غرب دریاچۀ اورمیـه        

زمان تابع ارمنستان بود و توسط امیر محلی  سرزمین گرجستان کنونی در آن. خاندان پارتی بود

. قایای خاندان حکومتگر ایرانیان زمان هخامنشی بودشد که تبار ایرانی داشت و از ب  اداره می 

شــامل بخــشی از شــرق ســوریۀ کنــونی و غــرب و  (نــشین شــمال و شــرق عربــستان  ســرزمینها عــرب

ــا کــشور قطــر        ــونی و کویــت و منطقــۀ شــرقی عربــستان ت ــِر    ) جنــوب عــراقِ کن ــز جــزو قلمــرو امی نی

 داشـت کـه اکنـون شـهر نجـف      خودمختار حیره بود کـه گفتـیم مرکـز فرمانـداریش در جـائی قـرار           

نــشین جنــوب دریــای  ســرزمینهای عــرب. بــود» اَسورســتان«نــام ایرانــی امیرنــشین حیــره . اســت

داری کرمـــان بـــود و مرکـــز  پـــارس کـــه اکنـــون امـــارات عربـــی و کـــشور عمـــان اســـت تـــابع اســـتان  

جزیــرۀ بحــریِن کنــونی کــه جمعیــتش  . شــد امیرنــشینش در شــمال کــشور کنــونی عمــان واقــع مــی  

در . شــد   از ایرانــی و عــرب بودنــد تــابع پــارس بــود و امیــرش از پــارس فرســتاده مــی         مخلــوطی

نشین، یک پادگان ایرانی در حیره و یک پادگان نیز در شهر فنیاداردشـیر در         سرزمینهای عرب 
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) غـربِ کویـتِ کنـونی    جـائی در شـمال  (یک مرکز نظامی نیز در کاظمه      . شرق عربستان واقع بود   

  . قرار داشت

عهـدش بـا تأییـد و تـصویبِ           مـرد ولـی     ن خودمختار موروثی بود، وقتی شاهی می      مقام شاها 

بـود، ولـی بـا نـام شـاهِ      » مرزبـان «لقـبِ رسـمیِ شـاهان خودمختـار         . نشـست   جایش مـی    شاهنشاه به 

  . شدند شناخته می) شاه شاه، خوارزم شاه، االن مثال کوشان( خودشان  سرزمیِن

ــشین خودمختــار شــمرده     علــت آنکــه ســرزمین   طبرســتان هرچنــد کــه بــه     مــرزی نبــود شاهن

مقــام حــاکمِ طبرســتان  چنانکــه بــاالتر ضــمن گفتــار اردشــیر بابکــان خوانــدیم شــد، ولــی  نمــی

  . شاه بود و لقب دیرینۀ شاه را برای خود حفظ کردند موروثی و در فرزندان و نوادگان گشنسپ

شاهنشاه بـرای گذرانـدن دورۀ    از زمان شاپور اول رسم افتاد که معموالً فرزندان یا برادران            

شـدند و در کنـار        فرسـتاده مـی   ) جـز ارمنـستان     بـه (کشورداری به یکی از شاهنشینهای خودمختار       

در آینــده کرمــان و سیــستان نیــز بــه دو شاهنــشین  . کردنــد انجــام وظیفــه مــی) مرزبــان(شــاه محلــی 

را » شـاه  سِـگان «و » شـاه  کرمـان «تبدیل شدند و شاهشان معموالً پسر یا برادر شاهنشاه بود و لقب        

و عمـان و امـاراتِ      ) بلوچـستانِ ایـران و پاکـستان      (کُران    شاهنشین کرمان از کرمان و مک     . داشت

شد؛ و شاهنشین سیـستان شـامل سیـستان و زاولـستان شـامل غزنـی و زرنـگ و                     کنونی تشکیل می  

، بهـرام چهـارم،     بهـرام سـوم   (بعدها در چندمورد، سِگانشاه و کوشانـشاه و کرمانـشاه           . بست بود 

بهرام گور نیز پیش از آنکه شاهنـشاه شـود مرزبـان سورسـتان              . شاهنشاهی رسیدند   به) هرمز سوم 

عنـوان شـاه      شاهقباد نیز پسر بزرگش کاووس را که از پیروان استوار مـزدک بـود بـه               . بود) حیره(

  . به طبرستان فرستاد، و کاووس تا اواخر عمر پدرش شاه طبرستان بود

نامیدنـد در زمـان ساسـانی          مـی  ١»ایالت« اکنون استان گوئیم و در زمان قاجارها         آنچه را ما  

فرمانــداران شهرســتانها کــه معمــوالً رؤســای خانــدانهای حکــومتگر   . شــد شهرســتان نامیــده مــی 

داشـتند  » شـهردار «بودند لقـب    ) پوتر  تلفظِ جدیدتِر ویس  (پوهران    موسوم به واس  محلِی سابق   

شهرسـتان را در زمـان      (شـد     نامیده مـی  » شهرستان«شان    ، و فرمانداری  )تلفظِ جدیدتِر خشترپاؤ  (

شهرداران دارای چنـان مقـام ارجمنـدی بودنـد کـه شاهنـشاه هـر از            ). گفتند  هخامنشی دهیاو می  

. پذیرفت تا برای امور کـشوری بـا آنهـا تبـادل نظـر کنـد       حضور می چندی آنها را دسته جمعی به    

ــع در حــاجی   ســنگ ــشتۀ واق ــاد  نب ــدازی شــاپور اول و شــهرداران      آب ــر از مــسابقۀ تیران ــونی خب کن

در مراسم بزرگ بار عـام نـوروز و مهرگـان           . کند  دهد و از مهارت شاپور در تیراندازی یاد می          می

یافتنـد و هـدایا رد و بـدل           حـضور شاهنـشاه بـار مـی         و دیگر جشنهای ملی نیز عمـوم شـهرداران بـه          
                                                 

 .صیغۀ عربی است یعنی مرکز حاکمیت ایل  به مغولی/ ایالت واژۀ ترکی 1
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 ورزش رســـمی شاهنـــشاهی بـــود نیـــز برخـــی از بـــازی کـــه در مـــسابقات بـــزرگ چوگـــان. شـــد مـــی

شـهردارانْ مقامـشان مـوروثی نبـود، ولـی معمـوالً       . کردند شهرداران در کنار شاهنشاه شرکت می 

  . شد فرماِن شاهنشاه منصوب می جانشین هر شهردار از همان خاندان بود و به

، »کـوره «مـان شهرسـتان گـوئیم در زمـان ساسـانی         آنچه را ما در تقـسیمات کـشوری کنـونی         

هـر شهرسـتان    . گفتنـد   مـی » بلـوک «، و آنچـه را دهـستان گـوئیم          »رسـتاگ «آنچه را بخش گـوئیم      

هـر  . شـد   تقـسیم مـی   » بلـوک «چنـد     ، و هر روستاگ بـه     »رستاگ«چند    ، هر کوره به   »کوره«چند    به

مثال پارس یک شهرسـتان بـود       . بلوک عبارت از چند روستا بود که در نزدیکی هم قرار داشتند           

. وره و شماری رستاگ و بلوک داشت، و دارای چندین شهر و شـمار بـسیاری روسـتا بـود            چند ک 

ــوره را  ــاکم کـ ــتان«حـ ــاکم رســـتاگ را »دار اسـ ــاکم بلـــوک را »دهیـــگ«، حـ ــدک«، و حـ ــدا کـَ » خـ

» شــهریگ«حــاکم هــر شــهر را نیــز  . خــدا داشــت حــاکم هــر روســتا نیــز صــفت کــدک . گفتنــد مــی

کردنـد، و     دار انجـام وظیفـه مـی        دایان زیـر نظـر اسـتان      خـ   شهریگان و دهیگان و کـدک     . گفتند  می

منـصب اینهـا مـوروثی نبـود ولـی در میـان بزرگـان          . دار زیر نظر شهردارِ منصوب شاهنشاه       استان

خانــدانهای حکــومتگر دیرینــه تــداوم داشــت و مقامــشان، پــس از گذرانــدنِ ترتیبــاتِ معمــولی       

  .شد فرمان شاهنشاه تصویب می به

نیــز در » کنارنــگ«و » بــان پــادگوس«نامهــای  بــه) درحــدِ ســپهبد(ئــی  یــهاز مقامهــای بلندپا

انـد نیـز شناسـانده     منابع تاریخی یاد شـده و برخـی از شخـصیتهائی کـه دارای ایـن منـصب بـوده         

مـثالً اسـپهان دارای     . توانیم مشخـصات دقیـق ایـن مقامـات را تعیـین کنـیم               اند؛ ولی ما نمی     شده

  .اپور در مرکز خراسان دارای کنارنگ بودهبان بوده؛ و ابرشهر نیوش پادگوس

معــادل ســادات و  (نامیدنــد  مــی» بزرگــان«مجموعــۀ حکــومتگران و بلنــدپایگان ارتــش را   

ــونی   ــان کن ــز دارای لقــب      ). اشــراف در زب ــردم شــهرها و روســتاهای کــشور نی » آزادان«عمــوم م

.  زبـان کنـونی بـود     در» ملـت «و معـادل    » شهروندِ دارای حقوقِ کامل   «بودند؛ و این لقب معادلِ      

در زبـان کنـونی   » رعیـت «داشـتند کـه معـادل    » بنـدگان «مردم کشور از بزرگان و آزادگـان صـفِت     

اســت؛ یعنــی همــۀ مــردم کــشور، هــر مقــامی و منــصبی کــه داشــتند، ضــمن آنکــه از حقــوق کامــل     

 بودنـد » آزادان«برخـوردار و     البته با تمایزهائی کـه قـانون و شـرع مقـرر کـرده بـود               شهروندی  

هــای داریــوش بــزرگ نیــز   نبــشته ایــن اصــطالح را در ســنگ . شــدند رعیــت شاهنــشاه شــمرده مــی 

  .یاد کرده بود»  منءَ بندک«ترین افسران پارسی با صفتِ  داریوش از بلندپایه. دیدیم

سـپاهبد    سـاالر کـه ایـران       پس از ارتـشتاران   . مراتبی بود   ارتش شاهنشاهی نیز دارای سلسله    

چنانکـه در ترتیبـات     . گرفتند که حاکمان محلی یا از خاندان آنها بودنـد           میبود سپاهبدان قرار    



۷۲۶  ، احیای شکوه ایرانشاپور اول                    شاهنشاهی ساسانی                                                                                         

بگیـر و دارای طبقـۀ خـاص خـویش       اردشیر خواندیم ارتـش شاهنـشاهی ارتـش مـنظم و مـستمری            

. اسـلحۀ ارتـش بودنـد      نظـاِم سـنگین     بـود کـه سـواره     » وران  اَسپ«باالترین مرتبۀ ارتش ازآنِ     . بود

ــِد «بــود کــه  ) وران اَســپ(نظــام  تــرین افــسران ســواره    از زبــدهئــی شاهنــشاه دارای لــشکر ویــژه   گُن

رســد کــه گنــد   نظــر مــی  بــه. گرفــت نــام داشــت و مــستمریش را مــستقیماً از دربــار مــی   » شاهنــشاه

ــام داشــته اســت  » جاویــدانان«هــزاری زمــان هخامنــشی بــوده کــه     شاهنــشاه جانــشین ســپاه ده   . ن

کـه فرماندهـشان لقـِب    » ورهرانیگـان «نـام   د بـه وران یک لـشکر بـو   ترین نیروی سپاهِی اسپ   زبده

گرفتـه شـده بـود کـه در         ) بهـرام (لقـب اینهـا از ایـزد ورهـران          . شـد   نامیـده مـی   » خـدا   ورهرانیگان«

لــشکر «زبــان امــروزی   شــاید بتــوان ایــن لــشکر را بــه  . اســاطیر ایرانــی ایــزِد حــامی ســپاهیان بــود   

شدند معموالً سربازان روستایی      امیده می ن» پیادگان«نظام ارتش که      پیاده. ترجمه کرد » صاعقه

  همـراه فرمانـده محلـی    وقـت ضـرورت بـه    هائی در ارتشهای محلی دیده بودند و به    بودند که دوره  

در جنگهــای دفــاعی کــه در برابــر تجــاوزات بیگانــه انجــام       . شــدند فراخوانــده مــی ) ســپاهبد(

 خـودِ او بـود کـه سـپاه را           گرفت معموالً شخص شاهنشاه فرماندهی کل را در دسـت داشـت؛ و              می

شـد کـه مـردم     حـضور شـخص شاهنـشاه در جنگهـای دفـاعی سـبب مـی          . بـرد   جنـگ دشـمن مـی       به

و در . سراسر کشور برای شرکت در دفاع از کشور، با جـان و دل، در لشکرکـشیها شـرکت ورزنـد        

جای خـود خـواهیم دیـد کـه در لشکرکـشیهای بـزرِگ دفـاعِی شاهنـشاه، همـۀ شـاهان خودمختـار                  

مــردم در زمــان صــلح و آرامــش در    . همــراه شاهنــشاه بودنــد   شــان بــه  ی بــا ســپاهیان محلــی  محلــ

کــار و ســازندگی اشــتغال داشــتند و در زمــان بــروزِ خطــِر تجــاوزِ   آبادیهــای خودشــان در امنیــت بــه

بگیر نیـز همـین وضـع     ارتشیانِ مستمری. کردند پیوستند و از میهن دفاع می  ارتش می   خارجی به 

کارهای خودشان مشغول بودند، در تمرینهای موسمی ارتش محلی           من آنکه به  را داشتند، و ض   

  مراتــب رســمِی. شــان را همــواره پرتــوان بدارنــد  کردنــد تــا آمــادگی جنگــی و دفــاعی  شــرکت مــی

ارتـش از چنـدین گُنـد تـشکیل      . گُنـد، درفـش، وشـت     : گانۀ ارتش شاهنشاهی عبـارت بـود از         سه

چنـد   هـر گُنـد بـه   . قـرار داشـت کـه سـپهبدِ محلـی بـود        » االرگُندسـ «شد و در رأس هر گُنـد یـک            می

  . چند وشت تقسیم شده بود درفش، و هر درفش به

شــد؛ و  نامیــده مــی » ارگ«پادگانهــای گونــاگونی کــه در منــاطق مختلــف کــشور دائــر بــود     

 بـود کـه از دوران مـاد       » پـت   هرگَە«بد تلفظ نوینِ      ارگ. نامیدند  می» بد  ارگ«فرمانده پادگان را    

دارای یک خزانۀ بزرگِ متـشکل از دوبخـش بـرای اسـلحه و خواربـار          » ارگ«هر  . بازمانده بود 

شـهر انبـار در     . (گفتنـد   مـی » بـد   امبـارگ «رئـیس ایـن خزانـه را        . شـد   نامیـده مـی   » اَمبارگ«بود و   

معمـوالً هرکـدام از شهرسـتانها دارای    .) اش را حفـظ کـرده اسـت      عراق کنـونی هنـوز نـام دیرینـه        
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دربار بود  خزانۀ بزرگِ اسلحه و خواربار پایتخت که متعلق به. بد خویش بود و امبارگامبارگ 

. داشـت ) دار کل کشور    خزانه(» بد  انبارگ  ایران«شد و رئیسش لقب       نامیده می » انبارگ  ایران«

ایـــران در زمـــان ساســـانی   . ســـازی نیـــز بـــود   هـــر انبـــارگ معمـــوالً دارای یـــک کارگـــاه اســـلحه     

پزشـــک بـــود کـــه  هـــر پادگـــانی دارای دام. ســـازی را داشـــت ههـــای اســـلحهتـــرین کارگا پیـــشرفته

اش بررســی و حفــظ وضــعیت ســالمت اســپان جنگــی و  شــد، و وظیفــه نامیــده مــی» ستورپِزشــک«

  .ستوران بارکشِ ارتش بود

و » گَنــز«خزانــۀ مـالی را در زمـان هخامنـشی    . هـر اسـتانی خزانـۀ مــالی ویـژۀ خـود را داشـت      

خزانــۀ . نامیدنــد مــی» ور گَــنج«در زمــان ساســانی ایــن مقــام را . نامیدنــد مــی» گَنــزور«رئیــسش را 

ریاســت خزانــۀ . در پایتخــت و زیــر نظــر شاهنــشاه بــود ) خانــۀ شاهنــشاهی گــنج(مــالی کــل کــشور  

ممکـن بـود کـه گهبـد در عـین           . نـام داشـت   » گهبـد «سلطنتی معموالً در دست وزیر دربار بود کـه          

نیز باشد و مقام ریاست دربار و ریاسـت خزانـۀ سـلطنتی و              ) روزی  نخست(» فرماندار  بزرگ«حال  

که در جای خود خـواهیم  مثال مهرنرسی . ریاست دستگاه اجراییِ کشور در او جمع شده باشد   

  . را داشت» ایران فرماندارِ ایران و ان بزرگ«چنین منصبی با لقب  شناخت

یعنـی  (» آمارکـار «د کـه رئیـسش   های مـالی یـک ادارۀ مالیـاتی بـو     در کنار هرکدام از خزانه  

. نامیدنـد   مـی » واسـپوهران آمارکـار   «هـای محلـی را        آمارکـارانِ خزانـه   . شـد   نامیده می ) حسابدار

آذرپایگــان « اســتان محــل مأموریتــشان منــسوب شــود، مثــل       گــاه ممکــن بــود کــه منصبــشان بــه     

ــۀ ســل      . »آمارکــار ــۀ خزان ــدان بلندپای ــع آمارکــاران کــشور یکــی از کارمن ــرار در رأس جمی طنتی ق

شـد و مقـامش درحــدِ وزیـر بـود و زیـر نظــر       نامیـده مـی  ) حـسابدارِ دربــار (» درآمارکـار «داشـت کـه   

ئــی از کارمنــدان مالیــاتیِ   وســیلۀ شــبکه آمارکــاران بــه. کــرد انجــام وظیفــه مــی » فرمانــدار بــزرگ«

ی زمینهای مالیاتها معموالً از درآمدها. دادند محلی امر گردآورِی مالیاتهای کشور را انجام می

ایـن مالیاتهـای مـنظم و قابـل تحمـلْ مهمتـرین منبـع               . شـد   ها گرفته مـی     کشاورزی و صنایع و پیشه    

مالیـات گمرگـات کـشور نیـز کـه در شـرق و غـرب و        . های محلـی بـود    درآمد خزانۀ دولت و خزانه    

دربــارۀ نــسبت مالیاتهــا در گفتــار    . شــمال و جنــوب دائــر بــود منبــع دیگــری بــرای درآمــد بــود        

منبـع مهـم دیگـری بـرای درآمـد دولتـی کانهـای طـال و                 . روان دادگر سخن خواهیم داشت      ەانوش

جای کشور وجود داشت و عموماً در انحصار دولت بود و             نقره و سنگهای بهادار بود که در همه       

  .شد واریز می) دولت(خزانۀ دربار  درآمدهایشان به

سـراها،    هـا، پلهـا، کـاروان       دههزینۀ احداث و نوسـازی و بازسـازی و نگهـداری راههـا، جـا              

رســید هــم   عمــوم مــردم کــشور مــی  بنــدها، مــدارس، و امــور دیگــر کــه نفعــش بــه    انبارهــا، آب آب
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المنفعـه را خـود دربـار     بزرگتـرین کارهـای عـام     . های محلی بود و هم خزانۀ دربـار         برعهدۀ خزانه 

 و ارتــش نیــز از  گفــتن نیــست کــه پرداختهــای کارمنــدان دســتگاه اداری    الزم بــه. داد انجــام مــی 

گـشت، و بخـشی       خودِ ملت برمـی     رو، بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی به        ازاین. همین راه بود  

  .شد از آن نیز صرف جنگ و دفاع از کشور می

طبقۀ دبیران اشاره کردیم، و دیدیم که آنهـا عمـوم کارمنـدان      در سخن ار اردشیر بابکان به     

کاتبــانِ دســتگاههای دولتــی برعهــدۀ مقــامی بــا ریاســت کــل . دســتگاههای اداری دولــت بودنــد

. شـان مناصـب مختلـف داشـتند         حـسب وظیفـه     دبیـران بـه   . بود» دبیربد  ایران«نام    منصب وزیر به  

کاتبـان دادگاههـا   :  آورده است١»مفاتیح العلوم«نامهای شماری از اینها را خوارزمی در کتاب        

، کاتبـان دربـار سـلطنتی    »شهرآمار دبیر«ا ، کاتبان دستگاههای مالیاتی استانها ر »داد دبیر «را  

هـای نگهـداری اسـپان ارتـشهای      خرید و فروش و هزینه   ، کاتبان امور مربوط به    »درآمار دبیر «را  

، و  »آمـار دبیـر     گـنج «های مالیاتی را      ، حسابداران خزانه  »آخورآمار دبیر «محلی و شاهنشاهی را     

ومی کــه معمــوالً اقــدامات داوطلبانــۀ     هــای عمــ  هــای اوقــاف و خیریــه    کاتبــان درآمــدها و هزینــه  

در ایـران از دیربـاز      . نامیدنـد   مـی » روانگـان دبیـر   «المنفعـه بـود را        ثروتمندان برای کارهـای عـام     

المنفعـه توسـط ثروتمنـدان و حکـومتگران معمـول بـود؛ و        عادت به انجـام کارهـای خیریـه و عـام     

المنفععـه ادارات     یـن اقـدامات عـام     بـرای تنظـیم امـور ا      . این رسـم از تعـالیم زرتـشت برآمـده بـود           

. شـد و از دسـتگاههای دولتـی بـود     نامیـده مـی   » روانگـان «اوقاف و خیریـه تـشکیل شـده بـود کـه             

             آمـار دبیـر     آتش«آذرگاهها نیز اوقاف خاص خویش را داشتند که توسط کارمندانی با منصب «

  . و ادارۀ آذرگاهها بودوظیفۀ این اداره نظارت بر پرداخت مستمریهای هیربدان . شد اداره می

هرکدام از دربار شاهنـشاه و در بارهـای شـاهان و حاکمـان محلـی دارای یـک مدرسـۀ ویـژه                

دراندرزرد معلـم اخـالق     . بود» دراَندربد«بود؛ و ریاست این مدرسه در دست کارمندی با لقب           

ن ابـداع کـرده   ایـن مقـام را اردشـیر بابکـا       . دربار و مشاور خاص شاهنشاه و شاهان محلی نیز بود         

. مهرنرسی نیز در زمـان خـودش دراندرزبـد شاهنـشاه بـود            . بود، و دراندربدِ او مؤبد ابرسام بود      

معروفتـرین دراندرزبـدِ دوران   . فرماندار درعینِ حال دراندرزبد نیـز بـود    در بیشتر موارد، بزرگ   

کتابهـای  است کـه داسـتانهای بـسیاری دربـارۀ فرزانگـی و کـاردانیش در          » مهر  بزرگ«ساسانی  

ریاست هیأتهای بلندپایۀ درباری که برای مـذاکرات مهـم      . تاریخی و ادبی برای ما مانده است      

لـذا دراندرزبـد درعـین حـال مقـام          . شدند معموالً با دراندرزبـد بـود        کشورهای دیگر اعزام می     به

لۀ او وسی وزیر امور خارجی را نیز داشت، و قراردادهای مهم دولت ایران با دولتهای خارجی به    
                                                 

 .۶۳): تاریخ بوالق، قاهره، بی(محمد ابن احمد کاتب خوارزمی، مفاتیح العلوم  1
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شـد کـه دارای    معمـوالً چنـین مقـامی بـه فـردی داده مـی       . شـد   و دستیاران و مشاورانش منعقـد مـی       

ــالی ــۀ       عـ ــشورداری از همـ ــور کـ ــرای امـ ــوده و بـ ــته بـ ــه و وارسـ ــد، فرزانـ ــام تحـــصیلی باشـ ــرین مقـ تـ

  .شایستگیها برخوردار باشد

دگانهـای مهـم   پا). یعنـی مرکـز تعلـیم   (نامیدنـد   مـی » ادبـستان «مدرسه را در زمان ساسـانی     

ــود      ــربازان بـ ــسران و سـ ــاص تربیـــت افـ ــۀ خـ ــدام دارای مدرسـ ــز هرکـ ــشور نیـ ــه. کـ ــرین و  بلندپایـ تـ

ریاست ایـن مـدارس   . دهی اشتغال داشتند آموزش ترین افسران کشور در این مدارس به   تجربه  با

ــا شـــخص ارگ  ــد  بـ ــان (بـ ــن مـــدارس وظیفـــۀ      . بـــود) فرمانـــده پادگـ ــدان نیـــز در ایـ مغـــان و هیربـ

ــان را برعهــده داشــتند   دهــی و آمــوزش ــران ضــمن    از ایــن.  تربیــت اخالقــی نظامی ــان ای رو نظامی

گذراندن دوران آموزش نظامی بـا واالتـرین اصـول اخالقـی کـه در تعـالیم زرتـشت خوانـدیم نیـز                       

رفت، و این نیز رسمی بـود    پای هم پیش می     تربیت اخالقی و تربیت نظامی پابه     . شدند  آشنا می 

  .  ایرانیان مانده بودکه از زمان هخامنشی برای

شــد بــا تــشکیالت  نامیــده مــی» پیــردزیش«نظــام خبررســانی ســریع کــه در زمــان هخامنــشی  

را  بعدها در زمان امـوی آن . گفتند می» پرید«نظام را در زمان ساسانی   این. نوینی برقرار گردید  

 بریــد وظیفــۀ  تــشکیالت. نویــسم مــی» بریــد«مــن نیــز در اینجــا  . گفتنــد» بریــد«تلفــظِ عربــی   بــه

تـرین وقـت ممکـن        دربـار در سـریع      خبرگیری و خبررسانی سریع از سراسر کـشور و رسـاندنش بـه            

نحــوی کــه در ســخن از   هــای مواصــالتی صــدها مرکــز بریــد دایــر بــود، و بــه      در طــول جــاده . بــود

کارمندانِ برید از میان افراد    . رساند  دربار می   داریوش بزرگ دیدیم خبرهای سراسر کشور را به       

آنهـا چـشم و     . تـرین اسـپان را در اختیـار داشـتند           شـدند و تیزتـک      مورد اعتماد دربار برگزیده می    

بریـد یـک   . رسـاند  شاهنـشاه مـی   فرمانـدار بـه   وسـیلۀ بـزرگ   گوش شاهنشاه بودند و گزارشها را بـه     

شبکۀ بسیار گسترده بـود و در مرکـز هـر اسـتانی دارای یـک ادارۀ مرکـزی بـود؛ ولـی نـه زیـر نظـر             

رئـیس بریـد در   . کـرد   ر یا حاکم محلی بلکه با استقالل و زیـر نظـر دربـار انجـام وظیفـه مـی                   شهریا

مرکز هر استان و شهرستان بر کارکردهای حاکم یا شهریار نظارت مستقیم داشت و روزانه کلیـۀ            

هــدف از ایجــاد ایــن وزارتخانــه و تــشکیالت نظــارت     . فرســتاد تحرکــات او را بــرای دربــار مــی  

خـاطر اقـدام سـریع        آمدهای سراسر کشور تا دورترین نقاط به        ه بر رخدادها و پیش    دایمی و روزان  

. شاید بتوانیم برید را با وزارتخانۀ امنیت و اطالعات در زمان حاضر مقایسه کنـیم   . و فوری بود  

عمده اطالعات ما از نظام برید در زمان ساسانی از نظام بریـد خالفـت عباسـی اسـت کـه توسـط                       

و تأکید شـده کـه دیـوانِ بریـد نـسخۀ دیگـری از              . نام داشت » دیوانِ برید «د و   برمکیان تشکیل ش  

ئـی روزانـه    در زمان عباسـی، رؤسـای ادارات بریـد در هـر شـهر و منطقـه            . بریِد زمان ساسانی بود   
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ئی که اتفاق افتاده بود برای خلیفـه گـزارش            از هر واقعه  ) یعنی در پایان روز   (پس از نماز مغرب     

 در دیـوان مرکـزی      1.نوشـتند   و حتی دربارۀ قیمت ارزاق عمومی نیز گزارش می        کردند،    تهیه می 

حـسب    گزارشهای رسیده را به   ئی دائر بود که کارمندانش        دربار بود دفتر ویژه     برید که وابسته به   

اینهـا را در زمـان   . دادنـد  رئـیس دیـوان تحویـل مـی     موضوع آنها تنظیم و احیانـاً خالصـه کـرده بـه           

دانیم که ترجمـۀ چـه عبـارتِ     ، و ما نمی  گفتند  می) گران  یعنی تنظیم (» مرتِّبین«عربی    عباسیان به 

تلفـظ  (» قـی روانب«آوردنـد     دفتر تنظیم گزارشها می     ی که گزارشها را به    مأموران. ئی باشد   ایرانی

؛ و مـــأمورانی کـــه در دفتـــر ویـــژه ایـــن گزارشـــها را تحویـــل  شـــدند نامیـــده مـــی)  پروانگـــیعربـــِی

 همـۀ ایـن ترتیبـات را       ٢.نـام داشـتند   ) امـضاکننده (» موقِّـع «تحویـل مـرتبین بدهنـد       گرفتنـد تـا       می

  .کنندۀ سلطنت عباسی از شاهنشاهی ساسانی آورده بودند ایرانیانِ اداره

در آخــر بایــد از نگهبانــان ویــژۀ شاهنــشاه و شــاهانِ محلــی و شــهرداران ســخن بگــوئیم کــه     

پـشتیگبانانِ شاهنـشاه در     . بـود » سـاالر   پـشتیگبان «شـدند و فرماندهـشان        نامیده مـی  » پشتیگبان«

شـکارگاهها، همـراه    هنگـام رفـتن بـه      مناطق مختلف کشور و چه به       همۀ سفرها، چه در سرکشی به     

اند نیز نام برده شده است، ولی مـا   که فدائیان شاهنشاه بوده» اسپاران جان«از . شاهنشاه بودند 

  .دربارۀ اینها چندان اطالعی نداریم

سیاسیِ ایران ساسانی همـۀ حاکمـان، از شاهنـشاه گرفتـه تـا شـاهان و                   رهنگ اجتماعی در ف 

در زبــان » حــاکم«در ایــران ساســانی دقیقــاً معــادلِ » خــدا«. داشــتند» خــدایان«شــهرداران لقــِب 

ــونی بــود   ــارتی و   (» خــدا کــت«و » دهخــدا«از ایــن صــفت فقــط لفــظ   . فارســیِ کن کــه در زمــان پ

نیـز تـا پایـان عهـد     » بخارا خدا«. برای ما بازمانده است) دا بودهخ خدا و کَدک   ساسانی دهیگ 

معنــای  بــه» خــدا«امــا . امــوی حــاکم بخــارا بــود؛ و منــصبش را در کتــاب ســوم خــواهیم شــناخت   

نامیـده  » بـغ «زمـان   آفریدگار و پروردگار و معبود که پس از اسالم وارد فرهنگ ایرانی شد در آن      

  .از دوران دیرینه برجا بود های داریوش بزرگ دیدیم هچنانکه در نوشتشد؛ و این لفظ  می

داری در کشور شکل نگرفت در زمـان          گونه که در زمان ماد و هخامنشی و پارتی برده           همان

لـذا ایـران تنهـا کـشور جهـان          . وجـود نیامـد     داری درکـشور بـه      اردشیر بابکان و پس از او نیز برده       

و قـوانین ایـران تنهـا قـوانین در میـان قـوانین              .  نـشد  داری درآن ایجـاد     گاه نظام بـرده     بود که هیچ  

رودان   البتـه در میـان    . داری در آن نیامده بـود       جهان بود که ترتیبات خرید و فروش انسان و برده         

این نظام در میان جماعات بومی وجود داشت، ولی این امر مربوط به ایرانیان و قوانین ایرانـی    
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شناسان بـزرگ غربـی تـالش     ایران.  با خودشان کشیده بودندنبود، و آنها آن را از دوران دیرینه  

جـائی نرسـیده      داری در ایـران باسـتان بیابنـد، ولـی تالشـشان بـه               اند که اثـری از بـرده        بسیار کرده 

انــد کــه از ایــن امتیــاز ویــژۀ فرهنــگ ایرانــی ســخن بگوینــد؛ یعنــی  حــال، نخواســته بــا ایــن. اســت

داری بعـدها همـراه بـا     نظـام بـرده  . داری نداشـتند   بـرده  حاضر نیستند که بنویسند ایرانیـان نظـام       

عــادت یونانیــان و پــس از آنهــا رومیــان چنــان بــود کــه اســیران جنگــی را  . اســالم وارد ایــران شــد

گـاه چنـین رسـمی پدیـد          ولی در ایران هیچ   . فروختند  مزایده می   برده کرده در بازارها به      تبدیل به 

ی وضـع شـده بـود و در زمـان ساسـانی وارد اوسـتا شـد،         طبق قـانونی کـه در زمـان هخامنـش         . نیامد

 و آنگــاه آنهــا را ١کردنــد کــه شــهروندیِ ایــران را بپذیرنــد،  اســیران جنگــی دشــمن را مجبــور مــی 

چنـد  . دادند شهر اسکان می کردند و در آن درون ایران انتقال داده شهری برایشان اینجاد می   به

ن ساسانی توسط چنـین اسـیرانی ایجـاد شـده بـود،             رودان و خوزستان تا پایان دورا       شهر در میان  

آن   روان دادگـر بـه      شـد؛ و ضـمن سـخن از انوشـە           که حتـی یکـی از آنهـا در کنـار تیـسپون واقـع مـی                

  . اشاره خواهیم داشت

دربارۀ مراعات قوانین مدون و عدم تخطی از آنها توسط شاهنشاهان ساسانی گزارشهای             

. وائل خالفت عباسی از کتابهای پهلوی ترجمه شده است        بسیاری توسط ایرانیان دوزبانه در ا     

نویسد که شاهان ایرانی در روابطشان با رعایا و در کیفردهی بـه خطاکـاران از قـانون                    جاحظ می 

شـد کـه مـستوجب اعـدام بـود ولـی         چنانکه کسی مرتکـب خطـائی مـی       . کردند  نوشته تخطی نمی  

گران برسد، در کیفـرِ آن خطاکـار کـه        گوش دی   خواست که خطای آن شخص به       دلیلی نمی   شاه به 

دیـد کـه آن خطـا         شـد؛ زیـرا از سـوئی خـود را مجبـور مـی               حتی مجازاتش اعـدام بـود درمانـده مـی         

دیـد کـه قـانون بایـد اجـرا شـود و او را بایـد اعـدام                     نباید افشا شود، و از سوئی خود را مجبور مـی          

کـشتن بدهنـد؛ زیـرا در       در خفـا بـه    داد کـه چنـین کـسی را           هیچ قانونی هم به شاه اجازه نمی      . کرد

وجه انجام  هیچ به) یعنی ترور(» کشتِن غافالنه «قانون شرع ایرانیان و سنتهای دیرینۀ شاهانشان        

  ٢.دستور شاه ترور شده باشد گرفت و سابقه نداشت که کسی به نمی

نویــسد کــه رســم شــاهان ساســانی از آغــاز کارشــان بــر آن بــود کــه بزرگــانی کــه   همچنــین مــی

سبب ارتکاب جرم بزرگـی طبـق قـانون زنـدانی      دولت و کشور خدمت کرده بودند حتی اگر به       به

کردند و  نیکی یاد می بردند و همواره از آنها به   یا اعدام شده بودند ذکر خیرشان را از میان نمی         

شـدند کـه دیگـران ذکـر      داشتند، و مانع از آن نمـی  خدمتهائی که انجام داده بودند را گرامی می    
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   ١. آنها را گسترش دهندخیر

دربارۀ اغماض شاهان ساسـانی درقبـال خطاهـای مـردم عـادی نیـز داسـتانهای بـسیاری را              

نقـل از متـون    بـه  وری از قبیل ابن مقفع و جاحظ و ابن قتیبه و ابوحنیفه دین       ایرانیان دوزبانه   

هان ساسـانی   نویـسد کـه شـا       جاحظ ضمن آوردن چند داستان از این قبیل، می        . اند  پهلوی آورده 

امنیـت کـشور یـا امـور      زد کـه بـه   رسمشان چنـان بـود کـه چنانچـه خطـائی از یکـی از رعایـا سـر مـی             

کردنـد   دادند و وانمود می رساند چنان خطاهائی را مورد بخشایش قرار می  سلطنت آسیبی نمی  

ت و کردند که اشتباهی غیر عمـدی از آن خطاکـار سـر زده اسـ              که از آن خبر ندارند یا وانمود می       

یـاد     از قـانون دوران داریـوش بـزرگ و زمـان هخامنـشی بـه               ٢.آن توجـه کننـد      سران دولت نباید بـه    

ــار اول و دوم مجــازات           ــرای ب ــود، ب ــم کــه خطاکــار را، هــر خطــای بزرگــی کــه انجــام داده ب داری

  .فقط اقدام برضد اساس سلطنت کیفرش اعدام بود. کردند نمی

عنـوان راهنمـای کـشورداری بـرای       متـون پهلـوی بـه   جاحظ که کتاب التاج را با استفاده از     

اند که تا امروز برسِر       خلفای عباسی نوشته است یادآور شده که شاهان ساسانی رسمهائی نهاده          

 او در ایــن کتــاب برخــی از رســوم ٣.زبانهــا اســت و تــا دنیــا بــاقی اســت برســِر زبانهــا خواهــد بــود 

نی کـه از زمـان اردشـیر بابکـان و شـاپور      دوسـتی شـاهان ساسـا     نـوازی و مـردم      کشورداری و رعیت  

بار عام نوروز و مهرگان، و تبادل هدایا در این دو  اول رسم افتاده بوده، ار جمله آداب مربوط به

ابــن قتیبــه نیــز در کتــاب عیــون    . جــشن بــزرگ ملــی میــان شــاه و بزرگــان کــشور، را آورده اســت    

ــار بــه  ــز بــه بــسیاری از ایــن رســمها اشــاره کــرده و برخــی را     االخب دیگــر . تفــصیل آورده اســت   نی

هــای متــون   نویــسندگان عــرب ازقبیــل مــسعودی و یعقــوبی و امثالــشان نیــز بخــشهائی از ترجمــه    

بعدها . زمینه آمده است در تاریخ طبری نیز اشاراتی در این. اند ها را آورده پهلوی در این زمینه

کتــاب . گــردآوری کــرده اســت» هاآلثــار الباقیــ«هــا را در  ابوریحــان بیرونــی بخــشی از ایــن نوشــته

  . ابوریحان از منابع بسیار مهم دربارۀ شناخت آداب و رسوم زمان ساسانی است

داد کـه همـۀ    نویـسد کـه شاهنـشاه در روزهـای جـشن نـوروز و مهرگـان اجـازه مـی                     جاحظ مـی  

اهالی کشور از هر طبقه که باشند از شهری و روستایی برای دادن شکایتها و عـرض حالهایـشان            

شد کـه شـاه    منظور، از چند هفته پیش در سراسر کشور اعالم می درگاه شاه برسند؛ و برای این    به

و بانــگ درداده . حــضور خواهــد پــذیرفت و شــکایت مــردم را تحویــل خواهــد گرفــت مــردم را بــه
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در » .هرکه مانع از دادخواهی کسی در بارگاه شاه شود با شاه دشمنی ورزیـده اسـت               «شد که     می

بودنـد  ) قاضـیان (توسـط گروهـی از افـرادش کـه هیربـدان و دادورزان                مؤبـد بـه     ؤبـدان روزها م   این

شد، و اگر موردی بود که        عرایض دادخواهان خوانده می   . کرد  امور دادخواهان را رسیدگی می    

شــاه در حــضور  . رســاند  شــاه مــی  ضــرورت داشــت شــخص شــاه از آن اطــالع یابــد عریــضه را بــه     

  : گفت ایستاد و می مؤبد می مؤبدان

اگـر شـاه    . خدا امور مردم را به شاه محول کرده است تا ستمها را از مردم جهـان بزدایـد                 

هـیچ گنـاهی بزرگتـر از آن        . ستم کند رعایا حق دارنـد کـه آذرگاههـا را نیـز منهـدم کننـد                

تـو اگـر خـدا را درنظـر بگیـری نـزد خـدا عـزت خـواهی یافـت،                     . نیست که شاه ستم کنـد     

 کـرده جانـب شـاه را بگیـری خـدا در زنـدگی دیگـرت از تـو                  ولی اگر جانـب خـدا را رهـا        

  .بازخواست خواهد کرد

  : گفت مؤبد می  و مؤبدان

بـه   پادشـاهی را کـه مـردم را خوشـبخت کنـد        باشد   بر آن قرار گرفته   پروردگار  چون ارادۀ   

آنچــه بــر زبــان تــو جــاری شــد نــشان  . دهــد تــرین انــسانهای روی زمــین مــی انــدیش نیــک

  . ا منزلت بسیار داریدهد که نزد خد می

  ١.افزاید که این رسم را اردشیر بابکان نهاده بود جاحظ می

ولی گزارشهائی  . ایران آورده شد    روان از هند به     در کتابها آمده که شطرنج در زمان انوشە       

کرد و بسیار نیز در آن مهارت داشت، و همبـازیش            بازی می   دهد که شاپور شطرنج     خبر از آن می   

 هرچنـد کـه در ایـن گـزارش گفتـه            ٢.ریان بود که از کودکی با هم بـزرگ شـده بودنـد            یکی از دربا  

ــاپور دوم را       ــوالً شـ ــاپور دوم؛ ولـــی معمـ ــا شـ ــوده یـ ــاپور اول بـ ــه شـ ــشده کـ ــاف «نـ ــاپور ذواالکتـ » شـ

  .لذا گمان بر آن است که منظور در اینجا شاپور اول است. »شاپور«نویسند و شاپور اول را  می

ــارۀ مالیاتهــا و جــاده   رو ضــمن ســخن از انوشــە   ــین   ان دادگــر درب ــی و  هــا و بازرگــانی ب الملل

، و دربارۀ حقوق زن در نظـام ساسـانی    ترانزیت کاال و نظام مالکیت بیشتر سخن خواهیم داشت        

  .آورد خواهیم ینیز سخن
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